
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 
วันศุกร์ที่  20  สิงหาคม 2564   เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 

ผู้มาประชุม 
 1. นายสาโรจน์    รักงาม  ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 2. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 3.  นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 4. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล   
 6. นายสมนึก  นาโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายนิกร   ห่วงงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  
 8. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาล  
 9. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นายไสว    สิงห์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นางศุภนุช  วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายนรเสฏฐ ์  รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายวิชัย   ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 2. ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 3. นายมณฑล  เยาวภา  รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 

4. นายศรีชัย  ตันฑะโสภณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5. นางนภารัตน ์  เยาวภา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 7. นายสหพัฒน์  พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 8. นางรุจ ี   กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
 9. นายอภิวัฒน ์  ศรีชมภู  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 
 10. นางสาวจงจิตร  บุญกุระกนก ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 11. นางสาวกัญญาณัฐ  ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 12. นายณฐภัทร  ลี้อิศรามาศ นิติกรปฏิบัติการ 
 13. นายทรงพล  สุขใจ  พนักงานรักษาสถานที่ฯ 
 14. นายเอกชัย    สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 15. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 16. นายศักดิภัทร  แบบแผน พนักงานจ้างฯ 
 17. นายเนาวรัตน ์  รื่นโพธิ์วงศ์ พนักงานจ้างฯ 
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เริ่มประชุม  13.00  น. 
 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  
ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ทุกท่าน 
- ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบ ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพื่อความม่ันคงของประเทศชาติ 
สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
 - วันนี้เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  

โดยจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  รายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระ 2 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระ 3 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปา 
ส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ 
ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช 2484 ท้องที่จังหวัดลพบุรี 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กองคลัง) 

ระเบียบวาระท่ี  9 เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- วันนี้ในส่วนของข้าราชการได้มีข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนิติกร ขอเชิญ 
ได้แนะนำตัวให้ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทราบเพ่ือที่ได้ทำงานร่วมกันครับ  
- เรียนเชิญครับ 

  
นายณฐภัทร ลี้อิศรามาศ 
นิติกรปฏิบัติการ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายณฐภัทร  
ลี้อิศรามาศ มาตำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ซึ่งย้ายมาจากเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอ
วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ครับ  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- วันนี้ได้มีโอกาสที่มาแนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่มีเรื่อง
ของข้อกฎหมายหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ของเทศบาล สามารถปรึกษาได้ครับ 
- ขอบคุณครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 
  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
ไปอ่านแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- มีไหมครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หน้าที่ 
4 ในเรื่องของการรับรอง สมาชิกออกเสียงรับรอง 11 เสียง แต่ตรงที่ประธานสรุป เป็น 10 
เสียง ต้องแก้ไขเป็น 11 เสียงนะคะ  
- ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไรหรือไม่ครับ เชิญครับ 
- ไม่มีนะครับ ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลดำเนินการแก้ไขไปดูในบันทึกว่าสรุปเสียงเป็น 
10 เสียง หรือ 11 เสียง ขอบคุณมากครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี   
พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์           รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์           รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 12 เสียง นะครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง รายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- เรียนเชิญครับ 

  
นายไสว  สิงห์ทอง 
ประธานคณะกรรมการฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายไสว สิงห์ทอง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมทราบ 
- ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  
เมื่ อวันศุกร์ที่  13 สิงหาคม 2564 ได้ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2564 และกำหนดให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นั้น ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ยื่นคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ทั้งฉบับแล้ว เห็นว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนและสอดคล้อง 
กับนโยบายของผู้บริหาร นโยบายของรัฐบาลแล้ว จึงมีมติให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
- จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านไสว สิงห์ทอง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้รายงานผลการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมทราบครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วาระ 2 

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  ระหว่างวั นที่  14 – 16 สิงหาคม 2564  
และกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นั้น  
บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วและกระผมได้ส่งสำเนารายงาน 
ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบแล้ว  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการ  
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความ
ในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ
ให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้า  
ไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบ 
ร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
นัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
- ในลำดับต่อไป จะพิจารณาลงมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ สมาชิกท่านใดเห็นว่ายืนยันตามมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์           รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์           รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  
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นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ นะครับ 
- จึงถือว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในวาระ 2 เสร็จสิ้นลงแล้ว ต่อไปจะได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระ 3 ตามระเบียบวาระท่ี 5 ต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระ 3 
  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
- ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 
- ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตรา 
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์           รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์           รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอบคุณครับ 
- ต่อไปผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดทำรายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจะได้ส่งให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พิจารณา
เห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ขอความเห็นชอบการประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล 

ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช 2484 ท้องที่จังหวัดลพบุรี 

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล
ได้เข้าร่วมประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ในวันพฤหัสบดีที่  13 พฤษภาคม 2564  
ซึ่งในการประชุมได้มีวาระการประชุมเรื่องการประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยบาดาลขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ  
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท้องที่จังหวัดลพบุรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงมติให้  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล เข้าใช้พ้ืนที่วางท่อจ่ายน้ำประปา เพ่ือจ่ายน้ำ  
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ให้บริการและส่งเสริมสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป และมติที่ประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล
เพ่ิมเติมแผนที่แนวท่อประปาในเขตป่าในพ้ืนที่ตำบลลำนารายณ์นั้น การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยบาดาลได้ เพ่ิมเติมแผนที่แนวท่อประปาในเขตป่าในพ้ื นที่ตำบลลำนารายณ์   
ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 
- จึ งนำเสนอต่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ 
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาลขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท้องที่จังหวัดลพบุรี 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรี ครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอขอความเห็นชอบการประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาลขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่ า ตามมาตรา 54  
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท้องที่จังหวัดลพบุรี ให้ที่ประชุมทราบแล้ว  
นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้หรือไม ่
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ให้ 
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาลขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท้องที่จังหวัดลพบุรี 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์           รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์           รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ชัยบาดาลขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ท้องที่จังหวัดลพบุรี ขอบคุณครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 แผนงาน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 348,300. - บาท  
(-สามแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
สำนักปลัดเทศบาล  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 348,300.- บาท  

(-สามแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-) ดังนี้ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคาเครื่องละ 23,000.- บาท 

จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 161,000.- บาท 
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

15,000.- บาท เป็นเงิน 45,000.- บาท 
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

10,000.- บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท 
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท 

เป็นเงิน 17,500.- บาท 
5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด ราคาชุดละ 3,800.- บาท เป็นเงิน 22,800.- บาท 

6. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด  
ราคาชุดละ 12,000.- บาท เป็นเงิน 72,000.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 348,300.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-) 
เหตุผล 
เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  

ของกระทรวงมหาดไทย มูลค่าโครงการหรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เกินกว่า 500,000.- บาท จะต้องเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี 
พิจารณาอนุมัติ ประกอบกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้
ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
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 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  
ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์           รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์           รุจิพาณชิย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8 

  
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติกันเงินของงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองคลัง เป็นเงิน  207,400.- บาท (สองแสนเจ็ดพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One สำหรับงานประมวลผล ราคาชุดละ 23,000.- บาท 

จำนวน  2 ชุด เป็นเงิน 46,000.- บาท 
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สีราคา 15,000 บาท จำนวน 2 

เครื่อง เป็นเงิน 30,000.- บาท 
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน  

5,000.- บาท 
4. ชุดโปรแกรม   
- จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด จำนวน 8 ชุด เป็นเงิน 30,400 บาท  

- จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
ราคา 12,000 บาทต่อชุด จำนวน 8 ชุด เป็นเงิน 96,000 บาท  

เหตุผล 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องของอนุมัติต่อคณะกรรมการการบริหารและจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ก่อนดำเนินการ
จัดซื้อจึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือดำเนินการจัดซื้อต่อไปอีก ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน  
ข้อ 59 วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  
ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงเห็นชอบ 12 เสียง ค่ะ 
1. นายสาโรจน์           รักงาม               7. นางศุภนุช  วะดี 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง              8. นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
3. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์       9. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายนรเสฏฐ์           รุจิพาณิชย์          10. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม             11. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 
6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ            12. นายไสว  สิงห์ทอง  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 12 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9 

  
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 

  
นายสมนึก นาโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  
และหัวหน้าส่วนราชการ กระผมขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับวัคซีน ผมเชื่อว่าในเขตเทศบาล
ผู้ป่วยติดเตียงยังเข้าไม่ถึงในการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไม่ทราบว่ามีแผนงานที่จะนำแพทย์ 
ลงพื้นที่เข้าถึงผู้ป่วยได้เลยหรือไม่ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ที่ท่านสมนึก นาโพธิ์  ได้สอบถามวัคซีน ซึ่ งวัคซีนได้มาจำนวน 3,000 คน รวมทั้ ง
ผู้ด้อยโอกาสอยู่ในสิทธินั้นด้วย ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเกินมาจำนวน 200 – 300 คน ตอนนี้การ
ฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่เร่งด่วน ทางโรงพยาบาลชัยบาดาลฉีดวัคซีน ประมาณวันละ 600 – 
1,000 คน ซึ่งเทศบาลฯได้คิววันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 วันละ 1,000 คน ตอนนี้ทาง
คณะผู้บริหารกำลังขอคำปรึกษาจากแพทย์ว่าถ้าผู้ป่วยติดเตียงที่ทางเทศบาลไม่สามารถ 
นำรถพยาบาลออกไปรับและให้การช่วยเหลือโดยวิถีทางสาธารณสุขไปยังจุดที่ฉีดวัคซีนได้  
ทางคณะผู้บริหารมีนโยบายว่าจะต้องนำแพทย์ลงพ้ืนที่ไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียง อาจจะ
เป็นลักษณะช้ากว่านี้อีกนิดเพราะเนื่องจากว่าการฉีดวัคซีนต่อบุคคลหนึ่งคนใช้เวลาไม่ต่ำกว่า
ครึ่งชั่วโมง เพราะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วต้องนั่งรอดูอาการประมาณ 30 – 45 นาที ต้องรอดู
ว่าเกิดผลข้างเคียงหรือไม่ ถ้าจะลงพ้ืนที่ไปต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาได้เลย  
แต่ผู้ป่วยที่สามารถเคลื่อนย้ายด้วยรถพยาบาลศูนย์แพทย์ เราจะรับพาไปยังจุดฉีดวัคซีน 
เพ่ือความปลอดภัยและจะส่งกลับ ส่วนประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนวันที่ 8 – 10 กันยายน 
2564 วันละ 1,000 คน ทางเทศบาลจะติดประกาศรายชื่อให้ทราบบริเวณหน้าสำนักงาน
เทศบาลฯ อาจะจะเป็นช่วงสิ้นเดือนที่สามารถให้ประชาชนมาตรวจสอบรายชื่อ และให้ 
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 ประชาชนยืนยันการฉีดวัคซีน หากประชาชนท่านใดที่มีรายชื่อฉีดวัคซีนแต่ได้ฉีดจากที่อ่ืนไป
แล้วเราจะนำรายชื่อบุคคลที่ลงทะเบียนเกินไว้มาแทน ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงคือทางเทศบาลได้จัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล 
จำนนวน 3,000 คน แต่ในส่วนที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามในเรื่องประชาชนที่เป็น
ผู้ป่วยติดเตียง ในส่วนของการดำเนินการทางเทศบาลคงจะพิจารณานำเสนอทางสาธารณสุข 
ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทราบว่าทางเทศบาลไม่ได้ทอดทิ้งและจะ
พิจารณาซึ่งอาจจะล่าช้าในเรื่องของการฉีดวัคซีน เราต้องเข้าใจในส่วนของบุคลากรทาง
การแพทย์ซึ่งตอนนี้มีภารกิจค่อนข้างมาก  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญได้ครับ 
- เชิญท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 

  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม 
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในฐานะตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ได้รับคำกล่าวชมเชยการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องของการทำงาน ตัวผมเองพยายาม
ประสานงานทุกอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากว่าสุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ ที่หายไป 
ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมผมต้องขอโทษ และขอบคุณฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่มีความ
ห่วงใยสอบถามอาการเจ็บป่วยครับ ต้องขออภัยท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วม
งานเต็มที่ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 
- ผมในฐานะของประธานสภาเทศบาล และถือเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารด้วย ขอให้ท่านดูแล
เรื่องของสุขภาพ เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสุดวิสัยถือว่าเราอยู่ในกลุ่มสภาร่วมกัน  เราเข้าใจ  
ถ้าสมมติมีเหตุที่ต้องไปดูแลรักษาไม่เป็นไรครับ ตรงนี้ผมจะดูแลเรื่องในสภา สมาชิกสภา
เทศบาลทุกๆท่านก็ทราบข่าวกันอยู่แล้วและเป็นกำลังใจให้กับท่านถนอม ศรีจันทร์นิ ตย์  
ซึ่งท่านเป็นผู้อาวุโสที่สุดในสภาและอยู่ตรงนี้มานาน ผมเชื่อว่าสมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจ  
ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง ท่านจะลาไปพบแพทย์เดี๋ยวแจ้งให้ผมทราบก็ได้ครับ ถ้าติดในเรื่อง
อะไรผมจะนำเสนอต่อท่านนายอำเภอชัยบาดาลให้รับทราบ 
- ขอบคุณครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมในฐานะประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ฝ่ายผู้บริหาร ข้าราชการ ที่ทำให้ระเบียบวาระต่างๆ และงบประมาณของปี 
พ.ศ. 2565 จนตราเป็นเทศบัญญัติ ผมขอปิดการประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา  14.00   น. 

 
 




