
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันจันทร์ที่  30  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. จ่าเอกสมพร  ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
 11. นางสาวจงจิตร  บุญกุระกนก ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 12. นางสาวกัญญาณัฐ  ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 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 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน 
- ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตน  
อยู่ ในกรอบ ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ  รู้รักสามัคคี  เพื่ อความม่ันคง 
ของประเทศชาติ สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
        วันนี้เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 

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

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ  
(กองสาธารณสุขฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง  ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งกอ่สร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่อง  ญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
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 ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่อง  ญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 8 โครงการ  
(กองช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี  10  เรื่อง  ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
(กองช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี  11  เรื่อง  ญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  12  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี  13  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 15 โครงการ  
(กองช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี  14  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน  
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ  
(กองสาธารณสุขฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  15  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- วันนี้ไม่มีนะครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 
  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
ไปอ่านแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- มีไหมครับ 
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 - เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 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 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 12 เสียง ครับ 
- ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(กองสาธารณสุขฯ) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน  เป็นเงิน 54,700.- บาท  
(ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ ดังนี้ 

(1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซีหรือขนาด เกินกว่า ซีซีที่กำหนดไม่เกิน  
5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีท่ีกำหนดไว้  

(2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน  
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2561-2565 หน้า 24 ลำดับที่ 13 

จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ   
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 รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 54,700.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
เพ่ือใช้เป็นพาหนะในการติดต่อประสานงานราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เพ่ิมความรวดเร็วและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลฯ 
เทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ประกอบกับในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีวงเงิน

เหลือจ่ายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือดำเนินการได้  จึงขอเสนอญัตตินี้ 
ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 ข้อ ๒๗ 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(กองสาธารณสุขฯ) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไร 
จะสอบถามหรือไม ่
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 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 มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(กองสาธารณสุขฯ) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 262,400.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
ราคา 3,800.- บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 15,200.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
ขอแก้ไขเป็น (หนึ่งหม่ืนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

2. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 12,000.- บาท
ต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน  48,000.- บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคา 23,000.- บาท จำนวน 
4 เครื่อง เป็นเงิน 92,000.- บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 16 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 

1 หน่วย 
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 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/ 100/ 1000 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (EEE 802.11b. g, ,n, ac) และ Bluetooth 
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800.- บาท จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 

23,200.- บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีกำลังไฟฟ้าดา้นนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
5. เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ LED สีราคา 15,000.- บาท  จำนวน  

2 เครื่อง เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมืน่บาทถ้วน)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  
- สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ได ้ 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
6 . เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่  2 (27 หน้า/นาที ) ราคา 

27,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 54,000.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
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 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า      
จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ได ้ 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  
ขอแก้ไขเป็น พ.ศ. 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2561-2565 
หน้า 24 ลำดับที่ 16 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 6 รายการ เป็น เงินทั้งสิ้น  
262,400.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
เพ่ื อให้ มี เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่ ส ามารถปฏิบั ติ งานได้อย่ างดีพร้อม  

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องเดิมมีสภาพชำรุดเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว 
เทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ประกอบกับในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีวงเงิน

เหลือจ่ายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือดำเนินการได้ จึงขอเสนอญัตตินี้ 
ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 ข้อ ๒๗ 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 
6 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
มีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 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 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 
6 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(กองสาธารณสุขฯ) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์แบบเปิดข้างเทท้าย  จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 
950,000.- บาท ดังนี้ 

1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา  
2) พ้ืนตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร  
3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน  
4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน  
5) ยกเทท้ายดว้ยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร  
6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2561-2565 หน้า 24 จัดซื้อตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ   
รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ เป็น เงินทั้งสิ้น  

950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
เพ่ือให้มีรถบรรทุกขยะที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีพร้อม สามารถเข้าไปจัดเก็บในซอย

แออัด หรือต้องใช้ความรวดเร็วในการจัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ประกอบกับในปีงบประมาณ 2564 เทศบาล  

มีวงเงินเหลือจ่ายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือดำเนินการได้ จึงขอเสนอ
ญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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 ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 ข้อ ๒๗ 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(กองสาธารณสุขฯ) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไร 
จะสอบถามหรือไม ่
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 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 มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(กองสาธารณสุขฯ) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร  
(กองสาธารณสุขฯ) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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 หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการ
พาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  
เครื่องสูบน้ำ สำหรับดูดน้ำบาดาล (ซัมเมอร์สสูบน้ำ) ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11)  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 24 ลำดับที่ 15 ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

เหตุผล 
เพ่ือให้มีเครื่องสูบน้ำ ไว้ปรับระบบน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
เทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ประกอบกับในปีงบประมาณ 2564 เทศบาล 

มีวงเงินเหลือจ่ายเพียงพอที่จะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือดำเนินการได้ จึงขอเสนอ
ญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 ข้อ ๒๗ 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร  
(กองสาธารณสุขฯ) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไร 
จะสอบถามหรือไม ่
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 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 มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร  
(กองสาธารณสุขฯ) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
(กองช่าง) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ของกองช่าง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 197,000.- 
บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ของกองช่าง จำนวน 1 
โครงการ เป็นเงิน 197,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน   
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล . (ซ้ายทาง) แยกซอย 

ท่ามะนาว 7/1 (ก่อนถึงศาลาเขียว) หมู่ที่ 8 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.  0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาวรวม 
55.00 เมตร 

1.2 งานก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล.  0.60 เมตร เฉลี่ยทุกระยะ 10.00 – 
12.00 เมตร จำนวน 5 บ่อ  

1.3 งานก่อสร้างถนน คสล. หลังท่อระบายน้ำ (ซ้ายทาง) กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว
รวม 53.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 53.00 ตารางเมตร 

1.4 งานซ่อมแซมถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร 

 พิกัด กม.0+000 = N 15.12390  E 101.08816    ถึง  
กม.0+060 = N 15.12416  E 101.08793 

ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แก้ไขปรับปรุง)เลขที่ ท2 -03,  
ทถ.-2 -204 และแบบแปลนเทศบาลตำบลลำนารายณ์  เลขที่  23/2564 ปรากฏ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561-2565 งบประมาณ พ.ศ. 2564 
แบบ ผ.02 หน้า 1 งบประมาณ 197,000.- บาท (ประมาณการโดยนายอภิวัฒน์ ศรีชมภู) 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 197,000.- บาท   
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 197,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจ่าย ตามรายละเอียดแนบท้าย 
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 เหตุผล 
ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างเพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ประกอบกับ มีวงเงิน
คงเหลือเพียงพอที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 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 มีมติเห็นชอบญัตติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8 

  
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 
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นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ของกองช่าง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 197,000.- บาท  
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 1 โครงการ  
เป็นเงิน 197,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ซ้ายทาง) แยกซอย 

ท่ามะนาว 7/1 (ก่อนถึงศาลาเขียว) หมู่ที่ 8 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
งบประมาณ 197,000.- บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือดำเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวต่อไปอีก ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ. 2547 และแก้ ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  4 ) พ .ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน  
ข้อ 59 วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภา
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง)   
ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม ่
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 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 มีมติเห็นชอบญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9 

  
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จำนวน 8 โครงการ (กองช่าง) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง เป็นเงิน 
4,474,000.- บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จากสภา

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จำนวน 8 โครงการ ดังรายการต่อไปนี้  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยสุระนารายณ์ 41 (ซ้าย 1) หมู่ที่ 10  

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 102,400.- บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. (ซ้ายทาง)  

ซอยแยกสุระนารายณ์ 1/2 (ซ้าย1) หมู่ที่ 1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
เป็นเงิน 524,900.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยแยก
สุระนารายณ์ 49/1 (ซ้ายทางต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์  
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 148,400.- บาท 
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 4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้าง แยกซอยท่ามะนาว 1 
(ข้างบ้านอาจารย์สมศักดิ์) หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
เป็นเงิน 363,000.- บาท 

5. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป บริเวณศูนย์จักรกล เทศบาลตำบล
ลำนารายณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 251,300.- บาท 

6. โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสระบุรี-หล่มสัก 5 
(ซอยโรงเรียนวัดศิริบรรพต) หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
เป็นเงิน 445,000.- บาท 

7. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เป็นเงิน 450,000.- บาท 
8. โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีย่อย หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์  

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 2,189,000.- บาท 
รวมขออนุมัติกันเงินโดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,474,000.- บาท 
(สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน 

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือดำเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวต่อไปอีก ดังนั้นเพื่อให้เป็นไป   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  
วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ 
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ เพื่อไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 8 โครงการ (กองช่าง) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
มีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 8 โครงการ (กองช่าง) 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 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 มีมติเห็นชอบญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 8 โครงการ (กองช่าง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 10 

  
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน  
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญทา่นนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง เป็นเงิน 
152,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 

เพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ  ค่าจ้างควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่ เอกชน  นิติบุคคล   

หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โดยสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นอาคารหรือการดำเนินการ
ที่อยู่ในข่ายของการควบคุมอาคาร ตาม พรบ.วิศวกร และพรบ.สถาปนิก ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ลักษณะงานที่บุคลากรในกองช่าง เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จะสามารถดำเนินการได ้ 
รวมขออนุมัติกันเงินโดยยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 
152,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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 เหตุผล 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน 

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือดำเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวต่อไปอีก ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน 
ข้อ 59 วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติ กัน เงินต่อสภาท้ องถิ่น ได้ อีกไม่ เกินระยะเวลาหนึ่ งปี  จึ งขออนุ มัติกัน เงิน 
ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน  
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)  
ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดิน  
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล  
หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 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 มีมติเห็นชอบญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน  
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 11 
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ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง ญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน 1,297,100.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน 
บาทถ้วน) ขอแก้ไขเป็น (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) ดังนี้  

1. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน  เป็นเงิน 54,700.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

2. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 262,400.- บาท (สองแสนหกหมื่น 
สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย  

2.1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ราคา 3,800.- บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 15,200.- บาท (หนึ่งหมื่น 
ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

2.2 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 12,000.- 
บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน  48,000.- บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล ราคา 23,000.- บาท 
จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 92,000.- บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

2.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 
23,200.- บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

2.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สีราคา 15,000.- บาท จำนวน 2  
เครื่อง เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

2.6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ราคา 
27,000.- บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 54,000.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

3. แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ  
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 
110 กิโลวัตต์แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) 
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 4. แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ สำหรับดูดน้ำบาดาล (ซัมเมอร์สสูบน้ำ) ขนาด  
1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

และก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ได้ทัน และมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าว จึงขอเสนอญัตตินี้  เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณดังกล่าวไว้เพ่ือดำเนินการต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด ๕ การกันเงิน  
ข้อ ๕๙ วรรคแรก 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 
ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 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 มีมติเห็นชอบญัตติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 12 
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ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองการศึกษา) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

หลักการ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
จำนวน 1 คัน ราคา 854,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ

และก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือ
ดำเนินการจัดซื้อดังกล่าวต่อไปอีก ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 
วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก 
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
เพ่ือไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (กองการศึกษา) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไร 
จะสอบถามหรือไม ่
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองการศึกษา) 
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 - โปรดยกมือครับ 
  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 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 มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง (กองการศึกษา) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 13 

  
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 15 โครงการ (กองช่าง) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

หลักการ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จำนวน 15 โครงการ  
ดังรายการต่อไปนี้ 

 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นเงิน 
9,825,733.- บาท (เก้าล้านแปดแสนสองหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระบุรี-หล่มสัก 1 ขวา 2/1 (บ้านนายจำลอง สมยา) 
หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ (ชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา) เป็นเงิน 300,900.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างร้านเจ๊เยาว์ไก่สด หมู่ที่ 1 ตำบลลำนารายณ์ 
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 165,900.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. 
ซอยสุระนารายณ์ 3 (โรงหนังจิตฤดีเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี เป็นเงิน 1,917,400.- บาท 
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 4. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสระบุรี-หล่มสัก 6/2 (ซอยบ้านป้าจุก) หมู่ที่ 4  
ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 244,500.- บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากโครงการเดิม ซอยสระบุรี-หล่มสัก 6/1 (ซอยบ้าน 
ลุงสำราญ) หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 624,500.- บาท  

6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้ง 2 ข้างและซ่อมแซม
ถนน คสล. แยกซอยท่ามะนาว 7/1 (บ้านนางปราณี) หมู่ที่ 8 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอ 
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 279,000.- บาท 

7. โครงการปรับปรุงขยายถนนคสล. ทั้ง 2 ข้าง ซอยสระบุรี-หล่มสัก 2 (ซอยอีเกิ้ลอาย)  
หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 460,000.- บาท   

8. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยท่ามะนาว 13 (หน้าโรงแรมนารายณ์แกรนด์) หมู่ที่ 8 
ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 324,000.- บาท   

9. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยท่ามะนาว 7/1 (ช่วงโค้งซอยตัน) หมู่ที่ 8  
ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 479,000.- บาท 

10. โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกทางรถไฟ  
(บ้านลานทอง) หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 
1,030,533.- บาท  

11. โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสระบุรี-หล่มสัก 7  
(ซอยวัดศิรบิรรพต) หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 
320,000.- บาท               

12. โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสระบุรี-หล่มสัก 9  
(ซอยโรงเจ)หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 1,270,000.- บาท 

13. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล. (ซอยสมใจโต๊ะจีน) หมู่ที่ 8  
ไปหมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 1,057,000.- บาท 

14. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล. และรางวี คสล. (หน้าอาคาร 
ราชพัสดุ) หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  เป็นเงิน 1,253,000.- บาท 

15. โครงการปรับปรุงทางเท้าเป็นถนน คสล. (หลังป้ายไฟวิ่ง) หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์  
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน 100,000.- บาท  

รวมขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 15 
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,825,733.- บาท (เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ
สามบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางไม่สามารถดำเนินการ 

จัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความจำเป็นต้องใช้
จ่ ายเงิน เพ่ือดำเนินการจัดจ้ างดั งกล่ าวต่อไป อีก  ดั งนั้ น เพ่ือให้ เป็ น ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 
กันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  ฯลฯ” จึงขออนุมัติกันเงิน 
ต่อสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 - จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 15 โครงการ (กองช่าง) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญได้ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเรียนถามเรื่องการขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีจำนวน 15 โครงการ เหตุผลในการเบิกจ่ายคือไม่สามารถกำหนด
ราคากลางและไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ อยากสอบถามเพ่ิมเติมเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้มี เหตุผลเพ่ิมเติมหรือไม่  และท่านจะดำเนินการ 
ตามโครงการ ทั้งหมด 15 โครงการ ทันในปีงบประมาณ 2565 หรือไม่ ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้อธิบายครับ 

  
นายอภิวัฒน์ ศรีชมภู 
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
นายอภิวัฒน์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ตามท่ีท่าน
สมาชิกได้ซักถามประเด็นนี้ ทั้งหมดมี 15 โครงการ เป็นโครงการในปีงบประมาณ 2563  
ซึ่งบางโครงการอยู่ในกระบวนการจ้างผู้ออกแบบโดยวิศวกรระดับสามัญซึ่งจะต้องให้เขา
ออกแบบและรับรองแบบมาก่อนถึงจะมาเข้ากระบวนการกำหนดราคากลาง ส่วนบางโครงการ
ที่ไม่ได้เข้าข่ายเนื่องจากเป็นโครงการงบประมาณปี 2563 เข้ามาอยู่ในปีงบประมาณ 2564 
แล้ว กระบวนการกำหนดราคากลาง ช่างทั้ง 3 ท่าน ดำเนินการอยู่แต่เกรงว่าจะดำเนินการ  
ไม่ทันภายในเดือนกันยายนนี้ จึงขอขยายเวลาออกไป ขอบคุณครับ  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ยังมีประเด็นอีกหนึ่งข้อที่ยังไม่ได้ตอบ
ข้อสงสัย คือ ท่านจะดำเนินการให้ทันในปีงบประมาณ 2565 หรือไม่ หรือท่านจะดำเนินการ
ตามโครงการ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขออนุญาตครับ ในระเบียบการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่ทางฝ่ายบริหารกำหนด  
การทำงานต้องปฏิบัติไปตามระเบียบของข้อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่ทันก็จะโอน 
มาดำเนินการในปีถัดไปเพราะมีข้อกำหนดของกฎหมายอยู่แล้ว แต่ว่าการขีดว่าดำเนินการ  
ทันหรือไม่ทันบางครั้งเขาตอบไม่ได้หรอกครับ แต่ถ้าเขาการันตีว่าดำเนินการทันแต่ถ้าไม่ทัน
ขึ้นมา ทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมาย ทำไมถึงต้องโอนเงิน ทำไมถึงต้องกันเงิน เราต้อง
เข้าใจขั้นตอนของการทำงานของข้าราชการครับ 
- ทางฝ่ายบริหารจะตอบอะไรหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายเทศมนตรีตำบล
ลำนารายณ์ แผนงานที่ท่านถามว่า 15 โครงการ ได้ผ่านออกมาแล้ว เป็นงบประมาณที่พร้อม
จะดำเนินการ ตอนนี้แผนงานเสร็จออกมาแล้วกำลังจัดหาผู้รับจ้าง เพราะว่าถ้าไม่กันเงิน  
ทั้ง 15 โครงการ งบประมาณก็จะตกไป ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ แต่ ณ ปัจจุบันที่เรากันเงินทั้ง 
15 โครงการ เพ่ือจะดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2565 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ทางฝ่ายผู้อำนวยการกองช่างมีอะไรจะอธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- เชิญครับ 

  
นายอภิวัฒน์ ศรีชมภู 
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
นายอภิวัฒน์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะที่
ผมเป็นผู้ปฏิบัติงาน ผมขอตอบแทนผู้บริหารเพราะได้รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร ทั้ง 15 
โครงการนี้ มีบางโครงการที่อยู่ในกระบวนการกำหนดราคากลางแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งเอกสารให้
กองคลัง บางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการแต่เนื่องจากเกรงว่าก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายใน
เดือนกันยายนนี้จึงต้องขอขยายไป ซึ่งทั้งหมด 15 โครงการ ได้ผ่านกระบวนการสภาเทศบาล
หมดแล้วแล้วลำดับต่อไปถึงแม้ในปี 2565 ถ้ายังไม่สามารถหาผู้รับเหมาได้ถ้าเราได้ก่อหนี้
ผูกพันภายในปี 2565 เราจะสามารถขยายได้อีก 1 ปี เพราะฉะนั้นโครงการต่างๆที่ปรากฏอยู่
ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ถึงแม้ปี 2565 จะดำเนินการไม่แล้วเสร็จก็ขยายเวลาได้อีกกรณีที่
ผู้บริหารก่อหนี้ผูกพันแล้วครับ ผมยินดีนะครับถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม
เรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองช่าง ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณทางฝ่ายกองช่างครับ 
- มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
- มีหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 15 โครงการ (กองช่าง) 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 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 มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 15 โครงการ (กองช่าง) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 14 

  
ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

หลักการ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
1. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน 

นิติบุคคล หรือบุคคล ภายนอกเพ่ือให้ได้มา ซ่ึงสิ่งก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบหรือ 
ควบคุมงาน เป็นเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

2. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 
จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 2,500,000.- บาท   

3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 
228,200.- บาท ดังนี้ 
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 3.1 เครื่องปั่นอมัลกัม จำนวน  1 เครื่อง ในวงเงิน 10,000.- บาท 
3.2 เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน จำนวน  1 เครื่อง ในวงเงิน 12,000.- บาท 
3.3 รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับนั่ง-นอน (Stretcher) จำนวน 1 ชุด ในวงเงนิ 45,000.- บาท  
3.4 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปลอกรองคอ พร้อมหมอน

ประคองศรีษะ) จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 12,500.- บาท  

3.5 เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากทางชันหรือที่สูง จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 12,000.- บาท  
3.6 เปลสนามชนิดแยกส่วนได้ (เปลตัก) จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 13,000.- บาท 
3.7 เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Vital signs Monitor) จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 

52,000.- บาท  
3.8 เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา (มีแบตเตอรี่ในตัว) จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 

14,700.- บาท  
3.9 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบเข็ม สำหรับติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 

7,500.- บาท  

3.10 สัญญาณไฟวับวาบ 2 ราง (หน้า-หลัง) จำนวน 2 ชดุในวงเงิน 42,000.- บาท  

3.11 กระเป๋ายา (กระเป๋ายาใส่อุปกรณ์ทำแผล) จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 7,500.- บาท 
รวมขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
3,728,200.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินเพ่ือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวต่อไปอีก ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2561 “หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตาม
วรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น ฯลฯ” จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ เพ่ือไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- จึงนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าออกแบบ  
ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 
(กองสาธารณสุขฯ) ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไร 
จะสอบถามหรือไม ่
- เชิญได้ครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

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

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 11 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประเภท ค่าออกแบบ  
ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 
(กองสาธารณสุขฯ) 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 15 

  
ระเบียบวาระท่ี 15 เรื่อง อ่ืน ๆ  
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันอยากเรียนถามไปทางคณะผู้บริหาร
ตามที่เราทราบกันดีว่าเทศบาลตำบลลำนารายณ์ได้จัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 ทางเทศบาลได้มีแผนการรองรับหรือการอำนวย
ความสะดวก การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างไรบ้าง เพ่ือที่ประชาชนจะได้ รับ
ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ  

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรี
ตำบลลำนารายณ์ ทางเทศบาลฯได้จัดซื้อวัคซีนสรุปแล้วจำนวน 3,000 คน หรือ 6,000 โดส 
ตอนนี้กำลังหาข้อสรุปออกมาประสานกับสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
กรรมการชุมชน มีบางท่านสละสิทธิ์ เราจึงนำรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้มาเพ่ิมเข้าไป จะมีบัตร 
นัดหมายเพื่อให้ประชาชนได้ทราบวันและเวลาไปฉีดวัคซีน ในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 
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 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และจะมีการนัดหมาย
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการชุมชน เรียกประชุมเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนฉีดวัคซีน ให้ไปสำรวจ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ที่สามารถให้รถพยาบาล รถศูนย์แพทย์ฯ รถกู้ภัย ไปรับเพ่ือไปยัง
สถานที่ฉีดวัคซีน ซึ่งจะปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์อีกครั้งว่าผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ทางเทศบาลอาจจะลงพ้ืนที่ไปฉีดวัคซีนให้ท่านถึงบ้านโดยตรงขอเวลาตรงนี้ 
อีกนิดนึง วันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 ต้องให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคอยอำนวย 
ความสะดวกให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 

  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
มีประชาชนในเขตเทศบาลฯ สอบถามมาว่าเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝนตก
หนัก 2 – 3 ชั่วโมง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตั้งแต่บริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจรถึงหน้าที่ว่าการ
อำเภอชัยบาดาล ประชาชนทราบอยู่แล้วว่าเทศบาลได้มีการลอกท่อระบายน้ำอยู่แล้ว แต่ไม่
สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงทีทำให้เกิดความเสียหายน้ำได้ท่วมเข้าไปในบ้านเรือนประชาชน 
ทางเทศบาลหรือฝ่ายผู้บริหารมีแนวทางอย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบเรื่องนี้ครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรี
ตำบลลำนารายณ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักเราเป็นส่วนหนึ่งใน 72 
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ บางจังหวัดอยู่ในสังคมเมืองที่เจริญแล้วกว่าเราน้ำยังท่วมเต็มรถ  
เราอยู่ในสังคมชนบทซึ่งน้ำท่วมน้อยกว่า เรายอมรับครับว่าต้องเกิดความเสียหายบ้าง แต่ทาง
เทศบาลได้ลงพ้ืนที่ไปดูแลซึ่งเราไม่ได้นิ่งนอนใจได้วิเคราะห์ต้นเหตุและปลายเหตุว่าเหตุใด 
น้ำถึงท่วม ทางเทศบาลมีแผนอยู่แล้วว่าจะเปิดทางระบายน้ำปลายท่อโดยการตั้งเครื่องสูบน้ำ
เพ่ือให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น ทางผู้บริหารได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าหลังจากนี้ต้องเป็นแผน
เร่งด่วนเราจะเรียกผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำมาปรึกษาและวางนโยบาย ระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว เราอาจจะขอความอนุเคราะห์จากแขวงการทางมาออกแบบว่าจะครอสน้ำผ่าน
ไปทางไหน แล้วคำนวณปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา 1 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร แล้วระบายได้  
กี่ลูกบาศก์เมตร เราปรึกษาโดยองค์รวมว่าจะทำอย่างไรให้ฝนตกที่ลงมาแล้วระบายออกไป 
เท่าเดิมปัญหาก็จะน้อยลง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากผู้บริหารชุดนี้เข้ามาทำงานได้ 4 เดือน 
เราได้ทำการลอกท่อระบายน้ำ ปัญหาตรงนี้ได้ลดเบาบางลงไปได้เยอะจากน้ำรอการระบาย  
5 – 8 ชั่วโมง ปัจจุบันนี้รอการระบายแค่ 30 – 45 นาที ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ฝ่ายสภาเทศบาลได้ข้อมูลมาจากประชาชน ขอให้
ท่านประสานกับประชาชนว่าฝ่ายบริหารจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึง 
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 แนวทางการทำงานของฝ่ายบริหารนะครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี  ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเรียนถามผ่านทางประธาน 
สภาเทศบาลไปยังฝ่ายบริหารในเรื่องของการเก็บขยะ ตั้งแต่บริเวณอู่โว่ หมู่ที่ 3 จนถึงอู่โอเล่ 
หมู่ที่ 10 เห็นมีรถขยะไปเก็บทุกวันแต่ว่าจะมีส่วนหนึ่งตกอยู่ซึ่งเกลื่อนบนถนน ไม่ทราบว่า 
มีพนักงานได้เก็บกวาดหรือไม่ หรือว่าทางฝ่ายบริหารมีนโยบายอย่างไรที่ จะทำให้ตรงนั้น
สะอาดเพราะค่อนข้างท่ีจะสกปรกมาก ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- เชิญฝ่ายบริหารครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรี
ตำบลลำนารายณ์ อย่างที่เราเคยหารือกันปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ใหญ่ ตอนนี้กำลังมองหา 
แนวทางแก้ไขปัญหาขยะไม่น้อยกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบายน้ำ ปัญหาขยะเราวางไว้
มากกว่าที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้นำเสนอและชี้แนะ เรามองไปถึงการเก็บ การทิ้ง การลด
ถังขยะ ขยะทุกวันนี้เป็นขยะที่มาจากข้างนอกมากกว่าขยะในเขตเทศบาล อันนี้คือปัญหาที่เรา
กำลังแก้ไข แต่ปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามมาทางผู้บริหารมีนโยบายอยู่แล้ว
ตั้งแต่วันที่เข้ามาบริหารว่าเทศบาลจะต้องมีรถเก็บขยะคันเล็กคอยเก็บแล้วคอยทำความสะอาด
ตามหลังรถขยะคันใหญ่ ทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังขอจัดซื้อรถขยะขนาด 1 ตัน เพ่ือจะ
มาเก็บและทำความสะอาดตามซอย จำนวน 2 คัน ทางเทศบาลมีอยู่แล้ว 1 คัน รวมเป็น  
3 คัน และรถขยะขนาด 10 ตัน ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว ดังนั้นถ้ามีรถขยะขาด 10 ตัน 
จำนวน 2 คัน และรถขยะขนาด 1 ตัน จำนวน 2  คัน เมืองลำนารายณ์ต้องเปลี่ยน  
เราจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลง เมืองลำนารายณ์ต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัย ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 

  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีประชาชนหมู่ 3 ฝากสอบถาม
มาว่าเรื่องการประเมินผลความเสียหายที่เกิดจากพายุ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา 
ทำให้หลังคาบ้านของประชาชนเปิด เช่น เมื่อวันก่อนทางอู่โว่ได้ส่งรูปภาพมาให้ผมว่าบ้านได้รับ
ความเสียหายหลังคาด้านหลังบ้านทางเทศบาลได้มอบเงินช่วยเหลือ แต่ข้างบ้านเป็นอู่ซ่อมรถ
หลังคาเปิดเช่นเดียวกันแต่ไม่ทราบว่าทำไมผู้ไปประเมินผลว่าทางหลังคาไม่เกี่ยวเขายัง มี 
ข้อข้องใจเขาอยากทราบว่าทางผู้ประเมินผลมีเหตุผลอะไรหรือว่าช่วยอะไรเขาได้บ้าง และเขา
ได้ส่งรูปภาพมาให้ผม ผมจะขออนุญาตแจกให้ท่านผู้บริหาร และท่านเลขานุการสภาเทศบาล
ได้ดูครับ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ โดยระเบียบถ้าท่านจะนำเอกสารเข้าที่ประชุม
สภาเทศบาลท่านต้องแจ้งก่อนที่จะเข้าประชุมนะครับ เพื่อมอบเอกสารก่อนการประชุมทุกครั้ง 
เอกสารนี้ผมไม่อนุมัติให้สภาตอนนี้เอาไว้ให้ดูตอนหลังนะครับ แต่จำไว้ว่าทุกๆครั้งถ้าท่าน
ต้องการนำเอกสารเข้าที่ประชุมภาเทศบาลท่านจะต้องส่งมอบให้ประธานสภาเทศบาลลงนาม
รับเอกสารและมอบให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไปดูระเบียบนะครับ 
- ในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามเกี่ยวกับอู่โว่ ทางฝ่ายผู้บริหารจะตอบหรือไม่ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรี
ตำบลลำนารายณ์ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ นโยบายการจ่ายเงินช่วยเหลือได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย ทางเทศบาลมีกฎเกณฑ์ในการจ่ายเงินช่วยเหลือ  ถ้าบ้าน
ได้รับความเสียหายจะช่วยเหลือค่าวัสดุอุปกรณ์ ไม่รวมค่าแรง ถ้าเป็นโกดังหรือสิ่งอ่ืน 
ที่นอกเหนือจากนี้ทางเทศบาลไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เหตุตรงนี้ผมจะให้ผู้ที่ลงพ้ืนที่สำรวจ 
ความเสียหายได้ชี้แจงครับ 

  
จ่าเอกสมพร ปลื้มมะลัง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กรณี อู่โว่ผมได้ลงพ้ืนที่ ไปสำรวจความเสียหายเอง ได้อธิบายให้เจ้าของบ้านฟังว่ากรณี  
ความช่วยเหลือว่าต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอยู่เป็นประจำ มีส่วนหนึ่งของอู่โว่เป็นลักษณะ 
โรงจอดรถที่นำรถเข้าไปซ่อมซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวบ้านได้อธิบายให้เขาเข้าใจ ส่วนที่ช่วยเหลือได้คือ
ด้านบนที่ได้รับความเสียหาย แต่ในส่วนของหลังคาที่ต่อยื่นออกไปแล้วมีรถเข้ามาซ่อม 
ซึ่งเข้าข่ายลักษณะโรงจอดรถซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณจ่าเอกสมพร ปลื้มมะลัง ครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ฝ่ายบริหาร ที่ทำให้กระบวนการของการทำงานไปในทิศทางออกความคิดเห็นกัน เรื่องของ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เราสามารถสอบถามกันได้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา  14.50   น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




