
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 
วันอังคารที่ 1  มิถุนายน 2564   เวลา  09.00  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. ร.ต.ต.กำจัด  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. นายทรงพล  สุขใจ  พนักงานรักษาสถานที่ฯ 
 13. นายเอกชัย    สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 14. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 15. นายเนาวรัตน ์  รื่นโพธิ์วงศ์ พนักงานจ้างฯ 
 16. นายสรรค ์  สุพรม  ประชาชน 
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เริ่มประชุม  09.00  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 สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 

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

ประจำปี พ.ศ. 2564  วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564   
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะดำเนินการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2 ขวด 
หน้ากากอนามัย 2 กล่อง และแอลกอฮอล์ 3 ขวด ให้แต่ละครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ จำนวน 8,284 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบวัสดุ
อุปกรณ์ดังกล่าวให้กับเทศบาลตำบลลำนารายณ์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตน 
เทศบาลฯ จึงได้กำหนดวันแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. และในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ครับ 
แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ของตน
รับทราบนะครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ครั้งแรก 
 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
ไปอ่านแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- เชิญท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ครับ 

  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
หน้าแรกของการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ผู้เข้าร่วมประชุมหมายเลข 5 นายมณฑล  
เยาวภา เติมคำว่า “รองนายกเทศมนตรี” ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความอะไรหรือไม่ครับ 
- ที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ขอแก้ไขฝากให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลไปดำเนินการด้วย 
นะครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ครั้งแรก
ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
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  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
ไปอ่านแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- เชิญท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ครับ 

  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
หน้าแรกของการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ผู้เข้าร่วมประชุมหมายเลข 13  
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 นายธนพล วิระรินทร์ ขอแก้ไขนามสกุล เป็นคำว่า “วิวะรินทร์” ครับ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความอะไรหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
ขอแก้ไขหน้าแรก ผู้เข้าร่วมประชุมหมายเลข 14 นายชัยวัฒน์ จัตุรัส  ผู้ ให ญ่ บ้ าน ห มู่ ที่  3 
ตำบลชัยนารายณ์ ขอแก้ไขเป็น “ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์” ค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความอะไรหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2 ขอแก้ไขหน้าที่ 7 บรรทัดที่ 8 นับจากข้างล่าง
ขึ้นมาข้างบน ดิฉันนางสาวสุมาลี ขอแก้ไขเป็น “ดิฉันนางสุมาลี” ค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความอะไรหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มีนะครับ ในส่วนที่ต้องแก้ไขให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลดำเนินการแก้ไขด้วยครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 

  
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 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามหนังสือเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ที่ ลบ 52901/377 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง การไม่รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์  ตามหนังสือที่ อ้างถึง ได้มีมติคัดเลือกให้  นายสาโรจน์  รักงาม ตำแหน่ง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นั้น 
- นายสาโรจน์ รักงาม ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีหนังสือไม่รับ
ตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น จึงขอเรียนประธานสภา
เทศบาลตำบลลำนารายณ์เพ่ือนำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในครั้งต่อไป 
เพ่ือให้มีการเลือกกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแทนตำแหน่งที่ว่าง 
- ต่อไปจะได้ดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์แทนตำแหน่งที่ว่างนะครับ 
- ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เชิญครับ 
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 

  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายนรเสฏฐ์  รุจิพาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  เขต 2 ผมขอเสนอ 
คุณศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ ครับ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายสมนึก  นาโพธิ์               2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มี ถือว่าท่านศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ครับ 
- ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี 
ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2 จะเรียนถามวาระการประชุมต่างๆ 
ถ้ามีเรื่องตกค้างจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาจะนำเรื่องเข้าสู่วาระไหนได้ เพราะถ้าเรื่องอ่ืนๆ 
น่าจะเป็นเรื่องอ่ืนๆ อย่างคราวการประชุมครั้งที่ผ่านมายังมีเรื่องค้างไว้ อันนี้ขอสอบถามก่อน
ค่ะ 
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นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ผมเรียนชี้แจงในฐานะประธานสภาเทศบาล ถ้าในวาระที่ผ่านมาท่านมีเรื่องอ่ืนๆที่ตกค้าง 
ไม่สามารถพูดในวาระนั้นก็มาใช้ในวาระครั้งต่อไปท่านก็นำเรื่องอ่ืนๆที่ท่านมีข้อสงสัย 
หรือจะสนับสนุนนำมาใช้ในเรื่องอ่ืนๆ เพราะว่าระเบียบวาระการประชุมจะมีวาระของมันอยู่ 
เรื่องอ่ืนๆท่านสงสัยอะไรสอบถามได้ ครั้งนี้หรือครั้งที่แล้วท่านมีข้อสงสัยท่านก็มาสอบถามครั้ง
ต่อไปได้ตามระเบียบวาระครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี 
ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2 จากคราวการประชุมครั้งที่แล้ว 
ในเรื่องทางฝ่ายบริหารแถลงนโยบาย ตัวดิฉันจะขอเสนอว่าน่าจะเพ่ิมเติมด้านที่ 4 นโยบาย
ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ จะมีเด็กหรือบุคคลอยู่หนึ่งกลุ่มคือศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลว่าจะเพ่ิมเติมตรงนี้ไปได้หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- ผมขออนุญาตตอบในเรื่องของสภาเทศบาล คือการประชุมครั้งที่ผ่านมาเหตุผลที่ไม่สามารถ
จะไปนำเสนอฝ่ายบริหารได้เพราะเป็นเรื่องของนโยบายที่ฝ่ายบริหารตั้งไว้ ตามเป้าหมาย 
ของฝ่ายบริหาร แต่ในวาระนี้ ในเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมีข้อมูลที่ดีและจะนำเสนอให้  
ฝ่ายบริหารรับไปพิจารณา สามารถทำได้แต่การประชุมครั้งที่แล้วที่ไม่สามารถทำได้เพราะเป็น
เรื่องของการแถลงนโยบายซึ่งเป็นนโยบายที่ฝ่ายบริหารกำหนด แจ้งเพ่ือทราบทุกท่านนะครับ 
แต่การประชุมครั้งนี้ท่านต้องการเสนออะไรหรืออยากให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติหรือนำเสนอ 
เป็นหน้าที่ที่ท่านสามารถทำได้ครับ  
- ท่านฝ่ายบริหารจะตอบเรื่องนี้หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ในนามของนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล รับทราบและจะนำเรื่อง
นี้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 

  
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
อยากจะขอรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านประธานสภาเทศบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ และสิ่งของต่างๆ เท่าที่ทราบจะมี  
เจลแอลกอฮอล์ 2 ขวด สเปรย์แอลกอฮอล์ขวดเล็ก 3 ขวด และหน้ากากอนามัย 2 กล่อง 
อยากทราบรายละเอียดกระบวนการแจกเพ่ือความสะดวก สถานที่ เวลา ขอรายละเอียด 
ด้วยครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญฝ่ายบริหารครับ 

 






