
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันพุธที่  15  ธันวาคม 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. ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 3. นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 4. นางรุจ ี   กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
 5. นายอภิวัฒน ์  ศรีชมภู  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 
 6. นางสาวจงจิตร  บุญกุระกนก ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 7. นางสาวกัญญาณัฐ  ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 8. นายสุวินัย  ดำอ่อน  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 9. นายวัฒนา  พวงศรีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 10. นายทรงพล  สุขใจ  พนักงานรักษาสถานที่ฯ 
 11. นายเอกชัย    สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 12. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 13. นายศักดิภัทร  แบบแผน พนักงานจ้างฯ 
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เริ่มประชุม  09.00  น. 
 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

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

  
        วันนี้ เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี พ.ศ. 2564  

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

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564  
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  อ่ืน ๆ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ท่านใดมีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามระเบียบซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้เปิดจัดอบรมขึ้น ตามหนังสือที่สำนักปลัดได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลแล้วท่านใดมีความ
ประสงค์ให้แจ้งภายในสัปดาห์นี้  ถ้าท่านมีความประสงค์ต้องการไปอบรมเพ่ือนำความรู้  
มาพัฒนาบ้านเมืองของเราครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  

ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 
  
นายสาโรจน์  รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
ไปอ่านแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- มีไหมครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 
พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 
- โปรดยกมือขึ้นครับ 
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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 อ่ืน ๆ  
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะหรือมีปัญหาในเรื่องของประชาชน เสนอในที่ประชุม
ได้เลยครับ 
- เชิญท่านไสว สิงห์ทอง ครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี  
และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไสว สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 ผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องเสียงตามสายเพราะประชาชนแต่ละหมู่ทวงถาม
ตลอดเลยว่าเป็นอย่างไร บริเวณหมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ จะมีเพียง 1 - 2 จุดเท่านั้นที่ได้ยิน
เสียงตามสาย เสียงตามสายมีปัญหามาตั้งแต่ชุดบริหารรุ่นก่อนหน้านี้เริ่มตั้งแต่ปลายปีใกล้หมด
วาระ เป็นมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ประชาชนอยากทราบข่าวสารของเทศบาล ผมฝาก 
ท่านประธานผ่านไปยังผู้คณะบริหารให้ช่วยดูแลตรงนี้เร่งด่วนครับ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านไสว สิงห์ทอง ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันขอสอบถามเรื่องการติดตั้ง 
ถังดับเพลิงในพ้ืนที่ของเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์  ปัจจุบันนี้ ได้ติดตั้ งไปแล้วกี่จุด  
และในส่วนบริเวณ บขส. ได้ติดตั้งแล้วหรือไม่ ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 

  
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมนายนรเสฏฐ์ 
รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีประชาชนฝากชื่นชมทางคณะผู้บริหารมาว่าไฟ LED 
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 บริเวณหมู่  4 ตำบลชัยนารายณ์ ทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
และบริเวณข้างโรงเรียนนารายณ์วิทยา ได้ประสานมาว่าอยากได้ไฟ LED แบบนี้ บริเวณ 
ริมถนนมีแสงสว่างดี ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 
- เชิญท่านศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ ครับ 

  
นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 
ผมนายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตอนนี้กำลังเข้าสู่หน้าแล้ง 
อัคคีภัยเป็นเรื่องสำคัญอยากให้ทางคณะผู้บริหาร ฝากถึงหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สำรวจและติดตั้งถังดับเพลิง และอยากให้ทางเทศบาลประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตั้งตู้  
จุดตรวจในจุดเสี่ยง เพราะว่าตอนนี้ประชาชนมีความกังวลปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น
ขโมยหรืออะไรต่างๆ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 

  
นายสมนึก นาโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี 
และหัวส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายสมนึก นาโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องเสียงตามสายเพราะประชาชนร้องขอตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้ง จนปัจจุบันยังไม่ได้
ยินเสียงตามสาย ตั้งแต่บริเวณบ้านอดีตสท.สุนทร ถึงหน้าวัดอุดมสันติวรรณ ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือแจ้งปัญหาให้ทางฝ่ายบริหารสอบหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านศุภนุช วะดี ครับ 

  
นางศุภนุช วะดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 
ดิฉันนางศุภนุช วะดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สอบถามเรื่องฝาท่อระบายน้ำ ประชาชน
อยากให้เปลี่ยนจากท่ีเคยเป็นฝาเหล็กไปเป็นฝาปูนจะดำเนินการได้หรือไม่คะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ผมขออนุญาตนะครับในแต่ละเรื่องให้แจ้งพิกัดเพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้ทราบว่าจุดที่ต้องการ  
ให้ดำเนินการอยู่บริเวณไหน  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีผมจะให้ฝ่ายบริหารตอบนะครับ 
- ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล เสนอมาท้ังหมด 6 เรื่องนะครับ 
1. ท่านไสว สิงห์ทอง เรื่องเสียงตามสาย  
2. ท่านสุกัญญา จัตุรัส เรื่องการติดตั้งถังดับเพลิงในเขตเทศบาล และบริเวณ บขส. มีแผน 
เข้าไปติดตั้งหรือไม่ 
3. ท่านศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ เรื่องถังดับเพลิง และประสานตำรวจเรื่องตู้ตรวจจุดเสี่ยง 
4. ท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ที่ประชาชนอยากติดตั้งไฟ LED เพ่ิม  
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 5. ท่านสมนึก นาโพธิ์ เรื่องเสียงตามสาย ซึ่งเป็นแทบทุกจุด ทางผู้บริหารจะมีแนวทาง 
อย่างไรจะได้แจ้งให้ทางสภาเทศบาลทราบแล้วนำไปแจ้งประชาชน 
6. ท่านศุภนุช วะดี ฝาท่อระบายน้ำ จะให้ท่านศุภนุชแจ้งอีกครั้งว่าพิกัดบริเวณไหนครับ 
- เชิญฝ่ายบริหารชี้แจ้งในข้อสอบถามต่างๆครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรี 

- ในนามของนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์  
- ท่านไสว สิงห์ทอง แจ้งเสียงตามสายไม่ได้ยินเลย ทางผู้บริหารได้เตรียมการไว้ โดยทาง
ผู้บริหารจะหารือกับบริษัท  TOT ดำเนินการทั้ งเรื่องกล้องวงจรปิดและเสียงตามสาย  
แบบระบบไร้สาย ได้หารือเบื้องต้นไปบางส่วนแล้ว ขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ ระบบหาจุด 
ที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดและเสียงตามสาย และปัญหาที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งของเสียงตามสาย 
เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่อมแซมและปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล ทำให้
เสียงตามสายบริเวณนั้นๆ ถูกตัดไปด้วย แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบเพ่ือจะได้นำไปแจ้ง
ให้ กับประชาชนรับทราบได้  คิดว่าอีก ระยะหนึ่ งจะดำเนินการติดตั้ งกล้องวงจรปิด 
และเสียงตามสายครับ 
- ท่านสุกัญญา จัตุรัส เรื่องติดตั้งถังดับเพลิง บริเวณ บขส. เทศบาลได้ติดตั้งถังดับเพลิงไป 
ก่อนหน้านี้แล้วประมาณ 1 เดือน ตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูหนาว ได้ทดสอบ ตรวจสอบ ถังดับเพลิง 
ในเขตเทศบาล จำนวน 500 – 600 ถัง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงไปตรวจสอบ 
ถังไหนที่ใช้การไม่ได้จะเปลี่ยนถังทั้งหมด เทศบาลได้จัดซื้อถังดับเพลิงเพ่ิมและติดตั้งถังดับเพลิง
เพ่ิม ประมาณ 50 – 60 จุด ถ้าเกิดเหตุแล้วจะเป็น อัคคีภัยครั้งใหญ่  เราต้องป้องกัน 
ต้องทำงานเชิงรุกครับ แค่ถ้ายังไม่พอจะเสนอเงินประมาณและจัดซื้อเพ่ิมเติม จะควบคู่ไปกับ 
สท.ศรัณย์พัทธ์ ในเรื่องถังดับเพลิง และให้เจ้าหน้าตำรวจติดตั้งตู้จุดตรวจบริเวณจุดเสี่ยง ทาง
เทศบาลได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วว่าเทศบาลต้องการตู้จุดตรวจติดตั้งไว้ในเขตเทศบาล
เพ่ิม 5 – 10 จุด อาจจะติดตั้งบริเวณสถานีย่อยรถไฟ 1 จุด จุดล่อแหลม 1 จุด ตรงนี้เทศบาล
ได้ดำเนินการแล้วนะครับ 
- ท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ มีประชาชนฝากมาชื่นชมเรื่องไฟ LED บริเวณ หมู่ 4 ชัยนารายณ์ 
ทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทางโรงเรียนนารายณ์วิทยา ทางผู้บริหารขอขอบคุณ 
ที่ประชาชนเล็งเห็นว่าเทศบาลได้ดำเนินการเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่ ถามว่าจะมีอีกหรือไม่  
ขณะนี้ทางผู้บริหารกำลังสำรวจว่าจะดำเนินการเปลี่ยนจุดไหนจะซ่อมแซมจุดไหน 
- ท่านสมนึก นาโพธิ์ ปัญหาเรื่องเสียงตามสาย บริเวณบ้านอดีต สท.สุนทร ไปถึงวัดอุดมสันติ
วรรณ เดี๋ยวจะแจ้งไปทางสำนักปลัดเทศบาลให้ส่งเจ้าหน้าลงพ้ืนที่ตรวจสอบเสียงตามสายครับ 
- ท่านศุภนุช วะดี เรื่องฝาท่อระบายน้ำเหล็กเปลี่ยนเป็นปูน อย่างที่ประธานสภาเทศบาลพูด
บีบจุดลงมานิดนึงว่าประชาชนต้องเปลี่ยนเพราะเหตุผลอะไร บีบจุดให้แคบทางผู้บริหารจะได้
ดำเนินการได้เลย 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลสงสัยอะไรสอบถามได้นะครับ ทางผู้บริหารจะได้ตอบคำถามแล้วนำไป
พิจารณา ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- ผมขอเสนอในนามของสมาชิกสภาเทศบาลครับ เรื่องของเสียงตามสายผมฟังจากฝ่ายบริหาร
มีแนวทางที่จะแก้ไขอยู่แล้วมีโครงการที่กำลังดำเนินการ ผมได้รับเรื่องนี้มาเยอะผมอยากให้
ฝ่ายบริหารมองเรื่องประชาสัมพันธ์ โครงการนี้เกิดขึ้นจริงมีแผนแน่นอนเราประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนรับทราบได้หรือไม่ สมาชิกสภาเทศบาลก็ช่วยกระจายข่าวโครงการนี้เกิดขึ้น  
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 แน่นอน บางครั้งสมาชิกสภาเทศบาลไม่ทราบในการดำเนินการของทางฝ่ายบริหารครับ  
จะไปตอบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เพราะบางครั้งการันตีไม่ได้ว่าดำเนินการจริงหรือไม่จริง แต่ถ้าแผน  
จะเกิดขึ้นจริงเราก็ไปอ้างอิงได้ว่าตอนนี้ฝ่ายบริหารกำลังดำเนินการแบบนี้นะ ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ประชาชนจะได้เข้าใจเพราะตอนนี้ประชาชนไม่เข้าใจว่าทำไมเสียงตามสาย 
ถึงไม่ติดเลย แต่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้มีแผนที่จะดำเนินการ แก่นของเป้าหมายที่  
ฝ่ายบริหารจะดำเนินการในโครงการนี้จะจบเมื่อไร เริ่มต้นเท่าไร สัญญาเริ่มหรือยัง จะได้เป็น
ความเชื่อมั่นที่จะสมาชิกสภาเทศบาลจะนำไปบอกต่อประชาชนได้  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอสอบถามเพ่ิมเติมอย่างที่เราทราบ
กันว่าได้รถขยะจำนวน 2 คัน ที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการจัดซื้อซึ่ งได้ส่ งมอบแล้ว  
อยากสอบถามว่าทางผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรื่องขยะอย่างไรบ้าง และในส่วนที่  
ทางเทศบาลได้เข้าไปจัดการขยะโดยการเก็บถังขยะในซอยโรงพิมพ์ ส.อักษรทอง ประชาชน
ฝากแจ้งมาว่าในซอยนี้สะอาดขึ้นเนื่องจากรถข้างนอกไม่ได้นำขยะมาทิ้งในบริเวณนั้นแล้ว
เพราะได้เก็บถังขยะออกไป แต่มีปัญหาในส่วนของท้ายซอยที่ทางเทศบาลได้นำป้ายไปติดว่า
ห้ามทิ้งขยะแต่ยังมีรถจากภายนอกไปทิ้งอยากให้เข้าไปตรวจสอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรี 

- กระผมนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ที่ท่านสุกัญญา จัตุรัส 
สอบถามเรื่องรถขยะได้จัดซื้อแล้วทางเทศบาลจะจัดการกันอย่างไร รถขยะได้ส่งมอบแล้วตั้งแต่
วันที่  8 ธันวาคม 2564 แต่ยังดำเนินการจดทะเบียนไม่แล้วเสร็จรถจึ งออกมาใช้งาน 
ยังไม่ได้ ปัญหาที่ 2 ทางเทศบาลจะรอจดทะเบียนให้เรียบร้อยและจะเริ่มดำเนินการหลัง 
ปีใหม่ เรื่องการบริหารจัดการขยะเราจะทำกันอย่างไร และเรื่องถังขยะที่นำออกไปจากซอย  
โรงพิมพ์ ส.อักษรทอง ต้นซอย กลางซอย สะอาด แต่ท้ายซอยยังมีคนไปทิ้งขยะ ทางเทศบาล
นำป้ายไปติดแล้ว ต้องฝากท่านกลับไปบอกกับประชาชนด้วยว่าบริเวณจุดนั้นห้ามทิ้งขยะแล้ว 
ช่วยดูด้วยว่าเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายใน ถ้าเป็นบุคคลภายนอกตอนนี้ประชาชน  
ทุกคนมีกล้องโทรศัพท์ติดตัวถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาทางเทศบาลจะได้ติดตามและเตือนผู้มาทิ้ง
ขยะ ดังนั้นต้องช่วยกันประชาชนเป็นหูเป็นตาดีกว่าให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปคอยนั่งเฝ้า  
เราต้องช่วยกันสมาชิกสภาต้องช่วยบอกกับประชาชนว่าขยะในเขตเทศบาล และพนักงาน  
เก็บขยะ เทศบาลจัดการบริหารได้ดีขึ้นเมืองสะอาดขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาคือปัญหาขยะ 
จากภายนอกที่นำมาทิ้ง เราต้องให้ประชาชนในเขตเทศบาลช่วยกันดูแลฝ่ายบริหารขอฝาก
กลับไปและแจ้งประชาชนว่าระบบขยะจะบริหารหลังปีใหม่จะจัดการกันอีกครั้งเรื่องการเก็บ 
ถังขยะ การบริหารรถขยะเข้าไปเก็บวันละกี่ เที่ยวเก็บตามซอยต่างๆอย่างไร เวลาทิ้งขยะ 
เป็นแบบไหนเราจะกำหนดเวลาทิ้งขยะและเวลาเก็บขยะให้ชัดเจน ขอบคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ในเรื่องของขยะท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด
ทราบ และขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเป็นหู 




