
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2561 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น. 
ณ อาคารประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 

……………………… 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้มาประชุม    

    1. นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  
    2. นายวิทวสั  เสาศริิ  รองประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ      
    3. นายสธุน  อดุมทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1 
     4. นายคงศกัดิ์  อินทรพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1       
      5. นายประมวล ศริิอารยะพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1 
    6. นายกฤษฎา  มโนสจุริตธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2   
    7. นายสภุณฏัฐ์ ตอ่ไพบลูย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2 
    8. นายสรุโชติ  โชคชยั  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3  
      9. นายกนก  ทองเป่ียม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3         
  10. นายอดุม  ชยัชนะพานิช     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3     
             11. นายกิตตพิศ  คงเดช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3 
    12. นายมนตรี  เซียงหลิว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3         
    13. นายสมศกัดิ์  พรผดุผอ่ง         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3 
  14. นายสนัธนะ  บวัชาต ิ  เลขานกุารสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  

ผู้ไม่มาประชุม 
    1. นายพงษ์ศกัดิ์ ธาราภมูิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1        ลาป่วย 
    2. นายพงศ์ธวชั ตยิะชยัพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2        ลากิจ 
      3. นายรังสิวฒุิ  ชโลปถมัภ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2        ลากิจ   
               

คณะผู้บริหาร 
ผู้มาประชุม  

  1. นายจ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
      2. นายสมชยั  อินปรุะ  รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  
    3. วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์   ศริิพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ      

   4. นายอนสุรณ์             อศัวสงคราม  รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ   
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  5. นางป่ินทิพย์  มโนสจุริตธรรม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  
  6. นายสชุาติ  เอมวงษ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ     

ผู้ไม่มาประชุม  
    1. นายวิบลูย์  เลาหสรุโยธิน     เลขานกุารนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1. น.ส.พิมพ์กมน ชลนทีสวสัดิ ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
       รก.ผู้อ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม  
    2. นางเยาวลกัษณ์ พรประเสริฐ ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
    3. น.ส.พรสวรรค์ กรีโสภา  หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล 
       รก.ผู้อ านวยการส านกัการชา่ง 
    4. นางสนัทดั  ร่ืนสด  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
       รก.ผู้อ านวยการกองการประปา     
    5. นายไกรฤกษ์ เลีย้งตระกลูงาม หวัหน้างานการเงินและบญัชี 
       รก.ผู้อ านวยการกองคลงั     
    6. นายสชุาต ิ ฤทธิแรง  ผู้จดัการสถานธนานบุาล             
    7. นางวนัวิมล  เจียมจรรยา เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน 
    8. นายคมกริช  ศรีตองออ่น ตวัแทนส่ือมวลชน 

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น.  
นายสนัธนะ  บวัชาต ิ  - บดันีถ้ึงก าหนดเวลานดัประชมุและมีสมาชิกฯ มาประชมุเกินกึ่งหนึง่แล้ว ถือวา่ 
เลขานกุารสภาฯ  ครบองค์ประชมุ ผมขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลได้โปรดจดุเทียนธูปบชูาพระ  
   และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - เรียนทา่นนายกเทศมนตรี ทา่นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หวัหน้าสว่น 
ประธานสภาฯ  การงานฯ และผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุทกุทา่น  วนันีเ้ป็นการประชมุสภาเทศบาล สมยัสามญั  
   สมยัท่ี 2 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ผมขอเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตาม
   ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้   
 

 ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- วนันีมี้สมาชิกฯ แจ้งลาประชมุ 3 ทา่น ประกอบด้วย 1. นายพงษ์ศกัดิ์  ธาราภมูิ 
ประธานสภาฯ  ลาป่วย  2. นายพงศ์ธวชั  ตยิะชยัพานิช  ลากิจ  3. นายรังสิวฒุิ  ชโลปถมัป์  ลากิจ  
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 ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครัง้ท่ี 2  ประจ าปี  
                 พ.ศ. 2560  เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญสมาชิกฯ ตรวจทานรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว  หากสมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  ต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเตมิข้อความของทา่น  โปรดแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบด้วยครับ  

    เม่ือไมมี่สมาชิกฯ ขอแก้ไข    ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุนีว้า่ สมาชิกฯ ทา่นใดท่ีเห็นชอบ 
    ให้การรับรองรายงานการประชมุฯ  สมยัสามญั  สมยัแรก  ครัง้ท่ี 2 ประจ าปี 2561 เม่ือ 
    วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 โปรดยกมือขึน้ครับ (เห็นชอบ 12 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
    ลาประชมุ 3 เสียง)       
  มตทิี่ประชุม ให้การรับรองด้วยเสียงส่วนมาก  

 

 ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัตยิกเลิกงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
        งบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอย 
              และส่ิงปฏิกูล  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
         ค่าเรือ (ทุ่นลอยน า้) ก าจัดผักตบชวาและวัชพืช  (กองสาธารณสขุฯ)   
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ อนสุรณ์  อศัวสงคราม เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ อนสุรณ์  อศัวสงคราม น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายอนสุรณ์  อศัวสงคราม - เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุ ๆ ทา่น   ข้าพเจ้าขอเสนอ  
รองนายกเทศมนตรี ญตัตเิร่ือง ขออนมุตัยิกเลิกงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561  แผน 
   งานเคหะและชมุชน  งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  หมวด คา่ครุภณัฑ์  ประเภท 
   ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่  คา่เรือ (ทุน่ลอยน า้) ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืช   ตัง้ไว้ 
   1,750,000 บาท  ด้วยคณะผู้บริหารฯ มีความเห็นให้ยกเลิกงบประมาณรายจา่ยประจ า  
   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   แผนงานเคหะและชมุชน   งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่ง -
   ปฏิกลู  หมวดคา่ครุภณัฑ์  ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ คา่เรือ (ทุน่ลอยน า้) 
   ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืช  ตัง้ไว้ 1,750,000 บาท   เน่ืองจากมีการจดัซือ้เรือ (ทุน่ลอย
   น า้) ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืช ไว้แล้ว จ านวน 1 ล า ซึง่เพียงพอส าหรับการปฏิบตังิาน  
   จงึขอยกเลิกคา่ครุภณัฑ์ดงักลา่ว   เพ่ือน างบประมาณไปด าเนินการอ่ืนตามภารกิจของ
   เทศบาลฯ จงึเรียนมาเพ่ือขออนมุตัสิภาเทศบาลเมืองลพบรีุยกเลิกงบประมาณรายจา่ย  
 



-  4  - 
 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานเคหะและชมุชน  งานก าจดัขยะมลูฝอยและ 

   สิ่งปฏิกลู  หมวดคา่ครุภณัฑ์  ประเภท ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่  คา่เรือ (ทุน่ลอย
   น า้) ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืช  ตัง้ไว้ 1,750,000 บาท   โดยอาศยัอ านาจตามระเบียบ  

   กระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ .ศ. 
   2541 หมวด 4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ในหมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและ
   สิ่งก่อสร้างท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คณุภาพเปล่ียนหรือโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่
   ให้เป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน  ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมือง
   ลพบรีุ เพ่ือพิจารณาตอ่ไป     ขอแสดงความนบัถือ    จ าเริญ  สละชีพ   นายกเทศมนตรี 
             เมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ     เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม   ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้ยกเลิก 
   งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานเคหะและชมุชน   งาน
   ก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  หมวด คา่ครุภณัฑ์  ประเภท  ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
   ขนสง่  คา่เรือ (ทุน่ลอยน า้) ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืช  ตัง้ไว้  1,750,000  บาท   โปรด 
   ยกมือครับ  (เห็นชอบ 12 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 3 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                   งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศกึษา) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญัตตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ จตรุงค์  ศริิพานิชกร เป็นผู้ เสนอญตัตคิรับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ จตรุงค์  ศริิพานิชกร น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์  ศริิพานิชกร -    เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ตามท่ีทา่นนายก   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ได้มอบหมายกระผมเสนอญตัต ิเร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้ครุภณัฑ์ 
   การศกึษา (เคร่ืองเลน่ในอาคารเคร่ืองเลน่ของศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลเมืองลพบรีุ ) 
    จ านวน 9 รายการ  เป็นเงิน  500,000  บาท  และปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องโสตศกึษา 
   ของโรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ  เป็นเงิน  500,000  บาท  รวม 
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   เป็นเงิน  1,000,000 บาท  ดงัตอ่ไปนี ้  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบรีุ ได้มีนโยบาย  
   ในการพฒันาการจดัการศกึษาในโรงเรียน รวมทัง้ศนูย์พฒันาเดก็เล็กในสงักดัเทศบาล
   เมืองลพบรีุ  ให้เดก็มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ คณุภาพด้านการศกึษา 
   พร้อมมีเทคโนโลยีทนัสมยัในยคุปัจจบุนั ตลอดจนให้เดก็มีการพฒันาร่างกาย  การเลน่
   ถือเป็นหลกัส าคญัในการเรียนรู้ของเดก็ทกุคน และการเลน่จะมีอิทธิพลและมีผลตอ่การ
   เจริญเตบิโต  ชว่ยพฒันาด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคมและสตปัิญญา    คณะผู้บริ หาร
   ตระหนกัถึงความส าคญัดงักลา่ว       จงึขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่  ตามรายการดงัตอ่ไปนี ้   โอนลด
   งบประมาณจากแผนงานเคหะและชมุชน   งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  หมวด  

   ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ ประเภทคา่เรือ (ทุน่ลอยน า้) ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืช  
   เป็นเงิน 1,000,000 บาท  รวมโอนลดเป็นเงิน 1,000,000 บาท  ตัง้เป็นรายการใหมใ่น 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   แผนงานการศกึษา   งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา   
   หมวดคา่ครุภณัฑ์  ประเภทคา่ครุภณัฑ์การศกึษา เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้ครุภณัฑ์การศกึษา  
   (เคร่ืองเลน่ในอาคารเคร่ืองเลน่ของศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลเมืองลพบรีุ )  จ านวน 9 
   รายการ ตัง้ไว้  500,000  บาท  ตามรายละเอียดแนบท้าย  หมวด ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง   
   ประเภท คา่ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องโสตศกึษา โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิต - 
   เทศบาลเมืองลพบรีุ  ตัง้ไว้  500,000  บาท    รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
   ประกอบแบบของเทศบาลเมืองลพบรีุ     จงึเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภา
   เทศบาลฯ  พิจารณาอนมุตัใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่เป็นเงิน 1,000,000 บาท   ทัง้นี  ้ ในการด าเนินการดงักลา่ว 
   เป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบ  
   ประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
   2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  
   ท่ีท าให้ลกัษณะ  ปริมาณ  คณุภาพเปล่ียน หรือโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ ให้เป็น
   อ านาจอนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน  ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
   เพ่ือพิจารณาตอ่ไป  ขอแสดงความนบัถือ  จ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ     เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายหรือซกัถาม      ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้  
   โอนเงินงบประมาณรายจา่ยจาก  แผนงานเคหะและชมุชน  งานก าจดัขยะมลูฝอยและ 
   สิ่งปฏิกลู  หมวด ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่  ประเภท คา่เรือ  (ทุน่ลอยน า้)  ก าจดั 
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   ผกัตบชวาและวชัพืช เป็นเงิน 1,000,000 บาท  ไปตัง้เป็นรายการใหมใ่นปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2561  แผนงานการศกึษา  งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  หมวดคา่ครุภณัฑ์  
   ประเภท คา่ครุภณัฑ์การศกึษา  เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้ครุภณัฑ์การศกึษา  (เคร่ืองเลน่ใน - 
   อาคารเคร่ืองเลน่ของศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลเมืองลพบรีุ )  จ านวน 9 รายการ  เป็น 
   เงิน 500,000 บาท  หมวด ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทคา่ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้อง
   โสตศกึษา โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาล เมืองลพบรีุ เป็นเงิน 500,000 บาท
   โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 12 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 3 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                   งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านกัการชา่ง) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น 
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ สมชยั  อินปรุะ เป็นผู้ เสนอญตัตคิรับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ สมชยั  อินปรุะ น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมชยั  อินปรุะ  -    เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ตามท่ีทา่นนายก   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ได้มอบหมายกระผมเสนอญตัต ิเร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  ในหมวด คา่ท่ีดนิและสิ่ง 
   ก่อสร้าง  เน่ืองจากคณะผู้บริหาร มีนโยบายท าการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
   ตกิคอนกรีตซอยแวน่ฟ้า ถนนสราญรมย์ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีใช้
   เส้นทางสญัจร ปรับปรุงอาคารห้องน า้ - ส้วมสวนราชานสุรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวก
   แก่ประชาชนท่ีมาเท่ียวชมเมืองลพบรีุใช้บริการ  ปรับปรุงอาคารศนูย์เคร่ืองจกัรกลและ
   ก่อสร้างปรับปรุงเวทีสวนหนมุานสระแก้ว  เน่ืองจากมีสภาพเก่าช ารุด  เป็นการเร่งดว่น  
   เน่ืองจากเทศบาลฯ มิได้ตัง้งบประมาณเพ่ือการนีไ้ว้    จงึขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณ
   รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหมข่องส านกัการชา่ง 
   เพ่ือด าเนินการโครงการดงักลา่ว จ านวน 4 โครงการ ดงันี  ้1. โครงการก่อสร้างปรับปรุง
   ผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตซอยแวน่ฟ้า ถนนสราญรมย์ งบประมาณ  200,000 บาท  
   2. โครงการปรับปรุงอาคารห้องน า้ – ส้วม สวนราชานสุรณ์ งบประมาณ 500,000 บาท 
   3. โครงการปรับปรุงอาคารศนูย์เคร่ืองจกัรกล งบประมาณ 500,000 บาท  4. โครงการ 
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   ก่อสร้างปรับปรุงเวทีสวนหนมุานสระแก้ว งบประมาณ 780,000 บาท  รวม 4 โครงการ 

    เป็นเงินทัง้สิน้  1,980,000  บาท        จงึเรียนมาเพ่ือขออนมุตัสิภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  
   โดยโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาก ส านกัปลดั 
   เทศบาล   แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป  หมวด คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  
   คา่ปรับปรุงพืน้และซอ่มแซมฝา้เพดาน  ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบรีุ    เป็นเงิน 
   517,000 บาท   กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  แผนงานเคหะและชมุชน  งานก าจดั
   ขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  หมวด คา่ใช้สอย  โครงการจ้างเอกชนก าจดัขยะมลูฝอยใน 
   พืน้ท่ีทิง้ขยะของเทศบาล   เป็นเงิน 330,000 บาท            หมวด คา่ครุภณัฑ์  ประเภท 
   ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ คา่เรือ (ทุน่ลอยน า้) ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืช เป็นเงิน 
   750,000 บาท     และส านกัการชา่ง  แผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวด  
   คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค .ส.ล.ซอยพระปิยะ 3 เป็น
   เงิน 126,000 บาท   โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิซอยศรีสริุโยทยั 1 
   (ชว่งถนนนารายณ์มหาราช – ถนนนเรศวร) เป็นเงิน 117,000 บาท   โครงการก่อสร้าง
   ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตถนนเลียบทางรถไฟ จ านวน 140,000 บาท ไป
   ตัง้จา่ยเป็นรายการใหมข่อง   ส านกัการชา่ง  แผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน 
   หมวด คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,980,000 บาท 
   อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร - 
   ปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541 หมวด 4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยใน 
   หมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คณุภาพเปล่ียน หรือ
   โอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ ให้เป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน       ขอได้โปรดน า 
   เสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ เพ่ือพิจารณาตอ่ไป      ขอแสดงความนบัถือ 
   จ าเริญ  สละชีพ   นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ     เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายหรือซกัถาม      ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้  
   โอนเงินงบประมาณรายจา่ยจาก  แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป  หมวด 
   คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงพืน้และซอ่มแซมฝา้เพดานศาลาประชาคมเทศบาล 
   เมืองลพบรีุ เป็นเงิน 517,000 บาท    แผนงานเคหะและชมุชน  งานก าจดัขยะมลูฝอย 
   และสิ่งปฏิกลู  หมวด คา่ใช้สอย  โครงการจ้างเอกชนก าจดัขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีทิง้ขยะ 
   ของเทศบาล  เป็นเงิน 330,000 บาท  หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
   และขนสง่  คา่เรือ (ทุน่ลอยน า้) ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืช  เป็นเงิน 750,000 บาท 
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   แผนงานเคหะและชมุชน   งานไฟฟ้าถนน   หมวด คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง   โครงการ 

   ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพระปิยะ 3  เป็นเงิน 126,000 บาท    โครงการ 
   ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิซอยศรีสริุโยทยั 1 (ชว่งถนนนารายณ์มหาราช – 
   ถนนนเรศวร)  เป็นเงิน 117,000 บาท  โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ 
   คอนกรีตถนนเลียบทางรถไฟ  เป็นเงิน 140,000 บาท    รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,980,000  
   บาท ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ของส านกัการชา่ง  แผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้า 
   ถนน  หมวด คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร - 
   แอสฟัลท์ตกิคอนกรีตซอยแวน่ฟ้าถนนสราญรมย์ งบประมาณ 200,000 บาท โครงการ 
   ปรับปรุงอาคารห้องน า้, ส้วม สวนราชานสุรณ์  งบประมาณ 500,000 บาท    โครงการ
   ปรับปรุงอาคารศนูย์เคร่ืองจกัรกล  งบประมาณ 500,000 บาท  โครงการก่อสร้าง  - 
   ปรับปรุงเวทีสวนหนมุานสระแก้ว งบประมาณ 780,000 บาท รวม 4 โครงการ เป็นเงิน
   ทัง้สิน้ 1,980,000 บาท  โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 12 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลา 
   ประชมุ 3 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                   งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านกัปลดัเทศบาล) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ อนสุรณ์  อศัวสงคราม เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ อนสุรณ์  อศัวสงคราม น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายอนสุรณ์  อศัวสงคราม - เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุ ๆ ทา่น   ข้าพเจ้าขอเสนอ  
รองนายกเทศมนตรี ญตัต ิเร่ือง ขออนมุตัยิกเลิกงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไป 
   ตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ คา่ครุภณัฑ์  เพ่ือจดัซือ้โต๊ะพบัหน้าพลาสตกิ จ านวน 100 ตวั   
   เป็นเงิน 250,000 บาท   ด้วยเทศบาลเมืองลพบรีุ มีความประสงค์จะจดัซือ้โต๊ะพบัหน้า
   พลาสตกิ  จ านวน 100 ตวั  ไว้ส าหรับการจดังานพิธี งานประเพณีท้องถ่ินและกิจกรรม
   ตา่ง ๆ ของเทศบาล   แตเ่น่ืองจากมิได้ตัง้งบประมาณเพ่ือการนีไ้ว้     จงึจ าเป็นต้องขอ 
   อนมุตัสิภาเทศบาลฯ โอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี พ .ศ. 2561  ไปตัง้จา่ยเป็น
   รายการใหม ่ ดงันี ้ โอนลด  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  งบลงทนุ 
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     หมวด คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ   คา่ปรับปรุงพืน้
   และซอ่มแซมฝา้เพดาน  ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบรีุ    เป็นเงิน 250,000 บาท 
       โอนเพิ่มไปตัง้เป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารงานทัว่ไป   งบ 
   ลงทนุ  หมวด คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท คา่ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่โต๊ะ
   พบัหน้าพลาสตกิ  เป็นเงิน 250,000 บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่โต๊ะพบัหน้าพลาสตกิ ขนาด 
   ไมน้่อยกวา่ 75 x 180  x 73 เซนตเิมตร จ านวน 100 ตวั ราคาตวัละ 2,500 บาท   การ 
   ด าเนินการดงักลา่วเป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาเทศบาล ตามความในระเบียบกระทรวง  

   มหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ .ศ. 2541 หมวด 
   4  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยใน หมวดคา่ครุภณัฑ์  ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง   
   ท่ีท าให้ลกัษณะ  ปริมาณ  คณุภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ให้เป็น
   อ านาจอนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน  ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
   เพ่ือพิจารณาตอ่ไป  ขอแสดงความนบัถือ  จ าเริญ  สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ     เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายหรือซกัถาม      ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้  
   โอนเงินงบประมาณรายจา่ยจาก  แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป  หมวด 
   คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ปรับปรุงพืน้และซอ่มแซมฝา้เพดานศาลาประชาคมเทศบาล 
   เมืองลพบรีุ  จ านวนเงิน 250,000 บาท  ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  หมวด คา่ครุภณัฑ์  
   ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท คา่ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่โต๊ะพบัหน้าพลาสตกิ  จ านวน 
   เงิน 250,000 บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่โต๊ะพบัหน้าพลาสตกิ  ขนาดไมน้่อยกวา่ 75 x 180  
   x 73 เซนตเิมตร จ านวน 100 ตวั ๆ ละ 2,500 บาท โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 12 เสียง  
   งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 3 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                   งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านกัปลดัเทศบาล) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น 
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ จตรุงค์  ศริิพานิชกร เป็นผู้ เสนอญตัตคิรับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ จตรุงค์  ศริิพานิชกร น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
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วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์  ศริิพานิชกร -    เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ตามท่ีทา่นนายก   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ได้มอบหมายกระผมเสนอญตัต ิเร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ ในหมวดคา่ครุภณัฑ์ เพ่ือ 
   จดัซือ้เคร่ืองสแกนลายนิว้มือ  ชนิดบนัทกึเวลาเข้าออกงาน  จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน 
   9,700 บาท  ด้วยเทศบาลเมืองลพบรีุ มีความประสงค์จะจดัซือ้เคร่ืองสแกนลายนิว้มือ 
   ชนิดบนัทกึเวลาเข้าออกงาน  จ านวน 1 เคร่ือง  เพ่ือใช้ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุดและ - 
   เส่ือมสภาพ  แตเ่น่ืองจากมิได้ตัง้งบประมาณเพ่ือการนีไ้ว้  จงึจ าเป็นต้องขออนมุตัสิภา
   เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี พ.ศ. 2561  ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ 
   ดงันี ้โอนลดแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  งบลงทนุ  หมวด คา่ท่ีดนิ 
   และสิ่งก่อสร้าง  ประเภท คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ คา่ปรับปรุงพืน้และซอ่มแซมฝา้
   เพดาน ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบรีุ  เป็นเงิน 9,700 บาท     โอนเพิ่มไปตัง้เป็น
   รายการใหม่   แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารงานทัว่ไป   งบลงทนุ   หมวด คา่
   ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท คา่ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้ครุภณัฑ์เคร่ือง
   สแกนลายนิว้มือ ชนิดบนัทกึเวลาเข้าออกงาน จ านวน 1 เคร่ือง (คณุลกัษณะตามบญัชี
   แนบท้าย)  เป็นเงิน 9,700 บาท   ในการด าเนินการดงักลา่วเป็นอ านาจอนมุตัขิองสภา  

   เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
   สว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541 หมวด 4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ในหมวดคา่
   ครุภณัฑ์  ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลกัษณะ  ปริมาณ  คณุภาพเปล่ียน  หรือโอนไป  
   ตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ ให้เป็นอ านาจอนมุตัิของสภาท้องถ่ิน    ขอได้โปรดน าเสนอตอ่
   ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เพ่ือพิจารณาตอ่ไป       ขอแสดงความนบัถือ   
   จ าเริญ  สละชีพ   นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ     เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายหรือซกัถาม      ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้  
   โอนเงินงบประมาณรายจา่ยจาก  แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป  หมวด 
   คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง คา่ปรับปรุงพืน้และซอ่มแซมฝา้เพดานศาลาประชาคมเทศบาล 
   เมืองลพบรีุ เป็นเงิน 9,700 บาท  โอนเพิ่มไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่หมวดคา่ครุภณัฑ์  
   ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท คา่ครุภณัฑ์ส านกังาน  คา่จดัซือ้ครุภณัฑ์เคร่ืองสแกน - 
   ลายนิว้มือ ชนิดบนัทกึเวลาเข้าออกงาน  จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน 9,700 บาท   โปรด 
   ยกมือครับ (เห็นชอบ 12 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 3 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 
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 ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ (สถานธนานบุาล) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ สมชยั  อินปรุะ เป็นผู้ เสนอญตัตคิรับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชญิทา่นรองนายกฯ สมชยั  อินปรุะ น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมชยั  อินปรุะ  -    เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ตามท่ีทา่นนายก   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ได้มอบหมายกระผมเสนอญตัต ิเร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   เฉพาะการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่    เน่ืองด้วยใน
   การปฏิบตังิานของสถานธนานบุาล   ต้องมีการท าหนงัสือราชการสง่หนว่ยงานภายใน
   และภายนอก  มีการถ่ายส าเนาหนงัสือและรับแฟกซ์    แตเ่คร่ืองพิมพ์ท่ีใช้งานอยูช่ ารุด
   เสียหาย  จงึจ าเป็นต้องซือ้ใหม ่  สถานธนานบุาลไมไ่ด้งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ
   สถานธนานบุาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้  ดงันัน้  สถานธนานบุาลฯ จงึขอ
   อนมุตัจิากสภาเทศบาลฯ     โอนเงินงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานบุาลฯ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 5,000 บาท  โดย โอนลด หมวดคา่ตอบแทน 
   ใช้สอยและวสัด ุ ประเภท คา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 5,000 บาท  
   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหมข่อง  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานบุาล  
   รายจา่ยเพ่ือการลงทนุ หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 
   บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่เคร่ืองพิมพ์  จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน 5,000 บาท   ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ .ศ. 
   2541 (แก้ไขเพิ่มเตมิถึง ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2543) หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ 

   รายจา่ยในหมวด คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คณุภาพ   
เปล่ียน  หรือโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ ให้เป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน   จงึ  

   เรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญตัตติอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
   ตอ่ไป   ขอแสดงความนบัถือ   จ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
   จ าเริญ  สละชีพ   นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ     เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายหรือซกัถาม      ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้  
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   โอนเงินงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการในสถานธนานบุาล ประจ าปีงบประมาณ 2561   
   จากหมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและวสัด ุประเภทคา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมสิ่งก่อสร้าง  
   จ านวนเงิน 5,000 บาท ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภทครุภณัฑ์
   คอมพิวเตอร์ เพ่ือจา่ยเป็นคา่เคร่ืองพิมพ์  จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน 5,000 บาท  โปรด 
   ยกมือครับ (เห็นชอบ 12 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 3 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี  9  ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติจ่ายเงนิสะสมของกองการประปา     
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ อนสุรณ์  อศัวสงคราม เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ อนสุรณ์  อศัวสงคราม น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายอนสุรณ์  อศัวสงคราม - เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุ ๆ ทา่น   ข้าพเจ้าขอเสนอ  
รองนายกเทศมนตรี ญตัตเิร่ือง ขออนมุตัจิา่ยเงินสะสมของกองการประปา เพ่ือซือ้ครุภณัฑ์ก่อสร้าง รวมเป็น
   เงินทัง้สิน้  480,000  บาท     กองการประปา เทศบาลเมืองลพบรีุ  จะด าเนินการจดัซือ้
   ครุภณัฑ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในงานผลิตและบริการซอ่มทอ่เมนประปา  จงึขอความเห็นชอบ
   จากสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ ขออนมุตัใิช้เงินสะสมของกองการประปาเพ่ือซือ้ครุภณัฑ์  
   ก่อสร้าง จ านวนเงิน 480,000 บาท  จ านวน 2 รายการ ดงัตอ่ไปนี  ้ 1.หวัเจาะไฮดรอลิก 
   รุ่น 650 (โมเดลกลอ่ง) จ านวน 1 หวั เป็นเงิน 300,000 บาท 2.ตดิตัง้ระบบทอ่ไฮดรอลิก 
   พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ (รถตกัหน้าขดุหลงั) เป็นเงิน 180,000 บาท    รวมเป็นเงินทัง้สิน้
   480,000 บาท    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการรับเงิน  การเบกิจา่ยเงิน  
   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ .ศ. 
   2547  แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2548  ข้อ 89 (1) ซึง่เป็นอ านาจของสภาท้องถ่ิน
   อนมุตั ิ    ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เพ่ือพิจารณาตอ่ไป  
   ขอแสดงความนบัถือ   จ าเริญ  สละชีพ   นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ     เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายหรือซกัถาม      ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้  
   จา่ยเงินสะสมของกองการประปา  จ านวน 480,000 บาท  เพ่ือซือ้ครุภณัฑ์ก่อสร้าง คือ  
   หวัเจาะไฮดรอลิก  รุ่น 650 (โมเดลกลอ่ง)  จ านวน 1 หวั  เป็นเงิน 300,000 บาท   และ 
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   ตดิตัง้ระบบไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์ครบชดุ (รถตกัหน้าขดุหลงั) เป็นเงิน 180,000 บาท  
   โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 12 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 3 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี  10  เร่ืองญัตตอ่ืิน ๆ (ถ้ามี)   
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- มีญตัตท่ีิจ าเป็นเร่งดว่นจากทา่นนายกเทศมนตรีอีก 2 ญตัต ิ  ผมพิจารณาแล้ว 
ประธานสภาฯ  เห็นสมควรให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุฯ ได้ครับ   

 ระเบียบวาระท่ี 10.1 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ า  
                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านกัปลดัเทศบาล) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ จตรุงค์  ศริิพานิชกร เป็นผู้ เสนอญตัตคิ รับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ จตรุงค์  ศริิพานิชกร น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์  ศริิพานิชกร -    เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ตามท่ีทา่นนายก   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ได้มอบหมายกระผมเสนอญตัติ เร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  ในหมวด คา่ท่ีดนิและสิ่ง 
   สิ่งก่อสร้าง  จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณทัง้สิน้ 800,000 บาท   ด้วยเทศบาลเมือง
   ลพบรีุ จะด าเนินการโครงการก่อสร้างตดิตัง้ปา้ยเตือนจราจร  ถนนสราญรมย์ (ชว่งหน้า
   หนว่ยรถขดุ) งบประมาณ 150,000 บาท เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภยัในการ
   ใช้ถนน   โครงการจดัหาปา้ยประชาสมัพนัธ์อิเล็กทรอนิกส์บริเวณส านกังานเทศบาลฯ 
   งบประมาณ 500,000 บาท  เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมลูขา่วสารของเทศบาลรวดเร็ว 
   ยิ่งขึน้  รองรับการจดับริการสาธารณะ  สนบัสนนุการจดักิจกรรมของชมุชนและหนว่ย  
   งานราชการ  โครงการปรับปรุงห้องน า้- ส้วมผู้บริหารเทศบาลฯ งบประมาณ 150,000 
   บาท เพ่ือให้ผู้บริหารมีห้องน า้ - ห้องส้วม ใช้อยา่งเพียงพอ  แตม่ิได้ตัง้งบประมาณเพ่ือ 
   โครงการนีไ้ว้  จงึจ าเป็นต้องขออนมุตัสิภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ า  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปตัง้เป็นรายการใหม ่ ดงันี  ้  โอนลด   แผนงานบริหารงาน
   ทัว่ไป   งานบริหารงานทัว่ไป   งบลงทนุ   หมวด คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท คา่  
   ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ   คา่ปรับปรุงพืน้และซอ่มแซมฝา้เพดาน  ศาลาประชาคม – 

   เทศบาลเมืองลพบรีุ  เป็นเงิน 800,000 บาท  โอนเพิ่มไปตัง้เป็นรายการใหม่   แผนงาน 
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   บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป งบลงทนุ หมวดคา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
   คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ   คา่ก่อสร้างตดิตัง้ปา้ยเตือนจราจร  ถนนสราญรมย์ (ชว่ง
   หน้าหนว่ยรถขดุ)   ตัง้ไว้ 150,000 บาท    คา่ปรับปรุงห้องน า้ – ส้วม ผู้บริหารเทศบาลฯ  
   ตัง้ไว้ 150,000 บาท   และ  หมวด คา่ครุภณัฑ์  ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่    
   คา่จดัหาปา้ยประชาสมัพนัธ์อิเล็กทรอนิกส์บริเวณส านกังานเทศบาลฯ  ตัง้ไว้ 500,000 
   บาท   เป็นเงิน  800,000  บาท  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญตัติ)   การ 
   ด าเนินการดงักลา่วเป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาเทศบาล  ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย  
   วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ .ศ. 2541 หมวด 4  ข้อ 27 
   การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวด  คา่ครุภณัฑ์  ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง    ท่ีท าให้
   ลกัษณะ  ปริมาณ  คณุภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ ให้เป็นอ านาจ
   อนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน    ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เพ่ื อ
   พิจารณาตอ่ไป    ขอแสดงความนบัถือ   จ าเริญ  สละชีพ   นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ     เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายหรือซกัถาม      ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้ 
   โอนเงินงบประมาณรายจา่ยแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  งบลงทนุ  
   หมวด คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ   คา่ปรับปรุงพืน้ 
   และซอ่มแซมฝา้เพดาน ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบรีุ   เป็นเงิน  800,000  บาท 
   โอนเพิ่มไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ หมวด คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 2 โครงการ 
   หมวด คา่ครุภณัฑ์  ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 โครงการ รวมเป็น
   3 โครงการ  งบประมาณทัง้สิน้  800,000  บาท    โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 12 เสียง  
   งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 3 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 
 

 ระเบียบวาระท่ี 10.2 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชีแ้จง  
          รายละเอียดคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (สถานธนานบุาล) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ สมชยั  อินปรุะ เป็นผู้ เสนอญตัตคิรับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ สมชยั  อินปรุะ น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมชยั  อินปรุะ  -    เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ตามท่ีทา่นนายก   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ได้มอบหมายกระผมเสนอญตัต ิเร่ือง ขออนมุตัแิก้ไขเปล่ียนแปลงค าชีแ้จง -
   รายละเอียดคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 

   มีมตเิห็นชอบให้ตัง้งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานบุาลเทศบาลเมืองลพบรีุ  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 5261   แผนงานการพาณิชย์   งานกิจการสถานธนานบุาล  
   รายจา่ยเพ่ือการลงทนุ  หมวดคา่ครุภณัฑ์  ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ตัง้ไว้จ านวน  
   30,000 บาท โดยตัง้ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานคอมพิวเตอร์ประจ า  
   ปี พ.ศ. 2560   เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐาน  
   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561  ท าให้คณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอม – 
   พิวเตอร์ท่ีตัง้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไมต่รงกบัคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ – 
   คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ปัจจบุนั  จงึขอเปล่ียนแปลงค าชีแ้จงรายละเอียดคณุลกัษณะพืน้ฐาน  
   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ดงัปรากฏรายละเอียดตามท้ายค าขอนี ้ จงึเสนอญตัตเิพ่ือขอรับ  
   ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชีแ้จงรายละเอียด   
   คณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธี  

   การงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียน – 
   แปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยในหมวด คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ 
   ลกัษณะ  ปริมาณ  คณุภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจ  
   อนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน  ขอได้โปรดน าเสนอญตัตติอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  
   เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป    ขอแสดงความนบัถือ   จ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรี  
   เมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายหรือซกัถาม     ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้  
   แก้ไขเปล่ียนแปลงค าชีแ้จงรายละเอียดคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
   แผนงานการพาณิชย์   งานกิจการสถานธนานบุาล   รายจา่ยเพ่ือการลงทนุ  หมวดคา่  
   ครุภณัฑ์  ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตัง้ไว้ 30,000 บาท  ข้อความเดมิ 
   เป็นข้อความใหม ่ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
   ประจ าปี พ.ศ. 2561 โปรดยกมือขึน้ครับ (เห็นชอบ 12 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลา 
   ประชมุ 3 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 
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นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เรายงัอยูก่นัในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นะครับ  มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ  ท่ีสมควรให้สภาฯ รับทราบหรือรับไว้เพ่ือพิจารณาบ้างหรือไมค่รับ   เชิญทา่นสมศกัดิฯ์ 
นายสมศกัดิ ์ พรผดุผอ่ง - กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น    
สมาชิกสภาฯ  กระผม นายสมศกัดิ ์ พรผดุผอ่ง  สมาชิกฯ เขต 3  ขอขอบคณุและแสดงความยินดีกับ 

   ทา่นนายกฯ ท่ีได้รับโล ่พร้อมเกียรตบิตัรในความสามารถด้านการบริหารจดัการศกึษา  
   และขอขอบคณุแทนชาวตลาดโต้รุ่งสระแก้วท่ีทา่นได้ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมทอ่  
   ระบายน า้ให้ค้าขายกนัอยา่งสวยงาม ส าหรับในเทศบาลฯ ทา่นก็ได้ให้สร้างโดมจอดรถ  
   อเนกประสงค์ไว้ใช้งานได้หลายโอกาส  ยงัมีการตดิตัง้จอ LED ท่ีสวนสระแก้ว ส าหรับ 
   ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารตา่ง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอยา่งรวดเร็ว มีการปรับปรุงเกาะ  
   โดยรอบสระแก้วใหม ่  ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นสิ่งท่ีดีมาก  ประชาชนในพืน้ท่ีและนกัทอ่งเท่ียว  
   ท่ีพบเห็นตา่งช่ืนชมในผลงานการพฒันาท้องถ่ินของทา่น  โดยเฉพาะท่ีถนนวิชาเยนทร์  

   ซึง่โลง่ตาจากสายไฟและสายส่ือสารตา่ง ๆ ผมคดิวา่ในท้องถ่ินแถวนีไ้มมี่ใครจะพฒันา  
   ท้องถ่ินได้ดีเทา่นีอี้กแล้ว  จงึขอทราบเพิ่มเตมิวา่ ทา่นมีนโยบายในการพฒันาตามแผน  
   พฒันาเทศบาลอีกอยา่งไรบ้าง เพราะปัจจุบนัก็มีนกัทอ่งเท่ียวมาเท่ียวชมโบราณสถาน 
   กนัมากขึน้  ถนนก็โลง่ตาแล้ว  แตย่งัมีปัญหาลิงท่ีท าความสกปรกตามตกึรามบ้านชอ่ง    
   ซึง่นา่จะได้มีการทาสีตกึให้สวยงามกวา่นี ้ โดยจะให้ประชาชนมีสว่นร่วมด้วยก็นา่จะดี  
   ยิ่งขึน้นะครับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ ชีแ้จงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอขอบคณุสมาชิกท่ีได้รับข้อเสนอแนะและค าแนะน าจากประชาชนมาน าเสนอเพ่ือ  
   เป็นประโยชน์ในการพฒันาตอ่ ๆ ไป  เร่ืองสายไฟลงดนิ ได้ด าเนินการในเขตทา่หินแล้ว 
   ทัง้หมด อีก 90 วนั จะเสร็จแล้ว สายไฟจะน าลงดนิทัง้หมดจะไมมี่สายไฟรกรุงรังให้เห็น 
   อีกแล้ว เพราะวา่เมืองเราเป็น 10 เมืองเก่า ได้เป็นจงัหวดัน าร่องในการท าสายไฟลงดนิ 
   และได้รับงบประมาณมาอีกกวา่ 100 ล้านบาท เพ่ือด าเนินการซึง่ตอนนีง้านโครงสร้าง 
   เสร็จแล้ว  ตอ่ไปจะเป็นงานไฟฟ้าใต้ดนิของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค งานอาจจะดชู้า แต่  
   เพราะเป็นงานท่ีใช้ความละเอียด หาผู้ รับจ้างยากมาก หลงัจากนีก็้จะมีงบประมาณมา  
   ด าเนินการท่ีถนนสายเล็ก ๆ อีก 2 – 3 สาย  จะครบหมดทัง้พืน้ท่ีเขตทา่หินแล้ว จะไมมี่  
   สายไฟรกรุงรังอีกแล้ว   ปัญหาเร่ืองสายไฟฟ้ารกรุงรังนี ้ยงัมีอีกหลายจงัหวดัท่ีก าลงัท า 
   อยูเ่ชน่กนั  สว่นการขดุถนนท าสายไฟลงดนินัน้ ก็เป็นเร่ืองปกตท่ีิจะต้องมีดนิสไลด์บ้าง 
   ประชาชนบางสว่นก็ตติงิมา  แตห่ลงัจากนีผู้้ รับจ้างจะคืนผิวจราจรให้กลบัมาเรียบร้อย 
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   ตามเดมิ  เร่ืองปัญหาลิง ทางสว่นกลาง ได้มีการเตรียมการจดัการเร่ืองนีใ้นพืน้ท่ีหลาย  
   จงัหวดั เชน่ ชลบรีุ เพชรบรีุ เป็นต้น จงัหวดัลพบรีุได้มีการเตรียมพืน้ท่ีเขาพระยาเดนิธง  
   ไว้รองรับพวกลิงเกเรท่ีสร้างความเดือดร้อนกบัประชาชนจะถกูน าไปไว้ท่ีนั่น  ลิงไมเ่กเร 

   จะถกูจบัท าหมนัแล้วปลอ่ยให้อยูเ่ป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัลพบรีุตอ่ไปตามเดมิ  โดย  
   ปรับสวนลิงเป็นโรงพยาบาลลิง เพ่ือใช้ดแูลสขุภาพของลิงเหลา่นี ้   สว่นถนนท่ีเสียหาย  
   จากการท าสายไฟลงดนิ  ผมได้เตรียมงบประมาณไปท าปรับปรุงผิวจราจรแล้วทกุสาย 
   ให้มีสภาพดีกวา่เดมิ  หากมีประชาชนสอบถามถึงเร่ืองเหลา่นี ้ผมขอฝากทา่นสมาชิกฯ  
   ชว่ยชีแ้จงข้อมลูตามนีด้้วยนะครับ  ขอบคณุครับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นกนกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกนก  ทองเป่ียม - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทา่นสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น 
สมาชิกสภาฯ  ผม นายกนก  ทองเป่ียม  สมาชิกฯ เขต 3  ผมขอเสนอให้ทาสีเสาไฟประตมิากรรมจาก 
   ศาลพระกาฬจนถึงวงเวียนสมเดจ็พระนารายณ์ฯ  เพราะมีประชาชนร้องขอให้ทาสีใหม่  
   ตวัเสาให้ทาสีเขียว ตวัลวดลายให้ทาสีทอง เพื่อเพิ่มความสวยงามครับ  ตวัสะพานลอย  
   คนเดินข้าม อยากให้มีการท าหลงัคาไว้เพ่ือคลมุแดดให้กบัประชาชน  ปา้ยบอกช่ือถนน  
   และช่ือซอยตา่ง ๆ อยากให้ท าใหมใ่ห้สวยงามครับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ ชีแ้จงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น 
นายกเทศมนตรี  ขอขอบคณุสมาชิกท่ีได้เสนอแนะและแนะน ามา   คณะผู้บริหารขอน้อมรับไว้พิจารณา 
   ด าเนินการในล าดบัตอ่ไปนะครับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์-  มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรือไมค่รับ    ถ้าไมมี่ผู้ เสนอเพิ่มเตมิอีก 
ประธานสภาฯ  ผมขอขอบคณุทา่นนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ทา่นสมาชิกสภาเทศบาลทกุทา่น    
   ทา่นหวัหน้าสว่นการงานและทา่นผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น   ผมขอปิดประชมุครับ 

 

เลิกประชุม  เวลา  16.25 น. 
 

………………………………… 
 
 

      (ลงช่ือ)                จดบนัทกึ/พิมพ์      
                          (นางวนัวิมล  เจียมจรรยา)                      
                  เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน   
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                                                    (ลงช่ือ)              ตรวจ/ทาน 
                                                       (นายสนัธนะ  บวัชาติ) 
                                                                                เลขานกุารสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 

 
 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  ได้พิจารณาตรวจรายงานการ
ประชมุฉบบันีแ้ล้ว  เม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน 2561  เหน็ว่าถูกต้อง 
 
 
 

(ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ             (ลงช่ือ)              กรรมการ 
              (นายกนก  ทองเป่ียม)                     (นายคงศกัดิ ์ อินทรพานิช) 
        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ                                              สมาชิกสภาเทศบาล เมืองลพบรีุ 
 
 
 

  (ลงช่ือ)                กรรมการและเลขานกุาร 
                  (นายสธุน  อดุมทรัพย์) 
            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ   
 
             
 
      

 รายงานการประชมุฉบบันี ้  สภาเทศบาลเมืองลพบรีุได้ให้การรับรองแล้ว  เม่ือคราวประชมุสภาเทศบาล 
เมืองลพบรีุ สมยัสามญั สมยัท่ี 3 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 
 
 

      (ลงช่ือ)  
                      (นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์) 
                          ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
     
 

 


