
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2561 
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.00 น. 
ณ อาคารประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 

……………………… 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้มาประชุม    

    1. นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
    2. นายวิทวสั  เสาศริิ  รองประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ             
    3. นายสธุน  อดุมทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1 
    4. นายประมวล ศริิอารยะพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1 
    5. นายพงศ์ธวชั ตยิะชยัพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2      
    6. นายสภุณฏัฐ์ ตอ่ไพบลูย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2 
    7. นายรังสิวฒุิ  ชโลปถมัภ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2         
    8. นายกนก  ทองเป่ียม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3  
     9. นายอดุม  ชยัชนะพานิช     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3        
  10. นายกิตตพิศ  คงเดช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3      
  11. นายมนตรี  เซียงหลิว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3 
  12. นายสมศกัดิ์  พรผดุผอ่ง         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3           
  13. นายสนัธนะ  บวัชาต ิ  เลขานกุารสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  

ผู้ไม่มาประชุม 
    1. นายคงศกัดิ์  อินทรพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1       ลาป่วย 
    2. นายพงษ์ศกัดิ์ ธาราภมูิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1         ลาป่วย 
    3. นายกฤษฎา  มโนสจุริตธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี  เขต 2         ลาป่วย 
    4. นายสรุโชติ  โชคชยั  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3         ลาป่วย   
    

คณะผู้บริหาร 
ผู้มาประชุม  

  1. นายจ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  
  2. นายสมชยั  อินปรุะ  รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 

   3. นายอนสุรณ์             อศัวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
     4. นางป่ินทิพย์  มโนสจุริตธรรม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
    5. นายสชุาติ  เอมวงษ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ    
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ผู้ไม่มาประชุม  
     1. วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์   ศริิพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ    
   2. 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. นายวิทรู  ภกัดิป์าน หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 
       รก.ผอ.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
    5. นางสนัทดั  ร่ืนสด  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
       รก.ผู้อ านวยการกองการประปา     
    6. นายไกรฤกษ์ เลีย้งตระกลูงาม หวัหน้างานการเงินและบญัชี 
       รก.ผู้อ านวยการกองคลงั     
    7. นายสชุาต ิ ฤทธิแรง  ผู้จดัการสถานธนานบุาล 
    8. นายไพฑรูย์  นิรันดร์โสภณ หวัหน้าฝ่ายปกครอง 
    9. นางวนัวิมล  เจียมจรรยา เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน             
  10. นายคมกริช  ศรีตองออ่น ตวัแทนส่ือมวลชน 

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.00 น.  
นายสนัธนะ  บวัชาต ิ  - บดันีถ้ึงก าหนดเวลานดัประชมุและมีสมาชิกฯ มาประชมุเกินกึ่งหนึง่แล้ว ถือวา่ 
เลขานกุารสภาฯ  ครบองค์ประชมุ  ผมขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล โปรดจดุเทียนธูปบชูาพระ  
   และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - เรียนทา่นนายกเทศมนตรี ทา่นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หวัหน้าสว่น 
ประธานสภาฯ  การงานฯ ทา่นเข้าร่วมประชมุทกุทา่น  ในวนันีเ้ป็นการประชมุสภาเทศบาล สมยัสามญั  

สมยัท่ี 4 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ผมขอเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตาม
 ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้  

 ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- วนันีส้มาชิกฯ ขอลาป่วย 4 ทา่น คือ  นายคงศกัดิ ์ อินทรพานิช  นายพงษ์ศกัดิ์  
ประธานสภาฯ  ธาราภมูิ  นายกฤษดา  มโนสจุริตธรรม  และนายสรุโชต ิ โชคชยั  
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 ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครัง้ท่ี 1 ประจ า 
ปี พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2561  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจทานรายงานการประชมุฯ หากสมาชิกฯ ทา่นใดต้องการ 
ประธานสภาฯ  แก้ไขหรือเพิ่มเตมิถ้อยค าของทา่น  โปรดแจ้งให้ท่ีประชมุทราบด้วยครับ       
     เม่ือไมมี่สมาชิกฯ ทา่นใดขอแก้ไข  ผมจะถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกฯ ทา่นใด
   เห็นชอบให้การรับรองรายงานการประชมุสภาฯ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 1 ครัง้ท่ี 1 ประจ า 
    ปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ (เห็นชอบ 11 เสียง   
    งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 4 เสียง)  
  มตทิี่ประชุม - รับรองด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ด้วยได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีฯ ตามหนงัสือท่ี ลบ 52006/2229 ลงวนัท่ี 2 
ประธานสภาฯ  พฤศจิกายน 2561 วา่ คณะกรรมการพฒันาเทศบาล  และคณะกรรมการตดิตามและ 
   ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน  
   พ.ศ. 2561 และขอให้สภาเทศบาลด าเนินการคดัเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือด ารงต าแหนง่
   คณะกรรมการฯ ท่ีวา่งลง     ผมขอเชิญเลขานกุารสภาฯ ชีแ้จงระเบียบก่อนครับ  
นายสนัธนะ  บวัชาต ิ- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครอง  
เลขานกุารสภาฯ  สว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพฒันา
   เทศบาล และคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลในสว่นสมาชิก 
   สภาเทศบาลท่ีมาจากการคดัเลือกของสภาเทศบาลวา่งลง   ให้สภาเทศบาลพิจารณา 
   ด าเนินการคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาล คณะละ 3 คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการพฒันา 
   เทศบาล และคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล   โดยให้คณะ 
   กรรมการทัง้สองคณะมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละส่ีปี และอาจได้รับการคดัเลือก  
   อีกก็ได้ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์ - ขอเชิญทา่นสมาชิกฯ ได้พิจารณาคดัเลือกกนัเองและเสนอรายช่ือเพ่ือให้ด ารง  
ประธานสภาฯ  ต าแหนง่เป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลครับ      เชิญคณุมนตรี ครับ 
นายมนตรี  เซียงหลิว - กราบเรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   กระผม 
สมาชิกสภาฯ   นายมนตรี  เซียงหลิว สมาชิกฯ เขต 3  ผมขอเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาล เป็น คณะ 
   กรรมการพฒันาเทศบาล 1.นายสภุณฏัฐ์  ตอ่ไพบลูย์  2.นายกิตตพิศ  คงเดช  และ 3. 
   นายประมวล  ศริิอารยะพนัธ์  ครับ 
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นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ขอผู้ รับรองครับ (1.นายกนก  ทองเป่ียม 2.นายอดุม  ชยัชนะพานิช)  ผู้ รับรอง 
ประธานสภาฯ  ถกูต้อง  สมาชิกฯ ทา่นใดมีความคดิเห็นเป็นอยา่งอ่ืนอีกหรือไมค่รับ   เม่ือไมมี่สมาชิกฯ 
   เสนออยา่งอ่ืนอีกและมีสมาชิกฯ อยูค่รบองค์ประชมุแล้ว  ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่  

   สมาชิกทา่นใดเห็นชอบให้  นายสภุณฏัฐ์  ตอ่ไพบูลย์  นายกิตตพิศ  คงเดช   และนาย  
   ประมวล  ศริิอารยพนัธ์  เป็น  คณะกรรมการพฒันาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ  

     (เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 4 เสียง)   
 มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก    
 

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์ - ตอ่ไปผมขอเชิญทา่นสมาชิกฯ ได้พิจารณาคดัเลือกกนัเองและเสนอรายช่ือเพ่ือ 
ประธานสภาฯ  ให้ด ารงต าแหนง่ เป็น คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล  ครับ      

   เชิญคณุกิตตพิศ ครับ 
นายกิตตพิศ  คงเดช -   กราบเรียนทา่นประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   กระผม 
สมาชิกสภาฯ  นายกิตตพิศ  คงเดช สมาชิกฯ เขต 3  ผมขอเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาล  เป็น  คณะ 
   กรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล  1. นายนิตธิร เดชรังสฤษดิ ์  2. 

  นายอดุม  ชยัชนะพานิช   3. นายมนตรี  เซียงหลิว  ครับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ขอผู้ รับรองครับ (1.นายมนตรี  เซียงหลิว 2.นายสมศกัดิ ์ พรผดุผอ่ง)  ผู้ รับรอง 
ประธานสภาฯ  ถกูต้อง  สมาชิกฯ ทา่นใดมีความคดิเห็นเป็นอยา่งอ่ืนอีกหรือไมค่รับ   เม่ือไมมี่สมาชิกฯ
   เสนออยา่งอ่ืนอีกและมีสมาชิกฯ อยูค่รบองค์ประชมุแล้ว  ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่  

   สมาชิกทา่นใดเห็นชอบให้ นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ นายอดุม  ชยัชนะพานิช  และนาย
   มนตรี  เซียงหลิว เป็น คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล โปรด 
   ยกมือขึน้ครับ   (เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 4 เสียง)   
 มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก  

 

  ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองญัตตอ่ืิน ๆ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ผมได้รับญตัตดิว่นจากทา่นนายกเทศมนตรี 1 ญตัต ิผมพิจารณาแล้ว สมควร 
ประธานสภาฯ  ให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุได้ครับ 

 4.1 ญตัตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  (ส านกัการชา่ง) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  
นายกเทศมนตรี  ผมขอมอบให้รองนายกฯ สมชยั  อินปรุะ เป็นผู้ เสนอญตัตคิรับ 
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นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ สมชยั  อินปรุะ น าเสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 

นายสมชยั  อินปรุะ  -    เรียนทา่นประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ตามท่ีทา่นนายก   
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรีได้มอบหมายกระผมเสนอญตัต ิเร่ือง ขออนมุัตโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ในหมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิ 
   และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือท าการก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ คือโครงการก่อสร้างหลงัคาคลมุ  
   อเนกประสงค์ (บริเวณวงเวียนศรีสริุโยทยั)  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้   เน่ืองจากคณะ 
   ผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบรีุ ได้มีนโยบายให้ท าการก่อสร้างหลงัคาคลมุเอนกประสงค์ 
   (บริเวณวงเวียนศรีสริุโยทยั) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ของเทศบาล ซึง่  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เทศบาลฯ มิได้ตัง้งบประมาณเพ่ือการนีไ้ว้   จงึขออนมุตัิ
   โอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ไปตัง้เป็นรายการใหม่ 
   ของส านกัการชา่ง  เพ่ือด าเนินการดงักลา่ว  (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ 
   ก่อสร้างของเทศบาลเมืองลพบรีุ)  รวมเป็นเงินงบประมาณทัง้สิน้  290,000  บาท   จงึ 
   เรียนมาเพ่ือขออนมุตัิสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ โอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ า  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาก  ส านกัการชา่ง  แผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหาร  
   ทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน  หมวดเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนกังาน   ไปตัง้จา่ย 
   เป็นรายการใหม่ใน  แผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิ 
   และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลงัคาคลมุอเนกประสงค์ (บริเวณวงเวียนศรีสริุโยทยั) 

   จ านวนเงิน  290,000  บาท  โดยอาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย 
   วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  หมวด 4  ข้อ 27 การ 
   โอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครุภณัฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลกัษณะ 
   ปริมาณ คณุภาพเปล่ียน หรือโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ ให้เป็นอ านาจอนมุตัขิอง
   สภาท้องถ่ิน    ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ   เพ่ือพิจารณา 
   ตอ่ไป   ขอแสดงความนบัถือ  จ าเริญ  สละชีพ   นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม   ผมขอถามมตท่ีิประชมุวา่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้โอนเงิน 
   งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จาก  ส านกัการชา่ง  แผนงาน 
   เคหะและชมุชน   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน  หมวดเงินเดือน  ประเภท 
   เงินเดือนพนกังาน  จ านวน 290,000 บาท  ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่   แผนงานเคหะ
   และชมุชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวด คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้าง 



-  6  - 
 

   หลงัคาคลมุอเนกประสงค์ (บริเวณวงเวียนศรีสริุโยทยั)  งบประมาณได้ตัง้ไว้ 290,000 
   บาท   โปรดยกมือขึน้ครับ (เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลาประชมุ 4 เสียง)  
 มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีสมควรให้สภาฯ รับทราบ หรือรับไว้เพ่ือ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาบ้างหรือไม่       ถ้าไมมี่สมาชิกฯ ทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ   ผมขอขอบคณุทา่น 
   นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หวัหน้าสว่นการงานและทา่น 
   ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น    ปิดประชมุครับ 

 

เลิกประชุม  เวลา  13.50 น. 
 
 
 

………………………………… 
 
 
 
 

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

 
 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  ได้พิจารณาตรวจรายงานการ
ประชมุฉบบันีแ้ล้ว  เม่ือวนัท่ี      พฤศจิกายน 2561  เหน็ว่าถูกต้อง 
 
 
 

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

                (ลงช่ือ)                กรรมการและเลขานกุาร 
                                          (นายสธุน  อดุมทรัพย์) 
                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการประชมุฉบบันี ้  สภาเทศบาลเมืองลพบรีุได้ให้การรับรองแล้ว  เม่ือคราวประชมุสภาเทศบาล 
เมืองลพบรีุ สมยัสามญั สมยัแรก ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี      กมุภาพนัธ์ 2562 
 
 

      (ลงช่ือ)  
                      (นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์) 
                          ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
 
 

 
 
 
 
 
 


