
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ท่ี 2 ประจ าปี 2561 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.00 น. 
ณ อาคารประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 

……………………… 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้มาประชุม    

    1. นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  
    2. นายสธุน  อดุมทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1 
     3. นายคงศกัดิ์  อินทรพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1       
      4. นายประมวล ศริิอารยะพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1 
    5. นายพงศ์ธวชั ตยิะชยัพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2  
    6. นายกฤษฎา  มโนสจุริตธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2   
    7. นายสภุณฏัฐ์ ตอ่ไพบลูย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2 
    8. นายรังสิวฒุิ  ชโลปถมัภ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2         
      9. นายสรุโชติ  โชคชยั  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3      
             10. นายกิตตพิศ  คงเดช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3      
  11. นายสมศกัดิ์  พรผดุผอ่ง         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3 
  12. นายสนัธนะ  บวัชาต ิ  เลขานกุารสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  

ผู้ไม่มาประชุม 
    1. นายวิทวสั  เสาศริิ  รองประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ           ลากิจ 
    2. นายพงษ์ศกัดิ์ ธาราภมูิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1        ลาป่วย 
    3. นายกนก  ทองเป่ียม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3        ลาป่วย         
    4. นายอดุม  ชยัชนะพานิช     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3        ลาป่วย 
    5. นายมนตรี  เซียงหลิว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3        ลาป่วย  
             

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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ผู้ไม่มาประชุม  
    1. นายวิบลูย์  เลาหสรุโยธิน     เลขานกุารนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 

  2. นางป่ินทิพย์  มโนสจุริตธรรม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  
  3. นายสชุาติ  เอมวงษ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ     

     

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. นายไกรฤกษ์ เลีย้งตระกลูงาม หวัหน้างานการเงินและบญัชี 
       รก.ผู้อ านวยการกองคลงั     
    5. นายสชุาต ิ ฤทธิแรง  ผู้จดัการสถานธนานบุาล 
    6. นายไพฑรูย์  นิรันดร์โสภณ หวัหน้าฝ่ายปกครอง          
    7. นางวนัวิมล  เจียมจรรยา เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน 
    8. นายคมกริช  ศรีตองออ่น ตวัแทนส่ือมวลชน 

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.00 น.  
นายสนัธนะ  บวัชาต ิ  - บดันีถ้ึงก าหนดเวลานดัประชมุและมีสมาชิกฯ มาประชมุเกินกึ่งหนึง่แล้ว ถือวา่ 
เลขานกุารสภาฯ  ครบองค์ประชมุ ผมขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลได้โปรดจดุเทียนธูปบชูาพระ  
   และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - เรียนทา่นนายกเทศมนตรี ทา่นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หวัหน้าสว่น 
ประธานสภาฯ  การงานฯ และผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุทกุทา่น  วนันีเ้ป็นการประชมุสภาเทศบาล สมยัสามญั  
   สมยัแรก ครัง้ท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ผมขอเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตาม
   ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้   
 ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ในวนันีมี้สมาชิกฯ แจ้งขอลาประชมุ 5 ทา่น ประกอบด้วย 1. นายวิทวสั  เสาศริิ 
ประธานสภาฯ  ลากิจ  2.นายพงษ์ศกัดิ์  ธาราภมูิ ลาป่วย   3.นายกนก  ทองเป่ียม ลาป่วย  4.นายอดุม
   ชยัชนะพานิช ลาป่วย  และ 4.นายมนตรี  เซียงหลิว ลาป่วย   เร่ืองตอ่ไปกองคลงั ได้น า 
   เอกสารการรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย (คา่ป่วยการ) มาแจกให้กบัสมาชิกฯ  เพ่ือน าไปย่ืน   

   เสียภาษีเงินได้ประจ าปี พ.ศ. 2560  หากมีทา่นใดท่ียงัไมไ่ด้รับขอให้ไปตดิตอ่ท่ีกองคลงั  
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 ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครัง้ท่ี 1  ประจ าปี  
                 พ.ศ. 2560  เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญสมาชิกฯ ตรวจทานรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว  หากสมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  ต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเตมิข้อความของทา่น  โปรดแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบด้วยครับ  

    เม่ือไมมี่สมาชิกฯ ขอแก้ไข    ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุนีว้า่ สมาชิกฯ ทา่นใดท่ีเห็นชอบ 
    ให้การรับรองรายงานการประชมุฯ  สมยัสามญั  สมยัแรก  ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2561 เม่ือ 
    วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลา 
    ประชมุ 5 เสียง)       
  มตทิี่ประชุม ให้การรับรองด้วยเสียงส่วนมาก  

 

 ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                   งบประมาณ พ.ศ. 2560  เงนิกันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไป 
        เพิ่มจ่ายกับรายการกันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
         (กองการศกึษา) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ  และสมาชิกฯ  ผู้ทรงเกียรติทกุทา่น  ญตัตเิร่ือง 
นายกเทศมนตรี  ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เงินกนัไว้เบกิ 
   จา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปเพิ่มจา่ยกบัรายการกนัไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2561  ผมขอมอบรองนายกฯ จตรุงค์ เป็นผู้น าเสนอญตัตคิรับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ จตรุงค์ เสนอญตัตคิรับ 
ประธานสภาฯ 
วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์  ศริิพานิชกร -      กราบเรียนทา่นประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ตามท่ีทา่นนายกเทศมนตรี  ได้มอบให้ผมเสนอญตัตเิร่ือง โอนเงินงบประมาณรายจ่ าย
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   เงินกนัไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ไป 
   เพิ่มจา่ยกบัรายการกนัไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   ในแผนงานการศกึษา   
   งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  หมวดคา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทคา่ก่อสร้าง
   หลงัคาคลมุพืน้ท่ีระหวา่งอาคาร 2 กบัอาคารเคร่ืองเลน่ศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาล  -  
   เมืองลพบรีุ เป็นเงิน 109,000 บาท ดงัตอ่ไปนี ้ ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ ได้มีมติ  
   เห็นชอบอนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2560 ไปตัง้เป็น 
   รายการใหมแ่ละขออนมุตักินัเงินไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของแผนงาน 
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   การศกึษา  งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  หมวดคา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  
   คา่ก่อสร้างหลงัคาคลมุพืน้ท่ีระหวา่งอาคาร 2 กบัอาคารเคร่ืองเลน่ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก  

   เทศบาลเมืองลพบรีุ  เป็นเงิน 634,000 บาท   ซึง่สภาเทศบาลได้มีมตเิห็นชอบตามมติ  
   ท่ีประชมุสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 ครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 และ 
   ส านกัการชา่งได้ด าเนินการส ารวจประมาณการราคาคา่จ้างเหมาก่อสร้างหลงัคาคลมุ  
   พืน้ท่ีระหวา่งอาคาร 2 กบัอาคารเคร่ืองเลน่ศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลเมืองลพบรีุและ
   ก าหนดราคากลางงบประมาณตัง้ไว้ไมเ่พียงพอแก่การก่อสร้าง  เน่ืองจากการก่อสร้าง  
   ดงักลา่วมีพืน้ท่ีจ ากดัท าให้ก่อสร้างล าบากซบัซ้อนและเป็นพืน้ท่ีในศนูย์พฒันาเดก็เล็ก  
   เพ่ือให้เกิดความมัน่คงแข็งแรงและสามารถด าเนินการก่อสร้างฯ ไปด้วยความเรียบร้อย   
   เกิดประโยชน์แก่เดก็เล็กและผู้ปกครอง เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบายของคณะ
   ผู้บริหาร      จงึขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560  
   เงินกนัไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปเพิ่มจา่ยกบัรายการกนัไว้เบกิจา่ยใน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการตอ่ไปนี ้ โอนลดจาก  แผนงานเคหะและชมุชน   
   งานไฟฟ้าถนน หมวดคา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทคา่ก่อสร้างผิวจราจร คสล .พร้อม 
   วางทอ่ระบายน า้ซอยศรีปราชญ์ 1 โอนลดเป็นเงิน 12,000 บาท    ประเภทคา่ก่อสร้าง 
   ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตพร้อมวางทอ่ระบายน า้ถนนชนะสงคราม  โอน  
   ลดเป็นเงิน 60,000 บาท   ประเภทคา่ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางทอ่ระบายน า้  
   ซอยศรีสริุโยทยั 1 (ข้างรัว้ศนูย์สงครามพิเศษ) โอนลดเป็นเงิน 2,000 บาท  ประเภทค่า
   ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต พร้อมวางทอ่ระบายน า้ถนนรามเดโช  
   โอนลดเป็นเงิน 35,000 บาท รวมโอนลด 109,000 บาท โอนเพิ่มในแผนงานการศกึษา   
   งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  หมวดคา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทคา่ก่อสร้าง  
   หลงัคาคลมุพืน้ท่ีระหวา่งอาคาร 2  กบัอาคารเคร่ืองเลน่ศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาล  - 
   เมืองลพบรีุ โอนเพิ่ม 109,000 บาท        จงึเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภา  
   เทศบาลเมืองลพบรีุพิจารณาอนมุตัใิห้โอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2560 เงินกนัไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปเพิ่มจา่ยกบัรายการกนัไว้ 
   เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 109,000 บาท   ทัง้นี ้ ในการด าเนินการ 
   ดงักลา่วเป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วย  
   วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  ข้อ 31  การโอน  การ 
   แก้ไขเปล่ียนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายการท่ีได้เบกิตดัปีหรือขยายเวลาให้เบกิตดัปี  
   จะกระท าได้ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัจิากผู้ มีอ านาจให้เบกิตดัปีหรือขยายเวลาเบกิตดัปี   ขอ  
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   ได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ เพ่ือพิจารณาตอ่ไป   ขอแสดง 
   ความนบัถือ   นายจ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญสมาชิกฯ พิจารณาญตัติและอภิปรายซกัถามครับ   เม่ือไมมี่ผู้ ใดอภิปราย
ประธานสภาฯ  ซกัถาม   ผมขอถามมตขิองท่ีประชมุแหง่นีว้า่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัิให้โอนลด
   งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  แผนงานเคหะและชมุชน  งาน 
   ไฟฟ้าถนน  หมวดคา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทคา่ก่อสร้าง 4 รายการ  ท่ีกนัเงินไว้ 
   เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   จ านวน 109,000 บาท   ไปเพิ่มจา่ยกบัรายการ
   ท่ีกนัไว้จา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของแผนงานการศกึษา  งานก่อนวยัเรียนและ
   ประถมศกึษา   หมวดคา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทคา่ก่อสร้างหลงัคาคลมุพืน้ท่ี  - 
   ระหวา่งอาคาร 2  กบัอาคารเคร่ืองเลน่ศนูย์พฒันาเดก็เล็กฯ   จ านวน  109,000  บาท    
   โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 5 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 
 

  ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองญัตตอ่ืิน ๆ (ถ้ามี) 

 

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - มีสมาชิกทา่นใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีสมควรให้สภาฯ ได้รับทราบหรือ 
ประธานสภาฯ  รับไว้เพ่ือพิจารณาบ้างหรือไมค่รับ     เชิญทา่นสมศกัดิฯ์ ครับ 
นายสมศกัดิ ์ พรผดุผอ่ง - กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  กระผม  
สมาชิกสภาฯ  นายสมศกัดิ ์ พรผดุผอ่ง  สมาชิกฯ เขต 3   ผมขอปรึกษาทา่นนายกฯ คือ เม่ือวนัท่ี 13 
   กมุภาพนัธ์ 2561  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบร่างพระราชบญัญตัโิบราณสถานชมุชน  
   ไปแล้ว  ผมไมท่ราบวา่ ศาลพระกาฬเก่ียวข้องตาม พ.ร.บ.ฉบบันีด้้วยหรือไม ่  และผม  
   ขอกราบขอบพระคณุทา่นนายกฯ ท่ีได้ให้เกียรตเิป็นประธานสโมสรเบสบอล  อีกทัง้ยงั    
   สนบัสนนุให้โรงเรียนเทศบาล 3 กบัโรงเรียนเทศบาล 4 เป็นสมาชิกฯ  และเป็นนกักีฬา 
   ทีมชาตซิึง่ท าการฝึกซ้อมอยูท่ี่วดัไก่ ในฐานะท่ีผมด ารงต าแหนง่นายกสมาคมเบสบอล  
   แหง่ประเทศไทย ทราบดีวา่ในแตล่ะปีมีงบประมาณในการเก็บตวันกักีฬาเป็นหลกัล้าน   
   จงึต้องการให้งบตวันีต้กอยูใ่นจงัหวดัลพบรีุ  จงึมีความคดิจะจัดการฝึกอบรมผู้ ฝึกสอน 
   และผู้ตดัสิน โดยท่ีมุง่หวงัให้เป็นการสร้างอาชีพนกักีฬาเบสบอลให้กบัเดก็และเยาวชน 
   ในอนาคตผา่นชัว่โมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  นอกจากนีย้งัจะเป็นตวักระตุ้นเศรษฐกิจ  
   โดยจะจดัชิงแชมป์ประเทศไทยขึน้ท่ีเมืองลพบรีุ   ด้วยเหตนีุจ้งึต้องขอ รับการสนบัสนนุ 
   จากทา่นนายกฯ ชว่ยผลกัดนั  ตอ่ไปเม่ือมีการพดูถึงกีฬาเบสบอล คนต้องนกึถึงลพบรีุ 
   นอกจากนีผ้มได้เชิญโรงเรียนพิบลูวิทยาลยั โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนจฬุาภรณ์ฯ 
   โรงเรียน โคกกะเทียมฯ ให้ใช้กีฬาเบสบอล เป็นความสามารถพิเศษในเข้าเรียนอีกด้วย 
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นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ ชีแ้จงค าปรึกษาครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานฯ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  ผมขอแสดงความยินดี  
นายกเทศมนตรี  กบัเมืองลพบรีุท่ีมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เป็นนายกสมาคมเบสบอลแหง่ประเทศไทย  
   และทา่นได้มาขอให้เข้าร่วมกิจกรรม จงึได้ให้โรงเรียนตา่ง ๆ เข้าเป็นสมาชิกฯ หากทา่น  
   มีอะไรให้ชว่ยเหลืออีกก็แจ้งมาได้ นบัเป็นเร่ืองดีท่ีนา่ให้การสนบัสนนุมาก ๆ ครับ  สว่น  
   เร่ืองโบราณสถานชมุชนนัน้  เม่ือฟังดเูผิน ๆ แล้วรู้สกึวา่ดี  แตค่ าวา่โบราณสถานชมุชน  
   หมายถึง โบราณสถานท่ีกรมศลิปากรยงัไมไ่ด้ขึน้ทะเบียน  ซึง่โบราณสถานเกือบ ๆ 100 
   เปอร์เซ็นต์ถกูขึน้ทะเบียนไปแล้ว  กรณียงัมีหลงเหลือให้ท้องถ่ินขึน้ทะเบียนก็ต้องได้รับ  
   ความเห็นชอบจากกรมศลิปากรก่อน เร่ืองนีจ้งึเป็นการท าเพ่ือกรมศลิปากรเองตา่งหาก  
   ผมขอน าเรียนชีแ้จงให้สมาชิกฯ ได้รับทราบครับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์ - เม่ือไมมี่สมาชิกฯ ทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ตอ่สภาอีก  ผมขอขอบคณุทา่นนายก 
ประธานสภาฯ  เทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หวัหน้าสว่นการงานและผู้ เข้าร่วมประชมุ 
   ทกุทา่น   ผมขอปิดประชมุครับ  

 

เลิกประชุม  เวลา  13.55 น. 
 

………………………………… 
 
 
 

      (ลงช่ือ)                ผู้จดรายงานการประชมุ      
                          (นางวนัวิมล  เจียมจรรยา)                      
                  เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน   
 
 

  
                                                    (ลงช่ือ)                ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
                                                       (นายสนัธนะ  บวัชาติ) 
                                                                                เลขานกุารสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  ได้พิจารณาตรวจรายงานการ
ประชมุฉบบันีแ้ล้ว  เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561  เหน็ว่าถูกต้อง 
 
 
 

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

  (ลงช่ือ)                กรรมการและเลขานกุาร 
                  (นายสธุน  อดุมทรัพย์) 
            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ   
 
             
 
      

 รายงานการประชมุฉบบันี ้  สภาเทศบาลเมืองลพบรีุได้ให้การรับรองแล้ว  เม่ือคราวประชมุสภาเทศบาล 
เมืองลพบรีุ สมยัสามญั สมยัท่ี 2 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี     พฤษภาคม 2561 
 
 

      (ลงช่ือ)  
                      (นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์) 
                          ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
 

 
 

 
 

 
 


