
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563   เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายภพ   สุประเพียร ประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
 2. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง รองประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
 3. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.  นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล  
 5. ร้อยต ารวจตรีชูชาต ิ เดชพร  สมาชิกสภาเทศบาล   
 6. นายสุนทร  สนประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  
 8. นายไสว   สิงห์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  
 9. นายมณ ี   กัณหา  สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายสาโรจน ์  รักงาม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายสุระพล  อ่อนละมูล สมาชิกสภาเทศบาล   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายไพบูลย์  สีหพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ 
 2. นางสาวสุภาพร  ขจรเงิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
 3. ว่าที่ร้อยตรีวิรวัฒน์  วงศ์วัฒน์บวร ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 4. นางรุจี   กันแต่ง  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
 5. นายพิทักษ์   ดรธงขวา ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ 
 6. จ่าเอกสมพร  ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
 7. นางสาวกัญญาณัฐ  ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 8. นายวัฒนา  ฉิมช้าง  นักการ 
 9. นายเอกชัย  สังขร์ุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
 10. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
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เริ่มประชุม  09.00  น. 
 

น.ส.ละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ทุกท่าน 
- ก่อนที่จะด าเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบ ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพื่อความม่ันคงของประเทศชาติ 
สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
 - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันอังคารที่  

9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ โดยจะ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                  
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์  

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563   
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  อ่ืน ๆ   
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ช่วงนี้เป็นที่ทราบของทุกท่านอยู่แล้วว่าเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (Covid-19) มาตรการของรัฐบาลก็มีหลายมาตรการในการป้องกัน เช่นการสวม
หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านช่วยปฏิบัติตามมาตรการของ
รัฐบาลกันด้วยนะครับ 
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2  

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์  

       สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563   
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไปอ่านแล้ว  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าอะไรหรือไม่ เชิญครับ 
- ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติสภาว่า สมาชิกสภาท่านใด เห็นควรให้รับรองรายงาน 
การประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  
โปรดยกมือครับ                                                              
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 10 เสียง ค่ะ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง               6. นายมณี  กัณหา 
2. นายสาโรจน์ รักงาม                       7. ร้อยต ารวจตรี ก าจัด  สุขจันทร์  
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร              8. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                  9. นายสุนทร สนประเสริฐ 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                     10. นายไสว  สิงห์ทอง 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 10 เสียง ครับ 
- ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  

  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะสอบถาม เชิญครับ 
- เชิญท่านสาโรจน์ รักงาม ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต 2 อยากจะฝากเรื่องอ่ืนๆที่พ่ีน้องเขาฝากมาครับ คือ เรื่องเสียงตามสายซึ่งมีหลายจุดที่ยัง
ไม่ค่อยได้ยิน ทั้งหมู่ 3 (ซอยผู้ใหญ่เก่ง) และทางบ้านที่เลยร้านตองแตงไป และก็หมู่ 10 ครับ 
ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสาโรจน์ รักงาม ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศาบลท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
- เชิญ ท่าน มณี กัณหา ครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมณี กัณหา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
- เรื่องที่กระผมจะเสนอคือเรื่องการเพ่ิมพ้ืนที่ผิวทางจราจร (ที่จอดรถ) ที่เทศบาลต าบล 
ล านารายณ์ พื้นที่ที่กระผมจะพูดคือพ้ืนที่ถนนคชเสนีย์ช่วงอาคารพาณิชย์ถึงธนาคารกสิกรไทย 
ซึ่งหากมองด้วยสายตาจะเป็นพ้ืนที่ที่กว้าง สามารถที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ได้อีกประมาณ 4 เมตร  
ซึ่งสามารถท าเป็นที่จอดรถได้ เราจะได้มีพ้ืนที่ในการจอดรถ โดยพ้ืนที่ที่รถวิ่งมีประมาณ 3 
เมตร  
- เรื่องที่ 2 เรื่องที่จะปรับปรุงสวนสุขภาพของสถานีรถไฟย่อย หมู่ที่ 4 ต าบลชัยนารายณ์  
ซึ่งทางโครงการดังกล่าวได้เข้าสภามาแล้วครั้งหนึ่งแต่สภาไม่ได้เห็นชอบโครงการนี้ ซึ่งโครงการ
นี้พูดจริงๆแล้วคือ เดือนกรกฎาคม เดือนหน้าเป็นเดือนส าคัญของพวกเรา ซึ่งโครงการที่เคย
เสนอมาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติของรัชกาลที่ 10 จึงอยากจะเรียนสอบถามทางผู้บริหาร
นะครับ ว่าโครงการแบบนี้เราจะด าเนินหรือว่าจะพิจารณาเป็นอย่างไรต่อไป คงสอบถาม  
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านมณี กัณหา ครับ 
- ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ 
- เชิญท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 
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นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
- ของผมอยากจะต่อเนื่องของท่านมณี กัณหา นะครับว่า มีหลายๆโครงการที่ทางผู้บริหาร 
ได้เสนอแล้วไม่สามารถด าเนินการได้โดยสภาเทศบาลไม่อนุมัติ อย่างเช่นโครงการสร้าง 
ศูนย์แพทย์ฯ ซึ่งทางผู้บริหารก็ได้ด าเนินการท าเรื่องขอใช้พ้ืนที่จากธนารักษ์ แล้วมีโอกาส  
ที่ทางธนารักษ์ก็ให้เราใช้พ้ืนที่ แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการได้นะครับ โครงการของท่านมณี  
กัณหา ที่เสนอไปแล้วนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโครงการ โครงการสร้างโครงหลังคาสนามกีฬาเทศบาล 
1 นั่นสภาเทศบาลก็ไม่อนุมัติ โครงการรถขยะ ซึ่งโครงการที่เอ่ยมาหลายๆโครงการนี้  
ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ ฉะนั้นแล้วผมอยากจะสอบถามท่านรองนายกนะครับว่า 
โครงการดีๆเหล่านี้เราจะน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม่ แต่ในใจผมหรือมีสมาชิก
หลายๆท่านได้ปรึกษากันแล้วนะครับว่าน่าจะด าเนินการ เพราะเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ที่แท้จริงในเรื่องของสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะศูนย์แพทย์ฯ และอีกอย่างหนึ่งผมมี
โอกาสได้ใช้ศูนย์แพทย์ฯมาตลอด ผมก็เห็นท่านสมาชิกหลายๆท่านในที่นี้ก็ไปใช้บริการที่ศูนย์
แพทย์ฯ ผมอยากจะวิงวอนสมาชิกทุกท่านที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์นะครับ 
ช่วยพิจารณา ถ้าเกิดมีโอกาสได้น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลช่วยพิจารณาและช่วยดู 
เพราะว่าเรื่องการตรวจสอบ ผมคิดว่ามีหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนที่สามารถตรวจสอบได้ 
ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน ข้าราชการด้วยกัน หรือ ป.ป.ช. มันมีหลายๆ
หน่วยงานท่านไม่ต้องกลัวเรื่องทุจริตเรื่องนี้ขอฝากด้วยครับ แล้วอีกอย่างหนึ่ งอยากจะให้ 
ทางผู้บริหารช่วยปรับปรุงพ้ืนผิวสนามกีฬาทั้งสองสนาม ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาเทศบาล 1 
หรือว่าสนามกีฬาเทศบาล 2 เพราะว่าปัจจุบันนี้มีประชาชนเข้าไปใช้บริการ จริงๆแล้วตรงนี้
ถามว่าท าไมถึงต้องปรับปรุงเพราะว่าจริงๆเรื่องการออกก าลังกายอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุก เวลา 
โดยเฉพาะอุปกรณ์โดยเฉพาะพ้ืนผิวสนาม ฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ผมขอฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ  
ว่าที่ผมอภิปรายมาหลายโครงการอยากจะให้ท่านน าเข้าเสนอสภาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 
- ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ 
- เชิญ ร.ต.ต. ก าจัด สุขจันทร์ ครับ 

  
ร.ต.ต. ก าจัด สุขจันทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ กระผม ร.ต.ต. ก าจัด สุขจันทร์ 
- ผมอยากจะติดตามประเมินผลเรื่องโครงการต่างๆที่สภาเทศบาลแห่งนี้ได้อนุมัติไปตาม
งบประมาณเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ซึ่งมีอยู่หลายโครงการที่ผู้บริหาร
ยังไม่ได้ด าเนินการ อย่างเช่นโครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนบ้านนายจ าลอง ไม่ทราบว่า
ผู้ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ แล้วก็มีโครงการซอยตลาดชาญชัย ซอยบ้านเจ๊เยาว์ ไม่ทราบว่า
ทางผู้บริหารได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับ แล้วยังมีอีกหลายโครงการที่ได้ลงไปดูพ้ืนที่
แล้วยังไม่ได้ด าเนินการ ผมฝากท่านประธานตรวจสอบดูว่าโครงการอะไรบ้างแล้วที่ได้
ด าเนินการไปบ้างแค่ไหนอย่างไร และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน ฝากผู้บริหารช่วยดูแลด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณ ร.ต.ต. ก าจัด สุขจันทร์  
- ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่าน ถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 
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นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
- เรื่องแรกที่อยากจะพูดคือต้องขอบคุณสภาเทศบาลที่เห็นความส าคัญของสุขภาพร่างกาย  
และความปลอดภัยของประชาชน ผมมีเรื่องที่อยากเสนอแนะนะครับก็คือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง  
ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะสุนัข และการเลี้ยงของท่านนั้นไม่ทราบท่านได้ดูแลเป็นอย่างดีหรือไม่ 
หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนหรือไม่ บางทีที่บ้านเลี้ยงสุนัขตอนเช้าก็เปิดกรงให้สุนัขไปวิ่ง 
ไปอุจจาระหรือปัสสาวะตามซอยซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ อ่ืน อยากจะถามว่า  
ทางเทศบาลมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงการดูแลสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลหรือไม่ 
บางครั้งก็อาจมีการทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าสุนัขไปไล่กัดคนอ่ืนก็อาจจะมีปัญหากัน 
นอกจากนั้นสุนัขจรจัดมีผู้ใจบุญทั้งหลายน าอาหารไปให้ตามถนน เพราะฉะนั้นอยากให้
เทศบาลมีระเบียบปฏิบัติก็ขอฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 
- ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ 
- เชิญ ร.ต.ต.ชูชาติ เดชพร ครับ 

  
ร.ต.ต.ชูชาติ เดชพร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม ร.ต.ต.ชูชาติ เดชพร 
- ผมมีเรื่องเกี่ยวกับทางเทศบาลของเรา ได้มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุรีน ามาให้เพ่ือล้างมือตอนที่มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) แพร่ระบาด ประมาณ 1 – 2 เดือนที่ผ่านมา แต่ประชาชนบางหมู่ได้ถามผมว่า
ไม่ได้รับเจลแอลกอฮอล์ ที่จริงต้องแจกให้ทุกหมู่ทุกบ้านเลขที่ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต
เทศบาล ผมเลยต้องมาสอบถามกับทางเทศบาลและทางผู้บริหารว่าได้แจกเจลแอลกอฮอล์ 
ให้ครบหรือไม่ มีทั้งหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ที่เข้ามาสอบถามผม ขอให้ตรวจสอบด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณ ร.ต.ต.ชูชาติ เดชพร ครับ 
- ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีนะครับ จากที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆท่านเป็นห่วงได้สอบถามมา เช่น
สอบถามเรื่องเสียงตามสายที่ไม่ดัง ไม่ได้ยิน ท่านที่ 2 ท่านมณี กัณหา ได้สอบถามในเรื่อง
พ้ืนผิวจราจรบริเวณถนนคชเสนีย์ และเรื่องของการปรับปรุงสวนสุขภาพสถานีรถไฟย่อย  
ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะน ามาพิจารณาอีกครั้ง ส่วนท่านที่ 3 ท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง  
ได้สอบถามและเป็นห่วงในเรื่องของโครงการที่สภาเทศบาลไม่ได้อนุมัตินะครับ หลายๆ 
โครงการเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ผู้บริหารน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือน ามาพิจารณา
ใหม่ และท่าน ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ อยากจะติดตามโครงการที่สภาเทศบาลอนุมัติไปแล้ว
หลายๆโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือด าเนินการไปแล้วถึงไหนบ้าง ส่วนท่านถนอม  
ศรีจันทร์นิตย์ ได้สอบถามเกี่ยวกับการที่ประชาชนน าสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลเต็มที่ 
ถามว่ามีบทบัญญัติหรือวิธีการต่างๆอย่างไรบ้าง อีกท่านหนึ่งคือ ร.ต.ต.ชูชาติ เดชพร  
ได้สอบถามเรื่องการที่รับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มอบให้
เทศบาลฯน ามาแจกประชาชนแล้วมีบางพ้ืนที่ไม่ได้รับหรือได้รับไม่ทั่วถึง 
- ไม่ทราบว่า ท่านไพบูลย์ สีหพันธ์ รองนายกเทศมนตรี จะตอบหรือไม่ครับ 
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นายไพบูลย์ สีหพันธ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

- กระผมนายไพบูลย์ สีหพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลล านรายณ์ 
- ก็จะขอตอบค าถามของสมาชิกสภาเทศบาลที่ผมจะตอบได้นะครับ เพราะบางเรื่องอาจจะให้
ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในการประชุมคราวต่อไป เพราะว่าบางโครงการ  
ผมจะยังไม่รับทราบครับ หรือว่าวันนี้ท่านหัวหน้าส่วนไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยไม่ทราบว่าด้วย
สาเหตุใด เรื่องแรกท่านสาโรจน์ รักงาม ได้สอบถามเรื่องเสียงตามสายก็ขอชี้แจงว่าตอนนี้เสีย
หลายจุดเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ท าการขยายปักเสาไฟฟ้าใหม่ทีนี้เสียงตามสาย 
ที่เทศบาลได้พาดไว้กับเสาที่ปรับเปลี่ยนใหม่ บางจุดก็มีบกพร่องบ้าง ขาดบ้าง ไม่ดังบ้าง จึงขอ
กราบเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ตามจุดต่างๆพยายามรับข้อมูลแล้วแจ้งมาที่
เทศบาลนะครับ เราจะได้ลงไปท าการดูแลให้ตอนนี้ผู้ที่ดูแลโดยตรงคือนายสุทิศ ลาอุตร  
ได้เสียชีวิตลงเราก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าเป็นมือท างานที่ดีให้ เทศบาลก็เลยขาดบุคคลากรที่
เชี่ยวชาญทางด้านนี้ไปเทศบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ให้ดีที่สุดนะครับ ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลอีกท่านหนึ่งคือท่านมณี กัณหา สอบถามถึงเรื่องการเพ่ิมพ้ืนที่พ้ืนผิวจราจร  
ถ้าจ าไม่ผิดน่าจะเป็นหน้าอาคารราชพัสดุ โดยท่านมณีฯ คิดว่าอยากจะท าถนนเหมือนตรงหน้า
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอชัยบาดาลแถวธนาคารไทยพาณิชย์ ก็อยู่ในแนวความคิดของเทศบาล
เหมือนกันท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เอ่ยถึงอยู่บ่อยๆ อันนี้ถ้าด าเนินการได้ก็คงจะต้องลงพ้ืนที่ 
ไปขอความคิดเห็นและขอประชาคมกับประชาชนที่มีผลกระทบ ถ้าประชาชนยินดีที่จะให้
เทศบาลด าเนินการเทศบาลก็สามารถที่จะด าเนินการได้ แต่ก็ต้องมีการออกแบบและประสาน
กับแขวงการทางฯเพราะพ้ืนที่ส่วนหนึ่งติดกับแขวงการทางฯ แต่ถ้าท าได้ก็จะเป็นการดีมีพ้ืนที่
ในการจอดรถจะได้ไม่กีดขวางพ้ืนที่การจราจร รถก็จะไปจอดในช่องจราจรก็เป็นความคิดที่ดี 
อันไหนที่บกพร่องเทศบาลก็ด าเนินการแก้ไขให้ดีขึ้นเพ่ือประชาชนผมก็เห็นด้วย และทางฝ่าย
ผู้บริหารก็ยินดีที่จะลงไปด าเนินการด้วย อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการปรับปรุงพ้ืนที่สวนสุขภาพ
บริเวณสถานีรถไฟย่อย ซึ่งเทศบาลได้ขออนุมัติในที่ประชุมสภาเทศบาลไปแล้วแต่ไม่ได้รับการ
อนุมัติ ตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้เร่งรัดหางบประมาณสนับสนุนหรืองบอุดหนุน เพ่ือน ามา
ด าเนินการใช้ในการด าเนินการสร้างพ้ืนที่ และทางจังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือเร่งรัดให้เทศบาล
ด าเนินการสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
เพ่ือให้ เป็นแบบอย่างและเป็นที่ เชิดหน้าชูตาของเราชาวเทศบาลต าบลล านารายณ์  
ทางเทศบาลเลยจะของบประมาณต่างๆเพ่ือมาด าเนินการในเรื่องนี้ เพ่ือความรวดเร็วขึ้นในการ
ด าเนินการ จริงๆงบประมาณที่เทศบาลตั้งไว้ประมาณสองล้านกว่าบาทมันครอบคลุมไปหลาย
กิจกรรม มีทั้งการปรับปรุงร่องรับน้ า ปรับปรุงพื้นท่ีลู่วิ่งขยายเส้นทางวิ่ง ปรับปรุงไฟใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ และปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ และอะไรอีกหลายๆอย่าง เพ่ือเกิดพ้ืนที่สีเขียวและเพ่ือ
ความสวยงามในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ในเรื่องที่สภาเทศบาลจะลดงบประมาณ
หรือว่าตัดหลายๆส่วนออกไปก็จะไม่เป็นที่เชิดหน้าชูตาในเรื่องของสวนเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการสร้างศูนย์แพทย์ 
อาคารหลังใหม่ที่ท่านสอบถามมา เรื่องนี้ถ้าเทศบาลจะน าเข้าอีกก็ต้องมีการเขียนแบบใหม่ 
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการอนุมัติแบบ รับรองแบบ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเห็น
ด้วยหรือไม่การที่จะท าโครงการแต่ละอย่าง ณ เวลาตามที่ขอกับปัจจุบัน ราคาสินค้าหรือ
อุปกรณ์การก่อสร้างก็จะเปลี่ยนแปลงไปและก็อิงกับราคาน้ ามันด้วยนะครับ ถ้าจะมีการน าเข้า
ที่ประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งก็คงต้องมีการเขียนแบบใหม่ ประมาณการราคาใหม่  
ตั้งงบประมาณใหม่ก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งผมว่าก็นานพอสมควรครับ ก็ขอน าเรียน 
ให้ท่านประธานสภาเทศบาลได้รับทราบ อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องรถขยะ จากการหารือกับท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลหลายๆท่านก็เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดซื้อรถขยะ ก็ขอฝากผ่านไปยัง 



-7- 
 

 ผู้อ านวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม และท่านก็คงต้องไปหาประมาณการราคา  
ถ้าด าเนินการเรียบร้อยแล้วก็คงจะน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือขอนุมัติต่อไป  
เรื่องของท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ที่สอบถามมาเรื่องการปรับปรุงพ้ืนที่สนามกีฬาทั้ง 2 แห่ง 
คือ สนามกีฬาเทศบาลหมู่ที่ 5 บริเวณหน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล และสนามกีฬาเทศบาล 
หมู่ 8 บริเวณใกล้ๆกับท่ามะนาว เรื่องนี้ก็จะน าเรียนให้ท่านนายกเทศมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่ง 
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้กองช่างได้ลงพ้ืนที่ไปส ารวจ ตรวจสอบ และก็ประมาณการอีกครั้งหนึ่ง 
คงจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ส่วนท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ท่านบอกว่าการด าเนินการ
ของพิษสุนัขบ้าเทศบาลก็ด าเนินการไปแล้วนะครับ ซ่ึงเป็นโครงการโดยพระราชด าริของสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  ท่านได้มีงบประมาณเฉพาะกิจมาให้ เทศบาล ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว  
ส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็มี พรบ.ของกระทรวงสาธารณสุขควบคุมอยู่เหมือนกัน แต่จะ
บังคับให้ดูแลมากน้อยขนาดไหนผมก็ยังไม่ทราบ ขอเป็นการประชุมคราวต่อไปนะครับ ขอให้
ทางผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้ไม่ได้เข้าประชุม ให้ท่านได้มาตอบ
ค าถามอีกครั้งหนึ่ง แต่จริงๆแล้วการเลี้ยงสัตว์ตามบ้าน เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ส่วนนี้
เทศบาลก็ลงพ้ืนที่ไปดูแล เมื่อสองสามวันนี้ก่อนได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเรื่องการ
เลี้ยงสุกรส่งกลิ่น เดือดร้อน รบกวน ร าคาญ เทศบาลได้ลงพ้ืนที่ไปแนะน าวิธีการแก้ปัญหา 
เรื่องการเลี้ยงสัตว์คงจะต้องแจ้งไปยังหน่วยงานอีกหน่วยหนึ่งคือปศุสัตว์อ าเภอชัยบาดาลซึ่งมี
หน้าที่ดูแลโดยตรง เทศบาลจะประสานไปอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดูแลประชาชน
ได้อย่างเข้มงวดในเรื่องการเลี้ยงสุนัข เรื่องการจอดรถก็เป็นเรื่องที่ท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ 
ท่านได้สอบถามมา จริงๆเทศบาลได้ขีดเส้นและตีเส้นที่จอดรถบนถนนเทศบาลก็ท าตาม
ระเบียบถูกต้อง แต่ด้วยความมักง่ายของคนใช้รถใช้ถนนบางครั้งก็อาจจะเกินเลยไปไม่ได้จอด
ตรงที่ตรงทางอาจจะจอดซ้อนคัน ซึ่งเทศบาลได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ให้ดูแลเข้มงวด 
ในเรื่องการจัดการจราจรนะครับ อีกเรื่องหนึ่งท่าน ร.ต.ต.ชูชาติ เดชพร ท่านสอบถามเรื่องเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ จริงๆแล้วเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรีไม่มีบุคลากรที่จะแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเลยประสานมายังเทศบาลขอความ
อนุเคราะห์ให้แจกให้กับประชาชน ท่านนายกเทศมนตรีเป็นห่วงกลัวจะไม่ถึงมือประชาชน 
เลยจัดทีมงานของเทศบาล โดยให้พนักงานทุกกองลงพ้ืนที่ไปแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้
รวดเร็วที่สุด เพราะช่วงนั้นเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ก าลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ท่านนายกเทศมนตรีจึงให้พนักงานเทศบาลทุกคนลงพ้ืนที่
ไปช่วยกันแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้แจกไม่ครบทุกครัวเรือน 
บางครอบครัวอาจไม่อยู่ ช่วงที่พนักงานลงพ้ืนที่ไปแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจะเป็นช่วงเวลา
สั้นๆคือหลังจากเลิกงานแล้ว เลยมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ท าให้แจกไม่ทั่วถึง  แต่ก็ได้
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายไปแล้วว่าหากท่านยังไม่ได้รับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้มารับได้ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลล านารายณ์ จริงๆแล้วประชาชนต้องมารับเองที่เทศบาล แต่ด้วยความ
เป็นห่วงของท่านนายกเทศมนตรีจึงให้พนักงานลงพ้ืนที่ไปแจกถึงบ้านเลยเทศบาลก็อยาก
บริการให้เต็มที่ ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดทราบว่าบ้านไหนที่ยังไม่ได้รับ ให้แจ้งมารับ
ได้ที่เทศบาลตอนนี้ยังมีอยู่ และท่านใดมารับเราจะลงเลขประจ าตัวประชาชนไว้เป็นหลักฐาน 
ส่วนเรื่องของท่าน ร.ต.ต.ก าจัด สุขจันทร์ ที่สอบถามเรื่องถนนโครงการต่างๆที่ผ่านการอนุมัติ
จากสภาเทศบาลไปแล้วแต่ยังไม่มีการด าเนินการ ซึ่งมันติดขัดอะไรหลายประการ ขอให้
สอบถามท่านนายกเทศมนตรีในการประชุมคราวต่อไป ผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรีหรือว่า
ผู้อ านวยการกองเป็นผู้ตอบค าถาม ขออนุญาตท่านประธานเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
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นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านไพบูลย์ สีหพันธ์ รองนายกเทศมนตรีมากครับ ที่ได้ตอบข้อสงสัยของสมาชิกสภา
เทศบาลนะครับ 
- ผมขอเพ่ิมเติมในเรื่องของรถขยะ ในฐานะที่ผมก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเหมือนกัน ถ้ามีการ
น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลหรืออย่างไร ก็อยากให้ทางเทศบาลช่วยดูในเรื่องของการ
บริหารบุคคลด้วย คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บขยะว่ามีจ านวนกี่คน สิทธิ สวัสดิการ ที่เขา
ได้รับต้องดูด้วยนะครับ มันจะได้สอดคล้องไปในทางเดียวกันในเรื่องขอจัดซื้อจัดรถขยะคันใหม่ 
เพ่ือให้การเก็บขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องรถส่วนหนึ่งเรื่องคนก็ต้องสอดคล้อง 
ไปด้วยกันนะครับ ฝากท่านรองนายกเทศมนตรีด้วยครับ เรื่องที่ 2 เรื่องศูนย์แพทย์ชุมชน
เทศบาลที่จะเสนอเข้ามา ใช้งบประมาณล้านกว่าบาท ก็ต้องมีการเขียนแบบ ค านวณไปแล้ว 
ถ้าการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์หลังใหม่ จะใช้งบประมาณสูงประมาณ 40 – 50 ล้าน  
ถ้าเป็นไปได้อยากให้เทศบาลช่วยท าประชาคม หรือสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
ส่วนใหญ่ด้วย เพราะว่าเป็นการใช้งบประมาณจ านวนมาก ก็ต้องขอขอบคุณท่านไพบูลย์  
สีหพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับ  
- ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถามไปแล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่าน ชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 

  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
- ระหว่างที่ประชุมมีข้อความส่งมาหาผมว่าขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานของเทศบาลช่วยไป
ตัดหญ้าสวนสุขภาพ บริเวณหลังสถานีรถไฟย่อยให้หน่อยครับ ก็ฝากท่านรองนายกเทศมนตรี
ด้วยนะครับ วันนี้ที่ผ่านมาผมเห็นการท างานของผู้บริหารแล้ว และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน ผมได้
ติดตามในการลงพ้ืนที่ภาคสนามก็เป็นเรื่องที่ดี ผมก็ขอเป็นก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกๆท่านครับ 
ขอบคุณมากครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง ครับ 
- ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุนทร สนประเสริฐ ครับ 

  
นายสุนทร สนประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสุนทร สนประเสริฐ 
- ผมขอพูดต่อจากท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์  โรคพิษสุนัขบ้ า ตอนนี้ จะเข้ าพรรษา 
ที่วัดอุดมสันติวรรณ มีสุนัขประมาณ มี 40 - 50 ตัว ถ้าไปกัดประชาชนเข้าใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ ในวัดอุดมสันติวรรณมีจ านวนเยอะมากไปตรวจสอบดูได้เลย เพราะช่วง
เข้าพรรษาประชาชนจะไปท าบุญที่วัดหรือทุกวันพระก็จะท าบุญกัน ซึ่งเสี่ยงอันตรายมากครับ 
ช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุนทร สนประเสริฐ ครับ  
- ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านไพบูลย์ สีหพันธ์ รองนายกเทศมนตรีครับ 
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นายไพบูลย์ สีหพันธ์ 
รองนายกเทศมนตรี 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกอันทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไพบูลย์ 
สีหพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลล านารายณ์ จะตอบค าถามท่านชาญทรัพย์ แย้มเรือง  
ให้ทราบเรื่องการตัดหญ้าที่สวนสุขภาพ จริงๆจะให้พนักงานกองช่างลงพ้ืนที่ไปด าเนินการ
ตั้งแต่ 2 วันที่แล้ว พอดีท่านนายกเทศมนตรีแจ้งว่างานด่วนขอให้เอาร่องน้ าออกก่อน กลัวว่า
ถ้าฝนตกหนักมาน้ าจะระบายไม่ทันก็เลยเอาจุดนี้ก่อน และอีกส่วนหนึ่งก็ไปตัดหญ้าบริเวณ
สนามกีฬาเทศบาล หมู่ที่ 5 หน้าโรงพยาบาลชัยบาดาล ต้องขอเวลาอีก 2 วัน แล้วจะไป
ด าเนินการที่สวนสุขภาพให้นะครับ ช่วงเช้าๆผมไปวิ่งออกก าลังกายอยู่เหมือนกัน ก็เห็นหญ้า
ขึ้นยาว ขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะด าเนินการให้ ส่วนที่วัดอุดมสันติวรรณผมเห็นด้วย 
กับท่านสุนทร สนประเสริฐ นะครับ สุนัขเยอะมากเข้าไปร่วมงานศพน่ากลัวมาก แต่มันอยู่
นอกเหนืออ านาจของเทศบาล เทศบาลพยายามจะประสานปศุสัตว์ให้นะครับ ว่าจะด าเนินการ
อย่างไรกับสุนัขในวัด ซึ่งตอนเทศบาลไปฉีดวัคซีนไม่มีใครจับสุนัขให้เลยเลยด าเนินการไม่ได้  
ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านไพบูลย์ สีหพันธ์ รองนายกเทศมนตรีครับ ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทราบ 

 - ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
 - เชิญท่านมณี กัณหา ครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายมณี กัณหา สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
- ผมขอเสริมในญัตติท่ีผมเสนอช่วงแรก คือ ช่วงเพ่ิมผิวงานจราจร ซึ่งที่จริงแล้วมันก็จะคล้ายๆ
กับหน้าธนาคารไทยพาณิชย์แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์มันเป็นปัญหา
กับเทศบาล คือ มันมีเกาะกลาง แม่ค้าเลยขึ้นไปขายของเลยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลย ซึ่งขายของ
เสร็จแล้วไม่ยอมเก็บ แต่ที่หน้าอาคารราชพัสดุนั้นจะไม่มีเกาะกลาง จะมีพ้ืนที่เว้าเข้าไป
ประมาณ 4 เมตร เป็นพ้ืนผิวจราจรพื้นผิวเดียวกันกับพื้นปัจจุบัน เสร็จแล้วก็จะตีประมาณ 40 
องศา ประชาชนจะได้เข้าไปจอดรถโดยที่ไม่มีเกาะกลาง ซึ่งอาจจะมีการเว้นเสาไฟ หรือเสาป้าย
ของแขวงการทางฯ ของผมก็ขออภิปรายเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

  
นายภพ สุประเพียร 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านมณี กัณหา ครับ 
 - ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศาบลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามแล้ว วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุม ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

  
                     ปิดประชุมเวลา  10.00  น. 
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   ( ลงชื่อ ) ............................................................... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้อง
แล้ว เมื่อวันที่  16  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
   ( ลงชื่อ ) ร้อยต ารวจตรี........................................... ประธานกรรมการ 
      (  ชูชาติ     เดชพร  ) 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
             (  นายปรีชา  เพ็ญสุรยิา  ) 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
                (  นายมณี   กัณหา  ) 
  สภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันที่  13 
   เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
  ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
    (  นายภพ  สุประเพียร  ) 

 
 
 


