
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๘  ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี    ๑๓   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘      เวลา    ๑๔.๐๐    น. 

ณ  ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ช้ัน ๕   อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 
………………………..…. 

ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล 

๒.  นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   สมาชิกสภาเทศบาล    
๔.  นางจุรีรัตน ์  ภูห้องไสย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายฉัตร  สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นายชลชาติ            ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๗.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๘.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล  
      ๙. นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๐. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๑. นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๒. นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๓. นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๑๕. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๖. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๗. นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๘. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๙. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๒๑. นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๒. นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๓. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล     

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล   ลาประชุม 
    ๒. นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม  
      
ผู้เข้าร่วมประชุม  
    ๑.  นายสุรวุฒ ิ  เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
    ๒. นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี     

                    ๓.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
   ๔.  นายรังสรรค์  อินทรชาธร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
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๕.  นายรัฐนันท์  เชิดชัย   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
    ๖.  นายปุณวัช              อรรครน้อย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๗.  นายวีระชัย   ทองไพบูลย์   รองปลัดเทศบาล  
    ๘.  นายสันติ  เกิดโมฬี   รองปลัดเทศบาล 
    ๙. นายกัมปนาท   บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
  ๑๐. นายอํานวย    ปราณีตพลกรัง    ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
   ๑๑. นายเฉลิม    ราชอาสา   ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
           ๑๒. นางนิลุบล  โชคบัญชา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
    ๑๓. นางอธิชา  รุมพล   ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 
    ๑๔. นายเฉลิม  ราชอาสา  ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
                     ๑๕. นายนชัรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
   ๑๖. นางสาวนิตยา   เพลิดจันทึก     ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
       ๑๗. นางนิยดา    เบ็ญจมาศ    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๘. นางคู่ขวัญ    บุญชัยสุข     ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๙.  นายนิคม     เหาะสูงเนิน    รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
๒๐.  นายประสิทธิ์ มหาวีรวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 
๒๑.  นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๒๒.  นางวริษฐา  พรรณภัทราพงษ์  ผู้อํานวยการส่วนบริการการแพทย์ฯ 
๒๓.  นายเนติวิทย ์ เริงสุขพิพัฒนะ  รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
๒๔. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๕. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
๒๖. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
๒๗. นายบุญเชิด  พิณปรุ     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๒๘. นางจิรภา  ศิริวัฒน์   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๒๙. นายประเวชพล นนทะไชย  ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๓ 
๓๐. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๓๑. นางสาวปริณดา   พิทักษ์ธานินทร์   หัวหน้าแผนงานและโครงการ   
๓๒. นายสายชล   ปราณีตพลกรัง    หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ 
๓๓. นางภัทมาภรณ์   บุญชู   เจ้าพนักงานการคลัง  ๕ 

    ๓๔. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
    ๓๕. นางเสาวณีย์  สุจริยา        เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว 
                     ๓๖. นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
   ๓๗. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
    ๓๘. นางศศิกานต์ อุดรไสว   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ 

๓๙. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๔๐. นายฉัตรชัย   ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

   ๔๑. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก  พนักงานจ้างท่ัวไป 
   ๔๒. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๔๓. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 
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                     ๔๔. นางสาวพรกนก ประเสริฐพงศ์ธร  พนักงานจ้างท่ัวไป 
           ๔๕. นางนิตยา  สําเนียงใหม่  สื่อมวลชน 
           ๔๖. นางสาวณัฐกานต์  บางกระ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๔  จด/บันทึกการประชุม 
 
เริ่มประชุม  เวลา     ๑๔.๐๐       น.     
     

       โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ 
  
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  255๘  

ครั้งท่ี  2  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                         - ไม่มี - 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  2 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา    
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี 255๘  ครั้งท่ี  ๑   เม่ือวันท่ี  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ กระผมปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขตเลือกต้ังท่ี 3  ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา
เทศบาลหน้า 4  บรรทัดท่ี 2  นับจากล่าง  จาก เทศบาลตําบลลําปรุ  แก้ไขเป็น  
เทศบาลตําบลปรุใหญ่  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้อีกหรือไม่ครับ ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม   จํานวน   22   ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา            
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี 255๘ ครั้งท่ี  ๑   เม่ือวันท่ี  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
ขอได้โปรดยกมือครับ   

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   2๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   2๑  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจําปี 255๘ ครั้งท่ี  ๑  เม่ือวันท่ี  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ แลว้นะครับ                                 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจําปี 255๘ ครั้งท่ี  ๑   เม่ือวันท่ี  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   ญัตติขอรับความยินยอมทํากิจการนอกเขตเทศบาล 
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 



4 

 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
 ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัดทําโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน
เลียบบุ่งตาหลั่ว  จากถนนเดชอุดมถึงถนนพิบูลละเอียด  โดยจะทําการรื้อถอนถนน     
ค.ส.ล.เดิมออก และก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 12.00-21.00 เมตร 
ยาวประมาณ 1,250.00 เมตร พ้ืนท่ีรวมประมาณ 16,037 ตารางเมตร และงานวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ท้ังสองข้างทาง รวมท้ังท่อลอดถนน และทางเท้า ค.ส.ล. ด้านทิศใต้ 
และงานติดต้ังเสาไฟส่องสว่าง สองข้างทาง งานรื้อถอนและก่อสร้างทดแทนของเดิมใน
พ้ืนท่ีของกองทัพบก ซ่ึงประกอบด้วยรั้ว ค.ส.ล. ป้ายศูนย์การเรียนรู้ อาคารห้องน้ํา-ส้วม 
และพ้ืนท่ีบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ถนนเลียบบุ่งตาหลั่วช่วงจากถนนเดชอุดมถึงถนน
พิบูลละเอียดนี้อยู่ในพ้ืนท่ี และความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม ส่วน
พ้ืนท่ีขยายผิวจราจรเพ่ิมเติมอยู่ในพ้ืนท่ีของกองทัพบก เนื้อท่ีประมาณ 2–3-63.25 ไร่  
(4,653 ตารางเมตร) ซ่ึงเทศบาลนครนครราชสีมาได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีดังกล่าวแล้ว 
ตามหนังสือแจ้งจากมณฑลทหารบกท่ี 21 ท่ี กห. 0482.61/133  ลงวันท่ี  4  
มกราคม  2558 

 เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการนี้เป็นการสานต่อจาก
งานก่อสร้างถนนร่วมเริงไชย ซ่ึงกองทัพบกได้อนุญาตให้เทศบาลดําเนินการจนสําเร็จ
ลุล่วง สามารถใช้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการจราจรให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน รวมท้ังการช่วยระบายน้ํา แก้ไขปัญหาน้ําเอ่อท่วมขังบริเวณพ้ืนท่ี
โดยรอบได้เป็นอย่างดี หากได้ดําเนินการสานต่อจากเดิม คือช่วงถนนเลียบบุ่งตาหลั่ว 
จากถนนเดชอุดมไปจนถึงถนนพิบูลละเอียดก็จะทําให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการจราจร และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน รวมท้ังจะ
ได้ช่วยให้การระบายน้ําจากบริเวณกองบัญชาการช่วยรบท่ี 2 ท่ีจะรองรับปริมาณน้ํา
จากบริเวณกองบิน 1 เป็นไปด้วยความคล่องตัว อีกท้ังยังแก้ไขปัญหาน้ําเอ่อท่วมขัง
บริเวณสี่แยกถนนเดชอุดมทางไปกองทัพน้อยท่ี 2 ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 เนื่องจากบริเวณท่ีจะดําเนินโครงการอยู่นอกเขตเทศบาล ซ่ึงในการดําเนิน
โครงการต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลเสียก่อน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 57 ทวิ ความว่ามาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเม่ือ 

                     (๑)การนั้นจําเป็นต้องทํา และเป็นการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนิน
ตามอํานาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน  
  (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล
สภาจังหวัดหรือสภาตําบลแห่งท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง และ 
  (3) ได้รับอนุมันติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และการได้รับอนุมัติตาม (3) ให้เป็นไปตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 961/2534 
เรื่อง มอบอํานาจให้การอนุมัติให้เทศบาลและสุขาภิบาลทํากิจการนอกเขตแก้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ได้มอบอํานาจจากการอนุมัติ
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับอนุมัติให้เทศบาลในจังหวัดนั้นทํากิจการนอกเขต และ
เม่ือได้รับอนุมัติแล้วให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
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เพ่ือพิจารณาให้ความยินยอมทํากิจการนอกเขตต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 

ขอเชิญ  สท.  ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   ครับ 
นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ กระผมปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  3  ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสุรวุฒิ  ท่ีได้
ดําเนินการด้วยความรวดเร็วเพ่ือพ่ีน้องประชาชนในเขต ๓ ของผมจะได้มีกําลังใจ จะได้
นําข่าวนี้แจ้งต่อประธานชุมชน  ผมขอฝากนิดเดียวเรื่องระบบระบายน้ําครับถนนเลียบ
บุ่งตาหลั่วจะมีบางจุดท่ีเป็นสองระดับบริเวณถนนพิบูลละเอียด  ผมหวังว่าถ้าเราได้
แก้ไขแล้วให้ปรับเป็นระดับเดียวกัน  ก็ฝากเรื่องท่อระบายน้ําด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๒  ท่าน 

สมาชิกท่านให้ความยินยอมทํากิจการนอกเขตเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติให้ความยินยอมทํากิจการนอกเขตเทศบาล   แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติให้ความยินยอมทํากิจการนอกเขตเทศบาล    
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2558    เชิญท่านบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์   
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
               ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้คัดแยกขยะอินทรีย์ ส่งเข้าถังหมักแบบ
ไม่ใช้อากาศ เพ่ือให้เกิดก๊าซชีวภาพนําไปผลิตกระแสไฟฟ้า และจําหน่ายให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และพบว่าเครื่องกวนตะกอนของถังหมักขยะแบบไม่ใช้อากาศข้ันท่ี ๑ และ
ข้ันท่ี ๒ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพชํารุด เนื่องจากการทํางานตลอดเวลา จึงจําเป็นต้อง
จัดหาเครื่องกวนตะกอนใหม่ทดแทนของเดิม หากไม่ดําเนินการอาจทําให้ต้องหยุดการ
กําจัดขยะ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมท้ังทําให้รายได้จากการขาย
กระแสไฟฟ้าลดลง ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงจําเป็นต้องเร่งดําเนินการ
จัดหาเครื่องกวนตะกอนของถังหมักขยะแบบไม่ใช้อากาศข้ันท่ี ๑ และข้ันท่ี ๒ 
งบประมาณ จํานวน ๘,๙๓0,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
 

               เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ี
ต้องการดําเนินการจัดหาเครื่องกวนตะกอนของถังหมักขยะแบบไม่ใช้อากาศข้ันท่ี ๑ และ
ข้ันท่ี ๒ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน ๘,๙๓0,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนสาม
หม่ืนบาทถ้วน) ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 
เม่ือกันยอดเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แลว้จะมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้เป็นเงิน 
๑๑๒,๘๒๔,๘๖๗.๒๕ บาท  (หนึ่งร้อยสิบสองล้านแปดแสนสองหม่ืนสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
บาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
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การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙ 
  

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ  สท.  ปิติพงศ์  พราหมณี   ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ กระผมนายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๔   ในระเบียบวาระท่ี  ๔ – ๖  เป็นเรื่อง
ของการกําจัดขยะ  และการผลิตไฟฟ้า  ผมอยากทราบบางประเด็นเพ่ือเป็นข้อมูล
ขณะนี้ทางบ่อกําจัดขยะมีก่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาใช้บริการเรา  และอยาก
ทราบจํานวนขยะท่ีเข้ามาในแต่ละวันมีปริมาณเท่าไร  เราได้แบ่งประเภทในการกําจัด
ขยะหรือไม่  อีกประเด็นคือการผลิตไฟฟ้า ได้ผลิตวันละประมาณก่ีกิโลวัตต์  ขายได้เงิน
เฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณเท่าไรครับ  ถ้าในอนาคตมีขยะท่ีมากกว่านี้แล้วเปิดเต็ม
ระบบเราสามารถท่ีจะขายไฟฟ้าได้มากกว่าในขณะนี้หรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย               
ขอเชิญ  ท่านบุญเหลือ  เจริญวัฒน์     รองนายกเทศมนตรี  ชี้แจง 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้ตั้งข้อ
ซักถามปัจจุบันนี้ปริมาณขยะเราจํานวน ๔๐๐ ตันต่อวัน  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
บริเวณใกล้เคียงเรามาใช้บริการท้ังหมด  ๓๔ แห่งซ่ึงปริมาณขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมาท้ิงท่ีเราประมาณครึ่งต่อครึ่ง  สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๓๔ 
แห่ง   เราจัดเก็บค่ากําจัดขยะตันละ  ๓๐๐  บาท  ก็คงไม่มีกําไรมากหนักถ้าเทียบกับท่ี  
เชียงใหม่ตันละ  ๙๐๐  บาท  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เก็บได้  ๕ ลา้นกว่าบาท   ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เก็บได้  ๘ ล้านกว่าบาท  และมีรายได้อ่ืนๆ เช่น  รายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าเราพ่ึง
เริ่มจําหน่ายจะเห็นได้ว่าปริมาณก็เริ่มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ นะครับ  จาก ปี  พ.ศ. ๒๕๕๖   
เป็นการทดสอบระบบจากการหมักเชื้อยังไม่ค่อยสมบูรณ์กําลังผลิตกระแสไฟฟ้า  ๘๐๐  
กิโลวัตต์ แต่แรกๆ เราผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณวันละ ๑๐๐ กว่ากิโลวัตต์  ต่อกําลัง
การผลิตเริ่มเพ่ิมข้ึนมาเรื่อยๆ  จะเห็นได้ว่าใน  ๔  เดือนเราขายกระแสไฟฟ้าได้ถึงเกือบ  
๓  แสนบาทแล้ว  แต่เนื่องจากอายุการใช้งานของเครื่องกวนตะกอนเนื่องจากน้ําขยะท่ี
เอาเข้ามามันเป็นกรดเหล็กอายุการใช้งานได้แค่ประมาณ ๒ ปีครับ ต้องเปลี่ยนเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๒  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558 
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑  ท่าน 
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ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558 
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2558    เชิญท่านบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
               ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการหมักขยะอินทรีย์ในถังหมัก
แบบไม่ใช้อากาศ ข้ันท่ี ๑ และ ข้ันท่ี ๒ ปัจจุบันแผ่น PVC คลุมบ่อหมักแบบไม่ใช้อากาศ 
ข้ันท่ี ๑ และ ข้ันท่ี ๒ มีสภาพชํารุดตามสภาพและอายุการใช้งาน ดังนั้น เพ่ือความ
ปลอดภัย ป้องกันแผ่น PVC ฉีกขาด และไม่ให้ก๊าซชีวภาพรั่วไหลออกสู่ภายนอก 
จําเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นโดม PVC คลุมบ่อหมักฯ ข้ันท่ี ๑ และ ข้ันท่ี ๒ หากไม่ดําเนินการ
ก๊าซชีวภาพ (มีเทน) ซ่ึงเป็นก๊าซติดไฟง่าย อาจรั่วไหลสู่บรรยากาศ และเกิดอุบัติเหตุ
เพลิงไหม้ส่งผลกระทบเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนได้ รวมท้ังทํา
ให้รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าของเทศบาลลดลงได้ จึงจําเป็นต้องเร่งดําเนินการจัด
จ้างติดต้ังแผ่นโดม PVC คลุมบ่อหมักแบบไม่ใช้อากาศข้ันท่ี ๑ และ ข้ันท่ี ๒ งบประมาณ 
จํานวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 

                เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วน
ท่ีต้องการดําเนินการจัดจ้างติดต้ังแผ่นโดม PVC คลุมบ่อหมักแบบไม่ใช้อากาศ ข้ันท่ี ๑ 
และ ข้ันท่ี ๒ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหม่ืนบาท
ถ้วน) ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เม่ือกัน
ยอดเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้วจะมีเงินสะสมท่ีสามารถใชจ้่ายได้เป็นเงิน 
๑๑๒,๘๒๔,๘๖๗.๒๕ บาท (หนึง่ร้อยสิบสองล้านแปดแสนสองหม่ืนสี่พันแปดร้อยหกสบิเจ็ด
บาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
นครนครราชสีมาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ  สท.  สุกัญญา  ชํานิกุล   ครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันนางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๔  เม่ือสักครู่มีรูปข้ึนจอเป็นรูปถ่ายเม่ือ     
ปี พ.ศ.  ๒๕๕๖  และตอนนี้ยังเป็นสภาพแบบนี้หรือไม่คะ  และมีข้อสงสัยแผ่นโดม 
PVC  กับแผ่นพลาสติกท่ีคลุมบ่อมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่แต่คิดว่าไม่น่าจะคล้ายคลึง
กันนะคะ  ก็เลยสงสัยว่าแผ่นโดม PVC  นี้สามารถป้องกันอุบัติเหตุเพลิงไหม้ได้หรือไม่   
ส่วนอันท่ีแล้วแผ่นพลาสติกท่ีคลุมบ่อสามารถป้องกันอุบัติเหตุเพลิงไหม้ได้หรือไม่  และ
ทางเทศบาลเรามีนโยบายหรือแนวทางยังไงในการป้องกันอุบัติเหตุเพลิงไหม้เพราะช่วง
นี้มีข่าวออกมาบ่อยมากคะ 
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ  สท.  ปิติพงศ์  พราหมณี   ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ กระผมปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๔  ผมขอเสริมท่านสุกัญญา  นิดหนึ่งครับ
ผมย้อนกลับไปเรื่องบ่อฝังกลบของเราเม่ือวานนี้เรามีไฟไหม้ท่ีบ่อฝังกลบท่ี แพรกษา 
เพ่ือนๆ สมาชิกสภาเทศบาลเราได้คุยกันเรื่องนี้เลยคิดว่าบ่อฝังกลบเรา  ในส่วนหนึ่ง
น่าจะมีก๊าซออกมาผมเลยใคร่อยากทราบว่าเรามีการต่อท่อบังคับก๊าซท่ีออกมาจากการ
ฝังกลบหรือไม่ครับ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  ท่านบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี  ชี้แจง 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งครับ
แผ่นโดม PVC  ตัวท่ีปูพ้ืนเป็นแผ่น HDPE มีความเหนียวและทนทานมากกว่าขยะท่ีลง
ไปกลบฝังก็มีเศษของแหลม  ส่วนแผ่นท่ีเราจะใช้เปลี่ยนโดมซ่ึงเป็นแผ่น PVC  กัน
อากาศได้  ซ่ึงจะใช้  ๒  บ่อ   บ่อท่ี ๑  จะใช้  ๙๐๐  ตารางเมตร    บ่อท่ี ๒  จะใช้  
๔๘๐  ตารางเมตร  ซ่ึงอายุการใช้งานเฉลี่ยแล้ว  ๒  ปี  จะต้องเปลี่ยน ไม่อย่างนั้นก็
อาจจะเกิดอันตรายได้  ส่วนเรื่องของความปลอดภัยท่านนายกเทศมนตรีได้สั่งการแล้ว  
จากข่าวท่ี แพรกษาท่ีมีปัญหาเขาเป็นบ่อเอกชนไม่มีคนเฝ้า  แต่ว่าของเรามีคนเฝ้า  ๒๔  
ชั่วโมงและคอยเดินตรวจตราตลอดเวลา  ส่วนบ่อเดิมท่ีเราได้กลบฝังเราไม่ได้ทําท่อเดิน
แก๊ซ  แต่บ่อใหม่ขัดแยกขยะออกไปแล้วขยะท่ีหลงเหลืออยู่ในบ่อท่ีเราไปกลบฝังจะไม่
เกิดการหมักเป็นแก๊ซหรือถ้าหมักก็น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นพวกหิน  เศษอิฐ  เศษปูน
อัตราการเกิดแก๊ซในบ่อฝังหลุมใหม่แทบจะไม่มี  ส่วนเรื่องของความปลอดภัยของเรา
เม่ือเดือนท่ีแล้วได้เกิดเหตุมีการลุกไหม้ของบ่อขยะเดิม เนื่องแต่เรามีคนเฝ้า  และมี
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงท่านนายกเทศมนตรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีดับไฟได้ไม่เกิน  ๒๐  นาที 
ไฟก็ดับลงเรามีการตรวจตราอยู่เป็นประจําครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๒  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558 
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558 
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2558    เชิญท่านบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
               ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการระบบหมักขยะอินทรีย์แบบ 
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ไม่ใช้อากาศ ปัจจุบันพบว่า Mixing Pump ของถังหมักขยะแบบไม่ใช้อากาศข้ันท่ี ๑    
ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขยะอินทรีย์ท่ีส่งเข้าถังหมักฯ บางส่วนมีลักษณะเป็นเส้นใย 
ทําให้กากเส้นใยสะสมและติดบริเวณวาล์วปีกผีเสื้อของถังหมักข้ันท่ี 1  ทําให้เกิดการ  
อุดตัน ต้องหยุดเดินระบบ เพ่ือทําความสะอาดวาล์วบ่อยครั้ง ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหา ควรดําเนินการปรับเปลี่ยนวาล์วแบบปีกผีเสื้อเป็นแบบ สวิงเช็ควาล์ว และเกด
วาล์ว เพ่ือให้ระบบกวนตะกอนทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ หากไม่ดําเนินการแก้ไข 
จําเป็นต้องหยุดนําขยะอินทรีย์เข้าระบบ และระบบหมักขยะอินทรีย์จะทํางานไม่ต่อเนื่อง 
ซ่ึงทําให้ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีนําไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายลดลงได้ จึงจําเป็นต้อง
เร่งดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ Mixing Pump ในถังหมักข้ันท่ี 1 งบประมาณ จํานวน  
๓00,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 

               เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ี
ต้องการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ Mixing Pump ในถังหมักข้ันท่ี 1 จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม เป็นเงิน ๓00,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงิน
สะสม ณ วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เม่ือกันยอดเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้วจะมีเงิน
สะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้เป็นเงิน ๑๑๒,๘๒๔,๘๖๗.๒๕ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านแปดแสน
สองหม่ืนสี่พันแปดร้อยหกสิบเจด็บาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙  
 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
นครนครราชสีมาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๒  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558 
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558 
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558 
 

 วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล             
รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   ผู้อํานวยการกอง   ท่านประธานชุมชน     
ส่ือมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม และร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปิดการประชุมครับ 
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เลิกประชุม  ๑๕.๐๐  น. 
 
                              คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี       กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

      (ลงชื่อ)      ปรีชา     สุขพานิช     ประธานกรรมการ 
                                           (  นายปรีชา     สุขพานิช   )    
     

(ลงชื่อ)        มติ      อังศุพันธุ์       กรรมการ 
                 ( นายมติ      อังศุพันธุ์  ) 
     

(ลงชื่อ)     นันทนา     แดงใหม่     กรรมการ       สําเนาถูกต้อง  
           ( นางนันทนา     แดงใหม่ ) 

     
(ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย กรรมการ  (น.ส.ณัฐกานต์  บางกระ)   

             ( นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย )                เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ๔ 
     

(ลงชื่อ)     พงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ   กรรมการ        
             ( นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ )                    
     

(ลงชื่อ)        สุกัญญา    ชํานิกุล       กรรมการ           
            ( นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล )                                    

                                   
      (ลงชื่อ)         สุพจน์    ไทยสมัคร    กรรมการและเลขานุการ 
                 ( นายสุพจน์    ไทยสมัคร )  
  
                             สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี                                           

       

        (ลงชื่อ)      ธนาคม  วิมลวัตรเวที     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                                          (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)      
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                              คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี   ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
      (ลงชื่อ)              ประธานกรรมการ 
                                           (  นายปรีชา     สุขพานิช   )    
     

(ลงชื่อ)                 กรรมการ 
                 ( นายมติ      อังศุพันธุ์  ) 
     

(ลงชื่อ)                   กรรมการ         
           ( นางนันทนา     แดงใหม่ ) 

     
(ลงชื่อ)             กรรมการ   

     ( นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย )                 
     

(ลงชื่อ)         กรรมการ        
              ( นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ )                    
     

(ลงชื่อ)            กรรมการ           
            ( นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล )      
                               

                                   
      (ลงชื่อ)           กรรมการและเลขานุการ 
                 ( นายสุพจน์    ไทยสมัคร )  
  
                             สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี                                           

        
        (ลงชื่อ)        ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

                                          ( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที) 
 
 
 
 

 

 


