
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจําปี  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๗      เวลา    ๑๑.๐๐    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. นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๑. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๒. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๓. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๑๕. นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๖. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๗. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๘. นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๙. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๒๑. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑. นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 
   ๒. นายปรีชา สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 
   ๓. นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม 
   ๔. นายภิญโญ วัจนศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
            ๑.   นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  รองนายกเทสมนตรี 
    ๒.  นายบํารุง  เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี 
    ๓.  นายขรรค์ชัย  สุภิมารส   รองนายกเทศมนตรี 
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       ๔.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                    ๕.  นายปุณวัช  อรรครน้อย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

   ๖.  นายรังสรรค์  มานุวงศ์   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๗.  นายรัฐนันท์    เชิดชัย   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

    ๘.  นายพิมล     พิทักษ์ศิลป  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
๙.  นายวีระชัย   ทองไพบูลย์   รองปลัดเทศบาล  
๑๐. นายอํานวย     ปราณีตพลกรัง    ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 

    ๑๑. นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
    ๑๑. นางอธิชา  รุมพล   ผู้อํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๑๓. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
   ๑๔. นางนิยดา    เบ็ญจมาศ    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
           ๑๕. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
    ๑๖. นางคู่ขวัญ    บุญชัยสุข     ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
    ๑๗. นายนิคม     เหาะสูงเนิน    รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๘. นางวริษฐา  พรรณภัทราพงษ์  ผู้อํานวยการส่วนบริการการแพทย์ฯ 
     ๑๙. นางสาววันทนี   ฮิมหม่ันงาน      ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 

๒๐. นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ  รก.ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
๒๑. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๒. นางจิรภา  ศิริวัฒน์   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๒๓. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
๒๔. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
๒๕. นายบุญเชิด  พิณปรุ     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๒๖. นายบุญมี   เดชาวุธ    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๒๗. นายประเวชพล นนทะไชย  ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๓ 
๒๘. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๒๙. นายพูนศักด์ิ   วัฒนธนาพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ   
๓๐. นางสาววาสนา  สนิทโกศัย   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว 
๓๑. นางภัทมาภรณ์   บุญชู   หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
๓๒. นายสายชล   ปราณีตพลกรัง    หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ 
๓๓. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
๓๔. นางสาวณัฐกานต์   บางกระ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๔ 
๓๕. นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 

      ๓๖. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
     ๓๗. นางกิตติยา   ศิลป์ประเสริฐ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๗ว 
    ๓๘. นางศศิกานต์ อุดรไสว   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน                    
   ๓๙. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๐. นายฉัตรชัย   ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
    ๔๑. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

๔๒. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก  พนักงานจ้างท่ัวไป 
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๔๓. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๔. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 

๔๕. นางสาววีณา   มานะตะคุ    พนักงานจ้างท่ัวไป 
๔๖. นางสาวพรกนก ประเสริฐพงศ์ธร  พนักงานจ้างท่ัวไป 

                     ๔๗. นางสาวกนกอร บัวปลั่ง   พนักงานจ้างท่ัวไป 
๔๘.  นายปัญญา   สงทะเล   ประธานชุมชนมหาชัย – อุดมพร 
๔๙.  ด.ต.หญิง วิมน ขอแนบกลาง  ประธานชุมชนทุ่งมหาชัย 
๕๐.  นายนิวัฒน ์ หวังประสบกลาง  ประธานชุมชน ๓๐ กันยาปลายนา 
๕๑.  พันเอกเสมอ คงมา   ประธานชุมชนเดชอุดมพัฒนา 
๕๒.  ร.ต.เปลื้อง  ไกรกลาง  ประธานชุมชนท้าวสุระ – เบญจรงค์ 
๕๓.  นายอุธรณ์  งามสว่าง  ประธานชุมชนเคหะชุมชนนครราชสีมา 
๕๔.  นางสมหมาย มากทองคํา  ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
๕๕.  นางเสาวณีย ์ สุจริยา      เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 

 

เริ่มประชุม  เวลา    ๑๐.๐๐  น.     
     

              โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  
 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี  1  

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียก
ประชุมสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ครั้งท่ี  1  
ประจําปี  2557   เชิญครับ                                   

นายอารมณ์  ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจําปี  ๒๕๕๗ 

…………………………………..…….. 
         ตามมติสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
สมัยแรก  เม่ือวันท่ี   ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗   กําหนดให้เริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๔  ประจําปี ๒๕๕๗   ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป   
มีกําหนด  ๓๐ วัน  
         ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖   จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจําปี  ๒๕๕๗  ต้ังแต่
วันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป   มีกําหนด  ๓๐  วัน 
 

                                   ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                                      ธนาคม   วิมลวัตรเวที 
                                                   (นายธนาคม   วิมลวัตรเวที)                                                                      
        ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
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ประธานสภาเทศบาล ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนและจ่ายจากเงินสะสมเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
         ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการดําเนินการเรื่องเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทย และรวมถึงเงินท่ีได้รับจากทุกกระทรวง ทบวง 
กรม และองค์กรอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้จ่ายเงินในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยเฉพาะ ให้เทศบาลนําเงินดังกล่าวไปใช้โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และเม่ือได้ดําเนินการใช้จ่ายเงินตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องว่า
ด้วยการนั้นแล้ว ให้รายงานให้สภาเทศบาลทราบในการประชุมคราวต่อไป  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน เป็นเงิน 
๒๒๓,๘๒๒,๓๒๕.๐๘ บาทและจ่ายจากเงินสะสมเทศบาล เป็นเงิน ๘๖,๒๐๓,๕๔๓.๙๖ บาท   
ในส่วนของ เงินอุดหนุนจัดสรรเพ่ือดําเนินการในแผนงานต่าง ๆ ดังนี้ 
           -  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ๓๗๕,๑๗๓.๐๐        บาท 

-  แผนงานการศึกษา   ๓๕,๒๖๙,๕๑๕.๖๒     บาท 
-  แผนงานเคหะและชุมชน  ๓๔๐,๓๘๐.๐๐        บาท 

 -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓๐๑,๐๐๐.๐๐          บาท              
 -  แผนงานการพาณิชย์   ๑๔,๘๖๙,๘๑๐.๗๘     บาท 
 -  แผนงานงบกลาง   ๑๗๒,๖๖๖,๔๔๕.๖๘   บาท 
   รวมเป็นเงิน  ๒๒๓,๘๒๒,๓๒๕.๐๘   บาท 
 

        เนื่องจากเทศบาลได้ดําเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและจ่ายจากเงินสะสมดังกล่าวแล้ว  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอเสนอรายงานการจ่ายเงินอุดหนุนและจ่ายจากเงิน
สะสมเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงนําเสนอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาเพ่ือทราบ  นะครับ 
1.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สามปี  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)      จํานวน  ๑   เล่ม 
           ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
สามปี(พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙)  ได้รายงานผลการประชุมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา สามปี(พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙) ปรากฏรายละเอียดตาม
เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา สามปี 
(พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙) ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนี้และเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ได้
กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินต้องเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อ
สภาท้องถ่ินเพ่ือทราบ 
 

 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  จึงขอ
เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี 
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(พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙) ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตามเอกสารการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ท่ีแนบจํานวน ๑ เล่ม  
จึงนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือทราบ  นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                          
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี 2557  ครั้งท่ี 3  เม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2557  
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ  ครับถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใดข้อแก้ไขผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๐  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๐  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  
ประจําปี 2557  ครั้งท่ี 3  เม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2557   ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี 
2557  ครั้งท่ี 3  เม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2557   แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  
ประจําปี 2557  ครั้งท่ี 3  เม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2557 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   เรื่องญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้พ้ืนท่ีของแทงค์ประปา  
ของเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ ๓G  เชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

   ด้วยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ได้ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีของแทงค์
ประปาของการเคหะเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือติดต้ังอุปกรณ์ 3G ของบริษัท แอด
วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด  เพ่ือแก้ปัญหาการให้ประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี
บริเวณเคหะชุมชนนครราชสีมาและบริเวณใกล้เคียง   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                  1. ขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีของแทงค์ประปาของเทศบาลฯ ในการติดต้ังอุปกรณ์
ส่งสัญญาณ 3G จํานวน 1 ตู้ บริเวณด้านล่างของแทงค์ประปา  
                  2. ขออนุญาตติดต้ังสายอากาศ จํานวน 4 Sector บนยอดแทงค์ประปา 
                  3. ขออนุญาตเดินสาย Fiber Optic จากภายนอกมายังตู้อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณ 3G  
                  4. ขออนุญาตเดินสาย Fiber Optic จากตู้อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 3G ไปยัง
สายอากาศท่ีติดต้ังบนยอดแทงค์ประปา  
                  5. บริษัทฯ ยนิดีสนับสนุนค่าบํารุงการใช้สถานท่ีให้แก่เทศบาลนคร
นครราชสีมา ในอัตราปีละ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) โดยขอทําสัญญาเช่าเป็น
ระยะเวลา 3 ปี และยินดีจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของเทศบาลฯ โดยเคร่งครัดทุก
ประการ 
              เทศบาลนครนครราชสีมาได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า สิ่งท่ี
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ผู้ประกอบการขอดําเนินการ  เป็นเรื่องท่ีเกิดประโยชน์กับประชาชนท่ีได้รับการบริการด้าน
การสื่อสารท่ีดีข้ึน ซ่ึงโดยรวมแล้วการดําเนินการตามท่ีบริษัทขอไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
โครงสร้างของถังประปา และทําให้เทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับท่ี 9) ข้อ 155 “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเก่ียวกับพัสดุ
ประเภทท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินนั้น”   

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ใช้พ้ืนท่ีของแทงค์ประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือ
ติดต้ังอุปกรณ์ 3G ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ  
ขอเชิญ  สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต 3  สําหรับในญัตตินี้เป็นญัตติท่ีดีเพราะว่าเกิดประโยชน์แก่ 
พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลเราได้รับรายได้ในการเช่าพ้ืน 
ท่ีทําให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  แต่ผมอยากถามท่านประธานสภาเทศบาลและผู้เก่ียวข้องคือผม
อยากทราบรูปแบบผมนึกภาพไม่ออกบริเวณด้านบนแทงค์ท่ีจะติดต้ังรูปแบบเป็นอย่างไร   
ถ้าผมได้ขับรถผ่านไปมีประชาชนถามผมจะได้อธิบายได้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ชี้แจงครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาทุกท่านครับ  ยังไม่มีการทําแบบครับ  
แต่ได้สํารวจแล้วตัวเสาสัญญาณจะมีน้ําหนัก  ๘๐ – ๑๐๐ กิโลกรัมเท่านั้น  และจะติดต้ังอยู่
ปลายแทงค์ก็จะต่อโครงเหล็กอีกนิดหนึ่ง  แทงค์เรารับน้ําหนักได้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  20  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  20  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้พ้ืนท่ีของแทงค์ประปา ของเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือติดต้ัง
อุปกรณ์ 3G   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19   ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้พ้ืนท่ีของแทงค์ประปา ของเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือติดต้ัง
อุปกรณ์ 3G   แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ใช้พ้ืนท่ีของแทงค์ประปา ของเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือ
ติดตั้งอุปกรณ์ 3G    

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนสํานักงานสวนน้ํา
บุ่งตาหล่ัวเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 กองทัพภาคท่ี  2  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
เชิญท่านรองขรรค์ชัย  ครับ 
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นายขรรค์ชัย  สุภิมารส 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้าสวนน้ําบุ่งตาหลั่ว  
                     เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9  ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 1 ชุด             

        ด้วยสํานักงานสวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ  รัชกาลท่ี 9  ได้เสนอโครงการขอ 
รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้าสวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จํานวน 400,000 บาท  และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ระดับ
จังหวัด  เรียบร้อยแล้ว  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557  เม่ือวันอังคารท่ี  16  กันยายน  
2557 

          เทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณาแล้วเห็นว่าสวนน้ําบุ่งตาหลั่วเป็นพ้ืนท่ีท่ีติดต่อ
กับเขตเทศบาลและเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและลานออกกําลังกายกลางแจ้งมีพ้ืนท่ีสี
เขียวเสมือนเป็นปอดของเมือง  ประกอบกับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเข้า
ไปใช้ประโยชน์ในสวนน้ําประมาณร้อยละ 70-80 ของจํานวนผู้ใช้บริการท้ังหมด  จึงขอรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลจ่ายเงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้าสวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระ
เกียรติ  รัชกาลท่ี 9  เป็นเงิน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  ตามมาตรา  67 ทวิ*  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2505   

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   ขอรับความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้าสวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ  รัชกาลท่ี 9 
กองทัพภาคท่ี 2  จํานวน 400,000  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)  ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ  
ขอเชิญ  สท. สุกัญญา  ชํานิกุล  ครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉันนางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต 4  ในญัตตินี้ดิฉันให้ความสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะคะ 
เพราะดิฉันต้องไปออกกําลังกายสวนน้ําบุ่งตาหลั่วทุกวัน  ในบางครั้งญาติพ่ีน้องมาดิฉันได้
ชวนไปพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะหลานๆ เด็กๆ ชอบมากเพราะเป็นสถานท่ีท่ีให้เด็กได้มี
ส่วนร่วม  ทุกวัยทุกอายุได้มีส่วนร่วมได้พักผ่อนหย่อนใจ และออกกําลังกาย  ต้องขอขอบคุณ 
ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการสร้างสวนน้ําบุ่งตาหลั่วแห่งนี้ข้ึนมาทําให้ชาวนครราชสีมา และใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมาก็ไปใช้บริการต้ังแต่ 05.00 น. ถึง  20.00 น.  ท่ีสําคัญสวน
น้ําบุ่งตาหลั่วมีมานานประมาณ 15 ปี  ก็ควรให้การสนับสนุนขอบคุณมากคะ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  20  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  20  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนสํานักงานสวนน้ําบุ่งตาหลั่ว 
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 กองทัพภาคท่ี  2  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  แล้วนะครับ    
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19  ท่าน 
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ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19  ท่าน 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนสํานักงานสวนน้ําบุ่งตาหลั่ว 
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 กองทัพภาคท่ี  2  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนสํานักงานสวนน้ําบุ่งตาหล่ัว 
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 กองทัพภาคท่ี  2  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบในการรับมอบท่ีดิน        
เชิญท่านรองขรรค์ชัย ครับ 

นายขรรค์ชัย  สุภิมารส 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
               

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  สําเนาหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ของ นายอนุวัช  เพลิดจันทึก จํานวน ๑ ชุด  
                 

        ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับหนังสือแจ้งจาก นายอนุวัช  เพลิดจันทึก ซ่ึงเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดินมีโฉนดเลขท่ี ๔๕๘๕๙ เล่ม ๔๕๙ หน้า ๕๙ อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนเนื้อท่ีดิน ๕๑ ตารางวา ปัจจุบันท่ีดินดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้าง
และใช้ประโยชน์เป็นท่ีทําการชุมชนมิตรภาพ ซอย ๔ โดยมีความประสงค์จะอุทิศท่ีดิน
ให้แก่เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์เป็นท่ีทําการกิจการและกิจกรรมของ
ชุมชนมิตรภาพ ซอย ๔ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙ ระบุไว้ว่า “ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินนั้น”  
 

         ฉะนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือขอความเห็นชอบในการรับมอบท่ีดินดังกล่าวต่อสภา
เทศบาล ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ  
ขอเชิญ  สท. ฉัตร  สุภัทรวณิชย์ ครับ 

นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายฉัตร  สุภัทรวณิชย์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต 4  ในระเบียบวาระท่ี 5 ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของ
สมาชิกสภาเทศบาลโดยเฉพาะเขต 4 ขออนุญาตกล่าวถึงท่านผู้บริจาคท่ีดินคือนายอนุวัช  
เพลิดจันทึก  ท่ีหลายๆ ท่านเรียกประธานนุ  ตลอดเวลาท่ีผ่านมาท่านผู้นี้มีความเข้มแข็งท่ีจะ
ช่วยงานท้องถ่ิน  ช่วยงานเทศบาล เป็นผู้นําของชุมชนพ่ีน้องในชุมชนให้ความนับถือ  
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีทางเทศบาลได้ประสานงานหรือในบางครั้งเราได้ประสบเหตุด้วยกัน
อย่างเช่น ตอนน้ําท่วมคือชุมชนมิตรภาพซอย 4 มีความเข้มแข็ง วันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า
ชุมชนนี้มีการรวมตัวมีการท่ีพยายามหาพ้ืนท่ีก่อสร้างเพ่ือเป็นศาลาชุมชนก็ในนามของ
สมาชิกสภาเทศบาล ก็ขอขอบคุณท่านประธานชุมชนนายอนุวัช  เพลิดจันทึก  ได้กรุณามอบ
ท่ีดิน  ณ ศาลาแห่งนี้อยากฝากเรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับว่ายังขาดอุปกรณ์ เช่น 
เก้าอ้ี  จึงเรียนฝากท่านประธานสภาเทศบาลถึงผู้บริหารหากจะมีสิ่งใดสนับสนุนชุมชนได้ก็
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อยากจะขอความกรุณาผู้บริหารเนื่องจากทางชุมชนได้หาพ้ืนท่ีและก่อสร้างศาลาชุมชนข้ึนมา
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้ประชุมท่ีชุมชนเราได้ใช้สถานท่ีนี้ซ่ึงสะดวก 
พ่ีน้องในชุมชนก็มาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดเวลาท่ีผ่านมา  ในนามของสมาชิกสภา
เทศบาล ก็ขอขอบคุณในน้ําใจของนายอนุวัช  เพลิดจันทึก ท่ีได้กรุณามอบท่ีดินให้เพ่ือเป็น
สาธารณประโยชน์  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ  
ขอเชิญ  สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต 3  อยากเรียนถามท่านผู้บริหารครับว่าในฐานะท่านท่ีอยู่ใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเสียสละมอบทรัพย์สินส่วนตัวให้กับเทศบาลเพ่ือประโยชน์แก่
พ่ีน้องประชาชน  อยากเรียนถามทางเทศบาลเรานอกจากจะขอบคุณผมคิดว่าน่าจะมีอะไร
ตอบแทน เช่น  โล่ห์ เพ่ือเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างแก่คนอ่ืนท่ีได้เสียสละให้พ่ีน้อง และ
เทศบาลเรา ผมคิดว่าน่าจะมีการมอบโล่ห์เพ่ือตอบแทนด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   ขอเชิญท่านรองขรรค์ชัย  สุภิมารส  ชี้แจงครับ 
นายขรรค์ชัย  สุภิมารส 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  ต้องขอขอบคุณตัวแทนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาท้ัง  
2 ท่านนะครับ ซ่ึงให้ความสําคัญในเรื่องนี้  ผมเรียนอย่างนี้ครับเน้นความแข็งแกร่งในสังคม   
ในความงดงามของสังคมจะอยู่ได้อยู่ท่ีน้ําใจไมตรี  ผมคิดว่าเรื่องของคุณอนุวัช  เพลิดจันทึก
ในครั้งนี้ก็ได้บอกถึงความร่วมมือท่ีสําคัญอย่างยิ่งก็จะเป็นแนวทางท่ีดีในการทํางานร่วมกัน  
ก็จะนําเรียนปรึกษาท่านนายกเทศมนตรีเพ่ือท่ีจะตอบแทนน้ําใจและตอบสนองความ
ต้องการของท่านครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  20  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  20  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการรับมอบท่ีดิน   ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการรับมอบท่ีดิน   แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในการรับมอบท่ีดิน 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล   
รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   ผู้อํานวยการกอง   ท่านประธานชุมชน     
สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม และร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปิดการประชุมครับ 
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เลิกประชุม  12.00  น. 
 
                              คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
      (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      ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
      (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)                 


