
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๘  ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี  ๑๙  มกราคม   ๒๕๕๘    เวลา   ๑๓.๓๐   น. 

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

ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล 

๒.  นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล    
๔.  นางสาวจุรีรัตน ์ บุตตะโยธี  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายฉัตร           สภุัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นายชลชาติ            ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๗.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๘.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล  
      ๙. นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๐. นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๑. นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๒. นายปิติพงศ์  พราหมณี   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. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๒. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล    สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๓. นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม    สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๔. นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังสิทธิประเสริฐ        สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๕. นายอารมณ์   ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล      

            

ผู้เข้าร่วมประชุม  
            ๑.  นางชมชอบ  สายเชื้อ  แทน ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   2.  นายสุรวุฒ ิ   เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
   ๓. นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์   รองนายกเทศมนตรี 
    ๔. นายพงษ์เลิศ             สภุัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี    
       ๕.  นายบํารุง  เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี 

                    ๖.  นายขรรค์ชัย  สุภิมารส   รองนายกเทศมนตรี 
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๗.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
   ๘.  นายรังสรรค์  อินทรชาธร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๙.  นายรัฐนันท์   เชิดชัย   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๑๐. นายปุณวัช   อรรครน้อย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๑๑. นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล  
๑๒. นายสันติ  เกิดโมฬี   รองปลัดเทศบาล  

    ๑๓. นายกัมปนาท บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
๑๔. นายอํานวย     ปราณีตพลกรัง    ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 

  ๑๕. นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  
๑๖. นางนิลุบล  โชคบัญชา           ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
๑๗. นางอธิชา  รุมพล    ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 

    ๑๘. นายเฉลิม  ราชอาสา  ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
    ๑๙. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
   ๒๐. นายวรเศรษฐ์  พฤฒิศาสตร์  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ 
   ๒๑. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
  ๒๒. นางเนตรดาว  ทองประกอบ  ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
  ๒๓. นางสาวนิตยา เพลิดจันทึก  ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง        
   ๒๔. นางคู่ขวัญ    บุญชัยสุข     ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   ๒๕. นายนิคม  เหาะสูงเนิน      รองผู้อํานวยการสาํนักการศึกษา 
     ๒๖. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผอ.ส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
    ๒๗. นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ  รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 

๒๘. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
           ๒๙. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๓๐. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 

๓๑. นางจิรภา  ศิริวัฒน์   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
๓๒. นายสมบัติ  สังข์ในเมือง  หัวหน้างานรักษาความสงบฯ 
๓๓. นายรุจวิทูร   ชาติกล้า  ศรีคํา   ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๒ 
๓๔. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๓๕. นางสาวปริณดา พิทักษ์ธานินทร์  หัวหน้าแผนงานและโครงการ 
๓๖. นายสายชล   ปราณีตพลกรัง   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ 

  ๓๗. นางภัทมาภรณ์   บุญชู   เจ้าพนักงานการคลัง  ๕ 
๓๘. นายวิสฐิ   วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
๓๙. นางเสาวณีย์           สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว 
๔๐. นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
๔๑. สิบเอกหญิงศิริขวัญ  จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓  
๔๒. นางศศิกานต์ อุดรไสว   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ 
๔๓. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๔๔. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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๔๕. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๔๖. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 
๔๗. นางสาววีณา   มานะตะคุ    พนักงานจ้างท่ัวไป 
๔๘. นางสาวพรกนก ประเสริฐพงศ์ธร   พนักงานจ้างท่ัวไป 

    ๔๙. นายฉัตรชัย  ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
    ๕๐. ร.ต. กสินธ ์  เนื่องสุวรรณลักษณ์ ประธานชุมชนหลังวัดสุทธจินดา 
   ๕๑. นางเจริญศรี  เนียมวัฒนะ  ประธานชุมชนปาริชาติ 
   ๕๒. นางสมหมาย มากทองคํา  ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
    ๕๓. นางนิตยา  สําเนียงใหม่  สื่อมวลชน 

๕๔. นางสาวณัฐกานต์ บางกระ     เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๔   จด/บันทึกการประชุม 
 

เริ่มประชุม  เวลา     ๑๓.๓๐       น.     
     

       โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําปี  255๘  
ครั้งท่ี  1 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ผมขอต้อนรับผู้แทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดครับ  คุณชมชอบ  สายเชื้อ  ครับ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล    
อ่านประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  สมัยท่ี  ๑ ประจําปี  255๘  ขอเชิญครับ 

นายอารมณ์  ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยท่ี ๑ 

ประจําปี ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๑ 
…………………………………..…….. 

  ด้วยประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครนครราชสีมาขอให้เปิดประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา      สมัยท่ี ๑  ประจําปี  255๘ ครั้งท่ี ๑  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๒  มกราคม 
๒๕๕๘  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  15  วัน  เพ่ือเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  และญัตติอ่ืนต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒6  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖   
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงให้เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา   สมัยท่ี ๑  ประจําปี  255๘    ครั้งท่ี ๑  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๒  มกราคม  
๒๕๕๘  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  15  วัน 

                                   ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๒   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                                      ธงชัย  ลืออดุลย์ 
                                                   (นายธงชัย  ลืออดุลย์)     
        ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
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ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี – 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                          
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๑๗  ธันวาคม 
2557 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใดข้อแก้ไขผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                          
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๑๗  ธันวาคม 2557 
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี  ๔ ประจําปี  2557 ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๑๗  ธันวาคม 2557  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม 2557 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2558   ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ ครับ   

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
    ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย ในหลุมฝังกลบ
ท่ี ๑  จนเต็มความจุ และมีความสูงเกินกว่าระดับคันบ่อฝังกลบประมาณ ๓ เมตร 
โดยไม่มีวัสดุปกคลุม จนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนโดยรอบ จากน้ํา
ชะขยะ กลิ่นเหม็น และขยะปลิว ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่
ประชาชน และเป็นไปตาม Road map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่ีให้ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอยให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปี จึงจําเป็นต้องเร่งดําเนินการปิดหลุมฝัง
กลบขยะมูลฝอย บ่อท่ี 1 งบประมาณ จํานวน 2,300,000 บาท (สองล้านสาม
แสนบาทถ้วน) 
 

               เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีต้องการดําเนินการปิดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อท่ี 1 จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม เป็นเงิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) เพราะขณะนี้อยู่ในช่วง
ต้นปีงบประมาณ ยังไม่สามารถท่ีจะโอนเงินจากรายการอ่ืนมาดําเนินการได้ขณะนี้เทศบาล
นครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕7 เม่ือกันยอดเพ่ือทุนสํารอง
ร้อยละ ๒๕ แล้วจะมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จา่ยได้เป็น ๑๘๐,๖๑๗,๑๖๒.๓๗ บาท (หนึ่ง
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ร้อยแปดสิบล้านหกแสนหนึง่หม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสบิสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ตาม
นัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙ ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
(1.)  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึง

เก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(๒.) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

(๓.) เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนัน้เป็นอันพับไป 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒3  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒3  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  
เพ่ือดําเนินการปิดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อท่ี 1  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒2   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒2   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2558   ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ครับ   

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย 
ปัจจุบันหลังคาอาคารคัดแยกขยะมูลฝอยมีสภาพผุกร่อน จําเป็นต้องเร่งดําเนินการ
แก้ไขเพ่ือป้องกันน้ําฝนและป้องกันหลังคาพังลงมา หากไม่ดําเนินการอาจทําให้
เครื่องจักรเสียหายจนไม่สามารถกําจัดขยะได้ และส่งผลกระทบเสียหายต่อ
ประชาชนได้ จึงจําเป็นต้องซ่อมแซมหลังคาอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย งบประมาณ 
380,000 บาท (สามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
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               เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีต้องการดําเนินการซ่อมแซมหลังคาอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย จึงขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน  380,000  บาท (สามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)  เพราะขณะนี้อยู่
ในช่วงต้นปีงบประมาณ ยังไม่สามารถท่ีจะโอนเงินจากรายการอ่ืนมาดําเนินการได้ขณะนี้
เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕7 เม่ือกันยอดเพ่ือทุน
สํารองร้อยละ ๒๕ แลว้จะมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้เป็นเงิน ๑๘๐,๖๑๗,๑๖๒.๓๗ 
บาท (หนึง่ร้อยแปดสบิล้านหกแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหนึง่ร้อยหกสิบสองบาทสามสิบเจ็ด
สตางค์) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙ ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑.) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึง

เก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(๒.) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

(๓.) เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ  สท. ปิติพงษ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงษ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ  ผมนายปิติพงษ์  พราหมณี  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๔  ผมอยากสอบถามนิดหนึ่งครับว่า
เรื่องเป็นขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ผมสงสัยว่า
เม่ือก่อนเป็นการจ่ายขาดเงินสะสมใช่หรือไม่ครับ ผมดูรายละเอียดระเบียบใช้คําว่า
ใช้จ่ายเงินสะสม  รบกวนท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ช่วยชี้แจงด้วยครับ    
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล   ชี้แจงครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บ

รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เขียนไว้ว่าอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมถูกต้อง
แล้วครับ  ตามระเบียบฯ   ข้อ  ๘๙ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
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ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒3  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒3  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  
เพ่ือซ่อมแซมหลังคาอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒2   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒2   ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2558   ขอเชิญ รองบุญเหลือ เจริญวัฒน์ ครับ   

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
        ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการบ่อฝังกลบมูลฝอย ในบ่อฝัง
กลบท่ี ๒ไปแล้วประมาณร้อยละ ๖๐ ของความจุบ่อ และมีความสูงเกินกว่าระดับคัน
บ่อฝังกลบประมาณ ๘ เมตร โดยไม่มีวัสดุปกคลุม จนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และประชาชนโดยรอบ จากน้ําชะขยะ กลิ่นเหม็น และขยะปลิว ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ประชาชน และเป็นไปตาม Road map ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ เม่ือวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ท่ีให้ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปี จึงจําเป็นต้อง
เร่งดําเนินการปิดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อท่ี ๒  งบประมาณ จํานวน  ๙,๖00,000  บาท  
(เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 

               เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีต้องการดําเนินการปิดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อท่ี ๒ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม เป็นเงิน ๙,๖00,000 บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) เพราะขณะนี้อยู่ในช่วงต้น
ปีงบประมาณ ยังไม่สามารถท่ีจะโอนเงินจากรายการอ่ืนมาดําเนินการได้ขณะนี้เทศบาล
นครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕7 เม่ือกันยอดเพ่ือทุนสํารอง
ร้อยละ ๒๕ แล้วจะมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จา่ยได้เป็นเงิน ๑๘๐,๖๑๗,๑๖๒.๓๗ บาท 
(หนึ่งร้อยแปดสบิล้านหกแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทสามสิบเจ็ด
สตางค์) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙ ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
 

(๑.) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึง
เก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
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ประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(๒.)   ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละประเภทตาม   
  ระเบียบแล้ว 

(๓.) เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนัน้เป็นอันพับไป 

     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลนครนครราชสีมาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ  สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ   สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  ผมขออนุญาตเรียนท่านครับผมอาจไม่เข้าใจ
ในระเบียบวาระท่ี ๓  หลุมฝังกลบขยะมูลฝอย  บ่อท่ี  ๑ ครับ                                        
พอในระเบียบวาระท่ี ๕  หลุมฝังกลบขยะมูลฝอย  บ่อท่ี  ๒  ผมเองไม่แน่ใจว่าเรามี
บ่อฝังกลบก่ีบ่อครับ  และถ้าเราปิดฝังกลบท้ังบ่อท่ี ๑ และบ่อท่ี  ๒  ผมขออนุญาต
เรียนถามถ้ามีขยะเพ่ิมเราจะเอาขยะไปท้ิงในบ่อไหนครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเจ้าหน้าท่ี  ชี้แจงครับ 
นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ 
รก.ผอ. ส่วนช่างสุขาภิบาล 

ผมนายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ  รก.ผอ. ส่วนช่างสุขาภิบาล  เรามีบ่อฝังกลบท้ังหมด  
๒ บ่อครับ  บ่อท่ี ๑  เราฝังกลบเต็มแล้วนะครับ  ส่วนบ่อท่ี ๒  เราได้ฝังกลบไปแล้ว  
๖๐  เปอร์เซ็นต์  จะเหลือพ้ืนท่ีการใช้  ๔๐  เปอร์เซ็นต์  ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ  สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ   สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ชี้แจงหมายความว่าเราใช้
งบประมาณ  ๙,๖๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือฝังกลบ  ๖๐  เปอร์เซ็นต์   ใช่หรือไม่ครับผม
เข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับ   

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล  ชี้แจงครับ 
นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  
รองปลัดเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายวีระชัย  ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล  
ครับ  ขออธิบายท่านสมาชิกสภาเทศบาลตามนี้นะครับ  หลุมฝังกลบ บ่อท่ี ๒ ของเรา
ยาวประมาณ 180 เมตร  พอเราฝังกลบไปประมาณ  ๖๐  เปอร์เซ็นต์  คือเราจะดึง
ขยะท่ีเลยไปเข้ามาในกอง  พอขยะใหม่เราจะอยู่อีกด้านหนึ่ง  เพราะนโยบายตอนนี้
เราไม่อยากให้มีผลกระทบของประชาชน  ซ่ึงปกติแต่เดิมท่ีเราทํามาเราจะรอให้เต็ม
ก่อนค่อยปิดหลุมฝังกลบแต่ในกรณีนี้  เราฝังกลบตอนนี้เพ่ือป้องกันไว้ก่อน  ส่วนพ้ืนท่ี
หลุมฝังกลบอีก  ๔๐ เปอร์เซ็นต์ท่ีเหลือคงใช้ได้อีก ๒ ปี 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ  สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ   สมาชิก
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สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  ผมเรียนเสนอแนวทางเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ว่าในระเบียบวาระท่ี  ๓  ฝังกลบบ่อท่ี ๑  งบประมาณท่ีใช้สองล้านกว่า  แต่ใน
ระเบียบวาระนี้ ฝังกลบบ่อท่ี ๒   ใช้งบประมาณ  ๙,๖๐๐,๐๐๐  บาท  อยากให้
ขณะทํางานมีข้อมูลพ้ืนท่ีว่ามีความยาว กว้าง เท่าไรจะได้เห็นชัดครับ ขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ  สท. ปิติพงษ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงษ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ  ผมนายปิติพงษ์  พราหมณี  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๔  ผมสงสัยนิดหนึ่งครับ จากระเบียบ
วาระท่ี ๓  ความสูงเกินกว่าระดับคันบ่อฝังกลบประมาณ  ๓  เมตร  แต่มาระเบียบ
วาระท่ี ๕  ความสูงเกินกว่าระดับคันบ่อฝังกลบประมาณ  ๘  เมตร   ผมสงสัยว่า
ทําไมความสูงถึงต่างกันครับ  เข้าใจว่าท่ีสูงเกินมายังไม่เกลี่ยลงมาหรือไม่ครับ    
รบกวนทางเจ้าหน้าท่ีอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล  ชี้แจงครับ 
นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  
รองปลัดเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายวีระชัย  ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล  
ครับ  ขออธิบายท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คําถามแรกเรื่องความสูงของระดับคันบ่อ
ฝังกลบปกติบ่อฝังกลบเราจะกลบประมาณ  ๑๐  เมตรครับ  สําหรับบ่อท่ี ๑  ท่ีทํา
ระดับฝังกลบแค่ 3 เมตร เพราะเป็นบ่อท่ีอยู่ในโครงการศึกษาความเหมาะสมการ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 2  เป็นตําแหน่งท่ีต้ังของเตาเผาขยะท่ีจะ
ก่อสร้างในอนาคต  และในบ่อท่ี ๑ มีพ้ืนท่ีน้อยกว่าในบ่อท่ี ๒ เยอะนะครับ  ส่วนใน
บ่อท่ี ๒  เราจะดันให้ได้  ๑๐  เมตรครับ  ซ่ึงการฝังกลบบ่อขยะของเราปูแผ่น HDPE  
หนา 1.5 มม.  รองพ้ืนไว้ก่อน  และมีระบบรวบรวมน้ําเสียข้างล่างเม่ือนําขยะมาบด
อัดฝังกลบได้ระดับแล้ว  สุดท้ายเราจะใช้แผ่น HDPE คลุมทับอีกครั้ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ  สท. ปรีชา  สุขพานิช  ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ  ผมนายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๒  ผมเห็นด้วยครับกับในญัตตินี้  ผมมี
ข้อสงสัยนิดหนึ่งครับ  ใช้งบประมาณ  ๙,๖๐๐,๐๐๐  บาท  ในการแผ่นฝังกลบมี
คุณภาพขนาดไหน  ฝังกลบไป ๖๐ เปอร์เซ็นต์บ่อใหญ่ขนาดนี้จะมีกลิ่นออกหรือไม่  
เพราะไม่มีภาพชี้แจง  มีข้ันตอนแบบไหนในการปิด  ผมขอสอบถามแค่นี้ครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล  ชี้แจงครับ 
นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  
รองปลัดเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายวีระชัย  ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล  
ครับ  ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ  งบประมาณท่ีใช้เป็นราคาท่ีคิดตามพ้ืนท่ีแผ่น HDPE   
ท่ีใช้ปิดหลุมฝังกลบ  ซ่ึงเราได้เคยปิดไปแล้ว  2  บ่อ  เป็นแผ่นท่ีได้มาตรฐานสากล  
ส่วนท่ีฝังกลบ  60  เปอร์เซ็นต์  จะป้องกันน้ําขยะและกลิ่นออกมาได้ครับ  ส่วนแบบ
แปลนและข้ันตอนก่อสร้างจะให้เจ้าหน้าท่ีนํามาให้ดูอีกทีครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
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เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๔  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๔  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  
เพ่ือดําเนินการปิดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อท่ี 2  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๓   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๓   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล   
รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   ผู้อํานวยการกอง   ท่านประธานชุมชน     
สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม และร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปิดการประชุมครับ 

 
เลิกประชุม   ๑๔.30  น. 
 
                              คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี   ๒๐  มกราคม  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 )                                    
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      (ลงชื่อ)              กรรมการและเลขานุการ 
                 ( นายสุพจน์    ไทยสมัคร )  
  
                             สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี                                           

        
        (ลงชื่อ)        ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

                                          (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)                 
 


