
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๔ 
วันท่ี    ๒๔   กันยายน  ๒๕๕๖      เวลา    ๑๑.๐๐    น. 

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

ผู้มาประชุม 
 

  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล 
 ๒.  นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  รองประธานสภาเทศบาล 

๓.  นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๔.  นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   สมาชิกสภาเทศบาล    
๕.  นางจุรีรัตน ์  ภูห้องไสย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นายฉัตร  สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.  นายชลชาติ            ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๘.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๙.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล  
      ๑๐. นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๑๑. นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล        
     ๑๒. นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๓. นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๔. นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๕. นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๖. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๗. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๘. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๙. นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๒๐. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๑. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๒. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล  
๒๓. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล   

   ๒๔.นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล   
๒๕. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
  - ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสุรวุฒ ิ  เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
๒. นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี     

  ๓. นายบํารุง  เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี 
    ๔.  นายอุทัย  ม่ิงขวัญ   รองนายกเทศมนตรี 



๒ 

 

                    ๕.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
   ๖.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
    ๗.  นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
   ๘.  นายคํารณ    สมบูรณ์รัตน์    รองปลัดเทศบาล 

๙.  นายวีระชัย   ทองไพบูลย์   รองปลัดเทศบาล  
    ๑๐. นายกัมปนาท   บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
    ๑๑. นายอํานวย    ปราณีตพลกรัง    ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
    ๑๒. นายจิรศักด์ิ   กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
   ๑๓. นางอธิชา   รุมพล   ผู้อํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๑๔. นายประสิทธิ์  มหาวีระวัฒน์    แทน ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

๑๕. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
๑๖. นายวรเศรษฐ์   พฤฒิศาสตร์   ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคาร 
๑๗. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล       
๑๘. นางสาวนิตยา   เพลิดจันทึก     ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
๑๙. นางเนตรดาว  ทองประกอบ   ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
๒๐. นางคู่ขวัญ    บุญชัยสุข     ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๒๑. นายนิคม     เหาะสูงเนิน    รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
๒๒. นางสาววันทนี   ฮิมหม่ันงาน      ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
๒๓. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๔. นางฉันทจิต      หม่ันมา    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ๒๕. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๒๖. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 

๒๗. นายบุญเชิด  พิณปรุ     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๒๘. นายสมบัติ    สังข์ในเมือง       หัวหน้างานรักษาความสงบฯ 
๒๙. นายวรวิทย์   วัฒนโรจนกิจ   ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๑ 
๓๐. นายประเวชพล   นนทะไชย    ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๓ 
๓๑. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๓๒. นางสาวปริณดา   พิทักษ์ธานินทร์   หัวหน้าแผนงานและโครงการ  
๓๓. นายพูนศักด์ิ    วัฒนธนาพันธุ์    หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  
๓๔. นายสายชล   ปราณีตพลกรัง    หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ 
๓๕. นางสาววาสนา  สนิทโกศัย   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว 

      ๓๖. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
     ๓๗.  นางสาวณัฐกานต์   บางกระ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
    ๓๘.  นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
                     ๓๙. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ   จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
   ๔๐. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    ๔๑. นายฉัตรชัย   ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

๔๒. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๔๓. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก  พนักงานจ้างท่ัวไป 



๓ 

 

   ๔๔. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๕. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป  

๔๖. นางสาววีณา   มานะตะคุ    พนักงานจ้างท่ัวไป 
๔๗. นางภัทมาภรณ์   บุญชู     เจ้าพนักงานการคลัง ๕ 
๔๘. นางศศิกานต์   อุดรไสว    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ 
๔๙. ร.ต.ต.ประมูล     นากกระแสร์    ประธานชุมชนจิระพัฒนา 
๕๐. นายสิงห์ทอง   เพ็ชรไพโรจน์     ประธานชุมชนมหาชัย – อุดมพร 
๕๑. นายสมศักด์ิ     ภัทรานุกูลรัตน์     ประธานชุมชนหลังวัดสามัคคี 
๕๒. ด.ต.หญิง วิมน   ขอแนบกลาง    ประธานชุมชนทุ่งมหาชัย 
๕๓. นางฉลอง    โนนโพธิ์      ประธานชุมชนปลายนาสามัคคี 
๕๔. นางภัทรา    นาโสม    ประธานชุมชนสุรนารายณ์พัฒนา(ร.พ.ช.เดิม) 
๕๕. นายน้อย    แจ้งกระจ่าง    ประธานชุมชนศาลาลอยพัฒนา 

    ๕๖. นางเสาวณีย์  สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 
 เริ่มประชุม  เวลา     ๑๑.๐๐       น. 
               โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕๖  
ครั้งท่ี   ๔   ผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับ    

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มีนะครับ 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  2 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
2.1   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 4   ประจําปี 2556 ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  17 กันยายน  2556  
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท.ปิติพงศ์  พราหมณี ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม  ปิติพงศ์  พราหมณี ผมขอ
แก้ไข หน้าท่ี ๑๒ บรรทัดท่ี ๘ นับจากข้างบน จากคําว่า ถ้าฝนตกแล้วน้ําท่วมคน
ท่ีเดิน ทางมาภาคอีสานแล้วตรงนี้  แล้งบริเวณนี้น้ําท่วม น้ําท่วมผมว่าน่าอาย
เขา เป็นถ้าฝนตกแล้วน้ําท่วมคนท่ีเดินทางมาจากภาคอีสานเข้ากรุงเทพฯแล้ว
บริเวณนี้น้ําท่วมผมว่าน่าอายเขา บรรทัดท่ี ๑๑ จาก ท่านผู้บริหารความสําคัญ
เป็น ท่านผู้บริหารช่วยให้ความสําคัญ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ี
ประชุมนะครับ 



๔ 

 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๔   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๔  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี 2556 ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  17 กันยายน  2556 
ขอได้โปรดยกมือครับ   

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๓   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๓  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําปี 2556 ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  17 กันยายน  2556  
แล้วนะครับ                                  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี 2556 ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  17 กันยายน  2556 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒.๑ 
2.1   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 4   ประจําปี 2556 ครั้งท่ี   3  เม่ือวันท่ี  20 กันยายน  2556  
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท.พันตรี วินัย  สายต่างใจ ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมพันตรีวินัย สายต่างใจ สมาชิกสภาเทศบาล 
นครนครราชสีมา เขต ๓  ผมขอแก้ไข หน้าท่ี  ๗  บรรทัดท่ี  ๑๐ นับจากข้างล่าง
ข้ึนมา จาก โรงเรียนเทศบาล ๑   เป็น  โรงเรียนเทศบาล ๔ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้อีกหรือไม่ครับ 
ขอได้โปรดยกมือครับ  ขอเชิญ ส.ท.ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิก
สภาเทศบาลเขต ๓  ผมขอแก้ไข หน้าท่ี ๑๑ บรรทัดท่ี ๑๘ นับจากบนลงล่าง  จาก
ตรงนี้บ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่หลังยินดีด้วย เป็น ตรงนี้บ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่หลัง
หมู่บ้านวีไอพีด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ี
ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๔   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๔  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4   ประจําปี 2556 ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  17 กันยายน  
2556 ขอได้โปรดยกมือครับ   

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน    ๒๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๓  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําปี 2556 ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน  2556  
แล้วนะครับ   
                                



๕ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําปี 2556 ครั้งท่ี ๓  เม่ือวันท่ี  ๒๐ กันยายน  2556 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓ 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔   
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3     
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่ีเคารพ ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิก
สภาเทศบาล  เขต ๓  
เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔ ประจําปี 
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖                                                                                   
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔    
                      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖      จํานวน  ๑  ชุด 
       ๒. สรุปผลการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการ จํานวน  ๑  ชุด 
                 ๓. รายงานการประชุมประจําวันของคณะกรรมการ 

                      จํานวน  ๓  ฉบับ       
                  ๔. หนังสือขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ 
                      จํานวน  ๒  ฉบับ 
    ตามมติการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๔
ประจําปี  ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ มีมติรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี๔ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระท่ี ๑ และได้แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ทําหน้าท่ี 
ตรวจและพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  เพ่ือนําเสนอต่อสภาเทศบาล โดย
คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย 
         ๑. นายปกป้อง    ปุสุรินทร์คํา  ประธานคณะกรรมการ 
         ๒. นางสาวมารยาท  พิมพ์ปรุ  กรรมการ 
         ๓. นางสาวสิริรัตน์   คุประตกุล            กรรมการและเลขานุการ  

       บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และเอกสารต่างๆ มาพร้อมหนังสือนี้ 
เพ่ือนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 
ต่อไป 
                                                           ขอแสดงความนับถือ 
                                     ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
                                                                                                         (นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา) 
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
                   ฉบับท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ประธานสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้รายงานให้ทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 



๖ 

 

นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล     สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓  สรุปผลการตรวจพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  ๔   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  ๔  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซ่ึง
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นผู้เสนอในวาระท่ี ๑ แล้ว  นั้น 
    บัดนี ้คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตรวจ และพิจารณาร่างเทศบัญญัติท่ีคณะ 
กรรมการตรวจแล้ว เสนอต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ตามลําดับดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมการ   ได้แก่ 
      ๑.๑ นายปกป้อง         ปุสุรินทร์คํา  ประธานคณะกรรมการ 
    ๑.๒ นางสาวมารยาท    พิมพ์ปรุ  กรรมการ 
    ๑.๓ นางสาวสิริรัตน์      คุประตกุล            กรรมการและเลขานุการ 
๒.  เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมพิจารณา                     
     ๒.๑ นายอารมณ์ ทางตะคุ  ปลัดเทศบาล 
     ๒.๒ นายคํารณ สมบูรณ์รัตน์ รองปลัดเทศบาล 
     ๒.๓ นายกัมปนาท บุตรโต  รองปลัดเทศบาล 
     ๒.๔ นายวีระชัย ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล 
     ๒.๕ นายอํานวย ปราณีตพลกรัง ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
     ๒.๖ นางนิลุบล โชคบัญชา อํานวยการสํานักการคลัง 
     ๒.๗ นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
     ๒.๘ นางคู่ขวัญ บุญชัยสุข       ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
     ๒.๙ นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ    หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ     
     ๒.๑๐ นางภัทมาภรณ์  บุญชู    เจ้าพนักงานการคลัง ๕ 
๓.  สมาชิกผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มี 
๔.  การแก้ไขร่างเทศบัญญัติ        ไม่มี 
๕.  ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
    ชื่อร่างเทศบัญญัติ  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
    คําแถลง   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข     
    บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข     
    เทศบัญญัติข้อ ๑ ถึงข้อ ๔  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
    ระเบียบและวิธีการ  เจ้าหน้าท่ีได้จัดทําไว้ถูกต้องแล้ว 
๖.  เอกสารท่ีเสนอมา 

๖.๑ บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ   
      ๓  ฉบับ 

     ๖.๒ หนังสือขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ขอแปรญัตติ  
           ๒  ฉบับ 
     คณะกรรมการจึงขอเสนอผลสรุปการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒
และวาระท่ี ๓ ต่อไป 



๗ 

 

สิริรัตน์      คุประตกุล 
(นางสาวสิริรัตน์      คุประตกุล) 

                            เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
                  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔  
                            ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  สรปุผลให้ทราบแล้ว  นั้น   
เนื่องจากไม่มีการแปรญัตติ  ดังนั้น   ในวาระท่ี ๒ นี้ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน    ๒๔  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๔  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๓   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๓   ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     แล้วนะครับ   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นวาระท่ี  ๓  นะครับในวาระท่ี  ๓  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   ฉบับท่ี  ๓ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
โดยผ่านความเป็นชอบในวาระท่ี  ๒ เรียบร้อยแล้ว ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล
แห่งนี้ เพ่ือจะตราเป็นเทศบัญญัติ ต่อไป 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๔   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๔  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี ๔   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๓ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๓ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับ 
ท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนะครับ  และจะได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับ 
ท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 
 ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล   
 รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   ผู้อํานวยการกอง   ท่านประธานชุมชน     



๘ 

 

 สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม และร่วมสังเกตการณ์ 
 การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๓๐   น.                                       
                              เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์  
                                            นิวัฒน์      ทาน           

               
                          คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี           กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
      (ลงชื่อ)  มติ      อังศุพันธุ์   ประธานกรรมการ 
                                                (นายมติ      อังศุพันธุ์)    

   (ลงชื่อ)          นันทนา     แดงใหม่  กรรมการ            
                                               (นางนันทนา     แดงใหม่) 

                               (ลงชื่อ)    เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย   กรรมการ      สําเนาถูกต้อง 

     (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                         

   (ลงชื่อ)    พงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ  กรรมการ   (นางเสาวณีย์  สุจริยา)   
    (นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ)                           เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว          

   (ลงชื่อ)       สุกัญญา    ชํานิกุล     กรรมการและเลขานุการ           
      (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)                                   
  

สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี............................................................................      

         (ลงชื่อ       ธนาคม  วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                         ( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


