
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๘  ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘      เวลา    ๑๔.๐๐    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.  นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม    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. นายอารมณ์   ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล  

   ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังสิทธิประเสริฐ        สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม 

          2.  นายฉัตร           สภุัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
            ๑.  นายสุรวุฒิ    เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
   2. นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์   รองนายกเทศมนตรี 
   ๓. นายบํารุง  เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี 
    ๔. นายเชลงศักด์ิ   มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    
       ๕. นายรังสรรค์  อินทรชาธร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

                    ๖. นายรัฐนันท์    เชิดชัย   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
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๗.  นายปุณวัช   อรรครน้อย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
   ๘.  นายพิมล    พิทักษ์ศิลป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๙.  นายสันติ  เกิดโมฬี   รองปลัดเทศบาล 
๑๐. นายกัมปนาท บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
๑๑. นายอํานวย    ปราณีตพลกรัง    ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
๑๒. นางนิลุบล  โชคบัญชา           ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 

    ๑๓. นางอธิชา  รุมพล    ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 
๑๔. นายเฉลิม  ราชอาสา  ผู้อํานวยการสํานักการประปา 

  ๑๕. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา  
๑๖. นายวรเศรษฐ์  พฤฒิศาสตร์  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ 
๑๗. นายประสิทธิ์ มหาวีรวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 

    ๑๘. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
    ๑๙. นางสาวนิตยา เพลิดจันทึก  ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
   ๒๐. นางคู่ขวัญ    บุญชัยสุข     ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน  
   ๒๑. นายวิโรจน ์  เทียมเกรียงไกร  รองผู้อํานวยการสาํนักการศึกษา 
  ๒๒. นายนิคม  เหาะสูงเนิน      รองผู้อํานวยการสาํนักการศึกษา 
  ๒๓. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผอ.ส่วนบริหารธุรกิจการประปา       
   ๒๔. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
   ๒๕. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
     ๒๖. นายบุญมี  เดชาวุธ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
    ๒๗. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 

๒๘. นายบุญเชิด  พิณปรุ   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
           ๒๙. นางจิรภา  ศิริวัฒน์   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
  ๓๐. นายประเวชพล นนทะไชย   ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๒ 

๓๑. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๓๒. นายพูนศักด์ิ  วัฒนธนาพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
๓๓. นายสายชล   ปราณีตพลกรัง   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ 
๓๔. นางสาววาสนา สนิทโกศัย  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว 
๓๕. นางภัทมาภรณ์   บุญชู   เจ้าพนักงานการคลัง  ๕ 
๓๖. นางเสาวณีย์           สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว  
๓๗. นายวิสิฐ   วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
๓๘. นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
๓๙. นางศศิกานต์ อุดรไสว   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ 
๔๐. นางกิตติยา  ศิลป์ประเสริฐ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 7ว 
๔๑. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๔๒. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๔๓. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๔๔. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 
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๔๕. นางสาวพรกนก ประเสริฐพงศ์ธร   พนักงานจ้างท่ัวไป 
๔๖. นายฉัตรชัย  ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
๔๗. นายทรงวุฒ ิ เสาร์ยะวิเศษ  ประธานชุมชนวันศาลาลอย 
๔๘. จ.ส.อ.จรูญ  เภสัชชา   ประธานชุมชนพานิชเจริญ 

    ๔๙. พันเอกเสมอ  คงมา   ประธานชุมชนเดชอุดมพัฒนา 
    ๕๐. นางสมหมาย มากทองคํา  ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
   ๕๑. นางนิตยา  สําเนียงใหม่  สื่อมวลชน 
  ๕๒. 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 ๒๕๕๘  
ครั้งท่ี   ๑   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล    
อ่านประกาศเรียกประชุมสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๘  เชิญครับ    

นายอารมณ์  ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๘ 

…………………………………..…….. 
  ตามมติสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  สมัยแรก  เม่ือวันท่ี   ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗   กําหนดให้เริ่มสมัยประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๘  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐ วัน   นั้น 
 
 

  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖     จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก   
ประจําปี  ๒๕๕๘  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป   มีกําหนด  ๓๐  วัน 
 

                                   ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                                   ธนาคม  วิมลวัตรเวที 
                                                (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที) 
                                          ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

 ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                          ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  2 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา    
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําปี 255๘ ครั้งท่ี  ๑   เม่ือวันท่ี  19  มกราคม  ๒๕๕๘ 
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สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   20   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม   จํานวน   20  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา            
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําปี 255๘ ครั้งท่ี ๑   เม่ือวันท่ี  19  มกราคม  ๒๕๕๘      
ขอได้โปรดยกมือครับ   

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑9  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑9  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยวิสามัญ   
สมัยท่ี ๑  ประจําปี 255๘ ครั้งท่ี ๑   เม่ือวันท่ี  19  มกราคม  ๒๕๕๘  แล้วนะครับ                                 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี ๑  ประจําปี 255๘ ครั้งท่ี ๑   เม่ือวันท่ี  19  มกราคม  ๒๕๕๘ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   กระทู้ถาม    โครงการปรับปรุงถนนเลียบบุ่งตาหล่ัว     
(ถนนเดชอุดมเช่ือมต่อถนนพิบูลละเอียด)  ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ข้าพเจ้านายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขตเลือกต้ังท่ี 3   ขอต้ังกระทู้ถามนายกเทศมนตรีนคร
นครราชสีมา  เรื่อง  โครงการปรับปรุงถนนเลียบบุ่งตาหลั่ว  (ถนนเดชอุดมเชื่อมต่อถนน
พิบูลละเอียด)   ดังต่อไปนี้ 
                     1. สืบเนื่องจากท่ีนายกเทศมนตรีได้ดําเนินการก่อสร้างถนนร่วมเริงชัยท้ัง
สองระยะเสร็จสิ้น ไปแล้วซ่ึงทําให้ภาวะการจราจรคล่องตัวอันเป็นประโยชน์กับประชาชนท่ี
สัญจรไปมาอย่างยิ่ง  แต่ถนนเดชอุดมเชื่อมต่อถนนพิบูลละเอียด  ยังมีปัญหาจราจรติดขัด
อยู่เนื่องจากมีคอคอดหลายช่วง  ประกอบกับประชาชนในเขต เลือกต้ังท่ี  ๓ ได้ร้องขอให้มี
การขยายถนนในช่วงดังกล่าวด้วย  ซ่ึงนายกเทศมนตรีก็ได้มีนโยบายท่ีจะดําเนินการขยาย
ถนนในช่วงดังกล่าว  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาจราจรและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาบริเวณนั้น  ข้าพเจ้าขอทราบว่าขณะนี้โครงการปรับปรุงถนนเลียบ
บุ่งตาหลั่ว  ซ่ึงเป็นถนนท่ีเชื่อมระหว่างถนนเดชอุดมกับถนนพิบูลละเอียดได้ดําเนินการ
หรือไม่อย่างไร 
     2. หากดําเนินการจะเริ่มดําเนินการเม่ือใดและคาดว่าจะแล้วเสร็จเม่ือใด 
    3. เม่ือดําเนินการจะเกิดผลกระทบกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณริม
ถนนหรือไม่  และได้มีการสํารวจผลกระทบไว้แล้วหรือไม่อย่างไร 
      ผมขอยกตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของจังหวัด
นครราชสีมาเราในระยะเวลา  2-3  ปีท่ีผ่านมา  ท่านจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีคนท่ีย้ายถ่ิน
ฐานอยู่รอบนอกเขต  การเดินทางเลี่ยงเมืองเข้า – ออกวันหนึ่งประมาณ  2 – 4 แสนคน  
วันนี้ท่ีผมยกตัวอย่างประเด็นหลักๆ ผมขอยกเรื่องจราจรทางทิศใต้ของเทศบาลของเราเป็น
พ้ืนท่ีท่ีติดกับ อบต. หนองจะบก  เทศบาลตําบลลําปรุ  เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง    เทศบาล
ตําบลหนองไผ่ล้อม  ติดกับกองบิน 1  และค่ายสุรนารี  จากในอดีตท่ีผ่านมาเม่ือ  2-3 ปี   
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ท่ีแล้ว  ท่านนายกเทศมนตรีได้สร้างถนนเส้นใหม่ตามรูปท่ีข้ึนจอครับ ในอดีตเป็นซอยเล็กๆ  
เป็นทางเชื่อมทางลัดระหว่างเส้นชลประทานสืบสิริ  ก็เป็นความโชคดีของพ่ีน้องประชาชนใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา และพ่ีน้องประชาชนท่ีอยู่รอบนอกท่านนายกเทศมนตรีได้ไป
เจรจากับทางทหารก็ได้พ้ืนท่ีมาจนสร้างถนนเส้นใหม่ชื่อว่าถนนร่วมเริงไชยเป็นถนนเส้นท่ี
สวย เรียบ  เป็นถนนสี่เลนแต่วันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลถึงฝ่ายบริหารด้วย
ครับ  เราขับรถมาถึงจุดสี่แยกร่วมเริงไชยระหว่างเดชอุดมกับถนนร่วมเริงไชยจากถนนสี่เลน
ก็เหลือแค่ 7 เมตร เหลือ 2 เลน ตามภาพบนจอบครับ  ทําให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณ
นี้ครับ  ประกอบกับถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนเรียบบุ่งตาหลั่วช่วงเช้ามีการจราจรท่ีติดขัดอย่าง
ยิ่ง  พ่ีน้องประชาชนต้องใช้เส้นทางบริเวณนี้เดินทางผ่านเส้นนี้มากจะมีรถติดยาวเส้นทาง
บริเวณนี้ถ้าขับรถผ่านจริงๆ ไม่เกิน 2 นาที  แต่ถ้าช่วงเช้า  ช่วงเย็นต้องใช้เวลาถึงเกือบครึ่ง
ชั่วโมงครับ  อีกท้ังช่วงกลางคืนแสงสว่างไม่เพียงพอประกอบเป็นทางคดเค้ียวทําให้เกิดอุบัติ
หลายครั้ง  ผมได้รับการร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีจึงนําเรียนฝ่าย
บริหารได้นําไฟกระพริบไปติดต้ัง  แต่ยังไม่ดีพอครับ  กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีถึง
นโยบายของท่านในเขตเทศบาลของเราว่าจะดําเนินการก่อสร้างถนนเรียบบุ่งตาหลั่ว ถนน
เดชอุดมเชื่อมต่อถนนพิบูลละเอียด  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  นายสุรวุฒิ  เชิดชัย  นายกเทศมนตรี  ชี้แจง ครับ 
นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพครับ  และขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีห่วงใยพ่ีน้องประชาชน  ผมจะเร่งดําเนินการก่อสร้างถนนเรียบบุ่ง
ตาหลั่ว  ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณกองทัพภาคท่ี 2 ท่ีมอบพ้ืนท่ีให้ทางเทศบาลนคร
นครราชสีมาดําเนินการสร้างถนนร่วมเริงไชยเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชน  
ในส่วนท่ีจะทําต่อเราได้รับหนังสือตอบรับจากกองทัพภาคท่ี 2 เรียบร้อยแล้วในการท่ีจะ
อนุญาตให้ทางเทศบาลนครนครราชสีมาสามารถสร้างถนนต่อเชื่อมต่อไปได้ก็ต้อง
ขอขอบคุณกองทัพภาคท่ี 2   และโรงพยาบาลค่ายสุรนารีด้วย  ทางคณะผู้บริหารจะเร่ง
ดําเนินการในโครงการนี้ให้เร็วท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาพ่ีน้องประชาชน  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ผู้ตั้งกระทู้ถามมีข้อซักถามอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ข้าพเจ้านายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขตเลือกต้ังท่ี 3   ผมเป็นห่วงนิดหนึ่งครับเราไม่ได้ทําแผน
เทศบาลนครนครราชสีมาเก่ียวกับงบประมาณในการสร้างถนนเส้นนี้  ผมอยากให้ฝ่าย
บริหารชี้แจงว่าเราจะเอาเงินส่วนไหนมาสร้างถนนเส้นนี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  นายสุรวุฒิ  เชิดชัย  นายกเทศมนตรี  ชี้แจง ครับ 
นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพครับ  ในส่วนนี้ต้องเรียนว่า
ถ้าเราได้รับอนุญาตจากกองทัพบก  เราก็สามารถบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมาได้  และจะปรึกษากับทางหัวหน้าส่วนราชการเร่งดําเนินการต่อไปครับ   
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ผู้ตั้งกระทู้ถามมีข้อซักถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าระเบียบวาระต่อไปนะครับ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 

ระเบียบวาระท่ี  4 กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  255๘  
(กําหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย ประจําปี  
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255๘)   ผมขอปรึกษาสมาชิกทุกท่าน กําหนดวันเริ่มสมัยประชุม ประจําปี 255๘ 
จะเริ่มเม่ือใด และแต่ละสมัยมีกําหนดก่ีวัน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
มาตรา  24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย   สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด  
ขอเชิญ สท. สุพจน์  ไทยสมัคร  ครับ 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผม นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๒  ผมขอเสนอกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ  
ประจําปี  2557  สมัยแรกสภาเทศบาลได้กําหนดไว้แล้ว 
สมัยท่ี  2  เริ่มวันท่ี  1  พฤษภาคม  255๘  
สมัยท่ี  3  เริ่มวันท่ี  1  สิงหาคม  255๘ 
สมัยท่ี  4  เริ่มวันท่ี  1  ธันวาคม  255๘   
โดยแต่ละสมัยกําหนดสมัยละ 30  วัน       ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ครับ  ผู้รับรองถูกต้องครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เม่ือไม่มีสมาชิกเห็นเป็นอย่างอ่ืน ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ ดังนี้ 
สมัยแรกสภาเทศบาลได้กําหนดไว้แล้ว 
สมัยท่ี  2  เริ่มวันท่ี  1  พฤษภาคม  255๘  
สมัยท่ี  3  เริ่มวันท่ี  1  สิงหาคม  255๘ 
สมัยท่ี  4  เริ่มวันท่ี  1  ธันวาคม  255๘   
โดยแต่ละสมัยกําหนดสมัยละ 30  วัน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ ดังนี้ 
สมัยแรกสภาเทศบาลได้กําหนดไว้แล้ว 
สมัยท่ี  2  เริ่มวันท่ี  1  พฤษภาคม  255๘  
สมัยท่ี  3  เริ่มวันท่ี  1  สิงหาคม  255๘ 
สมัยท่ี  4  เริ่มวันท่ี  1  ธันวาคม  255๘   
โดยแต่ละสมัยกําหนดสมัยละ 30  วัน 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5 
ระเบียบวาระท่ี  5  กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๕๙                   
และกําหนดระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๙     
ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๕๙   
ว่าจะกําหนดเม่ือใด   และกําหนดระยะเวลาก่ีวัน ขอเชิญ สท. สมชาย สถิตเดชกุญชรครับ 

นายสมชาย สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผม นายสมชาย สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ผมขอเสนอ  กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก 
ประจําปี 255๙   สมัยแรก   เริ่มวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   มีกําหนด  30  วัน 
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ครับ  ผู้รับรองถูกต้องครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เม่ือไม่มีสมาชิกเห็นเป็นอย่างอ่ืน ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุม สมัยแรก   
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ประจําปี 255๙    เริ่มวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   มีกําหนด   30  วัน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุม สมัยแรก  ประจําปี 255๙     

เริ่มวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   มีกําหนด  30  วัน 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 

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

 

  เลิกประชุม    ๑๕.๐๐  น. 
 

                              คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี  ๖  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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    (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)                 
 


