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(สําเนา)
การประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น ๕ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป
………………………..….
ผูมาประชุม
๑. นายธนาคม
วิมลวัตรเวที
ประธานสภาเทศบาล
๒. นางกาญจรัตน
ชินกุลกิจนิวัฒน
สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายณัฏฐชยกร
สุวัฒนะพงศเชฏ
สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายปติพงศ
พราหมณี
สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายปรีชา
สุขพานิช
สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายปกปอง
ปุสุรินทรคาํ
สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายพงษศกั ดิ์
ตั้งสิทธิประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายภิญโญ
วัจนศิริเสถียร
สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายมติ
อังศุพันธุ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. พันตรีวินัย
สายตางใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายเศรษฐกิจ
ทับทิมธงไชย
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายสุรชัย
เลี้ยงอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นางสาวสิริรัตน
คุประตกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายสุพจน
ไทยสมัคร
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายสมชาย
สถิตเดชกุญชร
สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. นายทวีศักดิ์
พันธวิเศษศักดิ์
เลขานุการสภาเทศบาล
ผูไมมาประชุม
๑. นางนันทนา
แดงใหม
รองประธานสภาเทศบาล
๒. นางสาวจุรีรัตน
บุตตะโยธี
สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายชลชาติ
ตันจินดาประทีป
สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นางสาวปยภรณ
คงศักดิ์ตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นางสาวมารยาท
พิมพปรุ
สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นางสาวสุกัญญา
ชํานิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูเขารวมประชุม
๑. นายสุรวุฒิ
เชิดชัย
นายกเทศมนตรี
๒. นายบุญเหลือ
เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี
๓. นายพงษเลิศ
สุภัทรวณิชย
รองนายกเทศมนตรี
๔. นายสหพล
กาญจนเวนิช
รองนายกเทศมนตรี
๕. นายเชลงศักดิ์
มานุวงศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. นายรัฐนันท
เชิดชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๗. นายวีรพงษ
พงษบุญ
ผูแทนผูวาราชการจังหวัด
๘. นายสันติ
เกิดโมฬี
รองปลัดเทศบาล
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๙. นายกัมปนาท
๑๐. นายศิระ
๑๑. นางเพ็ญศิริ
1๒. นายนัชรัศม
1๓. นายพิทยา
๑๔. นางสาวนิตยา
๑๕. นางเนตรดาว
1๖. นางกัลยนภัส
๑๗. นางภัทรวดี
๑๘. นางเพ็ญศิริ
๑๙. นายพนมวันท
๒๐. นางสาวสุดารัตน
๒๑. นางสายชล
๒๒. นางสาวอรุณ
๒๓. นายเนติวิทย
๒๔. นางจิรชั ญา
๒๕. นายบุญเชิด
๒๖. นายพูนศักดิ์
๒๗. นางสาวประไพพิศ
๒๘. นางจิรภา
๒๙. นางผุสดี
๓๐. นางสาวอัมพร
๓๑. นายสมบัติ
๓๒. นางสาวปยะดา
๓๓. นายสุระชัย
๓๔. นางศศิกานต
๓๕. นางสาวกัญณภัทร
๓๖. นางกิตติยา
๓๗. นายวิสิฐ
๓๘. นางเสาวณีย
๓๙. สิบเอกหญิงศิริขวัญ
๔๐. นางสาวดวงดี
๔๑. นายนิพนธ
๔๒. นางสาวพรกนก
๔๓. นายฉัตรชัย
๔๔. นายธนบรรณ
๔๕. นายชัยณรงค
๔๖. นายพชร

บุตรโต
จันทวร
วงษเมธีกิตติ์
ชูหิรัญญวัฒน
ค้ําชู
เพลิดจันทึก
ทองประกอบ
วรรณวิจิตร
ปรินแคน
วงษเมธีกิตติ์
ทองโคกสูง
อินทร
มือขุนทด
ปราณีตพลกรัง
เริงสุขพิพัฒนะ
จําปาทอง
พิณปรุ
วัฒนธนาพันธ
รัตนประสบ
ศิริวัฒน
รวมสมุห
ชํานาญดี
สังขในเมือง
วงศละคร
เทาใหม
อุดรไสว
ลืออดุลย
ศิลปประเสริฐ
วรแสน
สุจริยา
จิตตพงษ
แสนบรรเทา
โอภาโส
ประเสริฐพงศธร
ชางเติม
นากลาง
ปญญาเลิศ
อรรถวัชระธาดา

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รก.ผูอํานวยการสํานักการประปา
ผูอํานวยการสวนการโยธา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการสวนผลิต
ผูอํานวยการสวนการบริการและซอมบํารุง
ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการสวนบริหารธุรกิจการประปา
ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบฯ
หัวหนางานธุรการ
หัวหนางานควบคุมเทศพาณิชย
หัวหนางานรักษาความสงบ
ผูจัดการสถานธนานุบาลฯ ๑
ผูจัดการสถานธนานุบาลฯ ๓
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยนักประชาสัมพันธ
ผูชวยนักประชาสัมพันธ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จด/บันทึกการประชุม
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เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
โดย นายทวีศกั ดิ์ พันธวิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ บัดนี้ ไดเวลานัดประชุมแลว สมาชิกไดมาครบองคประชุม
ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล ไดกรุณาจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป 256๓
ครั้งที่ 1 ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุมสามัญ
แหงสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป 256๓
เชิญครับ
เลขานุการสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป ๒๕๖๓
…………………………………..……..
ตามมติของสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ในการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ไดกําหนดใหเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ประจําป ๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน นั้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป ๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๓ เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ธนาคม วิมลวัตรเวที
(นายธนาคม วิมลวัตรเวที)
ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ประธานสภาเทศบาล
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม
ผมขอแนะนําทานวีรพงษ พงษบุญ ผูแทนผูวาราชการจังหวัด ที่ไดใหเกียรติเขารวม
สังเกตการณการประชุมในวันนี้ครับ
และผมขอแนะนําทานวัชรวิชย สุขวัฒนาภิรมย ซึ่งทานนายกเทศมนตรีฯไดแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2563 โดยในวันนี้ไมไดเขารวมประชุม เนื่องจากติดภารกิจสวนตัวครับ
นายสุรชัย เทาใหม ซึ่งโอน(ยาย) มาดํารงตําแหนง ผูจัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา 3 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
นางสาวปยะดา วงศละคร ซึ่งโอน(ยาย) มาดํารงตําแหนง ผูจัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
นางสาวสุรีรตั น ธรรมโชติ ซึ่งโอน(ยาย) มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
โดยในวันนี้ไมไดเขารวมประชุม เนื่องจากเดินทางไปราชการครับ
นางสาวอรุณ ปราณีตพลกรัง ซึ่งโอน(ยาย) มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวน
บริหารธุรกิจการประปา (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
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2563
ขอตอนรับทุกทานดวยความยินดีครับ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายสุรวุฒิ เชิดชัย
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมขออนุญาตนําเรียนสัก ๒-๓ เรื่องตอสภา
นายกเทศมนตรี
เทศบาลแหงนี้ครับ โดยพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมาของเราคอนขางใหญ จึงมี
ปญหาเรื่องสุนัขจรจัด และการดูแลสุขภาพของสัตวเลี้ยงคอนขางมาก เราจึงประสาน
กับบริษัท ป.ต.ท. ในการจัดตั้งศูนยรับฝากสุนัข ซึ่งทางป.ต.ท.ไดใหงบประมาณมา ๕
ลานบาท เพื่อชวยดูแลคาใชจายในการดูแลสุนัขจรจัดและสัตวเลี้ยง โดยเปนคาอาหาร
คายา ซึ่งไดจัดทําบัญชีแยกออกตางหากเพราะทางเทศบาลไมสามารถใชเงินสวนตัวได
ซึ่งปจจุบันก็มีประชาชนไดนําสัตวมาฝากแลว และในเรื่องของศูนยแพทยลําตะคองก็
ตองขอขอบคุณกรมเจาทา กรมที่ดิน และทางจังหวัดนครราชสีมา ที่อนุญาตใหทาง
เทศบาลไดดําเนินการจัดตั้งศูนยแพทยดังกลาวไดครับ เราก็จะเรงดําเนินการในเร็ว
วันนี้ครับ และในเรื่องของบอบําบัดน้ําเสียบริเวณสระแกวเราก็ไดดําเนินการเสร็จ
เรียบรอย มีน้ําพุแลวและทางเทศบาลจะไดติดตั้งไฟสองสวางเพิ่มเติม ซึ่งเราได
ดําเนินการคลายกับบริเวณหนาอบจ. ที่เราไดทดลองมาแลวไดผลเปนอยางดี สวนเรื่อง
ของการนําสายไฟลงใตดิน ในขณะนี้ก็กําลังเรงดําเนินการอยูก็ขอใหชวยอดทนกับ
การจราจรในระหวางการดําเนินการไปกอนนะครับ หากดําเนินการเสร็จแลวเราจะทํา
การ Overlay ทั้งหมดพรอมติดตั้งไฟสองสวางที่ประหยัดไฟและใหความสวางเพิ่มขึ้น
ครับ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทาน สท.พงษศักดิ์ครับ
นายพงษศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายพงษศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลเขต ๔ สังเกตไดวาบางพื้นที่ที่มีการนําสายไฟลงใตดินแลว จะมีตูสีขาวอยู
ดานขางบริเวณทางเทาตลอดแนว ผมคิดวาไมสวยงามครับ เราสามารถยกตูขึ้นลอย
ไดหรือไม หรือเราจะมีวิธีแกไขในเรื่องนี้หรือไมครับ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายสุรวุฒิ เชิดชัย
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ตูสีขาวที่ทานสังเกตเห็น เปนรูปแบบที่เล็กที่สุดที่
นายกเทศมนตรี
จะมีไดแลวครับ โดยบริเวณพื้นที่รอบยาโมเราไดทําการขยับตูเขาไปดานในหลบทาง
เทา สวนฝงตรงกันขามจะเปนมิเตอร หากพื้นที่ใดสามารถขยับหลบได เราก็จะ
ดําเนินการครับ ซึงในบางหนวยงานก็ไมอนุญาตใหเราขยับตูเขาไปในพื้นที่ได
จึงจําเปนตองใชพื้นที่ทางเทาในการติดตั้งครับ ตูเหลานี้ไดสั่งมาจากตางประเทศ
ทั้งหมด ประเทศไทยยังไมสามารถผลิตได ก็ตองติดตั้งในรูปแบบที่ไดรับการออกแบบ
มาครับ
ประธานสภาเทศบาล
ผมสงสัยในเรื่องของการจัดวางตูมิเตอร บางตูก็หันหนาออกถนน บางตูก็หันหนาฝง
ขวาง โดยเรียงอยูบนทางเทาเดียวกัน
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายสุรวุฒิ เชิดชัย
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ อาจจะเปนในเรื่องของความสะดวกในแตละพื้นที่
นายกเทศมนตรี
ที่ทําการติดตั้ง และอาจจะไมไดเนนเรื่องความสวยงามครับ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทาน สท.ปกปองครับ
นายปกปอง ปุสุรินทรคาํ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปกปอง ปุสุรนิ ทรคํา สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ หากในอนาคตเราสามารถเจรจากับหนวยงานเจาของพื้นที่ใหสามารถขยับตูเขา
ไปได เราจะสามารถดําเนินการไดหรือไมครับ
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ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ สามารถดําเนินการยายตูไดทันทีครับ
หากเจรจาได
ขอเชิญทาน สท.มติครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายมติ อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลเขต
๑ เรื่องของการ Overlay ผิวจราจรบริเวณถนนราชดําเนินที่เสร็จสิ้นแลว ตอไปจะเริ่ม
Overlay ที่พื้นที่ใดตอไปครับ
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ถาพื้นที่เฟสใดดําเนินการนําสายไฟลงใตดิน
เสร็จสิ้น เราจะทําการ Overlay เลยครับ
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเขต
๒ รูปแบบของทางเทา เราจะดําเนินการในรูปแบบเดียวกับถนนกุดั่นหรือไมครับ และ
หากเราจะประชาสัมพันธเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะ Overlay ตอไป จะสามารถดําเนินการได
หรือไมครับ
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ทางเทาจะดําเนินการรูปแบบเดียวกับถนนกุดั่น
แตเปลี่ยนสีครับ สวนเรื่องของพื้นที่ที่จะ Overlay ตอไป ตองรอทางการไฟฟาตรวจ
รับงานใหถูกตองกอน เราถึงจะดําเนินการตอไปไดครับ
การ Overlay ผิวถนน จะดําเนินการ Overlay ทับถนนทุกเสนหรือไม เพราะถนนบาง
เสน ผิวจราจรก็มีระดับที่สูงมากอยูแลว
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ เฉพาะรอบแรกที่เราจะ Overlay ทับผิวจราจร
สวนทางดานหลังในเมืองผมจะใหลดระดับผิวจราจรลงทั้งหมด โดยไมเพิ่มความสูงครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 1 ฉบับ
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดมีการประกาศใหใชแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ตามขั้นตอนแหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยไดมีการเห็นชอบและ
ประกาศใชแลวเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อทราบ โดยเทศบาลฯไดมีการ
เผยแพรแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ทางเว็บไซต www.koratcity.go.th อีกทางหนึ่งดวย
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ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๒
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ การประกาศใชแผนการดําเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับที่ 619 / 2563
เรื่อง ใหใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 ฉบับ
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน เทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอนแหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 26 และ ขอ 27 โดยได
ประกาศใหใชแลวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏตาม
สิ่งที่สงมาดวยแลว
จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อทราบ
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๓
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ ประชาสัมพันธการแกไขแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 9
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 1 ฉบับ
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดมีการประกาศใหใชแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ตามขั้นตอนแหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยไดมีการเห็นชอบและ
ประกาศใชแลวเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อทราบ โดยเทศบาลฯไดมีการ
เผยแพรแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ทางเว็บไซต www.koratcity.go.th อีกทางหนึ่งดวย
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๔
ระเบียบวาระที่ ๑.๔ ขอประชาสัมพันธแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 1 ฉบับ
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดมีการประกาศใหใชแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ตามขั้นตอนแหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยไดมีการเห็นชอบและ
ประกาศใชแลวเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อทราบ โดยเทศบาลฯ ไดมีการ
เผยแพรแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ทางเว็บไซต www.koratcity.go.th อีกทางหนึ่งดวย
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๕
ระเบียบวาระที่ ๑.๕ ขอประชาสัมพันธแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับที่ 557 / 2563
เรื่อง ใหใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
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จํานวน 1 ฉบับ
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน เทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 โดยไดมีการอนุมัติ
และประกาศใชแลว ทั้งนี้ ตามนัย ขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหเทศบาลแจงไปยังสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยแลว
จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อทราบ
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๖
ระเบียบวาระที่ ๑.๖ รายงานการจายเงินอุดหนุนและจายจากเงินสะสมเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สิ่งที่สงมาดวย รายงานการจายเงินอุดหนุนและจายจากเงินสะสมเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 1 ชุด
ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดซักซอมแนวทางการปฏิบัติการดําเนินการเรื่อง
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทย และรวมถึงเงินที่ไดรบั จากทุกกระทรวง
ทบวง กรม และองคกรอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหใชจายเงินในกิจการอยางหนึ่ง
อยางใดโดยเฉพาะ ใหเทศบาลนําเงินดังกลาวไปใชโดยไมตองตราเปนงบประมาณ
รายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม และเมื่อไดดําเนินการใชจายเงิน
ตามระเบียบที่เกี่ยวของวาดวยการนั้นแลว ใหรายงานใหสภาเทศบาลทราบในการ
ประชุมคราวตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลไดรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพื่อพัฒนาทองถิ่น เปนเงิน 82,011,616.77 บาท และจายจากเงินสะสม
เทศบาล เปนเงิน 145,360,598.53 บาท ในสวนของเงินอุดหนุนจัดสรร
เพื่อดําเนินการในแผนงานตาง ๆ ดังนี้
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
457,020.00
บาท
- แผนงานการศึกษา
14,547,523.83
บาท
- แผนงานสาธารณสุข
551,034.00
บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน
749,628.71
บาท
- แผนงานงบกลาง
65,706,410.23
บาท
รวมเปนเงิน
82,011,616.77
บาท
เนื่องจากเทศบาลไดดําเนินการใชจายเงินอุดหนุนและจายจากเงินสะสม
ดังกลาวแลว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอเสนอรายงานการจายเงินอุดหนุน
และจายจากเงินสะสมเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอตอสภา
เทศบาลเพื่อทราบ
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๗
ระเบียบวาระที่ ๑.๗ รายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สิ่งที่สงมาดวย รายงานการประเมินผลแผนงาน โครงการและยุทธศาสตร
การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ.2561-2565) และการประเมินผลโครงการ ตามแผน
การดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ
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ประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

พ.ศ. 2563 จํานวน 1 เลม
ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ไดรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา(พ.ศ.
2561–2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร
การประเมินผลแผนงาน โครงการและยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา(พ.ศ.2561-2565) และการประเมินผลโครงการ ตามแผนการ
ดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แนบมา
พรอมหนังสือนี้ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561 ขอ 29 (3) ไดกําหนดใหผูบริหารทองถิ่นตองเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตอสภาทองถิ่นเพื่อทราบ
ดังนั้น เพื่อเปนการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว
จึงขอเสนอรายงานการประเมินผลแผนงาน โครงการและยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา(พ.ศ.2561-2565) และการประเมินผล
โครงการ ตามแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อทราบ
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป 256๓ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 256๓
สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความที่ไดกลาวไว ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกขอแกไข ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
สมาชิกทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป 256๓ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 256๓
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป 256๓ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 256๓
แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป 256๓ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 256๓
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อจางเหมาบริการ
ขนยายขยะมูลฝอยในบอฝงกลบมูลฝอยชั่วคราว
ไปกําจัดยังสถานที่อื่น (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
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นายบุญเหลือ เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล
พันตรีวินัย สายตางใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา ไดรับความอนุเคราะหใชพื้นที่ในครอบครอง
ของกองทัพบกเพื่อจัดทํา บอฝงกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว เนื้อที่จํานวน ๕๐ ไร
และกําหนดใหเทศบาล เริ่มใชพื้นที่ตั้งแตวันที่ลงนามในบันทึกขอตกลง จนถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ แตจากการคาดการณ จะสามารถใชงานบอฝงกลบขยะมูลฝอย
ชั่วคราว ไดอีกประมาณ 5 เดือน จึงจําเปนตองจางเหมาบริการขนยายขยะมูลฝอย
ในบอฝงกลบชั่วคราวไปกําจัดยังสถานที่อื่น หากไมดําเนินการ จะไมสามารถรองรับ
ปริมาณขยะไดในระยะยาวและอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประชาชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่นําขยะมูลฝอยมากําจัดได งบประมาณ จํานวน
23,512,500 บาท (ยี่สิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินการ 275 วัน
เนื่องจากเทศบาลฯ ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว และมีความจําเปนเรงดวน
ที่ตองการดําเนินการจางเหมาบริการขนยายขยะมูลฝอยในบอฝงกลบมูลฝอยชั่วคราว
ไปกําจัดยังสถานที่อื่น และโครงการดังกลาวไดบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1 ประกอบ
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560 ไดกําหนดแนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ขอ 2.1.3.3 (4) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินสะสมไป
ใชจายตามอํานาจหนาที่เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กับโครงการ
การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในทองถิ่น จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม
เปนเงิน 23,512,500 บาท (ยี่สิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาท
ถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
เมื่อกันยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละสิบหาของงบประมาณประจําป จะมีเงิน
สะสมที่สามารถนําไปจายได จํานวน 280,138,546.39 บาท (สองรอยแปดสิบ
ลานหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหารอยสี่สิบหกบาทสามสิบเกาสตางค) ตามนัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ขอ 89*
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว เพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ขอเชิญทานพันตรีวินัยครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมพันตรีวินัย สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ ในญัตตินี้ใชงบประมาณถึง ๒๓ ลานบาท แตคอนขางจะมีรายละเอียดที่นอย
จึงอยากเรียนถามวา เราไดตั้งงบประมาณไวในป ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เรา
จะตองใชงบประมาณลักษณะนี้ทุกป หรือใชเฉพาะบางปครับ ประเด็นที่ ๒ คือ การ
ขนยายขยะมูลฝอยจะขนยายไปยังสถานที่ใด เปนระยะทางเทาไร ขอบคุณครับ
ขอเชิญทาน สท.ณัฏฐชยกรครับ
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เทศบาลเขต ๑ งบประมาณที่จะใชไป ๒๓ ลานบาทมีความคุมคาหรือไมกับการที่เรา
ตองขนยายขยะ และเมื่อขนออกไปแลวจะมีคาดําเนินการอื่นๆอีกหรือไม และ
ระยะเวลาในการขนยายขยะคือ ๒๗๕ วันหรือประมาณ ๙ เดือน แตระยะเวลาที่เรา
จะเก็บขยะใหมมาลงในบอเหลืออีก ๕ เดือน ระยะเวลาของการดําเนินการของ ๒
กระบวนการนี้จะสมดุลกันหรือไม เราจะตองขนยายขยะทั้งหมดจนบอขยะวางเลย
หรือไม คาดําเนินการที่เราขนยายขยะกับเงินรายไดจาก อปท.อื่นๆที่จายใหเราจะ
คุมคาหรือไม และหลังจากป พ.ศ. ๒๕๖๗ เราจะดําเนินการอยางไรกับขยะที่เกิดขึ้น
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทาน สท.เศรษฐกิจครับ
นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลเขต ๓ ขอขอบคุณทานผูบริหารที่ไดจัดเตรียมขอมูลมาเปนอยางดี แตก็จะมี
ขอซักถามที่สงสัยซึ่งทานผูบริหารก็จะไดมีโอกาสไดชี้แจงตอไป ผมอยากทราบถึงแนว
ทางการบริหารจัดการขยะในระยะยาวของเมืองโคราชตอไปครับ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทาน สท.ปติพงศครับ
นายปติพงศ พราหมณี
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๔ ผมเขาใจครับวาเมื่อขยะลนเราก็ตองขยายออกไปยังพื้นที่อื่น แตผมอยากทราบ
วา ปริมาณขยะที่เรารับไดในปจจุบันนั้น Over spect เกินกวาที่เราจะรับไดแลว
หรือไม และจากการที่เราตองใชงบประมาณขนยายขยะ ๒๓ ลานบาท รายรับกับ
รายไดนั้นไมนาจะสัมพันธกัน เราตองใชงบประมาณในการขนยายขยะเปนประจํา
อยางนี้ทุกปหรือไม และสถานที่อื่นที่เราขนยายขยะไปจะเปนพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอยู
หรือไม หากดําเนินการลักษณะนี้แลวไมคุมคาเราจะตองขาดทุนเชนนี้ไปทุกปอยางนั้น
หรือ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทาน สท.ปรีชาครับ
นายปรีชา สุขพานิช
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเขต
สมาชิกสภาเทศบาล
๒ เมื่อกอนเราขนยายขยะโดยไมตองเสียคาดําเนินการ ผมเขาใจวาเปนขยะแหง แตใน
ครั้งนี้อาจจะเปนขยะเปยก เราจะสามารถดําเนินการใหเปนขยะแหงกอนจึงขนยาย
และไมเสียคาดําเนินการไดหรือไมครับ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นายสุรวุฒิ เชิดชัย
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมขอแสดงภาพแผนผังบอขยะของเรานะครับ
นายกเทศมนตรี
โดยตองขอขอบคุณกองทัพภาคที่ ๒ และกองทัพบกเปนอยางยิ่งที่ใหเทศบาลนคร
นครราชสีมาใชพื้นที่ได โดยเปนแหงเดียวในประเทศไทยที่ใชพื้นที่ของกองทัพในการ
บริหารจัดการขยะ โดยพื้นที่บริเวณนี้อยูนอกเขตเทศบาล และผมยืนยันวาเราจะตอง
ดูแล อปท.ขางเคียงเทาที่เราจะสามารถกระทําได หากเรามีความสามารถดูแลไดเรา
ตองทํา ในเรื่องของสิ่งแวดลอมก็ตองขอขอบคุณเทศบาลตําบลโพธิ์กลางที่ไดรวมมือ
กับเทศบาลนครนครราชสีมามาโดยตลอด เมื่อประมาณ ๑๐ ปที่แลวเรามีโรงงานขยะ
ที่ผลิตกระแสไฟฟาละในขณะนี้ก็นาจะเปนแหงเดียวในประเทศไทยที่ยังเปดดําเนินการ
อยู ถึงจะไมไดกระแสไฟฟาที่มากแตเราก็ไดทําใหขยะหมดไปถึง ๒๐๐ ตัน ในปจจุบัน
เทคโนโลยีเปลี่ยนไป เราไดใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ตัวอยางเชน ที่หนองแขม ทางกทม.
ตองจายใหผูจัดการขยะตันละ ๙๐๐ บาท แตการออกแบบการบริหารจัดการใหมของ
เราจะตองจายเพียงตันละ ๓-๔ รอยบาท เทศบาลอยากจะเสียใหนอยที่สุดเทาที่นอย
ได ในขณะนี้อยูระหวางปรึกษากับทางที่ปรึกษาเพื่อหาวิธีลดงบประมาณในการจัดการ
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ประธานสภาเทศบาล
พันตรีวินัย สายตางใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเหลือ เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ขยะใหลดลงไปอีกครับ
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ แนวโนมในป พ.ศ. ๒๕๖๗ ก็จะเปนไปตาม
ขอตกลงที่เราไดทําไวกับกองทัพ ที่ระบุไวอยางชัดเจนวาตองคืนกองทัพโดยทําเปน
พื้นที่ปา สวนพื้นที่ใหมคือหลุมกลบฝงที่เรายืมใช ๘ ป ซึ่งเราไดคาดวาจะใช ๓ ป โดย
หากเกิดปญหาทางเทคนิคตางๆเราก็จะมีเวลาใชไดถึง ๘ ป ซึ่งหลุมฝงกลบ ๕๐ ไร เรา
นาจะใชที่ ๔ ปแตสุดทายแลวก็จะตองกลบฝงแลวทําการปลูกปาคืนใหกับกองทัพภาค
ที่ ๒ ขณะที่ขยะเขาวันละ ๕๐๐ ตันและตองขนออกทุกวัน โดยไดเก็บคาใชจาย ๓๐๐
บาทจากทุกๆอปท.ขางเคียง ขยะเฉพาะของเราประมาณ ๒๐๐ ตันนอกจากนั้นเปน
ขยะจากอปท.อื่นๆ ปหนึ่งที่เราจัดเก็บไดจะอยูที่ประมาณ ๓๐ ลานบาท โดยเราจะจาง
ขนขยะวันละ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ ตันตอวันตามกําลังของผูรบั จาง ผูรบั จางก็จะมีขอตกลง
วิธีการปฏิบัติในการขนขยะรวมถึงพื้นที่ที่จะนําขยะไปทิ้งใหถูกสุขลักษณะ เปนรถขน
ขยะระบบปดไมมีน้ําหยด เราไดเคยดําเนินการในลักษณะนี้มาแลว โดยในครั้งนั้นไมมี
คาใชจายในการขนขยะเพราะเปนขยะแหงซึ่งสามารถนํามารอนและเปลี่ยนเปน
พลังงานไดเลย สวนปจจุบันนั้นเปนขยะสดซึ่งตองตากผึ่งอีก ๑๐ ปถึงจะดําเนินการตอ
ไดจึงตองเสียคาใชจาย หากถามวาคุมคาหรือไมเราก็ยังไดกําไรอยู สุดทายแลวเราก็จะ
นํากําไรที่ไดไปกลบหนาดินและปลูกตนไมสงคืนกองทัพตอไป แนวโนมหลังจากเราใช
ระบบกลบฝงแลวก็อาจจะเปลี่ยนเปนระบบเตาเผาทั้งหมด
ขอเชิญทานพันตรีวินัยครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมพันตรีวินัย สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ ผมขอถามถึงเสนทางในการขนยายขยะ โดยจากที่ฝายบริหารไดชี้แจงมานั้น
ก็คือแลวแตผูรบั จางจะขนไปใชหรือไมครับ
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ บริษัทที่จะเขามารับจางขนขยะตองเขามายื่น
เอกสาร และแสดงเสนทางการขนพรอมยานพาหนะและสถานที่ของบอกลบฝงที่จะทํา
การขนขยะไปทิ้งเพื่อใหคณะกรรมการไดตรวจและพิจารณาวามีความเหมาะสมหรือไม
ครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๔ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๔ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อจางเหมาบริการขนยายขยะมูลฝอย
ในบอฝงกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกําจัดยังสถานที่อื่น ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๓ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๓ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อจางเหมาบริการขนยายขยะมูลฝอย
ในบอฝงกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกําจัดยังสถานที่อื่น แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อจางเหมาบริการขนยายขยะมูลฝอย
ในบอฝงกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกําจัดยังสถานที่อ่นื
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ประธานสภาเทศบาล
นายปติพงศ พราหมณี
สมาชิกสภาเทศบาล

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมสําหรับจาย
ในโครงการวางทอเมนประปา (สํานักการประปา)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา มีนโยบายและเปาหมายในการใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนที่ไดคุณภาพมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง สํานักการประปาจึง
ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เฝาระวัง
(DMA) เพื่อเปนการลดน้ําสูญเสียในระบบเสนทอจายน้ําประปาในเขตพื้นที่การ
จําหนายน้ําประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องจากปญหาทอเมนประปาที่มี
อายุการใชงานมานาน การแกไขปญหาแนวทางหนึ่งคือตองดําเนินการเปลี่ยนทอเมน
ประปา เพื่อลดการสูญเสียของน้ําประปาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจําหนาย
น้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน นั้น
เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแลวเห็นวาควรจัดใหมีวางทอเมนประปา
ถนนโพธิ์กลางดานทิศใตถนนโยธาดานทิศตะวันตก โดยใชทอ HDPE Class 100 PN
6 ขนาด Ø 160 มม. (6 นิ้ว) จากถนนจอมสุรางคยาตรเขาถนนบัวรองเลี้ยวซายเขา
ถนนโพธิ์กลางถึงแยกเตกฮะเลี้ยวซายเขาถนนโยธาเลี้ยวซายเขาถนนจอมสุรางคยาตร
ความยาว 1,315 เมตร เชื่อมประสานเขาทอ PVC (ทอเมนเดิม) ขนาด Ø 400 มม.
และเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม พรอมจัดทํา Loop การใชน้ําใชทอ PB ขนาด Ø
50 มม. (2 นิ้ว) และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน ขนาด Ø 150 มม. จํานวน 5
แหง พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA ตามแบบที่กําหนด งบประมาณ
4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) ซึ่งไดมีการบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนาที่ 89-90 ลําดับที่ 6
เนื่องจากสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มิไดตั้งงบประมาณ
เพื่อการนี้ไว แตมีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ในดานการบริการชุมชน
และสังคมเรื่องการใหบริการน้ําประปาใหทั่วถึง ลดปญหาทอน้ําประปาแตกรั่วสูญเสีย
รายไดจากการจายน้ําประปา บําบัดความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความ
ประสงคขออนุมัติใชจายเงินสะสมของสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา
เปนจํานวนเงิน4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) โดยเงินสะสมของสํานักการ
ประปา ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เมื่อกันยอดเงินสะสมและหักรายจายตามระเบียบฯ
แลวจะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายไดจํานวน 53,510,971.10 บาท (หาสิบ
สามลานหาแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 ขอ 89
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสมตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ขอเชิญทาน สท.ปติพงศครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๔ ผมเห็นดวยกับญัตติเปลี่ยนทอเมนประปาครับ จากที่ทา นนายกเทศมนตรีได
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กลาวไววาจะทําการ Overlay ผิวถนนดวย จึงอยากทราบวาเราจะเปลี่ยนทอเมน
ประปากอน นําสายไฟลงใตดินกอน หรือจะ Overlay กอน อยากทราบถึงขั้นตอนวา
จะดําเนินการอยางไรกอนครับ
ขอเชิญทาน สท.มติครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายมติ อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลเขต
๑ ในสวนที่จะวางทอเมนประปานั้น จะอยูบริเวณถนนหรือทางเทาครับ
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ การนําสายไฟลงใตดินจะดําเนินการกอน
จากนั้นจะเปนการวางทอเมนประปาเพื่อลดปริมาณน้ําสูญเสียและ Overlay ผิวถนน
เพราะวาหลังจาก Overlay แลวเราจะไมทําการขุดผิวถนนใดๆ เราก็จะดําเนินการตอ
จากการไฟฟานําสายไฟลงใตดินตอไป โดยเราจะพิจารณาถึงปริมาณน้ําสูญเสียใน
บริเวณพื้นที่ใดมีมากที่สุด ก็จะดําเนินการเปลี่ยนทอเมนประปาในบริเวณนั้นกอนครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๔ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา
แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมสําหรับจาย
ในโครงการวางทอเมนประปา (สํานักการประปา)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา มีนโยบายและเปาหมายในการใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนที่ไดคุณภาพมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง สํานักการประปาจึง
ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เฝาระวัง
(DMA) เพื่อเปนการลดน้ําสูญเสียในระบบเสนทอจายน้ําประปาในเขตพื้นที่การ
จําหนายน้ําประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องจากปญหาทอเมนประปาที่มี
อายุการใชงานมานาน การแกไขปญหาแนวทางหนึ่งคือตองดําเนินการเปลี่ยนทอเมน
ประปา เพื่อลดการสูญเสียของน้ําประปาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจําหนาย
น้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน นั้น
เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแลวเห็นวาควรจัดใหมีวางทอเมนประปา
ถนนเบญจรงคซอย 1 – ทาวสุระซอย 2 โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด
Ø 160 มม. (6 นิ้ว) บริเวณถนน เบญจรงคซอย 1 ถึงสุดซอยและวางทอเมนเขา
ถนนทาวสุระซอย 2 ไปจนถึงถนนทาวสุระ และประสานทอเมนใหมเขาซอยตางๆ
ภายในโครงการ ความยาว 756 เมตร เชื่อมประสานเขากับทอ AC (ทอเมนเดิม)
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ขนาด Ø 250 มม. และเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม พรอมจัดทํา Loop การใช
น้ําใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม. (2 นิ้ว) และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน ขนาด Ø
150 มม. จํานวน 2 แหง พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA ตามแบบที่กําหนด
งบประมาณ 3,200,000 บาท (สามลานสองแสนบาทถวน) ซึ่งไดมีการบรรจุไวใน
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 91-92
ลําดับที่ 7
เนื่องจากสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มิไดตั้งงบประมาณเพื่อ
การนี้ไว แตมีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ในดานการบริการชุมชนและสังคม
เรื่องการใหบริการน้ําประปาใหทั่วถึง ลดปญหาทอน้ําประปาแตกรั่วสูญเสียรายไดจาก
การจายน้ําประปา บําบัดความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความประสงคขอ
อนุมัติใชจายเงินสะสมของสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา เปนจํานวนเงิน
3,200,000 บาท (สามลานสองแสนบาทถวน) โดยเงินสะสมของสํานักการประปา
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เมื่อกันยอดเงินสะสมและหักรายจายตามระเบียบฯ แลว
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายไดจํานวน 53,510,971.10 บาท
(หาสิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว ตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสมตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน ครบองคประชุมครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา
แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมสําหรับจาย
ในโครงการวางทอเมนประปา (สํานักการประปา)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา มีนโยบายและเปาหมายในการใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนที่ไดคุณภาพมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง สํานักการประปา
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เฝาระวัง
(DMA) เพื่อเปนการลดน้ําสูญเสียในระบบเสนทอจายน้ําประปาในเขตพื้นที่การ
จําหนายน้ําประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องจากปญหาทอเมนประปาที่มี
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อายุการใชงานมานาน การแกไขปญหาแนวทางหนึ่งคือตองดําเนินการเปลี่ยนทอเมน
ประปา เพื่อลดการสูญเสียของน้ําประปาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจําหนาย
น้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน นั้น
เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแลวเห็นวาควรจัดใหมีการวางทอเมน
ประปาถนนสุรนารีดานทิศใต จากหาแยกการไฟฟาฯ ถึงถนนบัวรองดานทิศตะวันตก
ความยาวรวม 1,244 เมตร โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด Ø 225 มม.
(8 นิ้ว) เชื่อมประสานเขาทอ PVC (ทอเมนเดิม) ขนาด Ø 400 มม. และวางทอเมน
ประปา โดยใชทอ HDPE Class 160 มม. (6 นิ้ว) จากถนนสุรนารีเขากับถนนบัวรอง
ฝงทิศตะวันตก ความยาว 628 เมตร และเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม พรอม
จัดทํา Loop การใชน้ํา ใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม. (2 นิ้ว) และติดตั้งทอธารดับเพลิง
มาตรฐานขนาด Ø 150 มม. จํานวน 5 แหง พรอมติดตั้งบอควบคุม ระบบ DMA
ตามแบบที่กําหนด งบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) ซึ่งไดมีการ
บรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
2 หนาที่ 88-89 ลําดับที่ 5
เนื่องจากสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มิไดตั้งงบประมาณเพื่อ
การนี้ไว แตมีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ในดานการบริการชุมชนและสังคม
เรื่องการใหบริการน้ําประปาใหทั่วถึง ลดปญหาทอน้ําประปาแตกรั่วสูญเสียรายไดจาก
การจายน้ําประปา บําบัดความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความประสงค
ขออนุมัติใชจายเงินสะสมของสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน
8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) โดยเงินสะสมของสํานักการประปา ณ วันที่ 2
ตุลาคม 2563 เมื่อกันยอดเงินสะสมและหักรายจายตามระเบียบฯ แลวจะมีเงินสะสม
ที่สามารถนําไปใชจายไดจํานวน 53,510,971.10 บาท (หาสิบสามลานหาแสนหนึ่ง
หมื่นเการอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ขอ 89
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว ตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
พิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสมตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา
แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา
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ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการ
บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิต
และสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซม
หัวขับไฟฟา (Electric Actuator) และอุปกรณ
ประกอบ (สํานักการประปา)
ขอเชิญทานบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามที่สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มีหนาที่ผลิตและใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนผูใชน้ําในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขางเคียง และพื้นที่ทหาร (คายสุรนารีและคายสุรธรรมพิทักษ) เพื่อการ
อุปโภคบริโภคที่เพียงพอและทั่วถึง โดยจากการตรวจสอบระบบระบายตะกอนของ
โรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน พบวาหัวขับไฟฟา (Electric Actuator)
และอุปกรณประกอบชํารุดเสื่อมสภาพ ระบบไฟฟาควบคุมอัตโนมัติไมสามารถใชงาน
ได ประสิทธิภาพการระบายตะกอนลดลง ซึ่งหากปลอยไวอาจเกิดปญหาระบบ
ระบายตะกอนตัน กระทบตอคุณภาพน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปาไมสามารถผลิต
และจายน้ําประปาไดตามเปาหมายที่กําหนด เกิดปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค สรางความเดือดรอนแกประชาชนผูใชน้ํา โดยระบบระบายตะกอนดังกลาว
มีหัวขับไฟฟา (Electric Actuator) และอุปกรณประกอบ รวมจํานวน 16 ชุด
ทําการปรับปรุงซอมแซมไปแลวจํานวน 4 ชุด คงเหลือหัวขับไฟฟา (Electric
Actuator) และอุปกรณประกอบที่มีความชํารุดและจําเปนตองซอมแซมเพิ่มเติม
จํานวน 12 ชุด
ในการนี้ เทศบาลนครนครราชสีมามีโครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
เครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปาบรรจุแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 3.1-118 ลําดับที่ 23 แตมิไดตั้ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันมิใหระบบผลิตน้ําประปาเกิดความเสียหาย
เพื่อเปนการปองกันมิใหประชาชนไดรับความเดือดรอนจากปญหาขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภคและเพื่อเปนการรักษาทรัพยสินของราชการใหใชงานไดดีดังเดิม
จึงขออนุมตั ิใชจายเงินสะสมตามขอ 89 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61
เพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจาย
น้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซมหัวขับไฟฟา (Electric Actuator) และอุปกรณ
ประกอบ จํานวน 12 ชุดงบประมาณ 2,996,000 บาท (สองลานเกาแสนเกาหมื่น
หกพันบาทถวน)
ทั้งนี้ ยอดเงินสะสมของสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ณ วันที่
2 ตุลาคม 2563 หักรายจายตามระเบียบแลวจะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจาย
ได จํานวน 53,510,971.10 บาท (หาสิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ดสิบ
เอ็ดบาทสิบสตางค)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติ
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ใหใชจายเงินสะสมตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
เครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซม
หัวขับไฟฟา (Electric Actuator) และอุปกรณประกอบ ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
เครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซม
หัวขับไฟฟา (Electric Actuator) และอุปกรณประกอบ แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคา
ซอมแซมหัวขับไฟฟา (Electric Actuator) และอุปกรณประกอบ
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 8
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการ
บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิต
และสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซม
วาลวน้ําประจําเครื่องสูบน้ําของโรงสูบน้ําดิบลําตะคอง
(สํานักการประปา)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามที่สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มีหนาที่ผลิตและใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนผูใชน้ําในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขางเคียง และพื้นที่ทหาร (คายสุรนารีและคายสุรธรรมพิทักษ) เพื่อการ
อุปโภคบริโภคที่เพียงพอและทั่วถึง โดยจากการตรวจสอบระบบสูบสงน้ําดิบของโรง
สูบน้ําลําตะคอง พบวาวาลวน้ําประจําเครื่องสูบน้ํา ซึ่งประกอบดวย วาลวน้ําชนิด
Check Valve ขนาด 400 มิลลิเมตร และวาลวน้ําชนิด Butterfly Valve ขนาด
400 มิลลิเมตร เกิดความชํารุดเสื่อมสภาพเนื่องจากมีการใชงานที่ยาวนานและ
ตอเนื่อง วาลวน้ําปดไมสนิท น้ํารั่วซึม ไหลยอนกลับ และไมสามารถควบคุมการไหล
ของน้ําได ซึ่งหากปลอยไวจะสงผลใหประสิทธิภาพในการสูบสงน้ําลดลง เครื่องสูบน้ํา
เกิดความชํารุดกอนเวลาอันควร และการบริหารจัดการน้ําไมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด
ในการนี้ เทศบาลนครนครราชสีมามีโครงการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักร
อุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ.2561 - 2565)หนา 3.1-118 ลําดับที่ 23 แตมิไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันมิใหระบบผลิตน้ําประปาเกิดความเสียหาย เพื่อเปน
การรักษาทรัพยสินของทางราชการใหใชงานไดดีดังเดิม และเพื่อใหการบริหารจัดการ
น้ํามีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสมตามขอ 89 แหงระเบียบกระทรวง
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มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 เพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักร
อุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซมวาลวน้ําประจํา
เครื่องสูบน้ําของโรงสูบน้ําดิบลําตะคอง งบประมาณ 1,926,000 บาท
(หนึ่งลานเกาแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้
1. ซอมแซมวาลวน้ํา (Check Valve) ขนาด 400 มิลลิเมตร จํานวน 6 ชุด
2. ซอมแซมวาลวน้ํา (Butterfly Valve) ขนาด 400 มิลลิเมตร จํานวน 6 ชุด

ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

ทั้งนี้ ยอดเงินสะสมของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ณ วันที่
2 ตุลาคม 2563 หักรายจายตามระเบียบแลวจะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได
จํานวน 53,510,971.10 บาท (หาสิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ดสิบเอ็ด
บาทสิบสตางค)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณา
อนุมตั ิใหใชจายเงินสะสมตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
เครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซมวาลวน้ํา
ประจําเครื่องสูบน้ําของโรงสูบน้ําดิบลําตะคอง ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษา
และซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา
สําหรับเปนคาซอมแซมวาลวน้ําประจําเครื่องสูบน้ําของโรงสูบน้ําดิบลําตะคอง
แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษา
และซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา
สําหรับเปนคาซอมแซมวาลวน้ําประจําเครื่องสูบน้ําของโรงสูบน้ําดิบลําตะคอง
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 9
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการ
บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิต
และสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซม
เครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump
อัตราการไหล 1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง
หมายเลขครุภัณฑ ป.0๕5-46-0009
(สํานักการประปา)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
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เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามที่สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มีหนาที่ผลิตและใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนผูใชน้ําในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขางเคียง และพื้นที่ทหาร (คายสุรนารีและคายสุรธรรมพิทักษ) เพื่อการ
อุปโภคบริโภคที่เพียงพอและทั่วถึง โดยจากการตรวจสอบระบบสูบสงน้ําดิบของโรง
สูบน้ําลําตะคอง พบวา เครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump อัตราการไหล
1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง หมายเลขครุภัณฑ ป.0๕5-46-0009 ชํารุด
เสื่อมสภาพ เนื่องจากมีการใชงานมาเปนเวลายาวนานและตอเนื่อง โดยขณะเครื่อง
ทํางานเกิดเสียงดังผิดปกติ หากปลอยไวจนเกิดความชํารุดจนไมสามารถใชงานได
จะสงผลกระทบตอประชาชนผูใชน้ํา เกิดปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองทําการซอมแซมใหมีความพรอมในการผลิตน้ําประปา
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยโรงสูบน้ําลําตะคองมีเครื่องสูบน้ําที่ใชสูบสงน้ําดิบมาผลิต
น้ําประปายังโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา ทั้งหมดจํานวน 6 เครื่อง ปจจุบันมีการ
จัดซื้อเครื่องใหมเพื่อใชงานทดแทนเครื่องเดิม จํานวน 3 เครื่อง และไดทําการซอม
บํารุง (ซอมใหญ) จํานวน 2 เครื่อง มีเพียงเครื่องสูบน้ําหมายเลขครุภัณฑ ป.0๕546-0009 ที่ยังมิไดมีการปรับปรุงซอมแซมแตอยางใด
ในการนี้ เทศบาลนครนครราชสีมามีโครงการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักร
อุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปาบรรจุแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ.2561 - 2565)หนา 3.1-118 ลําดับที่ 23 แตมิไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันมิใหระบบผลิตน้ําประปาเกิดความเสียหาย
เพื่อเปนการปองกันมิใหประชาชนไดรับความเดือดรอนจากปญหาขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภคและเพื่อเปนการรักษาทรัพยสินของราชการใหใชงานไดดีดังเดิม
จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสมตามขอ 89 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 เพื่อดําเนิน
โครงการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา
สําหรับเปนคาซอมแซมเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump อัตราการไหล
1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง หมายเลขครุภัณฑ ป.0๕5-46-0009 งบประมาณ
1,845,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
ทั้งนี้ ยอดเงินสะสมของสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ณ วันที่
2 ตุลาคม 2563 หักรายจายตามระเบียบแลวจะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจาย
ได จํานวน 53,510,971.10 บาท (หาสิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ดสิบ
เอ็ดบาทสิบสตางค)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติ
ใหใชจายเงินสะสมตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษา
และซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา
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สําหรับเปนคาซอมแซมเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump
อัตราการไหล 1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง หมายเลขครุภัณฑ ป.0๕5-46-0009
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษา
และซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา
สําหรับเปนคาซอมแซมเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump
อัตราการไหล 1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง หมายเลขครุภัณฑ ป.0๕5-46-0009
แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษา
และซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา สําหรับเปน
คาซอมแซมเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump
อัตราการไหล 1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง หมายเลขครุภัณฑ ป.0๕5-460009
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 10
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องสูบน้ํา
ชนิดหอยโขง จํานวน 2 เครื่อง (สํานักการประปา)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ไดรบั บริจาคเครื่องสูบน้ํา
จากศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อใชประโยชนในสวนรวม
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล จํานวน ๒ เครื่อง ซึ่งเปนพัสดุของใหมไมเคยใชงานมา
กอน ราคาเครื่องละ ๓๔๗,๗๕๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๙๕,๕๐๐ บาท โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชในกิจการประปาของโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา โดยเปนเครื่อง
สูบน้ํา ชนิดหอยโขงยี่หอ Pentair - Southern Cross รุน ISO ๑๕๐x๑๒๕x๕๐๐
เลขประจําเครื่อง ๒๐E๒๐๒๐W๐๒ และ ๒๐E๒๐๒๐ W๐๓ อัตราการไหล ๓๑๒
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ที่ระยะยกน้ํา ๖๕ เมตร เครื่องสูบน้ํามีความเร็วรอบ ๑,๔๘๐
รอบตอนาที ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องสูบน้ํา ๖๗ % ยี่หอมอเตอรไฟฟา
TECO มอเตอรไฟฟาขนาด ๑๑๐ กิโลวัตต มอเตอรไฟฟามีความเร็วรอบ ๑,๔๘๐
รอบตอนาที มอเตอรไฟฟากระสลับ ๓๘๐ โวลต ความถี่ ๕๐ เฮิรท ระบบไฟฟา ๓
เฟส ระดับการปองกัน ๕๕
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๗๘๒ ลงวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑) กรณีขอหารือเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของสภาทองถิ่นในการรับเอาพัสดุที่มีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุ เห็นวา
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา
๓ บัญญัติวาใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ จัดจาง หรือการบริหารพัสดุ
ในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติและขอกําหนดใดๆ ของหนวยงาน
ของรัฐที่อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

21

ประธานสภาเทศบาล
นายปรีชา สุขพานิช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเหลือ เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ มีเจตนาใหยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการพัสดุ สําหรับกรณีอื่นที่มิไดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ
ก็ยังคงดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป หากขอเท็จจริงปรากฏวา กรณีมีผู
อุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือใหสิทธิเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือ มีภาระติดพัน
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเมื่อไดรบั
ความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และเปนไปตามระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ดี หลังจากที่ไดรบั พัสดุมาแลวจะตองดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ขอเชิญทานสท.ปรีชาครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเขต
๒ เมื่อไดอานเอกสารแลว ผมมีความเขาใจวาเรารับเอาเครื่องสูบน้ํามาแลวจึงมาขอ
ความเห็นชอบในภายหลัง ซึ่งปกติแลวทางสภาตองใหความเห็นชอบกอนจึงจะ
ดําเนินการตอไปได ผมจึงขอคําชี้แจงดวยครับ
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ในกรณีนี้ก็คือทางศูนยบริการวิชาการแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดสงหนังสือมาเพื่อบริจาคพรอมเครื่องสูบน้ํา เราจึงไดนํามา
ขอรับรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล หากทางสภาเทศบาลเห็นชอบดวยเราจึงจะ
ทําหนังสือตอบกลับไปวาทางสภาเทศบาลไดใหความเห็นชอบแลวครับ จากนั้นจึงจะมี
การสงมอบเครื่องสูบน้ําอยางเปนทางการครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๕ ทาน
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหรบั บริจาคเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง จํานวน 2 เครื่อง
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๔ ทาน
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรับบริจาคเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง จํานวน 2 เครื่อง
แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรับบริจาคเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง จํานวน 2 เครื่อง
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วันนี้ ไดประชุมครบตามระเบียบวาระแลวนะครับ ผมตองขอขอบคุณ
ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสวน
ทานประธานชุมชน สื่อมวลชน และขาราชการทุกทาน ที่ไดเขารวมประชุมและรวม
สังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้
ขอปดการประชุมครับ
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