
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี  ๑ 

วันท่ี   ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๖        เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ช้ัน ๕   อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 

………………………..…. 
 

ผู้มาประชุม 
 

  ๑.  นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  ประธานสภาเทศบาล 
 ๒.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  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. นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๒๐. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๑. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๒. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล  
๒๓. นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 

     ๒๔. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล   
๒๕. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
  - ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสุรวุฒ ิ  เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
๒. นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี    

  ๓. นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี 
  ๔. นายรังสรรค์  อินทรชาธร  รองนายกเทศมนตรี 
    ๕.  นายอุทัย  ม่ิงขวัญ   รองนายกเทศมนตรี 



                                                                         -๒- 
 
    ๖.  นายพิมล  พิทักษ์ศิลป  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
    ๗.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๘.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
๙.  นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

  ๑๐. นายคํารณ  สมบูรณ์รัตน์  รองปลัดเทศบาล  
  ๑๑. นายวีระชัย  ทองไพบูลย์    รองปลัดเทศบาล 
   ๑๒. นายกัมปนาท บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 

๑๓. นายอํานวย  ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
๑๔. นางนิลุบล  โชคบัญชา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 

  ๑๕. นางอธิชา  รุมพล   ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 
  ๑๖. นายเสริมศักด์ิ    โคตรศรีสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
  ๑๗. นายวรเศรษฐ์  พฤฒิศาสตร์     ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคาร 

 ๑๘. นางเนตรดาว    ทองประกอบ    ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
   ๑๙. นางนิยดา     เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ 

๒๐. นางคู่ขวัญ  บุญชัยสุข  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  ๒๑. นางวริษฐา     พรรณภัทราพงษ์   ผู้อํานวยการส่วนบริการการแพทย์ 

๒๒. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
 ๒๓. นายเนติวิทย์   เริงสุขพิพัฒนะ  รักษาการ ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 

๒๔. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๕. นางฉันทจิต      หม่ันมา    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ๒๖. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๒๗. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
  ๒๘. นายบุญมี  เดชาวุธ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
  ๒๙. นายบุญเชิด   พิณปรุ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
   ๓๐. นายนพรัตน์   มาลัยเปีย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๒ 
   ๓๑. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
   ๓๒. นางสาวปรินดา พิทักษ์ธานินทร์  หัวหน้างานแผนและโครงการ 

๓๓. นางสาววาสนา สนิทโกศัย  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว 
๓๔. นายศุภชาติ  เจริญวิวัฒนพงษ์  หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 

      ๓๕. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
     ๓๖.  นางสาวณัฐกานต์   บางกระ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 

๓๗. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
     ๓๘. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

    ๓๙. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก   พนักงานจ้างท่ัวไป 
     ๔๐. ส.อ.หญิง  ศิริขวัญ   จิตตพงษ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
   ๔๑. นางมาลิสา    อธิเตโชกุล  เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
    ๔๒. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

๔๓. นายฉัตรชัย    ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
๔๔. ร.ต.กสินธ์    เนื่องสุวรรณลักษณ์  ประธานชุมชนหลังวัดสุทธจินดา 
 



                                                    -๓- 
 
๔๕. นายนภดล    หวังรวมกลาง          ประธานชุมชนตลาดหลักเมอืง(ศาลพระนารายณ์) 
๔๖. นายภูมิพันธ์  โรจน์พุทธิกุล  ประธานชุมชนประตูไชยณรงค์-เรือนจํา  
๔๗. ส.อ. อิสระ  ทองปลอดภัย  ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 

   ๔๘. ร.ต.นรินทร์   คงหม่ืนไวย  ประธานชุมชนบ้านสก 
   ๔๙. นายประมวล   เกษียรจังหรีด    ประธานชุมชนสุรวิชัย 
   ๕๐. น.ส.บุญริม   ทิศกระโทก    ประธานชุมชนประตูน้ําสันติสุข 
   ๕๑. นางพิศวิภา   ศรีเพ็ญ   ประธานชุมชนประตูชุมพลพัฒนา 
   ๕๒. ร.ต.เปลื้อง    ไกรกลาง    ประธานชุมชนท้าวสุระ-เบญจรงค์ 
   ๕๓. ร.ต.ต.ประมูล  นากกระแสร์   ประธานชุมชนจิระพัฒนา 
   ๕๔. นางประหยัด   รักษาสุวรรณ  ประธานชุมชนท้าวสุระ 
   ๕๕. นางน้อย    แก้วกระจ่าง  ประธานชุมชนศาลาลอยพัฒนา 
   ๕๖. นายสมศักด์ิ  ภัทรานุกูลรัตน์   ประธานชุมชนหลังวัดสามัคคี 
   ๕๗. นางภัทรา    นาโสม               ประธานชุมชนสรุนารายณ์พัฒนา (ร.พ.ช.เดมิ) 
    ๕๘. นางสาวสงบ   ประทีป    ประธานชุมชน ๓๐ กันยาพัฒนา 
   ๕๙. ด.ต.วิมน    ขอแนบกลาง   ประธานชุมชนทุ่งมหาชัย 
   ๖๐. นายอําพร    ม่วงฉะ    ประธานชุมชนราชนิกูล ๑ 
   ๖๑. นางสมบัติ    ขันทองคํา    รองประธานชุมชนทุ่งมหาชัย     
 ๖๒. จ่าสิบเอกจรูญ   เภสัชชา    ประธานชุมชนพานิชเจริญ 
   ๖๓. นายประเสริฐ    จองรัตนวนิช   ประธานชุมชนรุ่งเรือง-บุญเรือง 
  ๖๔. นายเฉลิมศักด์ิ   กุศลการณ์    ประธานชุมชนชลประทาน 
   ๖๕. นางสุจิรา    คมสัณคุณา  ประธานชุมชนสืบศิริพัฒนา 
   ๖๖. นางเจริญศรี   เนียมวัฒนะ  ประธานชุมชนปาริชาต 
    ๖๗. นายอ่ิม    บรรจงปรุ   ประธานชุมชนราชสีมา 
  ๖๘. นายถวิล    อินทรัตน์    ประธานชุมชนกองพระทราย 
   ๖๙. นางสมหมาย   มากทองคํา  ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
  ๗๐. นางลออ    ศรีไสย์   ประธานชุมชนย่าโม  ๔ 

๗๑. นางเสาวณีย์  สุจริยา  เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  
              โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี  ๒๕๕๖ 
ครั้งท่ี  ๑  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญท่านเลขานุการสภา  
เทศบาล  อ่านประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญ
แห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยท่ี  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๖  เชิญครับ    

 



                                                          -๔- 

นายอารมณ์  ทางตะคุ 
เลขานุการสภา 

ประกาศสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี  ๒๕๕๖ 

…………………………………..…….. 
 

      ตามมติสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  กําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี ๒๕๕๖  ต้ังแต่
วันท่ี  วันท่ี    ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐ วัน   นั้น 
         ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี 
๒๕๕๖ ต้ังแต่วันท่ี   ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป   มีกําหนด  ๓๐  วัน 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๖  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                       สุรชัย    เลี้ยงอักษร                           
                                   (นายสุรชัย    เลี้ยงอักษร)                                                                      
         ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้จัดอบรมบุคลากรท้องถ่ิน หลักสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล  รุ่นท่ี  ๔๕  ระหว่างวันท่ี  ๒๒ เมษายน – ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ และสมาชิกสภาเทศบาลของเราได้เข้ารับการอบร ๒ ท่าน คือ สท. 
ปกป้อง ปุสุรินทร์คํา และ สท.ฉัตร  สุภัทรวณิชย์  และเป็นท่ีน่ายินดี คือ  สท. 
ปกป้อง ปุสุรินทร์คํา   ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษา
หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นท่ี ๔๕ และ สท.ฉัตร สุภัทรวณิชย์  ได้รับ
ประกาศนียบัตรและโล่ห์รางวัลผลการเรียนดีเด่นเป็นอันดับ ๑ ก็เป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่เทศบาลนครนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ   
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๗  เมษายน  
๒๕๕๖     สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรด
ยกมือครับ  เชิญท่านพันตรี วินัย  ครับ                                          

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม พันตรีวินัย สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา ขอแก้ไข หน้าท่ี ๖ บรรทัดท่ี  ๒๐  จากคําว่า 
เทศบาลนครนะครับ   เป็น  เทศบาลนครนครราชสีมา  และหน้าท่ี ๑๒ 
บรรทัดท่ี ๙ นับจากข้างล่างจากคําว่า ญัตตินี้ผมเป็นด้วยเป็นอย่างย่ิงนะครับ  
เป็น   ญัตตินี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงนะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เจ้าหน้าท่ีช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีก
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๔  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๔   ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี ๑ ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๖  ขอได้
โปรดยกมือครับ 



-๕- 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน    ๒๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๓  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๖ แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญสมัยท่ี๑ 
ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.  พร้อมท่อระบายน้ําถนนข้างห้างเดอะมอลล์เช่ือมต่อระหว่างถนน
มิตรภาพ  และถนนเลียบคลองส่งน้ํา        เชิญท่านรองบุญเหลือ  ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
        ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา   ได้จัดทําโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนข้างห้างเดอะมอลล์ เชื่อมต่อระหว่างถนนมิตรภาพ 
และถนนเลียบคลองส่งน้ํา โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๒๐ เมตร 
กว้างเฉลี่ย  ๑๒.๐๐  เมตร ความยาวประมาณ  ๑,๔๗๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๓๕  ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ท้ังสองด้าน 
ความยาวประมาณ ๒,๙๔๐.๐๐ เมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. สี่เหลี่ยม  
ขนาด ๒.๑๐x๑.๘๐ เมตร ความยาวประมาณ  ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๓  แถว  
ก่อสร้างท่อระบายน้ําลอดถนน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ความยาว
ประมาณ จุดละ ๑๕.๐๐ เมตร จํานวน ๘ จุดก่อสร้าง สะพาน ค.ส.ล. กว้าง 
๑๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๗๕.๐๐ เมตร  ก่อสร้าง เสาไฟฟ้าส่องสว่าง
สูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ท้ังสองด้าน จํานวน ๑๐๐ ต้น หม้อแปลงไฟฟ้า 
๑ ชุด วงเงินค่าก่อสร้าง  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หกสิบล้านบาทถ้วน) 

         เทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนข้างห้างเดอะมอลล์ เชื่อมต่อระหว่างถนนมิตรภาพ
และถนนเลียบคลองส่งน้ํา   สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมง
เร่งด่วน และระบายการจราจรท่ีแออัดอยู่ในตัวเมืองได้เป็นอย่างดี ซ่ึงอ้างอิง
จากผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  แต่เนื่องจาก
เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้อง
ดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หกสิบล้านบาทถ้วน) 
    ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี ๓พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถ
นําไปใช้จ่ายได้ จํานวน ๑๖๘,๕๘๓,๒๐๒.๕๘ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้าน
ห้าแสนแปดหม่ืนสามพันสองร้อยสองบาทห้าสิบแปดสตางค์)  ตามนัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
ตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙    
        ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับ 



                                                                 -๖- 

  อนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

   (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
        (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
        (๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
    ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง         

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ขอได้โปรดยกมือครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอบคุณครับท่านประธานสภา ผมขออนุญาตแสดงความความคิดเห็นเก่ียวกับ
ญัตติท่ีสมาชิกสภาเทศบาลกําลังพิจารณาโดยเฉพาะถนนท่ีจะเชื่อมต่อระหว่าง
ถนนมิตรภาพไปสู่ถนนเลียบคลองส่งน้ํา เม่ือมีการเลือกต้ังท่ีผ่านมาประมาณ      
๒ – ๓ สมัยท่ีผ่านมา ผมอยากจะเรียนว่าสิ่งท่ีเราสํารวจถึงความต้องการหรือ
ปัญหาของประชาชนก็ได้ปรากฏว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือความห่วงใย
ในเรื่องปัญหาการจราจร ซ่ึงเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายสําคัญของกลุ่มประสานมิตร
พัฒนาในการนําเสนอต่อพ่ีน้องประชาชนก็ได้ปรากฏว่าเรื่องหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุด
นะครับก็คือความห่วงใยเรื่องปัญหาจราจรซ่ึงเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายสําคัญของ
กลุ่มประสานมิตรพัฒนาในการนําเสนอต่อพ่ีน้องประชาชนซ่ึงผมเองก็ขอเรียน
ว่าเปรียบเสมือนสัญญาประชาคม นโยบายข้อแรกของเราคือการสร้างถนน
เครือข่ายการจราจร  ผมอยากกราบเรียนว่าผมเองได้มีโอกาสเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลครั้งแรกเม่ือเดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘   ซ่ึงก็เป็นสมัยเดียวกับ
ท่านปิติพงศ์  พราหมณี  ท่านพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ  และท่านสุรพจน์  
หล่อธราประเสริฐ  ในสมัยนั้นเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๔  ซ่ึงเป็นเขตท่ีมี
เนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ ๔๐% ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาวันนั้น
เราได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนและก็นึกอยู่เสมอว่า  เขต ๔ 
หรือบริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์จะมีโอกาสพัฒนามากยิ่งข้ึน 
จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลา  ๑๐  กว่าปี ประเด็นแรกท่ีอยากให้เพ่ือน
สมาชิกได้รับทราบก็คือว่า  เราเคยมีนโยบายเครือข่ายจราจรและเราก็มีโอกาส
ดําเนินการหลาย ๆ พ้ืนท่ี และนโยบายกลุ่มท่ีเรียกว่า Local Road หรือถนน
เลียบทางรถไฟ  แล้วแต่ยุคสมัยเราก็ก่อสร้างมาเรื่อย ๆ เกือบจะครบแล้ว ขาด
อยู่นิดเดียวก็คือบริเวณหน้าสํานักงานป่าไม้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแม้ว่าจะมีการ 



-๗- 

 สํารวจมีโครงการ และมีงบประมาณ ในปี ๒๕๕๗ แล้ว แต่มาวันนี้มีนโยบาย
รัฐบาล เก่ียวกับนโยบายรถไฟฟ้ารางคู่  แต่ก็ทําให้โครงการดังกล่าวขาดความ
ชัดเจนท่ีผมเรียนอย่างนี้ก็จะให้ท่านมองเห็นภาพว่าเม่ือสมัยท่ีแล้ว    คือเม่ือ 
ปีกลายนี้มีถนนเส้นสําคัญเกิดข้ึน ๑ สาย คือถนนร่วมเริงไชย ซ่ึงได้รับความ
อนุเคราะห์พ้ืนท่ีจากกองทัพภาคท่ี  ๒ ในการสร้างถนน วันนี้ผมเชื่อว่าท่าน
สมาชิกทุกท่านเห็นว่า  ถนนเส้นดังกล่าวช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและทําให้
เกิดการพัฒนาอย่างมากมาย ผมขอยกตัวอย่างโครงการถนนเส้นท่ีเราเคย
เสนอในการรณรงค์หาเสียงแต่ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ เช่น เราเคยเสนอการ
แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหลังโรงเรียน ๔ โรงคือโรงเรียนเมืองนครราชสีมา 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และโรงเรียน
สุรนารีวิทยา ซ่ึงแนวคิดอันนี้ก็จะดีต่อการตัดถนนเลียบลําตะคอง ปรากฎว่าท่ี
ผ่านมาเรามีการออกแบบศึกษาแล้ว แต่ก็ติดขัดท่ีว่ามีท่ีดินบางส่วนเป็นท่ีดิน
ของเอกชนซ่ึงเม่ือทราบว่ามีโครงการดังกล่าว เจ้าของท่ีดินก็ได้มีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์จนไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้  ราคาท่ีดินสูงข้ึนมาก
จากราคาปกติ เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าโครงข่ายจราจรจะมาจากความ
ต้องการรองจากปัญหาถือว่าสําคัญท่ีสุดต่อการพัฒนาเมืองเพราะว่าได้เลยยุค
ของการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย เราเลยยุคของการแก้ไขปัญหาขยะมาแล้ว
สังคมเมืองโดยเฉพาะเมืองในเขตเทศบาล  ปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาการจราจร 
จะเห็นได้ว่าโครงการท่ีผู้บริหารและสมาชิกได้ร่วมกันทํางานก็มีท้ังท่ีสําเร็จและ
ยังมีโครงการท่ียังไม่สําเร็จ ผมเท้าความถึงเม่ือปีท่ีผมเล่นการเมืองก็อยากจะ
เรียนท่านอย่างนี่ครับ ถ้าท่านเห็นถนนมิตรภาพซอย ๘ คือโรงเรียนโคราช
พิทยาคมสมัยนั้นเรายังแก้ไขปัญหาเรื่องการระบายน้ําอยู่ เราก็จะพาไปไปลง
พ้ืนท่ีและก็มีการเสนอโครงการในการทําท่อระบายน้ํา และลงความเห็นว่า ถ้า
เราทําท่อระบายน้ําแล้วเราก็จะทําบาทวิถีหรือฟุตบาทไปด้วยในสมัยนั้น
นักเรียนท่ีศึกษาโรงเรียนโคราชพิทยาคมเข้าออกลําบากมาก  โดยเฉพาะหน้า
ฝนน้ําจะท่วมนักเรียนจะสัญจรไปมาไม่ได้ เราก็จะคิดถึงเรื่องบาทวิถีด้วย
ประสบการณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๔  ทุกท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ออกไปสํารวจพ้ืนท่ีและขอความร่วมมือพ่ีน้องประชาชนแถว ๆ นั้นทางด้าน
หน้าบ้านเราจะขอขยับท่ีประมาณ  ๕๐  เซนติเมตรเพ่ือทําบาทวิถีเพ่ือให้
นักเรียนได้เดินบนบาทวิถี แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าพ่ีน้องประชาชนเล็งเห็น
ความสําคัญ แต่ก็มีอีกจํานวนหนึ่งท่ียังไม่แน่ใจแต่ก็ยังไม่มีความร่วมมือเกิดข้ึน 
ผมเรียนท่านว่ากว่าท่ีจะขยายแนวบาทวิถีได้เราใช้เวลานานพอสมควร และท่ี
สําคัญประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ยินยอม เพราะฉะนั้นผมขอเรียนว่าท่ีดินเพียง
น้อยนิดและก็เป็นส่วนรวมสาธารณะ บางครั้งการพัฒนาไปถึงแล้วเราต้ังใจดี 
แต่สุดท้ายแล้วโครงการดังกล่าวไม่สําเร็จ ท่ีทําได้ก็เพียงการวางท่อระบายน้ําท่ี
กลางถนน วันนี้ผมมีโอกาสเห็นญัตติดังกล่าวผมก็ขออนุญาตท่านประธานสภา
เทศบาล  ท่านสมาชิกสภา  ผมเองก็มีความยินดีเป็นส่วนตัว ผมเชื่อว่า
โครงการดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในนโยบายท่ีสําคัญและผมก็เชื่อว่าวันนี้โครงการ
ดังกล่าวนี้มีความพร้อมเพราะเป็นถนนท่ีได้รับการออกแบบและวางแผนมา
หลายปี แต่กว่าคณะทํางานจะสามารถหาแนวทางได้เนื่องจากมีการ  
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 เปลี่ยนแปลงถึง ๑๐  ครั้ง เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งท่ีพ่ีน้องประชาชนจะเห็น
ความสําคัญและท่ีสําคัญท่ีน่าดีใจในขณะนี้มีผู้ท่ีเห็นความสําคัญของการพัฒนา
บ้านเมืองเป็นจํานวน ๙  รายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาบ้านเมืองในครั้งนี้และมี
โอกาสตัดถนนเชื่อมออกไป  ซ่ึงผมขอเรียนว่าเนื่องจากเราจะเชื่อมถนนมิตรภาพ
ถึงคลองส่งน้ําแล้ว ผมเชื่อว่าถนนเส้นนี้น่าจะเป็นถนนท่ีสามารถรองรับความ
เจริญเติบโตอย่างมาก ถ้าหากท่านทราบถึงนโยบายรัฐบาลถนนมอเตอร์เวย์ท่ีจะ
มาลงท่ีถนนบายพาสมีความใกล้เคียงกับแนวถนนดังกล่าว  ผมมีโอกาสติดตาม
ท่านนายกเทศมนตรีเพ่ือพบกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือ 
ท่านประเสริฐ  จันทรรวงทอง  ผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านได้ให้การยืนยันว่า
ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนท่ีมีความจําเป็นท่ีต้องพัฒนาท่านจะรีบเร่งดําเนินการ 
ผมขอเรียนว่าวันนี้นโยบายหลักของเราต่อพ่ีน้องประชาชนกําลังจะสําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี โครงการท่ีเกิดข้ึนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนอย่างมาก และ
มีผลการศึกษาของ มทส. เป็นการยืนยันการพัฒนาว่าเป็นประโยชน์ท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม และก็เชื่อว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะเห็น
ด้วยในแนวทางท่ีทางฝ่ายบริหารเสนอพัฒนาบ้านเมืองเทศบาลนครนครราชสีมา  
ขอเรียนฝากท่านประธานสภาเทศบาลถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก ขอได้โปรดยกมือครับ   
เชิญ ท่าน สท. ปกป้อง  ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ วันนี้ได้ฟังท่านรองพงษ์เลิศ  ท่านรองบุญเหลือ  
อธิบายถึงว่าเทศบาลเราจะต้องดําเนินการโครงการนี้ ถ้าถามว่าโครงการใช้เงิน
งบประมาณ  จํานวน  ๖๐  ล้านบาทแล้วถามว่าเยอะไหมต้องตอบว่าเยอะครับ  
แต่พอฟังคําอธิบายก่อนหน้านี้ เราเข้าใจปัญหาของการจราจรเพราะถนน
มิตรภาพทุก ๆ วันเสาร์ อาทิตย์ นี่คือปัญหาจราจรรถติดเป็นเวลานานระยะทาง
แค่ ๒๐๐ – ๓๐๐  เมตร ต้องใช้เวลาเดินทางเกือบครึ่งชั่วโมงและได้ทราบผล
การสํารวจจาก มทส. ว่ามีรถเข้า-ออกหน้าเดอะมอลล์ เฉลี่ยอาทิตย์ละ 
๗๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐  คันต่อสัปดาห์ เส้นทางนี้ผมคาดว่าจะแก้ไขปัญหาจราจร
ไม่เฉพาะเขต ๔ เท่านั้น แต่จะสะดวกช่วยลดปัญหาจราจรทุก ๆ เขต และ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาท่ีมาใช้บริการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ วันนี้
เรามีทีมบริหารท่ีมองเห็นอนาคตการท่ีเราชนะการเลือกต้ังในหนึ่งปีท่ีผ่านมา
จากนโยบายของทีมงานประสานมิตรพัฒนาเรามุ่งเน้นถึงเรื่องการจราจรเป็น
หลักและเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ํ า ท่วมผมมีความภาคภู มิใจ ท่ี ท่านรอง
นายกเทศมนตรีได้อธิบายการแก้ปัญหาก่อนหน้านี้  ตอนแรกเราก็กังวลใจ เพ่ือน
สมาชิกหลายคนถามว่าจะมีปัญหาไหมแต่เม่ือไดฟังข้อมูลต่าง ๆ จากท่าน
เลขานุการชี้แจง ผมคนหนึ่งจะเป็นคนยกมือสนับสนุนเป็นคนแรก และ หวังว่า
ท่านผู้บริหารจะมีโครงการในลักษณะนี้เพ่ิมมากข้ึนอีกในอีกหลายเส้นทาง ไม่ได้
มองว่าใครจะได้รับผลประโยชน์จากการสัญจร การใช้รถใช้ถนน  ประชาชนใน
เขต ๓  ก็ได้รับประโยชน์จากถนนร่วมเริงไชย งบประมาณก็ใกล้เคียงกัน วันนี้
เราจะมีถนนเส้นใหม่และอยู่ในสมัยของท่านนายกสุรวุฒิ  เชิดชัย  และทีมงาน
ประสานมิตรพัฒนา ผมอยากให้ดําเนินการในเร็ววัน ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก ขอได้โปรดยกมือครับ   
เชิญท่าน สท. สุกัญญา  ครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาล นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๔  ดิฉันมีความรู้สึกยินดีและรู้สึกโล่งใจท่ีได้มีญัตตินี้เข้ามาสู่การพิจารณา 
ดิฉันเองเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๔  สมัยนี้ก็เป็นสมัยท่ี ๓ แล้วก็ได้ทราบ
เป็นอย่างดีว่าพ่ีน้องประชาชนของดิฉันต้องการอะไร เพราะว่าท่ีผ่านมามีพ่ีน้อง
ประชาชนบอกดิฉันตลอดมาว่า   ขอถนนตัดผ่านไปโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  
ได้ไหมและดิฉันก็ได้นําเรื่องดังกล่าวมาปรึกษาทางผู้บริหาร แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิด
โครงการใหญ่ขนาดนี้ ดิฉันคาดว่าถนนเส้นนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจร
ทางถนนมิตรภาพ    เนื่องจากถ้าคิดจะเดินทางผ่านถนนดังกล่าวบริเวณหน้า
เดอะมอลล์ต้องวางแผนการเดินทางให้ดี เนื่องจากการจราจรติดขัดมาก  ปกติ
ดิฉันจะเลี่ยงไม่ค่อยจะผ่านถนนช่วงนี้เวลาเร่งด่วน  และดิฉันก็ดีใจ ท่ีถนนเส้น
เส้นนี้จะนําความเจริญมาสู่ชุมชน ถนนจะนําวิถีชีวิตของคนเมืองมาสู่ชุมชน  
เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าถนนเส้นนี้จะนําความเจริญมาสู่ชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
หลังห้างเดอะมอลล์ และเขต ๔ ของดิฉัน ดิฉันขอขอบคุณผู้ท่ีบริจาคท่ีดินท่ีเขา
ได้เห็นความสําคัญท่ีเขามีส่วนร่วมในการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชุมชน
และท่ีสําคัญขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่ีมีแนวความคิดและทราบความต้องการ
ของประชาชนท่ีแท้จริง ขอบคุณการประสานงานของผู้บริหารท่ีทําให้เกิดถนน
เส้นนี้ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก ขอได้โปรดยกมือครับ   
เชิญ ท่าน พันตรีวินัย สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา   จริง ๆ แล้วผมมีประเด็นท่ีจะเห็นด้วยใน
โครงการนี้เป็นอย่างยิ่งและก็ขออนุญาตพูดในส่วนของตนเองท่ีมีความถนัด
พอสมควร   ในเรื่องของการจราจรทางท่านสมาชิกได้พูดไปแล้วขอขออนุญาต
สนับสนุนโครงการนี้ในประเด็นของผังเมือง ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีได้แสดง
ภายถ่ายพ้ืนท่ีของเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นท่ีทราบกันดีว่าเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาของเราขยายตัวไม่ได้แล้ว สาเหตุก็คือทางทิศใต้จะติดกับพ้ืนท่ีของ
ค่ายทหาร(กองทัพภาคท่ี ๒) เมืองก็จะขยายไปตามทางถนนมิตรภาพเท่านั้น 
สาเหตุก็เนื่องจากเรามีท่ีว่างบริเวณทางทิศเหนือซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีการเกษตรแบบสวน
ผักเป็นส่วนใหญ่ก่อนหน้านั้นไม่ค่อยมีประชาชนเข้าไปอาศัยอยู่ ก็เลยไม่ค่อย
ขยายตัวมาทางนี้มากนัก  สาเหตุก็คือประชาชนกลัวน้ําท่วม แต่เนื่องจาก
นโยบายของท่านนายกสุรวุฒิ   เชิดชัย  ได้มีการประสานงานกันเป็นอย่างดีกับ
สํานักชลประทานเขต ๘  และทางจังหวัดนครราชสีมา ทําให้พ้ืนท่ีตรงนี้สามารถ
แก้ปัญหาน้ําท่วมได้  ๑๐๐%   ก็ว่าได้  เพราะฉะนั้นเหลืออยู่อย่างเดียวคือ
โครงสร้างพ้ืนฐาน คือ ถนน  ไฟฟ้า และท่อระบายน้ํา ท่านจะเห็นว่าปัจจุบัน
ถนนจากเส้นมิตรภาพท่ีจะเชื่อมถนนไปทางทิศเหนือของเมืองไม่มีถนนเส้นไหน
เชื่อมต่อเลยหากมีถนนเส้นนี้เกิดข้ึนเร็วเม่ือไหร่ ก็จะทําให้ความเจริญเติบโตของ
เมือง การกระจายตัวของเมืองไปสู่พ่ีน้องประชาชนชาวเขต ๔ ของเรา และก็จะ
ทําให้ผังเมืองของเทศบาลนครนครราชสีมาของเราเป็นผังเมืองท่ีค่อนข้างจะ  



-๑๐- 

 สมบูรณ์  เพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งหลาย ๆ ด้านหรืออาจจะทุก ๆ 
ด้านก็ว่าได้ ผมจึงขออนุญาตสนับสนุนและขอให้ดําเนินโครงการนี้โดยเร็ว  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก ขอได้โปรดยกมือครับ   
เชิญ สท. ธนาคม  วิมลวัตรเวที  ครับ 

นายธนาคม  วิมลวัตรเวที 
สมาชิกสภาเทศบาล   

กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  ก่อนอ่ืนผมก็ต้องขอขอบคุณและชมเชยกับ
วิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรีและทีมบริหารชุดนี้เป็นท่ีทราบนะครับว่าถนนเส้น
นี้เราได้ดําเนินการเป็นเวลานานเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร ผมม่ันใจนะครับว่า 
ท่านนายกสุรวุฒิ ท่านเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ และเป็นนักประสานงานโครงการถนน
เส้นนี้เป็นโครงการท่ียากในการท่ีจะเจรจาขอบริจาคท่ีดินของเอกชนถึง ๙ ราย
นะครับถ้าเป็นผู้บริหารท่านอ่ืนโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จก็เป็นไปได้ยาก
เหมือนกัน ดังนั้น ถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งของแนวนโยบายหาเสียง
ก่อนการเลือกต้ังและเป็นทิศทางการขยายเมืองของเทศบาลนครนครราชสีมา 
และเป็นการแก้ปัญหาการจราจรเขตเทศบาลนครนครราชสีมาของเรา และเป็น
การแก้ปัญหาการจราจรท่ีมีรถคับค่ังบริเวณถนนมิตรภาพหน้าห้าสรรพสินค้า
เดอะมอลล์โดยตรง ดังนั้น ในการใช้งบประมาณถึง ๖๐ ล้านบาทก็ถือว่าเป็น
การใช้งบประมาณท่ีคุ้มค่าในการทําถนนท่ีมีความยาวถึง ๑.๕ กิโลเมตรและถ้า
ถามว่างบประมาณของโครงการนี้เงินมากหรือไม่ เป็นท่ีน่าสังเกตนะครับว่า
โครงการนี้เบ็ดเสร็จในโครงการเดียวคือ ทําถนน ค.ส.ล.  ไฟฟ้าส่องสว่าง  ทาง
ระบายน้ํา  ๒  ข้างทางและก็มีการวางแผนแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในอนาคตนะครับ  
เพราะว่าถนนเส้นนี้จะเป็นถนนท่ีมีเส้นทางท่ีขวางทางน้ํา แต่ว่าท่านนายกสุรวุฒิ
ก็ได้ให้ออกแบบทางระบายน้ําท่ีมีท่อลอดขนาดใหญ่จํานวน ๘ จุด เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมในอนาคตได้อย่างดียิ่ง      ดังนั้น    ถนนเส้นนี้กับการลงทุน  
๖๐  ล้านบาทถือว่าไม่แพง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก ขอได้โปรดยกมือครับ   
เชิญ สท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปิติพงศ์  พราหมณี  ขอ
อนุญาตท่านผู้บริหาร สําหรับโครงการนี้เป็นโครงการท่ีดีมาก ผมและเพ่ือ
สมาชิกในเขต ๔ รวมถึงพ่ีน้องประชาชนฝากขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีด้วย
นะครับ ผมขอยกตัวอย่างปัญหาการจราจรง่าย ๆ คือเสาร์  เรามาจากโรงแรม
สีมาธานี  บ้านของผมอยู่หมู่บ้าน วีไอพี ถ้าผมจะต้องเดินทางรถติดมากจะใช้
เวลาเดินทางประมาณ ๔๕ นาทีนะครับ แต่ถ้าผมจะเลี่ยงผมก็จะตัดเข้าถนน
มิตรภาพซอย ๔ แล้ววิ่งอ้อมไปตะคลองเก่าจนไปถึงซอยวัดท่าตะโก แต่ส่วนหนึ่ง
ตรงนั้นผมขอเรียกว่าถนนปราบเซียนเพราะถนนตรงนั้นจะเล็กมากนะครับ ส่วน
ถนนเส้นนี้จะลัดลงลงมาเหลือประมาณ ๑ กิโลเมตรกว่า ๆ เห็นด้วยอย่างมาก
เลยครับเพราะปัจจุบันปริมาณรถเพ่ิมมากข้ึนจริง ๆ และอีกเรื่องหนึ่งต้อง
ขอขอบคุณท่านผู้บริจาคท่ีดิน ท่ีท่านได้บริจาคท่ีดินส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านได้ใช้
ถนน ตรงนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงถ้าหากไม่มีผู้บริจาคท่ีดินยกพ้ืนท่ีให้ก็ไม่มี
ทางท่ีจะสร้างถนนผ่านไปได้และอีกอย่างหนึ่งตามท่ีเพ่ือนสมาชิกหลายท่านพูด
ถึงคือการขยายตัวของเมืองผมเห็นด้วยอย่างยิ่งถ้ามีถนนเส้นนี้แล้ว ถ้ามีการ  



-๑๑- 

 ขยายตัวเมืองซ่ึงไม่สามารถขยายไปทางด้านไหนไม่ได้ มันจะยายตัวมาทางเขต 
๔ เพราะมันขยายตัวไปทางตัวเมืองก็ไม่ได้ติดเขตทหาร และก็หลาย ๆ ส่วนแต่
ในพ้ืนท่ีเขต ๔ จะเป็นพ้ืนท่ีประกอบไปด้วยสวนผัก ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่ทําการเกษตร ทําสวน การไปมาหาสู่และการนําสินค้าออกสู่ตลาดและ
ภายนอกก็ยังไม่สะดวก เพราะฉะนั้น ถ้าถนนเส้นนี้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วความ
เจริญก็จะตามไปแน่นอน แต่เท่าท่ีคุยกับเพ่ือนสมาชิกเม่ือเช้าก็เป็นห่วงเรื่อง
เอกสารสิทธิ์ และอยากให้เพ่ิมในถนนเส้นนี้เพราะอนาคตเมืองจะเจริญมาด้านนี้
แน่นอน ก็อยากจะขอระบบท่อเมนประปาเม่ือถึงเวลาจะได้ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จพร้อม ๆ กันทีเดียวไปเลยเม่ือสร้างถนนเสร็จแล้วก็ไม่อยากให้ทุบถนนเพ่ือ
วางท่อประปาอีก ผมมองว่าประชากรในบริเวณนี้จะเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๒ -๓ 
หม่ืนคนนะครับ หมู่บ้านจัดสรรอาจจะไปสร้างรอการเข้ามาอยู่ของประชาชน  
ผมขอขอบคุณผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับนโยบายดี ๆ  ผมคิดว่ามูลค่า
วงเงินงบประมาณก่อสร้างประมาณ ๖๐ ล้านบาท ถ้าถามว่ามูลค่าสูงหรือไม่ ผม
คิดว่าเป็นจํานวนเงินท่ีสูง แต่ถนนเส้นนี้จะลดระยะเส้นทางในการเดินทางจาก
เดอะมอลล์  มายังถนนเลียบคลองชลประทาน จะอํานวยความสะดวกด้านการ 
จราจรสําหรับคนท่ีผ่านไปมาบริเวณนั้น และยังเพ่ิมมูลค่าท่ีดิน ผมม่ันใจว่าถนน
เส้นนี้จะเป็นถนนท่ีสามารถเชิดหน้าชูตาให้กับเทศบาลนครนครราชสีมา โดย 
เฉพาะพ่ีน้องประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต ๔ ของเรา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน สท. สมชาย สถิตเดชกุญชร ครับ 
นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมสมชาย  สถิตเดชกุญชร สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต ๓ ผมได้ฟังเพ่ือน ๆ สมาชิกอภิปรายแล้ว ผมมีความรู้สึกเห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่ง  ฉะนั้นแล้วนะครับ ผมว่าโครงการนี้ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
ท้ังลดปัญหาการจราจร เพ่ิมศักยภาพให้กับประชาชน ไม่เครียดในเรื่องรถติด
บริเวณหน้าเดอะมอลล์ ผมเห็นว่า ท่านประธานสภาเทศบาล ขอมติท่ีประชุม 
ดีกว่าครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย   
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๒ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อม
ท่อระบายน้ําถนนข้างห้างเดอะมอลล์เชื่อมต่อระหว่างถนนมิตรภาพ  และถนน
เลียบคลองส่งน้ํา  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑ ท่าน 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อมท่อระบาย

น้ําถนนข้างห้างเดอะมอลล์เชื่อมต่อระหว่างถนนมิตรภาพ  และถนนเลียบคลอง
ส่งน้ํา 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อมท่อ
ระบายน้ําถนนข้างห้างเดอะมอลล์เช่ือมต่อระหว่างถนนมิตรภาพ  และถนน
เลียบคลองส่งน้ํา 



         -๑๒- 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖    เชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ครับ 

 เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการจัดทําห้องส่งกระจายเสียงวิทยุชุมชน
เทศบาลนครนครราชสีมา คลื่นความถ่ี FM ๑๐๒.๕ MHz  เพ่ือประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง  และมี
อุปกรณ์ทางเทคนิคหลายรายการท่ีต้องทํางานติดต่อกันเป็นเวลานาน ซ่ึงต้องมี
การระบายความร้อนและอยู่ในอุณหภูมิห้องท่ีเหมาะสม  ขณะนี้ปรากฏว่าเครื่อง 
ปรับอากาศไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากการใช้งานมานาน  โดยได้มีการซ่อม 
แซมเครื่องปรับอากาศมาหลายครั้งแล้วไม่เป็นผลดี ควรท่ีจะมีการเปลี่ยนใหม่
เพ่ือ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ทางเทคนิคอ่ืนๆ แต่เนื่องจากเทศบาล
ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินมาต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยโอนลดจากด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบําบัดน้ําเสีย  (จ่ายจากรายได้)  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่ง 
ก่อสร้าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ถนน  รายการ ค่าปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําประตูระบายน้ําข่อยงามงบประมาณต้ังไว้  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ขอ
โอนลดไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑๗,๙๐๐ บาท ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้  
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ด้านบริหารท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(จ่ายจากรายได้) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน ต้ังไว้   ๑๗,๙๐๐  บาท 
+ เครื่องปรับอากาศ  ต้ังไว้    ๑๗,๙๐๐  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับ 
อากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ตํ่ากว่า๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมค่าติดต้ัง มีฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ ๕  จํานวน๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗,๙๐๐ บาท (จากแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา)  
   เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างจะต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด 
๔ ข้อ ๒๗ ความว่า”การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 



-๑๓- 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอได้โปรดยกมือครับ     
ขอเชิญ  สท. ธนาคม   วิมลวัตรเวที ครับ  

นายธนาคม วิมลวัตรเวที 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผม นายธนาคม วิมลวัตรเวที  
ผมเห็นด้วยครับเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของข้าราชการ   เพราะ
อากาศร้อนมากควรจะติดต้ังเครื่องปรับอากาศเพ่ืออํานวยความสะดวก ผมขอ
พูดถึงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของเทศบาล   ผมคิดว่าถ้ามีคลื่นวิทยุของ
ตัวเองก็อาจเป็นผลดีในการส่งข่าวสารเก่ียวกับผลงานของทางผู้บริหารให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ซ่ึงผมคิดว่าตลอดระยะการทํางานของเรา 
๑ ปี ผลงานของท่านนายก และผู้บริหารก็มีเยอะพอสมควร แต่เรื่องการประชา 
สัมพันธ์ของเราถือว่าเป็นจุดด้อยของเราทําเราพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล
ของเรารับรู้ผลงานของคณะผู้บริหารน้อยมาก ยกตัวอย่าง โครงการ TK ปาร์ค
ศูนย์การเรียนรู้ท่ีเรามีแผนการท่ีจะทําซ่ึงท่านนายกได้ลงนามแล้วข้างวัดพายัพ 
ผมรู้ว่าจะมีโครงการท่ีดีเกิดข้ึน แต่สื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆท่ีเรา
จะแจ้งว่าบริเวณนี้จะเกิดอะไรผมคิดว่ามีน้อยมาก ผมผ่านไปครับผมเห็นแค่ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ไม้อัด ๑ แผ่นวางอยู่หน้าตึก โครงการต้ังใหญ่ต้ังโตแต่มีการ
ประชาสัมพันธ์แค่ไม้อัด ๑ แผ่น อยู่หน้าตึกว่าต่อไปจะสร้าง TK ปาร์ค ผมว่า
เสียดายโอกาสท่ีเราจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าทางเราได้ทํางาน
อะไรไปบ้างนะครับก็ฝากไว้ ด้วยนะครับ ผมเห็นด้วยครับกับการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศให้คนทํางานขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ ตอบข้ออภิปรายครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ครับ ขอขอบคุณท่าน ธนาคม  วิมลวัตรเวที ท่ีให้ข้อแนะนํา และขอขอบคุณ 
รองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะให้ความเห็นชอบในมติ 
ดังกล่าวขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย   
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๒ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖     ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑ ท่าน 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่      เชิญท่านรองบุญเหลือ  ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใน
เขตเทศบาลนครราชสีมา และองค์กรปกครองท้องถ่ินข้างเคียงรวมประมาณ  



-๑๔- 

 ๓๕๐ตันต่อวัน โดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ปัจจุบันเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะท่ีใช้ในการฝังกลบชํารุดเสียหาย ไม่คุ้มค่าซ่อมและรอจําหน่าย 
จํานวน ๒คัน   ซ่ึงไม่เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงานในการฝังกลบขยะ  ซ่ึงมี
ปริมาณท่ีมากข้ึน  ฉะนั้นจึงเห็นควรซ้ือรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการฝังกลบขยะให้ดียิ่งข้ึน แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ ต้ัง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงเห็นควรโอนงบประมาณมาเพ่ือดําเนินการดังนี้ 
โอนเพ่ิม 
โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สํานักการช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   +  จัดซ้ือรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบหมุนได้รอบตัวรถดีเซล   ๖  สูบ ความจุ
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ แรงม้า ติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ,เครื่องเสียง,ฟิล์มกรองแสง,วิทยุสื่อสาร ประจํารถ เป็นเงิน 
๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท 
โอนลด 
สํานักการช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบําบัดน้ําเสีย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ถนน 
     -   ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ําประตูระบายน้ําข่อยงามงบประมาณ ต้ังไว้ 
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพราะ
เหตุต้องขออนุญาตทํากิจการนอกเขตต่อสภาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง  รวมท้ังต้ังขอ
อนุญาตกรมชลประทานในฐานะเจ้าของพ้ืนท่ีก่อสร้างจึงยังไม่ได้ใช้สามารถโอนลด
ไปเพ่ิมด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการ จัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบหมุนได้รอบตัวรถ
ดีเซล  ๖ สูบ  ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  ๖,๔๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 
๑๔๗ แรงม้า  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ,เครื่องเสียง,ฟิล์มกรองแสง,วิทยุสื่อสาร 
ประจํารถ เป็นเงิน ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท 
     เนื่องจากการโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ความว่า 
    ข้อ ๒๗  การโอนงบเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ 



-๑๕- 

 สิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอได้โปรดยกมือครับ  
ขอเชิญ ส.ท. ปิติพงศ์   พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายปิติพงศ์ พราหมณี ในญัตตินี้
เก่ียวกับเรื่องฝังกลบขยะมูลฝอย  ผมใคร่ตั้งขอสังเกตว่าในเม่ือทราบว่าเครื่องจักร 
ไม่พอ น่าจะต้ังอยู่ในงบประมาณใหญ่ ไม่ใช้ว่านํางบประมาณด้านอ่ืนมาโอนลด 
แล้วก็มาเพ่ิมในส่วนนี้ อ่านแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจเหมือนสภาเทศบาลมี
ความผิด  คืออ่านด้านล่างของญัตตินี้ โอนลด ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ําประตู
ระบายน้ําข่อยงาม  งบประมาณ ต้ังไว้ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทไม่สามารถดําเนิน 
การได้ทันในงบประมาณ ๒๕๕๖ เพราะเหตุต้องขออนุญาตทํากิจการนอกเขตต่อ
สภาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังต้ังขออนุญาตกรมชลประทานเหมือนว่าท่ีสภา 
แห่งนี้ต้ังงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้ังไว้ลอยๆ เพ่ือท่ีมาโอนลดนําไปใช้
โครงการอ่ืน ผมอ่านแล้วรู้สึกไม่ดี ตัวผมไม่ได้เป็นสมาชิกเขต  ๒  กลัวว่าสมาชิก
เขต ๒ ก็ไม่สามารถตอบประชาชนไม่ได้ ถ้าเกิดน้ําท่วมผมขอฝากประเด็นนี้ไว้ด้วย
นะครับท่านประธาน 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ ตอบข้ออภิปรายครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณท่านสมาชิก สาเหตุท่ีไม่ต้ังงบ
เครื่องจักร อยู่ในงบประมาณปกติเพราะเม่ือปีท่ีแล้ว เครื่องจักร ๒ คันใช้งานได้
ปกติ ตอนนั้นขยะของเราวันละ ๒๐๐ ตัน นะครับ ก็ซ่อมมาเรื่อยๆ คิดว่าจะ
ประหยัดงบ สุดท้ายได้รับการร้องขอจากท้องถ่ินข้างเคียง ตอนนี้จากเดิมขยะ 
วันละ ๒๐๐ ตันนะครับ  เม่ือปีท่ีแล้วตอนเปิดไซต์ใหม่ๆ ปัจจุบันเพ่ิมข้ึนมาอีก
เกือบหนึ่งเท่าก็คือ  ๑๕๐  ตัน  อัตราการใช้งานของรถจริงๆ ควรจะใช้งาน
ประมาณ ๑๒ ชั่วโมง พอขยะปริมาณเข้ามาเพ่ิมข้ึนเนื่องจากท้องถ่ินใกล้เคียง 
แล้วท่ีไซต์ขยะเทศบาลตําบลจอหอมีปัญหา  ทางผู้ว่าราชการจังหวัดมีการร้องขอ
มาอย่างเราซ่ึงเป็นหน่วยงานท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพในการจัดเก็บทําให้มีปริมาณขยะ
เพ่ิมข้ึนจาก ๒๐๐ ตันเพ่ิมข้ึน ๑๕๐ ตัน เป็น ๓๕๐ ตันและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอีก
นะครับ เพราะฉะนั้นเครื่องจักรท่ีมีอยู่ตอนนี้มีรถขุดท้ังหมด ๔ คันนะครับ คัน
หนึ่งเสียอยู่แล้วเราเตรียมจําหน่าย  อีกคันใช้งานปกติ  ก็มีซ่อมสามสี่ครั้ง ตอนนี้
ค่าซ่อมจะเกินค่ารถแล้ว ประกอบกับเข่ือนข่อยงาม พอทําไปแล้วทางเทศบาล
ตําบลหัวทะเลเพ่ิงเลือกต้ังเสร็จสภายังไม่พร้อมเปิดประชุมสภาเทศบาล และทาง
ชลประทานมีการเปลี่ยนแปลงภายใน  จากเดิมคาดว่าจะอนุมัติให้เราก็ทําให้
อนุมัติช้าลง วิธีการแก้ไขตอนนี้ทางสมาชิกเขต ๒ จะตอบพ่ีน้องประชาชนได้ 
ตอนนี้ต้องยืมรถขุดของประปาคันท่ีได้รับมอบใหม่จากบริษัทไปขุดระบายตรงนั้น 
ขอรื้อบ่อปลาท้ังหมดออก เพราะฉะนั้นโฟรน้ําจะดูดออกจากใต้สะพานกลับรถ
ตรงนั้น ซ่ึงเดิมน้ําท่วมบริเวณ ถนนเบญจรงค์ ซอย ๘ ฝั่งถนนท้าวสุระ ฝั่งหน้า
จวนผู้ว่าฯ น้ําไปตันบริเวณใต้สะพานตรงนั้นเราต้ังเครื่องสูบแล้ว กําลังเครื่องสูบ
ต้ังเสร็จเรียบร้อย พอโฟรไปตรงนั้นจะติดบ่อปลา ติดข้างทางรถไฟท้ังหมด ตอนนี้ 



-๑๖- 

 ขุดเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ ก็ยืมรถประปาท่ีได้มาใหม่ ๆ มาขุด คาดว่าก่อน
ฝนนี้อีกสองอาทิตย์ตรงนั้นน่าจะโฟรยาวได้เลย เพราะว่าการไปต้ังตรงนี้ก็ตามท่ี
เข่ือนข่อยงามมันอยู่นอกเขตต้ังเสร็จการบํารุงรักษาการดูแลการ ปฏิบัติงาน
เนื่องจากอยู่นอกเขตเราส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ในเขตชลประทาน  การบริหาร
จัดการก็คงทําได้ยาก   แต่ว่าถ้าจะแก้ไขจริง  ๆ  เรื่องน้ําท่วมแบบถาวรเลยก็คง
จะต้องทํา แต่ว่าด้วยเง่ือนไขดังกล่าวท่ีผมได้กล่าวมาและความจําเป็นของปริมาณ
ขยะท่ีจะเพ่ิมข้ึน ท่านคงเคยไปดูท่ีไซต์ขยะ ๓๕๐ ตัน ปล่อยค้างไว้แม้แค่ครึ่งวันก็
กองใหญ่กว่าห้องประชุมสภาเทศบาล เพราะว่ามีขยะมาจากท่ีอ่ืนมาด้วยนะครับ 
ฉะนั้นปล่อยไว้ไม่ได้เลย ปัจจุบันได้ยืมรถของช่างโยธาบ้าง ช่างสุขาบ้าง เข้ามา
ช่วยกันจึงเป็นเรื่องท่ีเราต้องดําเนินการเร่งด่วน ซ่ึงทางคณะไปดูแล้วก็เห็นว่ารถใช้
สองสามสามวันซ่อมก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป จึงเสนอว่าน่าจะมีรถคันใหม่ให้ 
เพราะว่าแนวโน้มเราคิดว่าจะรับขยะได้ถึง ๕๐๐ ตัน ซ่ึงจะขยายปริมาณการ
รองรับต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย                      
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๔  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๔ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๓ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๓ ท่าน 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี   ๖ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี  

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
          ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยความ 
สามารถในการกําจัดมูลฝอย ๒๓0 ตันต่อวัน แต่ปัจจุบันปริมาณขยะท่ีเข้าสู่ระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย  มีประมาณ ๓50 ตันต่อวัน ซ่ึงเกินขีดความสามารถในการ
กําจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กําจัดขยะฯ จึงจําเป็นต้องนําขยะท่ีเหลือลงบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย ส่งผลให้พ้ืนท่ีของบ่อฝังกลบมูลฝอยหมดไปอย่างรวดเร็วดังนั้น เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมและยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบจึงได้จัดทํา
โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ
กําจัดมูลฝอยระยะท่ี ๒ แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงเห็น
ควรโอนงบประมาณมาเพ่ือดําเนินการดังนี้ 
โอนเพ่ิม 
โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สํานักการช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 



-๑๗- 

 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าจ้างท่ีปรึกษาเก่ียวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 
 -  โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบกําจัดมูลฝอยระยะท่ี ๒ ต้ังไว้ 8,000,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างท่ี
ปรึกษา เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดมูลฝอย
ระยะท่ี ๒ เป็นเงิน 8,000,000 บาท 
โอนลด 
สํานักการช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบําบัดน้ําเสีย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ถนน 
-ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ําประตูระบายน้ําข่อยงามงบประมาณ ต้ังไว้ ๑
8,000,000 บาท ไม่สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒556 เพราะ
เหตุต้องขออนุญาตทํากิจการนอกเขตต่อสภาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังต้องขอ
อนุญาตกรมชลประทานในฐานะเจ้าของพ้ืนท่ีก่อสร้างจึงยังไม่ได้ใช้สามารถโอนลด
ไปเพ่ิมด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดรายจ่ายอ่ืน ประเภท ค่าจ้างท่ีปรึกษาเก่ียวกับสิ่งก่อสร้าง
หรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี ๒ เป็นเงิน 
8,000,000 บาท 
    เนื่องจากการโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด 
๔ ข้อ ๒๗ ความว่า 
    ข้อ ๒๗  การโอนงบเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ 
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้   ขอได้โปรดยกมือครับ  
ขอเชิญ ส.ท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓  ผมมีข้อสงสัยอยากสอบถามทีมผู้บริหารเก่ียวกับ
โครงการปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัด 
ขยะมูลฝอยระยะท่ี ๒    เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เป็นไปได้ผมอยากทราบ
รายละเอียดครับว่ามีอะไรบ้าง เพ่ือท่านสมาชิกท่านอ่ืนท่ีอยู่ในสภาแห่งนี้ได้ 
พิจารณาว่าเห็นควรจะอนุมัติหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 



-๑๘- 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ ตอบข้ออภิปรายครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   เนื่องจากถ้าเราเห็นจากกราฟนะครับ

ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน  รายละเอียดก็คือการออกแบบตัวนี้เดิมวิธีกําจัดของเรา
ตอนนี้ เราคัดแยกขยะรีไซเคิล   แบ่งปุ๋ยอินทรีไปหมักก็จะเหลือปริมาณขยะมา
กลบฝังประมาณ  ๒๐ % เข้าไป ๑๐๐ กิโลกรัม มาฝังกลบ ๒๐ กิโลกรัม พอ
ปริมาณขยะท่ีเรารับเพ่ิมข้ึนข้อดีเรามีพลังงานเหลือขายผลิตไฟขายการไฟฟ้าได้
เพ่ิมข้ึน ข้อเสียคือพ้ืนท่ีเรามี ๘๐ ไร่ คัดแยกไม่ทันเครื่องมือมีอยู่แค่นั้น และก็การ
ท่ีจะไปต้ังงบประมาณเพ่ือก่อสร้าง งบท่ีก่อสร้างครั้งท่ีแล้วเป็นงบอุดหนุนจาก
กระทรวงมหาดไทย๑๐๐% เราจะไปของบต่อเราจะต้องออกแบบซ่ึงจะต้องมี
รายละเอียดพร้อมดําเนินการนะครับ มิฉะนั้นเราปล่อยไปอีก ๕ ปี เกณฑ์เผาขยะ
ผมคาดว่าจะเพ่ิมถึง ๕๐๐ ตันต่อวัน พ้ืนท่ีทหารได้เจรจาไว้คราวๆ มีพ้ืนท่ี
ประมาณ ๒๐๐ กว่าไร่ แต่เราขอ ๘๐ ไร่ และคิดว่าต่อไปเราจะขอท้ังหมดจะได้
ยืดอายุการใช้งานของบ่อกลบฝังซ่ึงเดิมเราคิดว่า ๒๐ ปี น่าจะใช้ได้หมด ๘๐ ไร่ 
แต่ดูปริมาณขยะเข้ามาแล้วยังไงก็ไม่พอนะครับ เม่ือเราคิดว่าเราจะรองรับ
ปริมาณ แล้วก็ดูเรื่องของพลังงานทดแทนเข้ามาด้วย เรื่องของปุ๋ยเข้ามา 
เพราะฉะนั้นการออกแบบรายละเอียดท้ังหมดจะต้องมีรายละเอียดพร้อมท่ีจะเดิน
เข้าไปสู่ขบวนการของบประมาณจากส่วนกลางซ่ึงปัจจุบัน ทางส่วนกลางใคร
พร้อมท่ีสุดจะอนุมัติให้ จะไม่เริ่มต้นโครงการให้ เพราะฉะนั้นท้องถ่ินใดมีความ
พร้อมท้ังรูปแบบการทํางานเขาก็จะสนับสนุนมาทันทีนะครับ ในส่วนรายละเอียด
ของโครงการรูปแบบใหม่ คงจะให้เจ้าหน้าท่ีได้ตอบรายละเอียด 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ขอเชิญ พันตรีวินัย  สายต่างใจ   ครับ 

พันตรี วินัย  สายต่างใจ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผม พันตรี วินัย สายต่างใจ ก่อนท่ี
ทางเจ้าหน้าท่ีจะอธิบาย ผมขออนุญาตถามคําถามอีกคําถามเลยนะครับ คือเห็น
กราฟค่าเฉลี่ยของขยะแล้วผมสงสัยอยากให้ท่านอธิบายเหตุผลว่าทําไมเดือน
กุมภาพันธ์ปริมาณขยะถึงข้ึน แล้วก็ลดลงมา แล้วก็ข้ึนอีกทีเดือนกรกฎาคม 
ตุลาคม ธันวาคม อย่างนี้ ผมเองเห็นตัวเลขแล้วนึกไม่ออกว่าทําไมถึงข้ึนแล้วก็ลง
อยากถามท่านเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญ ส.ท.ปรีชา  สุขพานิช ครับ 
นายปรีชา  สุขพานิช ครับผมสงสัย  ต้ังข้อสังเกตไว้ว่าการทําท่ีปรึกษาน่าจะมีระยะเวลา และการ

ออกแบบช่วงไหน  แบบไหน และถ้ามีปริมาณขยะเพ่ิมมาเราจะปรับ เปลี่ยนแบบ
ไหนบ้าง ไม่รู้ว่าท่ีปรึกษาท่ีเราจ้างมาจากหน่วยไหน วิศวกรจากไหน เชี่ยวชาญ
ด้านไหนบ้างนะครับ  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ     
ขอเชิญ ส.ท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงษ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สําหรับเรื่องจ้างท่ีปรึกษาผมมองยังไงก็
คงต้องจ้าง เพราะว่าปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆแนวทางแก้ปัญหาเป็นอย่างไรผมมี
ข้อสงสัยอยู่ว่าปัจจุบันนี้เตาเผาขยะเรา เราสามารถเผาได้วันหนึ่งเท่าไรเม่ือเทียบ
กับปริมาณขยะแล้วมันพอไหม ถ้าขยะเราเพ่ิมสูงสุดเตาเผาขยะจะเผาได้เท่าไรผม
ก็มองว่าตามท่ีท่าน รองบุญเหลือได้กล่าวว่าสุดท้ายถ้ามันแยกไม่ได้ก็ต้องมาฝัง  



-๑๙- 

 กลบทําให้เราเสียพ้ืนท่ีบ้างส่วนไปเปล่าๆอีกเยอะแทนท่ีเราจะใช้ได้อีกสัก ๒๐ ปี
อาจเหลือแค่ ๑๐ ปี ถ้าเตาเผาเราทํางานได้เต็มท่ีเราก็จะน่าลดปริมาณขยะท่ีจะ
นํามาฝังกลบได้อีกเยอะ    ตอนนี้เตาเผาเราทํางานเต็มท่ีหรือยัง   ตามท่ีท่าน  
รองบุญเหลือกล่าว   ขออนุญาตเอ่ยนามอีกครั้ง    ถ้าเราเผาได้มากเท่าไรเราก็
ผลิตไฟฟ้าได้มากเท่านั้นสามารถนําไปจําหน่ายได้ด้วย ถ้าเครื่องมือไม่พอถ้าต้อง
จัดซ้ือจัดจ้างก็จําเป็นต้องซ้ือยกเหตุและผลมาคุยในสภาแห่งนี้ผมว่าสมาชิกทุก
ท่านให้ถ้ามีเหตุและผลพอ ทํางานไม่ทันจริงๆเพราะเครื่องมือไม่พอให้เสนอมา
ครับ สภาแห่งนี้ยินดีจัดสรรงบประมาณให้ อยู่ ท่ีว่าพอจัดเครื่องมือมาให้แล้ว
ประสิทธิภาพในการทํางานได้เต็มท่ีอย่างท่ีเราต้องการหรือเปล่า      ฝากไว้ด้วย
นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ ตอบข้ออภิปรายครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านสมาชิกครับ ตอบคําถามเรื่องการจ้างท่ีปรึกษาศึกษาอย่างไร เราคาดว่า
ให้ศึกษา อันดับแรกเลยเราให้พยากรณ์ขยะก่อนว่าขยะอีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะมี
เท่าไร เมืองจะขยายไปทางไหนเรายกตัวอย่างง่ายๆ ท่ีปรึกษาเขาต้องมาศึกษา
ปริมาณขยะให้เราเน้นอย่างน้อย ๒๐ ปีข้างหน้าเพราะเวลาวางแผนส่วนใหญ่ทุก
แห่งก็จะวาง ๒๐ ปี เมืองจะเกิดตรงไหนคิดว่าเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครจะข้ึน 
อําเภอสูงเนินเขาจะทําไซต์ขยะเหมือนเราไหม อบจ.ก็ต้องการดําเนินการแต่
โอกาสเกิดข้ึนของ อบจ. มีไหมเพราะว่าพ้ืนท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีของส่วนราชการ ท่ี
เชียงใหม่ นครสวรรค์ ภูเก็ตเกิดปัญหาหมดนะครับ เพราะเป็นพ้ืนท่ีทหาร ทหาร
พร้อมให้ความร่วมมือ บริษัทท่ีจะจ้างมาเขาต้องคํานวณอีก ๒๐ ปีข้างหน้าทํานาย
ข้ึนมาเลยว่าปริมาณขยะเท่าไรว่าจะออกแบบอุปกรณ์และวิธีการ คือตอนนี้ต้อง
นําพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง เนื่องจากพ้ืนท่ีมีอยู่แค่นี้จริงๆ ๘๐ ไร่ และทหารพร้อมให้อีก 
๑๒๐ ไร่เป็น ๒๐๐ ไร่ มีพ้ืนท่ีอยู่ ๒๐๐ ไร่ ต้ังโจทย์ไว้ท่ี ๒๐๐ ไร่ ต้องกําจัดขยะท่ี
เขาจะคํานวณในอนาคตข้ึนมา เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครจะข้ึน บ้านจัดสรรจะ
ข้ึน คนจะไหลเข้าในเขตเมืองคิดว่าท้องถ่ินท่ีอยู่รอบๆเขตเราจะมีประชากร
เพ่ิมข้ึนเท่าไร เด๋ียวรถไฟความเร็วสูง เด๋ียวมอเตอร์เวย์มาเพราะฉะนั้นการ
เจริญเติบโตของเมืองจะต้องควบคู่กันไปนี้คือการตอบประเด็นท่ีหนึ่ง ต่อไป
ประเด็นท่ีสองเรื่องของเตาเผา เราไม่มีเตาเผานะครับมีแต่เครื่องป่ันไฟ มีแต่บ่อ
หมักหมักเป็นแก๊สมาป่ันไฟตอนนี้ท่ีสเปกท่ีเราออกไว้เดิมเราคิดว่าจะใช้เวลาสัก ๒ 
ปีเพ่ือเต็มกําลังไปด้วยผลิต ประมาณ ๔ เมกะวัตใช้ส่งในไซด์ของเราท่ีเราทํางาน
ตอนนี้เราไม่ต้องจ่ายค่าไฟส่งเลี้ยงทหารบริเวณนั้นบางส่วน  ๔ เมกะวัตคาดว่าเรา
เคยคุยในสภาว่าจะใช้เวลาสัก ๒ ปีจะใช้กําลังผลิตถึงจะเต็มระบบตอนนี้เต็ม
ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าปริมาณขยะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนท่านจะสังเกต
ว่าการพยากรณ์บางทีมันไม่ค่อยแม่นยํา ผมยืนยันสมัยกู้เงิน OECF ตอนนั้นทํา
ประปาลําตะคองมะขามเฒ่า   ๖๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะใช้ได้อีก ๒๐ ปี
นะครับกําลังผลิต ๑๐๐,๐๐๐ คิว แต่ก่อนไม่มีโรงมะขามเฒ่า อัษฎางค์ผลิตได้วัน
ละ ๒๐,๐๐๐ คิวนะครับพอมีโรงมะขามเฒ่ากําลังผลิตได้ ๑๐๐,๐๐๐ คิว รวมเป็น 
๑๒๐,๐๐๐ คิว ไม่เกิน ๕ ปีเต็มกําลังการผลิตไม่พอใช้   เช่นเดียวกันครับท่ีหนอง
บอนยังไม่ได้ผลิตกําลังการผลิต ๑๐๐,๐๐๐ คิว ตอนนี้ผลิตได้แค่ ๒๐,๐๐๐ คิว 
เพราะน้ํามีแค่นั้นถ้าเราได้สูบน้ําจากลําแชะ หรือว่าลํามูล และขุดบ่อแล้วลูกค้ารอ 



-๒๐- 

 ใช้น้ําเราเยอะมาก ๑๐๐,๐๐๐ คิวยังไงก็ไม่พอ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นได้ปรึกษากับท่าน
นายกแล้วว่ายังท่านนายกก็ต้องสงวนน้ําบ้างส่วนไว้     เราผลิตได้๑๐๐,๐๐๐ คิว 
ท่ีจริงแล้วน้ําในเมืองหักจากมะขามเฒ่าแล้วเราจะขาดอยู่ ๒๐,๐๐๐ คิว แต่เรา
ผลิตได้ ๑๐๐,๐๐๐ คิว เราต้องนําไปจําหน่ายเลย ๘๐,๐๐๐ คิว เพ่ือนําต้นทุน
กลับมาให้เร็วท่ีสุดเพราะประปากู้เงินนะครับ เราต้องนําไปจําหน่ายให้มากท่ีสุด
เพ่ือจะนํากลับมาชําระหนี้ แต่ว่าจะหวังผลกําไรอย่างเดียวบ้างทีก็ไม่คุ้มเพราะใน
ฤดูแล้งก็จะต้องกักเก็บน้ําไว้ ถึงจะผลิตได้ปริมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คิวก็ตามเราจะต้อง
จําหน่ายแค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อีก ๕๐ – ๓๐ เปอร์เซ็นต์ท่ีเหลือก็ต้องสํารองไว้เวลา
ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวิธีการพยากรณ์วิธีการใช้บางครั้งมีแล้ว บางครั้ง
สถานท่ีต่างๆ ขอมาก็ต้องให้ ท่ีเคยศึกษามาว่า ๒๐ ปีก็ไม่พอ ฉะนั้นเรื่องของการ
ออกแบบเตรียมการไว้ล่วงหน้า ๒๐ ปีเป็นอย่างน้อยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย 
ขอเชิญ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตอบข้ออภิปราย 

นายเนติวิทย์  เริงสุขพิพัฒนะ 
รก.ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 
 จากกราฟช่วงท่ีเราออกแบบในเฟสท่ี ๑ ขยะของเราในปีพ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๙       
ช่วงท่ีเราออกแบบเป็นขยะประมาณ ๒๐๐ ตัน มาประมาณ ๑๐ ปีตลอด ฉะนั้น
จะเห็นว่าจากปีพ.ศ. ๒๕๕๐ มาถึงปัจจุบันกราฟข้ึนมาเรื่อยๆเหตุท่ีกราฟข้ึนมา
เรื่อยๆมาประมาณอีก ๑๕๐ – ๓๕๐ นะครับเกิดจากเราได้เป็นกลุ่มของการกําจัด
ขยะนะครับมีอําเภอเมือง อําเภอขามทะเลสอ บางส่วนของอําเภอโชคชัยและมี
สถานท่ีอ่ืนอีกท่ีมีปัญหามาขอกําจัดขยะท่ีเรา ขยะเพ่ิมข้ึนจากการคาดการณ์ของ
เราประมาณ ๔๐๐ ตันต่อวัน แต่เฉลี่ยปีท่ีแล้ว ๓๕๐ ตันต่อวัน ไซด์ขยะเฟสท่ี ๑ 
ออกแบบไว้ ๒๓๐ ตันต่อวัน  ๒๐ ปี แต่มาตอนนี้เปิดไซด์มา ๑ ปี ปริมาณขยะ
เพ่ิมข้ึนอีกเท่าหนึ่ง ต่อไปทางเราคิดไว้ปัจจุบันเราไม่มีระบบการเผา เรามีระบบ
การแยกขยะ ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานเพ่ือนําแก๊สไปผลิตไฟ ต่อไป
ระบบท่ีเรามองไว้ก็คือเตาเผาเพราะว่าขยะปริมาณ ๓๕๐ ตัน การทําเตาเผาก็จะ
คุ้มค่ากับการลงทุนและผลผลิตท่ีได้รับนะครับ สําหรับโครงการเฟสต่อไปท่ี
ประมาณการไว้ประมาณ ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับค่าออกแบบ 
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอัตราส่วนเม่ือเทียบกับงบประมาณก็ยังไม่ถึง ๑ 
เปอร์เซ็นต์นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย                      
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๓ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๓ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒ ท่าน 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 



-๒๑- 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โครงการปรับปรุง
บริเวณช้ัน  ๒ อาคารสํานักการช่าง  เชิญท่านรองบุญเหลือ  ครับ 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท อาคารต่าง ๆ  รายการ ค่าปรับปรุงบริเวณชั้น ๒  อาคารสํานักการช่าง  
เป็นเงิน๒,๐๐๐,๐๐๐บาท(สองล้านบาทถ้วน)   
    จากการสํารวจสถานท่ีท่ีจะทําการปรับปรุง ณ ปัจจุบัน พบว่า สภาพอาคารมี
ความชํารุดทรุดโทรมเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจากบริเวณชั้น ๒ ของอาคารดังกล่าว มี
หน่วยงานท่ีให้บริการแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ จํานวน ๓ หน่วยงาน ซ่ึงใน
ปัจจุบันพบว่ามีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจํานวนมาก แต่สถานท่ีท่ีให้บริการ
คับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการ, บริเวณพ้ืนพบการชํารุดเสียหายเพ่ิมข้ึน, สี
ภายในอาคารมีการหลุดร่อน, บริเวณห้องน้ําชั้น ๒ พ้ืนและสุขภัณฑ์ชํารุดเพ่ิมข้ึน มี
การรั่วซึมของน้ํา และระบบไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ, ในส่วนของเครื่องปรับ 
อากาศนั้นมีสภาพชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยช่างได้เข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ไม่
สามารถจัดหาอะไหล่มาทดแทนของเดิมท่ีชํารุดได้ เพราะเป็นเครื่องปรับอากาศรุ่น
เก่าได้ติดต้ังมาเป็นระยะเวลานาน จากเหตุชํารุดบกพร่องหลายรายการนี้ ทําให้
ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ 
ท้ังนี้ อาคารสํานักการช่างได้ทําการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๒๕ปี แล้ว 
สภาพอาคารมีการเสื่อมโทรมตามสภาพและระยะเวลาท่ีผ่านมา จากสาเหตุดังกล่าว 
ข้างต้นทําให้งบประมาณท่ีได้จัดต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการปรับปรุง  จึงมีความจําเป็น
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดใหม่เปรียบเทียบกับรายละเอียดเดิม ดังต่อไปนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  อาคารต่าง ๆ 
รายการ  ค่าปรับปรุงบริเวณชั้น ๒ 
อาคารสํานักการช่าง   ต้ังไว้
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทสําหรับจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในบริเวณส่วน
สํานักงานชั้น ๒ อาคารสํานักการช่าง 
โดยทําการรื้อถอนพ้ืนของเดิม พร้อม
ทําการติดต้ังใหม่ พ้ืนท่ีประมาณ๕๔๐ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  อาคารต่าง ๆ 
รายการ  ค่าปรับปรุงบริเวณชั้น ๒ 
อาคารสํานักการช่าง  ต้ังไว้ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทสําหรับจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในบริเวณส่วนสํานัก 
งานชั้น ๒ อาคารสํานักการช่าง โดยทํา
การรื้อถอนผนังก่ออิฐ, วัสดุปูพ้ืน
ของเดิม พร้อมทําการติดต้ังใหม่พ้ืนท่ี  



-๒๒- 

 ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ตารางเมตร และปรับปรุงห้องน้ํา
บริเวณชั้น ๒ โดยทําการรื้อถอน 
กระ เบ้ืองปูพ้ืนผนังและสุขภัณฑ์
ของเดิม พร้อมทําการติดต้ังใหม่ 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคมแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป)  เป็นเงิน  ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 

ประมาณ ๕๔๐ ตารางเมตร และ
ปรับปรุงห้องน้ําบริเวณชั้น๒ โดยทําการ
รื้อถอนกระเบ้ืองปูพ้ืนผนังและสุขภัณฑ์
ของเดิม, ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของเดิม 
ระบบสุขาภิบาลของเดิม พร้อมทําการ
ติดต้ังใหม่, ทาสีภายในอาคาร และรื้อ
ถอนเครื่องปรับ อากาศของเดิมท่ีชํารุด 
พร้อมทําการติดต้ังเครื่องปรับอากาศใหม่  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท  
งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้)  เป็นเงิน 
๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  
     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ อํานาจเป็น
ของสภาท้องถ่ินท่ีจะพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ 
ความว่า 
    ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ 
สภาท้องถ่ิน 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอเชิญ สท. ธนาคม วิมลวัตรเวที ครับ 
นายธนาคม วิมลวัตรเวที กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นาย ธนาคม  วิมลวัตรเวที  

ผมเห็นด้วยครับกับญัตตินี้ครับเพราะว่าในส่วนงานราชการของเราท้ังด้านงาน
ประปา งานทะเบียนราษฎร์ หลายหน่วยงานได้มีการปรับปรุงเรียบร้อย แต่ของ
สํานักการช่างของเราไม่มีการปรับปรุงมานานแล้วนะครับ อาคารเป็นอาคารของ
งานทะเบียนราษฎร์เข้าไปแล้วได้รับความสะดวกมีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
พอข้ึนไปติดต่อสํานักการช่างชั้น ๒ แล้วสภาพแตกต่างกันมากสภาพรกแออัดมาก
ครับอย่างน้อยการทํางานของกองช่างเรา ท้ังสถาปนิกวิศวกร ต้องมีอารมณ์ศิลปิน 
ในการคิดงานก่อสร้าง ออกแบบอาคารต่างๆต้องใช้เวลา แต่สภาพบรรยากาศใน
การทํางานเป็นไปด้วยแออัดครับ ผมเห็นด้วยครับในการปรับปรุงครั้งนี้ น่าจะเพ่ิม
ท่ีสําหรับประชาชนไว้รอการติดต่อจะดีมากเลยครับ เพราะประชาชนท่ีมาติดต่อ 



-๒๓- 

 บอกว่าไม่สะดวกไม่เป็นสัดส่วน ขอบคุณครับฝากผู้บริหารด้วยครับ เพ่ือเป็นหน้า
เป็นตาของเทศบาลครับ 

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย                      
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๓ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๓ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่     
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒ ท่าน 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โครงการปรับปรุงบริเวณชั้น  ๒ อาคารสํานัก
การช่าง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โครงการปรับปรุงบริเวณช้ัน  ๒ อาคาร
สํานักการช่าง 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖            
เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
      ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมาได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 
อาคารต่าง ๆ  รายการ ค่าปรับปรุงบริเวณชั้น๒  อาคารสํานักการช่าง  เป็นเงิน 
๙๐๐,๐๐๐ บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน)   

    จากการสํารวจสถานท่ีท่ีจะทําการปรับปรุง ณ ปัจจุบัน พบว่า สภาพอาคารมี
ความชํารุดทรุดโทรมเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจากบริเวณชั้น ๒ ของอาคารดังกล่าว มี
หน่วยงานท่ีให้บริการแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ จํานวน ๓ หน่วยงาน  ซ่ึงใน
ปัจจุบันพบว่ามีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจํานวนมาก แต่สถานท่ีท่ีให้บริการ
คับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการ, บริเวณพ้ืนพบการชํารุดเสียหายเพ่ิมข้ึน, สี
ภายในอาคารมีการหลุดร่อน, บริเวณห้องน้ําชั้น ๒พ้ืนและสุขภัณฑ์ชํารุดเพ่ิมข้ึน มี
การรั่วซึมของน้ํา และระบบไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ, ในส่วนของเครื่องปรับ 
อากาศนั้นมีสภาพชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยช่างได้เข้ามาตรวจสอบ แล้วแต่
ไม่สามารถจัดหาอะไหล่มาทดแทนของเดิมท่ีชํารุดได้ เพราะเป็นเครื่องปรับอากาศ
รุ่นเก่าได้ติดต้ังมาเป็นระยะเวลานาน จากเหตุชํารุดบกพร่องหลายรายการนี้ ทําให้
ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ 
ท้ังนี้ อาคารสํานักการช่างได้ทําการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๒๕ ปี แล้ว 
สภาพอาคารมีการเสื่อมโทรมตามสภาพและตามระยะเวลาท่ีผ่านมา  จากสาเหตุ
ดังกล่าวข้างต้นทําให้งบประมาณท่ีได้จัดต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการปรับปรุง  จําเป็น 
ต้องโอนงบประมาณมาเพ่ิมอีก จํานวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท
ถ้วน)  โดยโอนลดจากด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งาน 



-๒๔- 

 บําบัดน้ําเสีย (จ่ายจากรายได้) หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ถนน  รายการ ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ําประตูระบายน้ํา
ข่อยงาม  มาเพ่ิมเป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
รายละเอียด ดังนี้ 

โอนเพ่ิม 
สํานักการช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  อาคารต่าง ๆ 
   -  ค่าปรับปรุงบริเวณชั้น ๒ อาคารสํานักการช่าง  ต้ังไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาทโอนเพ่ิม 
๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พ้ืนท่ีภายในบริเวณส่วนสํานักงานชั้น ๒ อาคารสํานักการช่าง โดยทําการรื้อถอน 
ผนังก่ออิฐ, วัสดุปูพ้ืนของเดิม พร้อมทําการติดต้ังใหม่ พ้ืนท่ีประมาณ ๕๔๐ ตาราง
เมตร และปรับปรุงห้องน้ําบริเวณชั้น ๒ โดยทําการรื้อถอนกระเบ้ืองปูพ้ืนผนังและ
สุขภัณฑ์ของเดิม, ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของเดิม ระบบสุขาภิบาลของเดิม พร้อมทํา
การติดต้ังใหม่, ทาสีภายในอาคาร และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิมท่ีชํารุด  
พร้อมทําการติดต้ังเครื่องปรับอากาศใหม่  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากรายได้)  เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
โอนลด 
สํานักการช่าง 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบําบัดน้ําเสีย  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ถนน 
   -  ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ําประตูระบายน้ําข่อยงาม  งบประมาณต้ังไว้ 
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณไม่สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 
๒๕๕๖  เพราะเหตุต้องขออนุญาตทํากิจการนอกเขตต่อสภาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 
รวมท้ังต้องขออนุญาตกรมชลประทานในฐานะเจ้าของพ้ืนท่ีก่อสร้างจึงยังไม่ได้ใช้  
สามารถโอนลดไปเพ่ิมด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท อาคารต่าง ๆ  รายการ 
ค่าปรับปรุงบริเวณชั้น ๒  อาคารสํานักการช่าง    เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  



-๒๕- 

 

 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)     
   เนื่องจากการโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด  ข้อ ๒๗ ความว่า 
  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอเชิญ ส.ท. ฉัตร สุภัทรวณิชย์ ครับ 
นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นาย ฉัตร สุภัทรวณิชย์ สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ เรามาประชุมกันถึงระเบียบวาระนี้จะเห็นได้ว่าเรามีความห่วงใย 
เข้าใจในสํานักการช่างเป็นอย่างมาก สํานักการช่างเป็นสํานักท่ีสําคัญไม่ใช่แค่
ชาวบ้านมาติดต่อ      สมาชิกทุกท่านมีเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นถนน 
เสาไฟฟ้า หินคลุกสิ่งต่างๆ เราจะต้องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมีการติดต่อ
ประสานงานกับสํานักการช่าง ผมก็เป็นคนหนึ่งท่ีได้รับทราบปัญหาเราก็มีความ
ห่วงใยมีความประสงค์ท่ีอยากจะปรับปรุงซ่อมแซมให้สภาวะการทํางาน 
สภาพแวดล้อมในการทํางานเอ้ืออํานวยต่อทุกๆท่านในสํานักการช่างนะครับ ฉะนั้น
มาถึงระเบียบวาระท่ีเราคุยกันผมเห็นด้วย อยากให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ี
ปรับปรุงท่ีดีข้ึน 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย                      
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๔ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๔ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    ขอ
ได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๓ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๓ ท่าน 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖            
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖             
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๙   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

พ.ศ.  ๒๕๕๖    เชิญท่านรองบุญเหลือ  ครับ 

 เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ด้วยปัจจุบันเทศบาลนครนครราชสีมายังมีปัญหาท่ีประสบอยู่  คือ  ปัญหาการ
กําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยรอบและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  จํานวน  ๒๔  แห่ง  ซ่ึงทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้ทําการ 
 
 

 



-๒๖- 

 ก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย  ระยะท่ี ๑  แต่ยังไม่สามารถรองรับขยะท่ีมีจํานวน
มากต่อวันและปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ   โดยในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะ
ประมาณ  ๓๕๐  ตันต่อวัน  แต่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลสามารถรองรับ
ขยะมูลฝอยได้รวมประมาณ  ๒๓๐  ตันต่อวัน  จะมีปริมาณขยะคงเหลือจากการคัด
แยกและยังไม่คัดแยก  ซ่ึงจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการฝังกลบ  โดยจะต้องมีดินถม
เพ่ือฝังกลบและใช้รถดันตีนตะขาบ  รถขุดไฮโดรลิคในการขุดฝังกลบ  ประกอบกับ
ได้รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนในการจัดทําประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ชุมชน ปี  ๒๕๕๗  โดยได้รับมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในเรื่อง  ถนน  ตรอก  ซอย  ต่าง ๆ  ท่ีชํารุดเสียหายรวมท้ังฟุตบาททาง
เท้าภายในชุมชนต่าง ๆ  ทําให้ยานพาหนะใช้งานหนักรวมถึงมีอายุการใช้งานมา
ยาวนาน  เป็นเหตุให้ต้องมีการซ่อมบํารุงรักษาบ่อยครั้งและยังมีการใช้วัสดุเชื้อเพลิง
เป็นจํานวนมาก  แต่เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้เพ่ือดําเนินการในการจัดหาวัสดุ  
ซ่อมแซมยานพาหนะไม่พอจ่ายตลอดปีงบประมาณ  จึงมีความจําเป็นต้องโอนมาเพ่ิม  
เป็นเงินท้ังสิ้น  ๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 
โอนเพ่ิม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบําบัดน้ําเสีย 
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย 
     ประเภท- รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ต้ังไว้  ๒,๒๗๖,๐๐๐  บาท 
จ่ายไปแล้วคงเหลือ  ๑,๐๑๔,๑๙๔  บาท  โอนมาเพ่ิม  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
ค่าวัสดุ 
    ประเภท  -วัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   โอนมาเพ่ิมครั้งก่อน  
๘๐๐,๐๐๐ บาทจ่ายไปแล้วคงเหลือ ๕๑๕,๘๗๕ บาทโอนมาเพ่ิม๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ประเภท  -  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ต้ังไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โอนมาเพ่ิม
ครั้งก่อน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  จ่ายไปแล้วคงเหลือ  ๕๐๐,๔๒๖  บาท  โอนมาเพ่ิม  
๕๐๐,๐๐๐  บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ 
ค่าวัสดุ 
ประเภท -  วัสดุก่อสร้าง  ต้ังไว้  ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท  เคยโอนลด  ๖๐๐,๐๐๐ บาท   
จ่ายไปแลว้คงเหลือ  ๖๒๕,๙๓๘  บาท  โอนมาเพ่ิม  ๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท 
โอนลด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบําบัดน้ําเสีย 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 



-๒๗- 

 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  -  ถนน 
   รายการ ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ําประตูน้ําข่อยงาม ต้ังไว้ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(จ่ายจากรายได้)  งบประมาณไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ  
๒๕๕๖  เพราะเหตุต้องขออนุญาตทํากิจการนอกเขตต่อสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั ้งต ้องขออน ุญาตกรมชลประทานในฐานะเจ ้าของ พื ้น ที ่ที ่ก่อสร้าง  
งบประมาณยังไม่ได้ใช้สามารถโอนลดได้ จึงขอโอนลดเป็นเงิน  ๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท   
    เนื่องจากการโอนลดงบประมาณรายจ่ายจะต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗ 
     ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ท่ีทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอได้โปรดยกมือครับ ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย                      
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๔ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๔ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖    
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๓ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๓ ท่าน 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖     
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖     
 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล   
รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก    ผู้อํานวยการกอง    ท่านประธาน
ชุมชน    สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม   และร่วม
สังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปิดการประชุม  

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐  น.                                       
 

          เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์  
         นิวัฒน์      ทาน   

 

       



 

-๒๘- 
 

    คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี     ๒๑   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
      (ลงชื่อ)         ปรีชา     สุขพานิช    ประธานกรรมการ 
         (นายปรีชา     สุขพานิช)    

   (ลงชื่อ)            มติ   อังศุพันธ์      กรรมการ 
                     (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  กรรมการ           
     (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)                                    

   (ลงชื่อ)      สุพจน์    ไทยสมัคร  กรรมการและเลขานุการ 
                 (นายสุพจน์    ไทยสมัคร) 
  

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

         (ลงชื่อ          สุรชัย    เลี้ยงอักษร           ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                              ( นายสุรชัย    เลี้ยงอักษร )  

 
 

                     

 

    

                             

            
                         
 
 

 
  

 
  



 

-๒๘- 
 

    คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี         พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
      (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 
                              ( นายสุรชัย    เลี้ยงอักษร )  

 
 
 
 

 

 


