
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี  ๒ 
วันท่ี    ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๖      เวลา    ๑๓.๓๐    น. 

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

ผู้มาประชุม 
 

  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล   
   ๒.  นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย    รองประธานสภาเทศบาล 
    ๓.  นางจุรีรัตน ์  ภูห้องไสย์  สมาชิกสภาเทศบาล     
    ๔.  นายฉัตร  สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล      

๕.  นายชลชาติ             ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล  
๖.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล  

  ๗.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล  
  ๘.  นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล 
      ๙.  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๐. นายพงษ์ศักด์ิ     ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๑. นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล       
     ๑๒. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๑๓.นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๔. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
      ๑๕. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๖. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๗. นายสุรพจน์   หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๘. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล     
    ๑๙. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
        -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
     ๑.  นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี   
   ๒.  นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี     
  ๓.  นายบํารุง    เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี 
                     ๔.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
    ๕.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
     ๖.  นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
    ๗.  นายวีระชัย   ทองไพบูลย์   รองปลัดเทศบาล    
   ๘. นายอํานวย  ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง  
    ๙. นายจิรศักด์ิ    กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
                     ๑๐. นางนิลบุล   โชคบัญชา   ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
     ๑๑. นางอธิชา   รุมพล   ผู้อํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      ๑๒. นายเฉลิม    ราชอาสา    ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
    ๑๓. นายประสิทธิ์   มหาวีระวัฒน์    แทน ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 



-๒- 
 

 ๑๔. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์    ผู้อํานวยการส่วนการโยธา  
          ๑๕. นางสาวนิตยา   เพลิดจันทึก     ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
   ๑๖. นางเนตรดาว  ทองประกอบ   ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 

๑๗. นางนิยดา  เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   ๑๘. นางคู่ขวัญ  บุญชัยสุข  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  ๑๙. นายนิคม     เหาะสูงเนิน    รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
   ๒๐. นางวริษฐา   พรรณภัทราพงษ์  ผู้อํานวยการส่วนบริการการแพทย์ 

๒๑. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
๒๒. นายเนติวิทย์   เริงสุขพิพัฒนะ   รก. ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
๒๓. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๔. นางฉันทจิต      หม่ันมา    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ๒๕. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๒๖. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
  ๒๗. นายบุญมี    เดชาวุธ    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
      ๒๘. นายวรวิทย์   วัฒนโรจนกิจ     ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๑ 
   ๒๙. นายนพรัตน์   มาลัยเปีย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๒ 
  ๓๐. นายประเวชพล    นนทะไชย   ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๓ 
   ๓๑. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

๓๒. นางสาวปริณดา   พิทักษ์ธานินทร์   หัวหน้าแผนงานและโครงการ  
    ๓๓. นายสายชล   ประณีตพลกรัง    หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ 

๓๔. นางสาววาสนา  สนิทโกศัย   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว 
๓๕. นายศุภชาติ  เจริญวิวัฒนพงษ์  หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 

      ๓๖. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
     ๓๗.  นางสาวณัฐกานต์   บางกระ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
    ๓๘.  นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
                     ๓๙. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ   จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
   ๔๐. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    ๔๑. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๒. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๓. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 
      ๔๔. นางภัทมาภรณ์   บุญชู       เจ้าพนักงานการคลัง ๕ 
     ๔๕. นางสาวนิตยา    จงจอหอ      พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ๔๖. นางสาวศศิกานต์     ดาดพุดซา     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔  
    ๔๗. ร.ต.กสินธ์   เนื่องสุวรรณลักษณ์  ประธานชุมชนหลังวัดสุทธจินดา 
       ๔๘. ด.ต.หญิง วิมน  ขอแนบกลาง    ประธานชุมชนทุ่งมหาชัย    
    ๔๙. จ.ส.อ.จรูญ    เภสัชชา    ประธานชุมชนพานิชเจริญ  
    ๕๐. นางณัฏธิดา   จุมพลพงษ์    ประธานชุมชนหนองแก้ช้าง 
    ๕๑. นางสัมฤทธิ์   เนียมแสง  ชุมชนบ้านหนองไผ่ล้อม 
   ๕๒. นางถนอมศรี  มุ่งฝากกลาง   ประธานชุมชนหลักร้อย 
    ๕๓. นางสมหมาย   มากทองคํา   ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
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    ๕๔. นางลออศรี    ศรีไสย     ประธานชุมชนย่าโม ๔ 
        ๕๕. นางสํารวย    ชอบรัก     ประธานชุมชนหลัง รพ.เซนต์เมรี่ 
    ๕๖. นางเสาวณีย์  สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 
 เริ่มประชุม  เวลา     ๑๓.๓๐       น. 
              โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ประจําปี  ๒๕๕๖ 
ครั้งท่ี   ๒   ผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม   นะครับ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                           -ไม่มี- 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗   ในวาระท่ี ๑  ขอเชิญท่านรองบุญเหลือครับ                             

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทฒสมนตรี 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    บัดนี้ ถึงเวลาท่ีจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
เทศบาลนครนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้ 
    ๑. สถานะการคลัง  ของงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   มีเงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  
๘๕๗,๕๑๑,๗๙๕.๑๔  บาท   เงินสะสม  จํานวน  ๔๘๔,๒๒๑,๕๕๖.๗๖  บาท  
และทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  ๒๙๘,๑๙๕,๙๒๖.๙๖  บาท  
    ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ของงบประมาณ
รายจ่ายท่ัวไปมีรายรับจริง จํานวน  ๘๖๒,๖๙๑,๑๒๐.๙๘  บาท  และรายจ่าย
จริง  จํานวน  ๘๐๑,๓๒๖,๐๘๐.๗๕  บาท ดังนี้ 
    งบกลาง     ๘๔,๐๕๒,๓๗๒.๑๕ บาท 
    งบบุคลากร ประกอบด้วยหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว)          
๑๙๔,๓๕๕,๓๕๕.๓๕ บาท 
    งบดําเนินงาน  ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  และหมวด  
 ค่าสาธารณูปโภค ๓๒๑,๐๔๙,๙๙๔.๒๘  บาท 
    งบลงทุน  ประกอบด้วยหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑๑๐,๔๓๘,๙๕๘.๙๗  บาท 
    งบรายจ่ายอ่ืน  ประกอบด้วยหมวดรายจ่ายอ่ืน ๑๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท  
     งบเงินอุดหนุน  ประกอบด้วยหมวดเงินอุดหนุน ๗๗,๕๗๙,๔๐๐.๐๐บาท 
     ของงบเฉพาะการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกอบด้วย    
     กิจการประปามีรายรับจริง จํานวน  ๒๒๗,๘๘๒,๖๙๐.๑๐ บาทรายจ่ายจริง  
จํานวน  ๒๑๓,๖๘๐,๗๒๔.๑๖ บาท 
     กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑  มีรายรับจริง จํานวน 
๖๙,๗๒๗,๗๙๙  บาท  รายจ่ายจริง  จํานวน ๓๕,๘๖๗,๕๐๐.๐๑ บาท  



-๔- 
 

     กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒  มีรายรับจริง จํานวน 
๖๐,๗๓๗,๕๘๕.๓๕  บาท   รายจ่ายจริง จํานวน  ๓๑,๗๐๐,๕๑๙.๒๖ บาท        
    กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓  มีรายรับจริง  จํานวน 
๔๓,๐๔๔,๘๔๗.๙๓  บาท   รายจ่ายจริง  จํานวน  ๒๕,๕๗๔,๗๕๑.๐๑ บาท 
    กิจการสถานีขนส่งแห่งท่ี ๑ มีรายรับจริง จํานวน ๒,๙๓๐,๓๘๑.๐๗ บาท 
รายจ่ายจริง จํานวน  ๒,๖๒๘,๐๘๑.๒๗ บาท 
     ๓. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   เทศบาลนครนครราชสีมาได้ประมาณ
การรายรับไว้รวมท้ังสิ้น  ๑,๕๔๔,๓๕๑,๗๐๐  บาท  สูงกว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ประมาณร้อยละ  ๑๑.๓๐  แยกเป็นรายรับงบท่ัวไป จํานวน  
๙๙๔,๑๗๘,๐๐๐บาท และรายรับงบเฉพาะการ จํานวน ๕๕๐,๑๗๓,๗๐๐  บาท  
ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประมาณการรายจ่ายไว้รวมท้ังสิ้น  
๑,๔๗๑,๘๖๒,๒๐๐  บาท  แยกเป็นรายจ่ายงบท่ัวไป จํานวน  ๙๙๔,๑๗๘,๐๐๐  
บาท และรายจ่ายงบเฉพาะการ  จํานวน  ๔๗๗,๖๘๔,๒๐๐  บาท    
       โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานของงบท่ัวไป จํานวน   
๙๙๔,๑๗๘,๐๐๐  บาท ดังนี้ 
ด้านบริหารท่ัวไป 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ๑๑๐,๗๔๙,๖๐๐  บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน๒๔,๓๕๓,๕๐๐บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานการศึกษา๓๔๘,๔๙๘,๑๖๐บาท 
- แผนงานสาธารณสุข๓๓,๔๓๐,๐๐๐บาท 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์๖,๐๘๗,๘๐๐บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน๒๑๙,๕๙๙,๖๐๐บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๑๙,๒๒๓,๐๐๐บาท 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ๑๒,๔๓๒,๓๐๐บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา๓๑,๙๔๙,๘๐๐บาท 
- แผนงานการพาณิชย์๑,๗๓๑,๖๐๐บาท 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน 
- แผนงานงบกลาง๑๘๖,๑๒๒,๖๔๐บาท 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จํานวน  ๔๗๗,๖๘๔,๒๐๐  บาท   แยกตาม
รายจ่ายดังนี้ 
งบกลาง๑๓๙,๔๑๘,๔๐๐  บาท     
งบบุคลากร๔๓,๒๘๔,๘๐๐บาท 
งบดําเนินงาน๑๙๔,๙๔๓,๑๐๐บาท 
งบลงทุน๓,๗๙๒,๒๐๐บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน๙๖,๒๔๕,๗๐๐บาท 
การต้ังงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  งบประมาณส่วนหนึ่ง
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง ท้ังในด้านการศึกษา  การสาธารณสุข   
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 การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี
มีสุข  การต้ังงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ได้ตั้ง
ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ท่ีจัดทําข้ึนใหม่ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  และต้ังรายจ่ายไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  รวมถึง
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องโดยต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ตามความจําเป็นและความ 
เหมาะสมแห่งสถานะการคลังของท้องถ่ินในปัจจุบัน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุ ประสงค์
หลักในการพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า และสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
    ในโอกาสนี้   จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้โปรดพิจารณา
ต่อไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล     ตามท่ีท่านรองบุญเหลือได้แถลงร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอ
ได้โปรดยกมือครับ  ขอเชิญ ส.ท มติ  อังศุพันธุ์  ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล           

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผม นายมติ อังศุพันธุ์  
สมาชิกเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๑ วันนี้ครับสภาเทศบาลของเราได้กลับ 
มาทําหน้าท่ีท่ีสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือ เรื่องการพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗  ผมต้ังข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับว่างบ 
ประมาณของปีนี้ ผมไม่แน่ใจครับว่าลดลงหรือเปล่า แต่ไม่มีการเพ่ิมข้ึนแน่นอน
ครับก็ถือเป็นของจํากัดอย่างหนึ่งท่ีจะพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ของเรา  
เชื่อว่าผู้ท่ีเก่ียวข้องน่าจะจัดสรรงบประมาณได้ลําบากมากยิ่งข้ึนนะครับ  แต่เชื่อ
ว่าน่าจะมีการลําดับความสําคัญ  ลําดับความจําเป็นของแต่ละโครงการลงใน
ส่วนของงบประมาณให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ทางเทศบาลนครนครราชสีมา และ
ก็ให้มันคุ้มค่าเม็ดเงินท่ีเราได้จัดสรรลงไป การทําหน้าท่ีของเพ่ือน ๆ สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมาวันนี้  ผมอยากแสดงเจตนารมณ์ในวันนี้ว่าไม่ต้องการ
เน้นในเรื่องของการจับผิดหรือติติงในเรื่องของงบประมาณนะครับ  จริงๆ เป็น
เพียงข้อเสนอแนะ  เป็นข้อสักถามเพ่ือทําความเข้าใจกันระหว่างสภาเทศบาล
นครนครราชสีมาด้วยกันนะครับ  และก็อย่างท่ีบอกเป้าประสงค์เราอันเดียวกัน
คือทําอย่างไงก็ได้ท่ีให้เทศบาลนครนครราชสีมาของเราก้าวไปข้างหน้า และก็ให้
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางองค์กรของเรา  ในส่วนของข้อจํากัดของงบประมาณทาง
ผมเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับ มีหลายส่วนท่ีเราไปทัศนศึกษาเราไปเจออะไร
ต่างๆ  เราก็อยากทําอยากนําเสนอท่านนายกฯ  อยากนําเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือ
จัดสรรงบประมาณลงมาทํา  ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างท่ีไปล่าสุดหัวหิน บางที
เราเห็นเพียงแค่เกาะกลางถนนเรายังอยากจะได้เลยครับ เพราะเขาทําออกแบบ
มาสวย เรื่องเล็กๆ  น้อยๆ  เหล่านี้บางทีขาดการจัดสรรเรื่องงบประมาณ  
งบประมาณเราไม่พอ ในส่วนหนึ่งอาจรอไว้ก่อนเลยบอกว่าเรื่องการจัดสรร
งบประมาณค่อนข้างจะอยากลําบากประเด็นตรงนี้เราเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับ  
จริงๆ  แล้วเรามีเรื่องท่ีต้องทําอีกเยอะมาก  โครงการต่างๆ ยิ่งเมืองเราพัฒนาไป
ขนาดนี้เชื่อว่าต้องการเม็ดเงินค่อยข้างจะเยอะมาปรับปรุงส่วนพ้ืนฐานมาสร้าง 
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 โครงการใหม่ๆ ในทุกๆ สํานัก ผมจึงอยากเรียนนําเสนอเรื่องท่ีจะอภิปรายในวันนี้
อย่างนี้นะครับ  ในเอกสารท่ีเราได้มามีด้วยกัน ๓ ส่วน  สว่นท่ี  ๑, ๒ , ๓  ส่วนท่ี  
๑  ไม่น่าจะมีประเด็นท่ีจะพิจารณานะครับ  ในส่วนท่ี  ๒ , ๓  ขอนําเสนอว่า
อยากให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ไล่เรียงเป็นลําดับตามสารบัญ
ไป และก็ให้ตอบข้อซักถามเป็นเรื่อง ๆ ให้จบไปโดยไม่ต้องข้ามไปข้ามมา  เรียง
ตามลําดับไปจะได้ไม่สับสนกัน  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมามี
ประเด็นลุกข้ึนมาซักถาม  มาเสนอแนวความคิด ก็ถือว่าเป็นการกระทําท่ีช่วยกัน
พัฒนา  ช่วยกันดูแลเทศบาลนครนครราชสีมาของนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   ขอได้โปรดยกมือครับ                        
 ครับขอเชิญท่าน  พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ  
สมาชิกสภาเทศบาล  

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ครับ ขออนุญาตนะครับจริงๆ 
ไม่อภิปรายเพียงแต่ขอคําชี้แนะจากผู้ท่ีเก่ียวข้องนะครับ  ผมมีความไม่เข้าใจใน
เรื่องของรายงานประมาณการรายรับนะครับ หน้า ๒-๑๕  คือผมเองไม่เข้าใจ
และได้ถามเพ่ือนสมาชิกแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจ ก็เลยถือโอกาสถามท่านในท่ี
ประชุมแห่งนี้นะครับ หัวข้อท่ีผมไม่เข้าใจคือผมยกตัวอย่าง หมวดภาษีอากรผม
ยกตัวอย่างภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ๘๑,๙๑๗,๕๖๒.๐๗  บาท 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๙๑,๑๑๙,๐๔๙.๘๐ บาท  ปี พ.ศ.  ๒๕๕๔ จํานวน  
๑๐๐,๓๕๕๒๑๕.๒๙ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๑๔,๔๗๓,๖๘๔.๙๒  บาท  
พอถึงประมาณการ ปีพ.ศ.  ๒๕๕๖  จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เป็น
ตัวเลขกลม ๆ ตรงนี้เองผมไม่ทราบท่ีมาของการประมาณการปี  ๒๕๕๖ ว่า
ท่ีมาตรงนี้มาด้วยวิธีคิดแบบไหนถึงเป็นตัวเลขตัวนี้ผมพยายามนั่งคํานวณเฉลี่ย
อย่างไรก็ไม่ได้  ก็เลยขอความกรุณาท่านประธานสภาเทศบาลถามผู้ท่ีเก่ียวข้อง
มีสูตรหรือวิธีคิดการประมาณการตรงนี้อย่างไรขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลสอบถามรายละเอียดส่วนใหญ่ก่อนแล้วชี้แจงตอบข้อ
ซักถาม   ขอเชิญท่าน ส.ท. สมชาย  สถิตเดชกุญชร  ครับ 

นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  ผมนายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  
ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เพราะว่างบประมาณเราเนื้อหาเยอะมากถ้าวันนี้
ผมใคร่ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลพิจารณาเป็นส่วนๆ  ก่อนนะครับ  อย่าง
ส่วนท่ี  ๒  นี้นะครับก็มีแต่ละหน่วยงาน  แต่ละแผนงาน ผมก็อยากให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาลพิจารณาเป็นแผนๆ  ไป  ไล่ไปทีละหน้าก่อนเพ่ือป้องการ
กันสับสนจะดีไหมครับ ท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตในส่วนนี้  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ก็อย่างท่ี  ส.ท. มติ  อังศุพันธุ์  เสนอมาก็คือเราจะพิจารณาเป็นส่วนๆ ไป  ตาม
สารบัญ  คือ ตามแผนงาน  แล้วท่านรองนายกเทศมนตรีจะได้ชี้แจงได้นะครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ขอเชิญท่าน  ส.ท.  สุกัญญา  ชํานิกุล  ครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉัน นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๔   เราจะไล่ลําดับต้ังแต่รายรับเป็น
ส่วน ๆไปนะคะ  หมวดแรกดิฉันขอพูดถึงหมวดภาษีอากร  คือมีข้อสังเกตสงสัย
ว่าภาษีป้าย  ในโคราชเราจะมีจอ LED  อยู่ในหมวดภาษีป้ายหรือเปล่าในการ  
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 เก็บภาษี  เรามีหลักเกณฑ์ในการเก็บภาษีอย่างไร  เพราะตอนนี้ถ้าจะดูในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาจอ  LED  เกิดข้ึนมาก ไม่ใช่ติดต้ังเฉพาะในตัวตึก
เท่านั้น ยังมีในลักษณะเป็นรถไปจอดแล้วก็ตั้งจอ LED ก็เลยสงสัยว่าป้ายแบบนี้
เราเก็บในอัตราของการจัดเก็บภาษีป้ายหรือเปล่า หรือถ้าไม่มีเรามีวิธีการหรือ
หลักเกณฑ์อย่างไรในการจัดเก็บภาษีป้ายตัวนี้อยากจะเรียนถามตรงนี้  ขอเรียน
ถามท่านประธานสภาเทศบาลอีกอย่างหนึ่ง คือ เราจะต่อไปเลยคนเดียวหรือว่า
ในหมวดอ่ืนด้านรายรับคนเดียว  หรือว่าอย่างไร  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญต่อเลยครับ ในหมวดรายรับนะครับ 
นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอบคุณค่ะท่านประธาน มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องค่าปรับผู้กระทําผิด
กฎหมายจราจรทางบก  ตรงนี้ก็ต้องขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปถึง
สํานักการคลังด้วยนะคะว่า ให้สํานักการคลังเก็บรวบรวมเอกสารในการเบิกจ่าย
ค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับท่ีเก่ียวกับเรื่องค่าปรับการจราจรส่งไปท่ีทางศาล
จังหวัดหรือศาลแขวงคืออยากทําให้เร็วข้ึน ไม่อยากให้เก็บเอกสารไว้เยอะๆแล้ว
พอถึงเวลาจะเบิกจ่ายยากเพราะว่าเม็ดเงินตัวนี้สามารถท่ีจะนํามาเป็นค่าใช้จ่าย
หรือว่าใช้มาเป็นงบประมาณในการพัฒนาเทศบาลในกิจการของเทศบาลได้ 
เรื่องท่ีสอง  อีกเรื่องหนึ่งคือปีท่ีแล้วคือปี พ.ศ. ๒๕๕๖  จะมีการประมาณการใน
ค่าธรรมเนียมขุดดิน ถมดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมาณการไว้ ๖,๐๐๐ บาท  
ปี พ.ศ.  ๒๕๕๕ ประมาณการไว้ ๒,๕๐๐ บาท  ปี พ.ศ.  ๒๕๕๖ ประมาณการ
ไว้  ๒,๕๐๐ บาท  แต่ปี พ.ศ.  ๒๕๕๗  ไม่ได้มีการประมาณไว้ ดิฉันว่าจริง ๆ  
ตัวนี้เรามี พ.ร.บ. การขุดถมดิน  ปี พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว้ก็มีการแก้ไข ปี พ.ศ.  
๒๕๔๘ การถมดินทําให้เกิดปัญหาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาค่อนข้างมาก
นึกถึงต้ังแต่รถบรรทุกดินหนักๆ  ผ่านถนนเข้าออก แล้วท่านลองคิดดูถนนท่ี
รถบรรทุกผ่านเข้าออกจะเกิดอะไรข้ึน  ยกตัวอย่างบริเวณถนนบ้านดิฉันเห็นได้
ชัดเจน  คือ มิตรภาพซอย  11  หน้าปากซอยก่อสร้าง  หลังท้ายซอยก่อสร้าง
รถบรรทุกดินตอนท่ีเขาบรรทุกดินถนนก็สกปรกดินหล่นเป็นทาง ไม่มีใคร
รับผิดชอบ ก็คือต้องให้มันหายไปเอง  รถเล็กหรือมอเตอร์ไซด์ท่ีขับผ่านก็
ค่อนข้างลําบาก  และท่ีสําคัญถนนมิตรภาพซอย  ๑๑  ก่อสร้างไม่ก่ีปี  ดิฉันต้อง
แจ้งให้สํานักการช่างไปถมถนนเพราะถนนชํารุดแตกร้าวเป็นหลุม  บางทีขับไป
ตรงนี้ไม่เป็นหลุมวันดีคืนดีก็เป็นหลุม มอเตอร์ไซด์ขับมาอันตรายมากนะคะ  
แล้วตรงนี้ใครรับผิดชอบ  1.  รถบรรทุกดินหนักทําให้ถนนสกปรกและสร้าง
ภาระการซ่อมแซมถนนสร้างเง่ือนไขท่ีทําให้เราต้องต้ังงบประมาณ  เสียเงิน
งบประมาณโดยใช่เหตุและท่ีสําคัญไม่มีใครคาดถึงและอาจจะไม่คาดคิดด้วยคือ
ปัญหาเรื่องน้ําท่วม  ทุกคนก็จะมองว่าไม่มีท่อระบายน้ํา  แต่จริงๆ  ถ้าเรามอง
ย้อนไปสมัยก่อนฝนตก ชั่วโมงสองชั่วโมง ตกหนักๆ น้ําไม่ท่วมนะคะเพราะอะไร 
จริง ๆ แล้วการเจริญเติบโตก็อาจจะยังไม่เยอะถนนดินก็ซับน้ําพ้ืนดินก็ซับน้ําไม่
มีการถมดิน  จริงๆแล้ว พ.ร.บ. การถมดิน  ตามดิฉันได้อ่านคร่าว ๆ เขาบอกไว้
ว่าการท่ีจะถมดินตาม พ.ร.บ. ถ้าถมดินเกินกว่า ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ต้องไป
แจ้งเจ้าหน้าแล้วผู้ท่ีถมดินจะต้องทําทางระบายน้ําเพ่ือท่ีจะไม่ทําให้เกิดอันตราย
ต่อพ้ืนท่ีข้างเคียง  แล้วเขาบอกว่าในกรณีท่ีถมดินตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
กฎหมายก็ให้อํานาจท้องถ่ินนะคะออกเป็นเทศบัญญัติเพ่ือท่ีจะให้เรากําหนดเอง
ตามสภาพพ้ืนท่ีว่า มีชุมชนแออัดไหม เราสามารถกําหนดเองได้ว่าเราจะกําหนด   



-๘- 
 

 อย่างไร เพราะฉะนั้นดิฉันเห็นว่าถ้าเป็นไปได้  ก็อยากจะฝากท่านประธานสภา
อย่างเช่นแถวปาริชาติ  คฤหาสน์ทอง  ย่าโม  ๔  ตอนนี้เกิดปัญหาคือน้ําหลาก 
สมัยก่อนถนนเส้นนั้นจะมีคลองส่งน้ําก้ันอยู่ แต่ตอนนี้เราถมถนนถึงแม้ทําท่อ
ระบายน้ําแต่ว่าก็ไม่สามารถรับน้ําได้ ฝั่งตรงข้ามก็ถมดินพอน้ําหลากคิดดูว่าอะไร
จะเกิดข้ึน  แล้วบริเวณคฤหาสน์ทองสมัยก่อนไม่มีน้ําท่วม  หลังจากท่ีเขาสร้างถม
ลานจอดรถบริเวณเซฟวัน บริเวณนั้นประจําเลยค่ะถ้าฝนตกน้ําก็ไหลเข้าบ้าน  
เม่ือเช้าก็จะมีชาวบ้านสืบสิริซอย  ๒๘  มาร้องเรียนว่าเม่ือก่อนฝนตกต้ังนานไม่มี
น้ําท่วมบ้านเขา  ตอนนี้มีการก่อสร้างมาก แล้วเวลาก่อสร้างดินก็สไลด์เข้าไปใน
ท่อระบายน้ํา  บ้านเขาสร้างมานานแล้ว ก็เป็นแอ่งฝนตกไม่ถึง  ๑๕ นาทีก็น้ําท่วม 
นี่คือปัญหาท่ีเทศบาลจะต้องทําการแก้ไขแต่คนท่ีเป็นต้นเหตุเขาไม่ต้องรับผิดชอบ
อะไรเลยหรือคะ  ถ้าเราออกกฎหมาย  เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าไปควบคุม นํารายได้ 
ดิฉันคาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียมตรงนี้ค่อนข้างท่ีจะมากเพราะเมืองเราเจริญเติบโต
มากถ้านํารายได้ตรงนี้มาช่วยในส่วนท่ีเราต้องใช้ในการบริหารจัดการดิฉันว่าน่าจะ
สมควรทํานะคะ  สําหรับเรื่องรายรับก็มีเพียงเท่านี้นะคะ                                                                                                                             

ประธานสภาเทศบาล ในส่วนของรายรับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีขอเชิญ   ท่านรองบุญเหลือ  ตอบข้อซักถาม 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอบคุณครับ ตามท่ีประเด็นสอบถามมานะครับ ผมจะตอบประเด็นในส่วนท่ีทราบ
รายละเอียดก่อนส่วนท่ีเหลือจะให้ท่านเลขนุการสภาเทศบาลช่วยอธิบาย ระเบียบ
วิธีการประมาณการรายรับของเทศบาลนครนครราชสีมาครับ  ในส่วนของเรื่อง
ค่าปรับจราจรทางบก เท่าท่ีเราทราบกันเป็นค่าปรับเมาแล้วขับเป็นส่วนใหญ่เรา
ไม่ได้เป็นคนจับเองเพราะฉะนั้นใบเสร็จอยู่ท่ีเราไม่มีแน่นอน คนจับคือเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจจับส่งข้ึนศาลปรับเสร็จแล้วศาลสั่งปรับเท่าไร ศาลจะเป็นคนออกใบเสร็จ
ท้ังหมดไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นเราได้แต่ติดตามผลภายหลังขอต้ังเบิกไปปีท่ีแล้ว
พยายามต้ังเบิกไปแล้วแต่ยังไม่ได้มาก็คงต้องติดตามผลกันต่อ ไป ส่วนเรื่องการถม
ท่ีนั้นต้องมาขออนุญาตเทศบาลอยู่แล้วครับมีค่าธรรมเนียม  แต่ว่ากรณีท่ีรถวิ่ง
ออกมาทําให้ดินหล่นเราก็จับกันอยู่เนืองๆ  ปีท่ีแล้วค่าปรับเป็นล้านบาท  ก็จะมา
เข้ากฎหมาย พ.ร.บ. รักษาความสะอาดท้ิงของเกลื่อนถนน  ส่วนพอถมเสร็จจะมี
ปัญหาเรื่องฝนตกดินไหลลงมาส่วนใหญ่ เราจะให้ทํากําแพงกันดินก่อนท่ีจะ
ดําเนินการก่อสร้าง  แต่ก็มีการฝ่าฝืนและก็ถูกระงับการก่อสร้างไปหลายแห่ง  ใน
ส่วนของคลองส่งน้ําแต่เดิมเทศบาลเราไม่ได้ถม  เป็น ร.พ.ช. สมัยก่อน  ทางหลวง
ชนบทเป็นคนถม พอถมสร้างถนนเสร็จก็ยกให้ทางเทศบาลก็ดูแลต่อ ส่วนวิธีการ
การจัดทําประมาณการรายรับ  แล้วก็เรื่องของภาษี LED  นี้ ก็ต้องจ่ายแน่นอน
ครับอัตราเท่าไร ก็ต้องให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลอธิบายให้ท่านสมาชิกให้
ทราบครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ แรก
สุดขอเรียนให้ท่านสมาชิก พันตรีวินัย ให้ทราบว่าส่วนท่ีท่านถามกรณีภาษี
โรงเรือนถ้าท่านดูตารางขวางท่ีให้ดูนะครับจะมีรายรับจริงแล้วก็ประมาณการ  
รายรับจริงหมายความว่าสิ้นปีงบประมาณแล้วเราได้รับในปีนั้นๆในประเภทนั้น
เป็นเงินเท่าไรนะครับ ทีนี้ดูอย่างปี พ.ศ.  ๒๕๕๒  เรารับจริง ๘๑ ล้านบาทเศษ 
ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เรารับจริง  ๙๑ ล้านบาทเศษ   ปี พ.ศ.  ๒๕๕๔  เรารับจริง 
๑๐๐  ล้านบาทเศษ   ปี พ.ศ.๒๕๕๕  เรารับจริง  ๑๑๔ ล้านบาทเศษ   ปี พ.ศ.   



-๙- 
 

 ๒๕๕๖  ยังไม่สิ้นปีนะครับ ก็จะเป็นปีท่ีอยู่ในระหว่างจัดเก็บ เราประมาณการต้ัง
งบประมาณรายรับในเรื่องของภาษีโรงเรือนและท่ีดินเอาไว้ท่ี  ๑๐๐ ล้านบาท  
ถามว่าเราใช้หลักการอะไรในการประมาณการ ซ่ึงปี พ.ศ.  ๒๕๕๕  เราได้ถึง  
๑๑๔ ล้านบาท  พอปี พ.ศ.  ๒๕๕๖ ทําไมเราต้ังท่ี  ๑๐๐ล้านบาท อันนี้ก็วิธีการ
ในประมาณการว่าในขบวนการจะมีตัวหนึ่งท่ีเราถืออยู่ในมือคือแผนท่ีภาษีนี้เป็น
ตัวบอกว่าปีนี้เรามีอาคารท่ีเป็นอาคารโรงเรือนและท่ีดินนี้ มีอยู่เท่าไร  มีการรื้อ
ถอนไปบางส่วน  มีการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนบางส่วนหรือไม่  จากตัวนี้แหละท่ีเรา
นํามาประมาณการนะครับ  ซ่ึงปี พ.ศ.  ๒๕๕๖ นับถึงปัจจุบันนี้เราก็ได้มาหนึ่ง
ร้อยล้านบาทเศษแล้วนะครับ  แต่ว่าการต้ังงบประมาณนั้น ถ้าต้ังมากเกินไป  
ต้องเรียนท่านตามตรงว่าก็กดดัน   ถ้ารายได้ไม่เข้าเป้าเพราะโดยภาพรวมจากปี
ท่ีแล้วต้ังงบประมาณอยู่ท่ี ๙๑๖ ล้านบาท แล้วใน ๙๑๖ ล้านบาท  มันคือรายรับ
แล้วก็มีรายจ่าย ๙๑๖ ล้านบาท เหมือนกัน  เพราะฉะนั้นรับกับจ่ายระบบของ
เรารับเงินเข้ามาแล้วจ่ายเงินออกไปนะครับ  เพราะฉะนั้นการต้ังรายรับต้องต้ัง
ให้ใกล้เคียงกับท่ีจะจ่ายไม่อย่างนั้นไปด้วยกันไม่ได้ คือถ้าเราต้ังเกินไปเขาเรียก
กันว่าพอง  พองรายรับแล้วข้อเท็จจริง คือเก็บไม่ได้   โครงการท่ีเราต้ังไว้เกิน
งบประมาณแล้วก็เท่ากับไม่ได้ทํา  เหมือนไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้น
ต้องอยู่บนพ้ืนฐานท่ีเป็นไปได้  กราบเรียนท่านว่าในความเป็นไปได้เพ่ิมทุกปีครับ  
อย่างปีท่ีผ่านมาเราได้ ๑๑๔ ล้านบาท  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ปีนี้ต้องใกล้เคียงกับ  
๑๑๔ ล้านบาท หรือมากกว่าแต่ในข้ันตอนท่ีเราประมาณการไว้ว่าเราได้แน่ๆ  
๑๐๐   ล้านบาทข้ึน จึงต้ังประมาณการรายรับไว้ท่ี ๑๐๐  ล้านบาท  หลักการก็
คือแนวการต้ังงบประมาณให้ยึดรายได้ของปีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์  แล้วก็สภาพ
ข้อเท็จจริง อย่างกรณีภาษีโรงเรือนและท่ีดินเราก็จะยึดแผนท่ีท่ีดินซ่ึงจะมีการ
ปรับตลอดเวลานะครับ   เราจะมีเจ้าหน้าออกไปปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  มีเพ่ิม
มีลดตลอดเวลา  ส่วนท่ีทางท่าน  ส.ท.  สุกัญญา  ได้สอบถามเรื่องภาษีป้าย ขอ
กราบเรียนท่านว่า แม้ว่าการท่ีมีจอ  LED  ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่    แล้วเรา
เก็บภาษีป้ายอย่างไร  เราเรียนท่านว่า เราเก็บภาษีป้ายในอัตราสูงสุดนะครับ  ท่ี
ภาษีป้ายให้เก็บได้ เป็นไปตามกฎหมายเพราะเราไม่ทราบว่าจะใช้อักษรอะไร ก็
เลยใช้อัตราสูงสุดในการเรียกเก็บปัจจุบันมีการเรียกเก็บแล้วนะครับ แล้วเรื่อง
ค่าปรับจราจรผมอธิบายเพ่ิมเติมท่านรองบุญเหลือว่า  การปรับตามพระราช 
บัญญัติจราจรทางบก มี  ๒ ส่วน ส่วนแรกท่ีเป็นค่าปรับท่ีตํารวจจับแล้วปรับท่ี
เป็นอํานาจของเจ้าพนักงานสอบสวนท่ีจะเปรียบเทียบปรับส่วนนี้ เม่ือตํารวจ
ปรับแล้วก็จะส่งค่าปรับให้เราเป็นรายเดือนรับเข้ามาทุกเดือน แต่จะมีส่วนท่ีสอง
ท่ีเราจะต้องไปขอ คือเป็นกรณีท่ีไม่ใช่อยู่ในอํานาจของพนักงานสอบสวนท่ีจะ
เปรียบเทียบปรับ กรณีนี้จะเป็นกรณีท่ีพนักงานสอบสวนจะส่งสํานวนให้กับ
อัยการแล้วก็ส่งฟ้องต่อศาลซ่ึงจะเป็นศาลแขวงนะครับ เม่ือศาลปรับแล้ว  ตรงนี้
แหละครับท่ีเราจะต้องไปขอค่าปรับเพราะตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนั้น
ค่าปรับท่ีเกิดจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  แบ่ง
ค่าปรับ  ๕๐%  ให้กับท้องถ่ินแล้วอีกส่วนหนึ่ง ๕๐%  ถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกจะเป็น
ของผู้จับคือตํารวจส่วนนี้แหล่ะครับจะเป็นตัวท่ีเราต้องทําหนังสือไปขอค่าปรับ
ต่อศาลแขวง  ซ่ึงก็ได้มาเป็นระยะๆ  นะครับ  แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นเรื่อง
ทางด้านเทคนิคคือขบวนการต้องมีเอกสารหลายอย่างมาก แล้วก็จะเกิดปัญหา   



-๑๐- 
 

 ว่าเอกสารอยู่กับใครอย่างไร เราต้องอาศัยการประสาน  ซ่ึงเราต้องกราบเรียน
ท่านว่าบางครั้งอาจจะขลุกขลัก  บางครั้งก็อาจจะคล่องตัวก็ดําเนินการอยู่ครับ  
แล้วก็ได้มาเป็นลําดับ ๆ  ซ่ึงล่าสุดได้มาประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐  บาท ครับ  
คุณนิลุบลเพ่ิงไปรับมาครับ ต้องกราบเรียนท่านว่าโดยเนื้อเงินตรงนี้ค้างอยู่ท่ีศาล
เป็นเงินหลาย ๑๐ ล้านบาทเลยนะครับ  แต่เงิน  ๑๐ ล้านบาทนี้ยังไม่ตกนะครับ 
ตรงนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่า ถ้าเราไม่ขอและไม่เรียบร้อยภายใน  ๕  ปีนี้เงิน
จะตกเป็นของแผ่นดินนะครับ  เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบไปขอดําเนินการ  และโดย
เราตัดจากปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรากําลังเคลียร์ปี พ.ศ.  ๒๕๕๒  อย่างนี้เป็นต้น  และ
ส่วนของเรื่องการขุดถมดินต้องน้อมรับ ท่านสุกัญญา  ไว้ว่าเราจะได้นํามาเป็น
ข้อมูลในการท่ีจะทําในส่วนท่ีเป็นบางส่วนท่ีเราไม่มีกฎหมายบังคับเฉพาะคือถ้า
เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  กฎหมายบังคับว่าต้องมาขอ  แต่ถ้าตํ่ากว่านั้นก็ต้อง
ไปออกเทศบัญญัติ ซ่ึงก็เป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีว่าตรงไหน 
อย่างไร  ซ่ึงก็น้อมรับนะครับว่าฝากพวกทีมงานของเราไปพิจารณาเรื่องนี้  คง
ต้องรบกวนท่านเสนอเป็นเทศบัญญัติในการกําหนดค่าถมดินต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ขอเชิญท่านรองบํารุง  ครับ 
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนเพ่ิมเติมครับ ในส่วนท่ีเก่ียวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก   ส่วนหนึ่งหลาย  ๑๐ ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งท่ีเป็นห่วงก็คือ เจ้าหน้าท่ี
ของศาล เราสานสัมพันธ์กับเขาน้อยไปนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้น เท่าท่ีทราบด้วย
เก่ียวเนื่องกัน ท่านนิลุบลไปปรึกษาก็เลยอยากให้เคลียร์อันเก่าๆ  ท่ีจะตกไป
ภายใน  ๕  ปี รีบเคลียร์ให้จบ ก็ดูเหมือนว่าติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราไม่รู้ว่า
ค่าปรับเราได้มาเท่าไร เท่าท่ีเห็นเอกสารบางเรื่องเราได้ ๒,๐๐๐ บาทบ้าง  
๑,๙๐๐  บาทบ้าง  เพราะท่ีขอเป็นจํานวนเยอะมาก เราไม่มีเอกสารประกอบ  
เอกสารมีอยู่สองส่วน  ก็คืออยู่ท่ีศาลจังหวัด  ศาลแขวง  ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีศาล
แขวงและท่ีสํานักงานอัยการ ท่ีสํานักงานอัยการเราคงไปขอเขาไม่ได้เพราะว่า
ใบเสร็จจริงๆ อยู่ท่ีศาลจังหวัดหรือศาลแขวง เพราะฉะนั้นถ้าท่านติดขัดผมจะ
ช่วยประสานให้ในเรื่องท่ีเก่ียวกับศาล  ก็จะไปคุยกับเจ้าหน้าท่ี ก็คิดว่าสนิท
พอสมควร ทางเจ้าหน้าท่ีศาลและก็หัวหน้าศาลแขวง ก็จะรับเรื่องนี้ไปคุยให้ 
คาดว่าจะได้เงินมาเพ่ือนํามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
ซ่ึงด้วยกรอบของงบประมาณท่ีพิจารณาในวันนี้คงไม่เพียงพอกับปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนท่ีมีเพ่ิมข้ึนทุกวัน ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือ
ปัญหาน้ําหลาก น้ําจะท่วม เป็นปัญหาเฉพาะหน้าท่ีจะมาถึงในช่วงระยะเวลา
นี้จะเป็นช่วงระยะเวลาฤดูฝนนะครับ ก็จะเร่งรัดในส่วนตรงนี้ เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
เรื่องถมดินต้องการ ต้องเรียนว่าผมอยู่มาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแห่งนี้ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑  นะครับ ปี พ.ศ.  ๒๕๕๒  ก็เคยคุยกับสํานักการช่างเรื่อง พ.ร.บ.
ถมดิน  ความจริง พ.ร.บ.ถมดินตราเป็นกฎหมายต้ังแต่ ปี พ.ศ.  ๒๕๔๓  และ
ขอแก้ข้อท่ี ท่าน สท.  สุกัญญา  ได้อภิปรายว่าเป็นการแก้ไข  ความจริงไม่ใช่  
เป็นกฎกระทรวงท่ีออกมาจาก พ.ร.บ.ถมดิน ปีพ.ศ.  ๒๕๔๘  เพ่ือทําความ
เข้าใจถูกต้อง  ใน พ.ร.บ.ถมดิน ใช้ชื่อ พ.ร.บ.เต็มว่า  พ.ร.บ.ขุดดิน  ถมดิน  ปี
พ.ศ. ๒๕๔๓  รายละเอียดเนื้อหาท่ีเก่ียวกับเราเราควรจะลงลึกในเรื่อง ถ้าเรา
จะนํามาใช้เราก็น่าจะนํามาใช้ในมาตรา  ๒๖   คือ เรื่องขุด  ถมดินเขาจะบอก
รายละเอียดไว้นะครับก็ถ้าจะออกเป็นเทศบัญญัติและก็บังคับใช้ในถ่ินก็คงต้อง 



-๑๑- 
 

 ไปดูรายละเอียด ก็ต้องมาศึกษาร่วมกันในภายหลัง  ต้องกราบเรียนนะครับว่า
เรื่องการถมดินเป็นปัญหาเก่ียวข้องกับหลายส่วน  ผมกราบเรียนว่าถนนในเขต
เทศบาลท่ีเราทํา เราไม่ได้คํานวณรับน้ําหนักรถขนดินท่ีวิ่งทุกวัน เราจะเห็นว่าใน
เขตเทศบาลจะมีการก่อสร้างเยอะมากในขณะนี้ ถมดินมากกว่า ๒,๐๐๐  ตาราง
เมตรบ้าง น้อยกว่าบ้างกฎหมายให้อํานาจท้องถ่ินเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมเชื่อว่า  
ถ้าเราไปกําหนดมีเทศบัญญัติชัดเจน มีการจัดเก็บรายได้ชัดเจนผมเชื่อว่าในส่วนนี้
จะเพ่ิมรายได้ให้กับเทศบาลมหาศาลอยู่เหมือนกันนะครับ ผมว่าน่าจะหลายล้าน
บาทผมก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อพิจารณานะครับ  ทํางานร่วมกันบ้านเมืองนี้ก็จะ
สุขสบาย พ่ีน้องประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลหรือรอบๆ เขตเทศบาลเรา ก็
จะมีความสุขสบายไปด้วย  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ขอเชิญท่าน  พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 
พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  ก็ขอ
อนุญาตถึงเรื่องถมดิน ผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งครับในฐานะท่ีตัวเองเป็นคนท่ี
ศึกษาหรือทํางานด้านเก่ียวกับเรื่องของการดูความสูงความตํ่าของภูมิประเทศ
ในเขตเทศบาลมาโดยตลอด ขออนุญาตถ้าจะออกเทศบัญญัติการถมดินนั้นถ้า
จะเอาปัญหาจริง ๆ เราจะต้องทําการสํารวจใหม่อีกครั้งหนึ่งท้ังเมือง เช่น  
กําหนดสํารวจหาความสูงของแต่ละถนน ถนนข้างเคียงว่าแต่ละถนนมีความสูง
ต่างกันขนาดไหนเราถึงจะมีข้อมูลพวกนั้นถึงจะออกเทศบัญญัติได้แต่ถ้าณ ขณะ 
นี้ปัจจุบันนี้ ระบบฐานข้อมูลนี้เราไม่มี  เราไปใช้เทศบัญญัติตรงนี้ ก็ค่อนข้างท่ี
จะโดนพ่ีน้องประชาชนจะตําหนิเราได้ ถ้าเขาถมดินตามท่ีเรากําหนดแล้วน้ํายัง
ท่วมบ้านเขาอยู่ก็จะเกิดรู้สึกว่า เป็นเทศบัญญัติท่ีบังคับใช้แล้วยังทําให้น้ําท่วม
อยู่ก็ไม่ดีกับทางผู้บริหารในเขตเทศบาล  ถ้าอยากจะใช้เทศบัญญัติการถมดิน
จริงๆ  ผมเรียนชี้แนะว่าก็ต้องทําการสํารวจใหม่ท้ังหมดทุกถนนในเขตเทศบาล  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ในส่วนของรายรับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ครับขอเชิญท่าน  สท.  ณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ  ครับ 

นายณัฏฐช์ยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๑  ครับ  ผมขออภิปรายเรื่องของ
ประมาณการรายรับในหมวดของค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์   รายได้ในการจด
ทะเบียนพาณิชย์ท่ีประมาณการไว้ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยครับ  เม่ือเทียบกับ
ร้านค้าท่ีมีการเจริญเติบโตในเมืองโคราชครับ  มีร้านค้าเกิดข้ึนมากมายเปิดใหม่ๆ  
เยอะมาก โดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านกาแฟ   ร้านเหล่านี้น่าจะจดทะเบียนพาณิชย์
แล้ว  ผมได้ยินข้อร้องเรียน  และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์มา
ค่อนข้างเยอะมากว่าไม่ได้รับความสะดวก  และอยากให้การจดทะเบียนพาณิชย์มี
ความง่ายและสะดวกรวดเร็วมากข้ึนซ่ึงรัฐบาลกลางมีการสนับสนุนให้มีการลงทุน
ทําการค้าในธุรกิจขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่นะครับซ่ึงถ้าเราจะสนอง
นโยบายของรัฐเราก็ควรสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ง่ายข้ึน  สะดวก
ข้ึน  แต่ว่าในปัจจุบันมีความสับสนของการเตรียมเอกสาร ข้ันตอนการจดทะเบียน
ท้ังหลาย ล่าสุดผมประสบกับตัวเองเพ่ือนผมมาจดทะเบียนพาณิชย์เปิดร้านเครื่อง 
สําอางค์แล้วปรากฏว่ามาติดต่อทางเทศบาลไปมาท้ังหมด ๓ ครั้งสุดท้ายแล้วจด
ทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้  ครั้งแรกเขาก็เตรียมเอกสารพ้ืนฐานตามท่ีคนอ่ืนมาจด 



-๑๒- 
 

 ทะเบียนพอมาจดทะเบียนแล้วทางเจ้าหน้าของเราบอกว่าต้องกลับไปถ่ายรูปมี
ระเบียบวางไว้บนโต๊ะครับ  เขาก็กลับไปถ่ายรูปร้าน  หน้าร้าน ป้ายร้านบริเวณ
ใกล้เคียงแผนท่ีจัดทํามาให้เรียบร้อย  พอมาเสนอให้เจ้าหน้าท่ีอีกรอบหนึ่งเขาก็
บอกว่าไม่ได้คือด้วยความหวังดีครับคือร้านค่อนข้างใหญ่ครับหน้ากว้าง ๖  เมตร  
สองคูหาเขาก็ปิดประตูเลื่อนข้างหนึ่งเพราะข้างในยังไม่เรียบร้อยเจ้าหน้าท่ีบอก
ไม่ได้  ต้องเปิดให้หมดและถ่ายให้เห็นข้างใน   ก็ไม่เป็นไรเขาก็กลับไปถ่ายใหม่
ทําให้เรียบร้อย  พอกลับมาอีกเจ้าหน้าท่ีบอกไม่ได้ถ่ายต้องให้เห็นสินค้าด้วย 
ถ่ายระยะกลาง  ระยะไกล  ระยะใกล้ให้เห็นสินค้าในร้าน ท้ังหมด เขาก็งงว่ามา
ขอจดทะเบียนพาณิชย์  เพ่ือท่ีจะเอาทะเบียนพาณิชย์ไปขอให้ผู้จัดส่งสินค้า ส่ง
สินค้าให้ เพราะถ้าคุณไม่จดทะเบียนพาณิชย์เขาจะไม่ส่งสิ้นค้าให้  ในทางกลับ 
กันทางเทศบาลต้องมีสินค้าในร้านก่อน เทศบาลถึงจดทะเบียนพาณิชย์ให้ซ่ึง
ปัญหาท้ังสองอย่าง ผู้ประกอบการเราจะสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไง  ซ่ึง
ได้มาปรึกษาเจ้าหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีได้แนะนําให้นําของมาขายในร้านก่อนภายใน  
๓๐  วัน ค่อยมาจดทะเบียนพาณิชย์ซ่ึงผมขอต้ังข้อสังเกตคืออาจจะเป็นมุมมอง
เล็กๆ ว่าเราส่งเสริมให้เขาทําความผิดไหม อย่างเช่นว่าเปิดไปก่อน  ๖  เดือน  ๘  
เดือน  ๑๐  เดือน  ปีหนึ่งแล้วค่อยมาจดทะเบียนพาณิชย์  ซ่ึงเหล่านี้มีผลกับ
รายได้ท่ีรัฐจะได้รับในเรื่องของภาษี  ซ่ึงในขณะท่ีคนท่ีต้องการทําความถูกต้อง
ว่าพอจะเปิดร้านก็รีบไปจดทะเบียนพาณิชย์เพราะว่าอยากให้ถูกต้องตาม
กฎหมายกลับไม่ได้รับความสะดวกในการท่ีจะไปจดทะเบียนพาณิชย์  ก็เข้าไปสู่
รูปแบบเดิมว่าเปิดไปก่อนแล้วค่อยไปจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ต้องเสียภาษีด้วย  
ซ่ึงผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่ใช่ท้ังหมดเขาไม่อยากจดทะเบียนพาณิชย์เร็ว
หรอกครับ  เพราะมีผลทางภาษีเลยเพราะเขาต้องมารับผิดชอบชําระค่าภาษีเขา
ก็อยากจะยืดไปให้นานท่ีสุด  ในส่วนของการค้าท่ีสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้
ผมไปสอบถามเจ้าหน้าท่ี ทราบมาว่ามีแค่  ๒  ประเภทของการบริการท่ีสามารถ
จดได้นะครับก็คือร้านเกมส์  กับร้านคาราโอเกะ  ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์  ร้าน
เสริมสวย  ร้านสปา  ร้านทําเล็บ  จดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้เลยซ่ึงก็เกิดปัญหา  
ล่าสุดจากเพ่ือนสมาชิก เล่าให้ฟังว่าเพ่ือนเขาจะเปิดร้านทําเล็บเขาก็มาติดต่อขอ
จดทะเบียนพาณิชย์ท่ีเทศบาล ปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีอาชีพของคุณเป็นอาชีพท่ีน่า
รังเกียจ  เขาก็งงว่าอยู่ดีๆ  อาชีพฉันเป็นท่ีน่ารังเกียจได้อย่างไร  ซ่ึงในภาษา
อาชีพท่ีน่ารังเกียจในภาษาราชการอาจจะปกติแต่ว่าคนท่ีไม่รู้เขาก็งงว่าอาชีพท่ี
ฉันทําอยู่เป็นอาชีพท่ีน่ารังเกียจหรือ  ซ่ึงทุกวันนี้เขายังงงอยู่เลยครับว่าอาชีพท่ี
เขาทําน่ารังเกียจตรงไหน  และก็ยังจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ด้วยตอนนี้  แม้ว่า
ร้านมอเตอร์ไซด์รายได้หลักของเขาจริงๆ  เกิดจากค่าแรงในการซ่อมมอเตอร์
ไซด์เขาก็ต้องมีขายน้ํามันเครื่อง  ขายอะไหล่อะไรนิดหน่อยสิ่งเหล่านี้เขาก็ไม่
สามารถจดทะเบียนได้เลย  พอสรรพากรเข้าไปตรวจลําดับแรกเลยเขาขอดู
ทะเบียนพาณิชย์ก่อนเม่ือไม่มีทะเบียนพาณิชย์ก็ผิดอีก ผู้ประกอบการก็ไม่รู้จะ
ทําอย่างไร  หรือร้านค้าท่ีท่ีจดทะเบียนได้แล้วระบุในรายละเอียดของในใบจด
ทะเบียนว่าเขาขายสินค้าอะไรระบุไว้กว้างๆ ปรากฏว่าเขาขายสินค้าท่ีไม่ปรากฏ
ในรูปถ่ายท่ีส่งให้กับเจ้าหน้าท่ีเทศบาลก็เป็นเรื่องผิดอีกว่าไม่อยู่ในรูปถ่ายขาย
ไม่ได้ นี่คือปัญหาท่ีเกิดข้ึนนะครับ  สิ่งเหล่านี้จะหาทางออกให้กับผู้ประกอบ 
การได้อย่างไร พ่ึงทราบมาว่าเราได้รับภารกิจการจดทะเบียนถูกโอนมาให้เรา  



-๑๓- 
 

 รับผิดชอบ  เป็นเรื่องใหม่ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีอาจจะยังไม่มีความพร้อมก็อยากจะเสนอ
ให้มีเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางหรือกรมการค้าภายใน  มาให้ความรู้ ผู้ท่ีมาอยากให้
มีหลักเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มาอธิบายให้กับเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลฟังและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลจะได้สื่อสารกับผู้ประกอบการได้ถูกต้อง
ว่า เราควรจะแนะนําผู้ประกอบการควรจะต้องทําอย่างไรในการจดทะเบียน
พาณิชย์ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาประกอบบ้าง ไม่ใช่ไป ๆ มาๆหลายรอบไม่
เป็นผลดีกับเทศบาลเลยนะครับ  สุดท้ายสิ่งท่ีผมเสนอแนะไปผมคิดว่ามีผลดีมา
ให้กับเทศบาลนะครับ  ท้ังรายได้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ข้อร้องเรียนก็จะน้อยลง  ข้อ
ตําหนิติเตียนก็จะน้อยลงก็มีแต่ผลดีกลับมาให้เทศบาลนะครับรวมถึงว่าเขาน่าจะ
ชมว่าเทศบาลนครนครราชสีมามีการบริการท่ีดี สะดวกรวดเร็ว  ประทับใจตาม
นโยบายของนายกฯสุรวุฒิ   อีกเรื่องหนึ่งในหมวดของรายได้จากทรัพย์สินอยู่ใน
ส่วนของค่าเช่า  และค่าบริการสถานท่ี คือเราอยู่ในท่ีเขตเทศบาลซ่ึงเป็นแหล่ง
การค้าหลักในเมือง แต่ว่ารายได้ท่ีจัดเก็บน่าจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเทียบกับอัตรา
การเจริญเติบโตด้านการค้าของภาคเอกชนในเมืองเรานะครับ  แต่ดูจากรายงาน
แล้วอัตราการเพ่ิมข้ึนจากการประมาณการเพียง  0.45 %   คือแค่เทียบเป็น
เงินแล้วแค่ 23,300  บาทเท่านั้นเอง ซ่ึงเทียบกับภาวะเศรษฐกิจการค้าในเมือง
มีตึกข้ึนเยอะมีร้านค้าเพ่ิมข้ึนเยอะมากอัตราการเพ่ิมข้ึนน้อยมากเพียง  0.45 %
เท่านั้นเองนะครับ ทําเลของท่ีดินและอาคารพาณิชย์ท่ีเรามีอยู่น่าจะสร้างรายได้
ให้มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่นะครับในส่วนนี้ผมอยากจะฝากถามว่ามีหลักเกณฑ์ใน
การจัดเก็บอย่างไรในเรื่องของการเช่าท่ีดินและทรัพย์สินของเรานะครับ  
ขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   ขอได้โปรดยกมือครับ       
ถ้าไม่มี   ผมขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ชี้แจงครับ                 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลขออนุญาตกล่าวถึงท่านสมาชิกเม่ือสักครู่
ท่ีท่านพันตรีวินัย ได้ให้คําแนะนําไว้เรื่องเก่ียวกับให้สํารวจใหม่อีกครั้งหนึ่งจะรับ
ไว้ทางในส่วนผู้บริหารจะได้นํามาปรับปรุงกับปัญหาท่ีเก่ียวเนื่องในเรื่องการถม
ดิน  อีกประการหนึ่งท่ี  ท่านณัฏฐ์ชยกร ได้ตั้งข้อสังเกตผมคิดว่าเป็นประโยชน์
ในเรื่องของรายได้ท่ีท่านสมาชิกเองท่ีมองว่าน่าจะเป็นรายได้แต่ในขณะท่ีมองว่า
เป็นรายได้ก็มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานซ่ึงอันนี้ต้องขออนุญาตว่าเรื่อง
การจดทะเบียนพาณิชย์ท่ีได้ทราบก็คือได้เป็นการโอนถ่ายภารกิจเข้ามาแล้วก็
อาจในทางปฏิบัติต้องนี้ต้องขออนุญาตถามท่านเลขานุการสภาหรือผู้อํานวยการ
สํานักผู้ท่ีเก่ียวข้องให้อธิบายครับว่าในขบวนการดังกล่าวนี้มีปัญหาเรื่องการ
ปฏิบัติหรือไม่นะครับ  อีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเก่ียวกับค่าเช่าซ่ึงก็คงต้อง
ฝากท่านเลขานุการได้อธิบายหลักเกณฑ์เรื่องคณะกรรมการเรื่องอัตราการ
พิจารณาค่าเช่านะครับ  ส่วนท่ีก็คงจะเป็นเรื่องรายได้  ๒  ส่วน  ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  ผมขอ
อนุญาตเรียนเรื่องของการจดทะเบียนการค้าจริง ๆ  ต้องกราบเรียนท่านว่าส่วน
ท่ี  ๑ เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีเราทราบกันท่ัวไปเดิมไม่ใช่ภารกิจเราแต่เขาโอนภารกิจนี้
มาให้เราแต่การโอนภารกิจให้เราก็เป็นเรื่องท่ีดี  แต่ผมฟังท่านสมาชิกแล้วผมก็
เป็นห่วงถ้าเป็นอย่างท่านได้กล่าวมาซ่ึงไม่น่าจะเป็นอย่างท่ีท่านกล่าวมา เพราะ 
ว่าจริงๆ แล้วเป็นเรื่องท่ีคนมาใช้บริการต้องได้รับความสะดวกและต้องมีคํา 



-๑๔- 
 

 แนะนําท่ีชัดเจนนะครับ   ก็รับกับท่านว่าจะไปทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีอีก
ครั้งหนึ่งนะครับว่าทําไมเป็นอย่างท่ีท่านกล่าวมา  เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่ีมีคนมา
ประสานกับผมเรื่องนี้แล้วก็เป็นความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันนะครับ  เพราะของเราท่ี
รับจดทะเบียนจะเป็นเรื่องของต้องอ่านให้ท่านฟังนะครับว่า คนท่ีจะประกอบ
กิจการต่อไปนี้จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับ คือ 1.  การทําโรงสีข้าว  และ
การทําโรงเลื่อยท่ีใช้เครื่องจักร 2.  การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง  
 3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซ่ึงทําการเก่ียวกับสินค้า 4  การประกอบหัตถ 
กรรมหรืออุตสาหกรรม  และขายสินค้าท่ีผลิตได้  5.  การขนส่งทางทะเล  การ
ขนส่งโดยเรือกลไฟ  หรือเรือยนต์ประจําทาง  การขนส่งโดยรถไฟ  การขนส่ง
โดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง  การขายทอดตลาด  การรับซ้ือขาย
ท่ีดิน  การให้กู้ยืมเงิน  การรับแลกเปลี่ยน  หรือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  
การซ้ือหรือขายต๋ัวเงิน  การธนาคาร  การโพยก๊วน  การทําโรงรับจํานํา  และ
การทําโรงแรม  6. ขาย  ให้เช่า  ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี  แถบบันทึก  
วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี  หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล  เฉพาะท่ีเก่ียวกับการ
บันเทิง  7.  ขายอัญมณี  หรือเครื่องประดับซ่ึงประดับด้วยอัญมณี   8.  การ 
ซ้ือขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  การบริการอินเทอร์เน็ต  การให้เช่าพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย  การบริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินค้า  หรือบริการโดย
วิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 9.  การให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ต  10.  การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดย
คาราโอเกะ  11.  การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  12.  การให้บริการตู้เพลง  
13.  โรงงานแปรสภาพ  แกะสลัก  และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง  การค้า
ปลีก  การค้าส่งงาช้าง  และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง  นี่คือท่ีภารกิจท่ีเราได้รับมา
ครับ  เพราะฉะนั้นพวกกิจการสปา จดทะเบียนไม่ได้ครับก็เลยเป็นความเข้าใจท่ี
ยังไม่เคลียร์ระหว่างคนท่ีมาจดทะเบียนกับเรา แล้วเราก็อาจจะตอบคําถามคน
ท่ีมาใช้บริการแบบไม่เคลียร์ว่าอันนี้จดทะเบียนท่ีเราไม่ได้เพราะไม่เข้ากับ
รายการท่ีผมอ่านมานะครับนะเพราะของเราเหมือนส่วนปลีกย่อยท่ีให้ทําบาง 
ส่วนนะครับ  แต่อย่างไรก็ตามจะรับเป็นภาระท่ีจะกลับไปทําความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้  และท่ีสําคัญก็คือมาจดทะเบียน ๓ ครั้งจะไม่ให้เกิดข้ึนมาครั้งเดียวก็
ต้องตอบไปได้เลยว่าอันนี้ได้หรือไม่ได้  ถ้าไม่ได้ต้องไปท่ีไหนต้องมีคําตอบด้วย
นะครับ  ไม่ใช่ตอบว่าก็ไม่รู้ก็ไม่ได้นะครับต้องตอบให้ได้ว่าจดทะเบียนตรงนี้ไม่ได้
แล้วจะต้องไปไหน เพราะว่าพ่ีน้องประชาชนท่ีมาขอบริการจากเราเขาไม่ทราบ
หรอกครับบางเรื่องเขาไม่ทราบจริงๆ  เราต้องรู้มากกว่าเขา  และให้บริการเขา
ได้แบบเครือข่าย  คือเราทําให้เขาไม่ได้ต้องแนะนําว่าคุณต้องไปตรงนี้จะได้จบ
นะครับ  บางครั้งก็ต้องโทรศัพท์ติดต่อให้ด้วยมีเบอร์ติดต่อกับสถานท่ีนั้น ๆ ด้วย  
ต้องเป็นแบบนั้น  จริงๆแล้วความเห็นของผมเทศบาลเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้กับ
ชาวบ้านมาก  และเป็นหน่วยงานท่ีชาวบ้านท่ัวๆ ไปเข้าใจด้วยความรู้สึกในใจ
เขาว่าเขาจะได้รับการบริการท่ีดีเพราะเขามีตัวแทนคือท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ดูแลเขา แล้วการท่ีเขามาเขามีความคาดหวังนะครับผมก็จะน้อมรับไว้ทําความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะเจ้าหน้าท่ีมีอยู่ ๒ – ๓  คน ต้องทําความเข้าใจ รับปาก
กับท่านครับ  ส่วนท่ี  ๒ นะครับท่ีท่านได้สอบถามเรื่องของรายได้จากทรัพย์สิน 



-๑๕- 
 

 ต้องเรียนท่านเป็นภาพกว้างๆว่ารายได้จากทรัพย์สินก็คือรายได้ท่ีเรานําทรัพย์สิน
เทศบาลไปให้เช่านะครับ  หลักเกณฑ์ท่ัวไปคือเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเราก็จะมีคณะ 
กรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินนะครับแล้ว
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินก็จะเป็นคนต้ังราคาข้ันตํ่าว่าในท่ีดิน
บริเวณนี้  ตึกหลังนี้ ห้องแถวตรงนี้จะให้เช่าได้ข้ันตํ่าเท่าไร แล้วหลังจากนั้นเราก็
จะไปดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินได้กําหนดราคา
ข้ันตํ่าไว้นะครับ  เพราะฉะนั้นบางเรื่องท่านอาจจะมองว่าราคาไม่ค่อยสูงผมก็ว่า
เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ครับราคาไม่ค่อยเพราะว่าผมยกตัวอย่างอาคารพาณิชย์ของ
เราบริเวณตรงข้ามตลาดแม่กิมเฮง ตรงข้ามโรงแรมศรีวิชัยฝั่งตะวันตกครับท่ีมี
อาคารหลายห้องเราก็กําหนดราคาข้ันตํ่าแล้ว  กติกาก็กําหนดไว้เลยว่าข้ันตํ่าเช่า
ได้เท่านี้ ทีนี้ความเป็นไปเป็นมาของตึกพวกนี้นะครับ กราบเรียนท่านเลยว่าของใด
ท่ีเป็นของส่วนราชการต้องน้อมรับนะครับว่าเป็นความจริงราคาไม่เท่าเอกชน  ผม
เรียนท่านว่าเปรียบเทียบกับท่ีราชพัสดุบ้านท่ีราชพัสดุปลูกแล้วให้เช่าก็จะใกล้ 
เคียงกันครับ ท่ีวัดได้ราคาดีกว่านะครับเรียนท่านด้วยเคารพเลยจริงนะครับ  แล้ว
ของเราพออยู่ไปๆ เขาจึงบอกว่าไปหาท่ีของทางราชการ ถ้าเป็นท่ีเช่าก็จะได้ราคา
ถูก  ถ้าเป็นเอกชนกฎสัญญาก็ขยับเพ่ิมข้ึนทุกปีอีก  แต่ของเราเวลาขยับก็มีเกณฑ์
ครับขยับได้  ๓ %   ๖  %  อะไรอย่างนี้เป็นต้น มีเกณฑ์ของมันอยู่นะครับ  ถ้าไป
ใช้ภาคเอกชนก็จะเป็นราคาค่อนข้างสูง  ผมเรียนท่านเลยครับแม้กระท่ังการเก็บ
ภาษี  ต้องน้อมรับเลยว่าในเขตเทศบาลอย่างถนนราชดําเนิน  ถนนจอมสุรางค์  
ถนนสุรนารี ท่ีเป็นห้องเช่าผมม่ันใจครับว่าไม่มีห้องไหนให้เช่าตํ่ากว่า๕,๐๐๐  บาท  
โกโรโกโสไม่ต่ํากว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ของเราดีๆ ยัง ๕,๐๐๐  บาท  เพราะว่านี้คือ
ข้ันตํ่านะครับส่วนข้ันสูงก็ว่ากันอีกที  ต้องกราบเรียนท่านครับราคาตรงนี้อาจจะ
ไม่ใช่ราคาท่ีเป็นราคาท่ีสูงอย่างราคาตลาดท่ัวๆไป แต่เป็นราคาท่ีผ่านการพิจารณา
ท่ีดูแล้วมีความเหมาะสมและก็เป็นราคากลางได้  เพราะเวลาท่ีไปดําเนินการเป็น
ราคาข้ันตํ่าท่ีเขากําหนดไว้แล้วเราจะเอาจากราคาข้ันตํ่านั้นมาดําเนินการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินนะครับ  กราบเรียนให้ท่านทราบ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ครับ  ขอเชิญท่าน สท.  ปิติพงษ์  พราหมณี 

นายปิติพงษ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ  ผมนายปิติพงษ์  พราหมณี  ครับค่าเช่านี้ผมก็
อยากทราบครับว่าคงต้องถามท่านเลขานุการสภาว่ามีตรงไหนบ้างทรัพย์สินของ
เทศบาลท่ีให้เช่าอยากรู้ว่ามีตรงไหนบ้าง ขอเพียงคร่าว ๆ  ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ส่วนแรกท่ีสุดท่ีเป็นทรัพย์สินของเรานะครับ คืออาคาร ๓ ชั้น มีชั้นลอย เลขท่ี 
๒/๑-๗ ถนนบัวรอง เลขท่ี ๑๙๒/๑-๒ ถนนสุรนารี และเลขท่ี ๒/๑  ซอยลําปรุ 
แล้วตึกรวม ๑๒ คูหา ได้แก่ร้านบังเอิญ  ร้านแพนคอสเมติก  คลินิคทันตแพทย์
สมปอง ร้านข้าวต้ม  ร้านหนอนหนังสือ  ร้านเสริมสวย  ร้านโซโก้เช่าเพ่ือเก็บ
สินค้า  บริษัทประยูรกิจ ถนนสุรนารี เลขท่ี 46-52 ถนนสุรนารีเป็นตึก  4  ชั้น  
จํานวน 4  ห้อง เลขท่ี 1 – 13 ซอยวัดม่วง ถนนสุรนารี  เป็นตึก  ๒  ชั้น  รวม  
7  ห้อง 11 ห้อง  อันนี้บริเวณซอยวัดม่วงนะครับอาคารตลาดเทศบาล  2  
บริเวณร้านหนังสือดวงกมล  ท่ีมีไฟว์สตาร์มาร์โค  แล้วก็ท่ีทุกคนสนใจและพูด
ถึงกันบ่อยท่ีเป็นทรัพย์สินของเราคือแผงขายดอกไม้บริเวณลานคุณย่าโม ร้าน 



-๑๖- 
 

 ร้านขายดอกไม้เป็นทรัพย์สินของเรา  เวทีแสดงเพลงโคราช ๓ โรงนอกจากนั้น
เป็นส่วนของส่วนของอาคารศาลาท่ีพักผู้โดยสารซ่ึงภายในศาลาท่ีพักผู้โดยสาร
จะมีป้ายซ่ึงเราจะได้เงินจากภาษีป้ายและก็ได้ค่าเช่า  อีกตัวหนึ่งท่ีเราให้เช่าก็คือ
ส้วมสาธารณะท่ีตลาดเทศบาล 5 เราให้เช่าเดือนละ13,10  บาท  ส่วนบริเวณ
สวนรักก็เป็นส้วมสาธารณะเหมือนกันเราก็ให้เอกชนเช่าเดือนละ 17,000บาท
อันนี้ก็จะเป็นส่วนท่ีเป็นทรัพย์สินของเทศบาลครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ครับในส่วนของรายรับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีจะนําเข้าสู่ส่วนของประมาณรายจ่าย ในส่วนของแผนงบกลาง มีสมาชิก                       
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ   ครับถ้าไม่มีจะนําเข้าสู่แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครับ  2-2-1  ครับ  ในส่วนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
งานบริหารงานคลังนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ    
ขอเชิญท่าน  สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต 3 วันนี้ไม่อยากเริ่มต้นด้วยบรรยากาศท่ีเคร่งเครียด
นะครับ  เพราะเพ่ิงจะผ่านแค่หน้า ๒ เองนะครับ วันนี้ผมมีข้อสังเกตว่าฝากดูท่าน
ประธานสภาเทศบาล ถึงฝ่ายบริหารค่าใช้สอย 2-3-2นะครับขออนุญาตอ่านแค่ 
๒-๓ ประโยคนะครับ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ดังนี้  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างดําเนินคดี  ค่าจ้าง
ทําความสะอาด ฯลฯ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  กรณีท่ีเทศบาลมีการดําเนินการฟ้อง
คดี เช่น  คดีภาษีโรงเรือน  ภาษีค่าเช่า  และคดีอ่ืนๆ  เท่าท่ีจําเป็น  ผมขออนุญาต
อ่านแค่นี้นะครับ  วันนี้ท่ีจะถามเรียนถามไม่ได้มาติติงใครนะครับ  แต่อยากจะถาม
ว่าผมเข้าใจถูกหรือไม่ว่าหน้าท่ีของนิติกรอยู่ในหมวดนี้หรือไม่ ถ้าใช่ผมจะอภิปราย
ต่อไปนะครับ  ท่ีอยากยกประเด็นนี้เข้ามาพูดนะครับเพราะตัวผมไปประสบมาได้
เป็นคณะกรรมการเร่งรัดเรื่องกรณีท่ีผ่านมาล่าสุดเม่ือวันท่ี  6  สิงหาคม  2556  
คณะกรรมการหลายท่านอีกไม่ก่ีวันนะครับ ก็จะเป็นไอ้น่าโง่ขออนุญาตใช้คํานี้ 
เพราะว่าหนังสือพิมพ์บางฉบับนะครับลงแน่ ๆ เลยว่าเทศบาลนครนครราชสีมา
เสียค่าโง่ให้กรณีพิพาทหวานคาร์แคร์ ท่ีผมอยากหยิบยกว่านิติกรนี้คือผู้ทํางาน
ทางด้านกฎหมายของทางราชการ วันนี้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องผมขอฝากไว้ ไม่ได้ติ 
ไม่ได้ด่า ผมทราบดีว่านิติกรบางท่านอนาคตต่อไปท่านอาจจะไปสอบเป็นอัยการ 
ผู้พิพากษา ผมไม่อยากให้จําชื่อปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สท. เขต  3  ไว้ในใจ ผมไม่
ต้องการให้เป็นแบบนั้น วันนี้ผมทํางานเพ่ือเทศบาลนครนครราชสีมา 1ปี2  เดือน  
แต่ผมอยู่ท่ีนี่ผมรักท่ีนี่  ผมต้องการให้เทศบาลนครนครราชสีมาเราเดินไปตรงไหน
มีความภาคภูมิใจในสมาชิกสภาเทศบาลผมไปเจอเพ่ือนๆ  หลายจังหวัดเขายกย่อง
เทศบาลนครนครราชสีมาของเรานะครับ  วันนี้ผมฝากคณะผู้บริหารนะครับเรื่อง
คดีนี้  ผมอยากจะดําเนินการให้จริงจังไม่ใช่เราทําคดีอะไรขออนุญาตนะครับท่ีผ่าน
มาเท่าท่ีมาอยู่ตรงนี้แพ้ทุกคดีครับผมอยากให้ใส่ใจถึงรายละเอียดเพราะเป็นเงิน
ภาษีของประชาชนท่ีเสียไปไม่มีเงินส่วนตัวนะครับ  ผมขออนุญาตอยากจะให้ติเพ่ือ
ก่อนะครับแล้วเพ่ือความพัฒนาของเราครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ขอเชิญท่าน พันตรีวินัย  สายต่างใจ ครับ 

 



-๑๗- 
 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมพันตรีวินัยสายต่างใจ สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา เขต 3  ขออนุญาต หมวดงานวางแผนสถิติและวิชาการ ผมมี
เรื่องอภิปรายในหน้า 2-3-3 ครับผมในหัวข้อท่ี ๒  เรื่องค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาบุคลากรในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  ในประเด็นนี้ผมอภิปรายว่าเห็นด้วยครับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการบริหารงานของเทศบาลนั้นเป็นสิ่งท่ีสมควรเหมาะสม
เป็นอย่างยิ่งเหมาะกับสถานการณ์ในการบริหารของโลกหรือของเมืองท่ีกําลัง
พัฒนานะครับ  เพียงแต่ว่าในการพัฒนาบุคลากรของเราซ่ึงทางกองวิชาการก็ทํา
มาติดต่อกันหลายปี ผมเองก็ได้ติดตามดูก็มีความพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องก็เห็นด้วย  
ก็มีอีกนิดหนึ่งในเม่ือท่านต้ังไว้ตรงนี้แล้วความรับผิดชอบของกองวิชาการเรื่อง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) จริงๆแล้วถ้าเราพัฒนาบุคลากรของเราเก่งแล้ว 
สิ่งท่ีจะต้องจําเป็นมากท่ีสุดก็คือ     ตัวระบบฐานข้อมูลซ่ึงบ้านเมืองเราพัฒนาไป
ทุกวัน  มีธุรกิจเกิดข้ึนมากมาย  มีถนนเกิดข้ึนมากมาย  มีระบบท่อระบายน้ําท่ีเรา
เปลี่ยนข้ึนมากมาย  แต่ในระบบฐานข้อมูลเดิมระบบของเราระบบ   GIS  ยังอยู่ท่ี
เดิมเม่ือ  10 ปีท่ีแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาระบบฐานข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วมา
ช่วยในการเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของเราได้เลยในปัจจุบันนี้ทุกวันนี้เราจะ
ทําอะไรเราต้องไปหาท่ีหน้างานท้ังๆ ท่ีเรามีเครื่องมือ มีอุปกรณ์ แล้วก็กําลังจะมี
คนในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อยู่แล้ว แต่ข้อมูลเราไม่ทัน 
สมัยผมเรียนยกตัวอย่างท่ีท่านปลัดเทศบาลหัวข้อเรื่องของอาคารเรื่องค่าเช่า หรือ 
ทรัพย์สินท่ีเรามีอยู่อยู่ตรงไหนท่ีท่านปลัดเทศบาลอ่านถ้าเราทําระบบนี้ให้เสร็จ 
เราสามารถข้ึนจอให้เห็นเลยว่าทรัพย์สินเราอยู่ส่วนไหนของเทศบาล  สมาชิกท่ีอยู่
ในห้องประชุมแห่งนี้ได้เห็นหมด  หรือไม่ก็เป็นประเด็นเรื่องของเรื่องการถมดิน  
เรื่องสํารวจอีกครั้ง ถ้าเราข้ึนมาหมดว่าในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเก็บ
ข้อมูลได้ว่าถนนทุกสายออกมาว่ามีความสูงตํ่าเท่าไรถูกไหมครับ  และมีอาคาร
บ้านเรือนอยู่ระหว่างสูงตํ่าเท่าไรโชว์มาอยู่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  ก็
จะทําให้เราบริหารจัดการไม่ว่าจะเรื่องการออกเทศบัญญัติหรืออะไรต่างๆ  ได้
อย่างรวดเร็วนะครับ  ซ่ึงตรงนี้ท่ีผมจะขออนุญาตว่าเห็นด้วยกับท่ีท่านต้ังค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้ไว้แต่อยากจะพิจารณาให้ท่านเพ่ิมเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือจะ
ได้ทันสมัยนะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย 
ผม  ขอเชิญท่าน รองพงษ์เลิศ  ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่ีท่าน ส.ท. ปกป้อง 
ได้อภิปราย เรื่องนิติกรท่ีท่านพูดถึงท่ียกตัวอย่างในกรณีดังกล่าวผมขออนุญาตรับ
ไว้เป็นข้อมูลและก็ติดตามพัฒนาการทํางานให้รัดกุมยิ่งข้ึน  ส่วนท่ีท่านพันตรีวินัย  
พูดถึง ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีท่านมีความเข้าใจว่า การบริหารงานท่ีดีวันนี้ต้องอาศัย
ฐานข้อมูลท่ีดีนะครับ  ถ้าหากฐานข้อมูลท่ีเรามีอยู่ล้าสมัยซ่ึงมันก็เป็นเรื่องจริง ถ้ามี
โอกาสท่ีจะพัฒนาตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากในการท่ีจะบริหารงานในการวางแผน
แม้กระท่ังการตรวจสอบข้อมูลหรือการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  นะครับก็ขออนุญาต
ขอบคุณท่าน ณ  โอกาสนี้ท่ีท่านให้ข้อคิดและการสนับสนุนเรื่องท่ีจําเป็นในอนาคต
นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ครับขอเชิญท่าน  ส.ท. ปิติพงษ์  พราหมณี  ครับ 



-๑๘- 
นายปิติพงษ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตคือกรณีท่ี ท่าน ส.ท. ปกป้อง 
กล่าวกรณีร้านหวานคาร์แคร์ ก่อนผมผ่านไปเห็นเขารื้อข้างหลังไปแล้วครึ่งหนึ่งผม
ก็ดีใจ อยากทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว  อาจจะนอกประเด็นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่อง
สําคัญ แต่ว่าสุดท้ายเขาไม่รื้อหรือต้องแพ้คดีก็เอารถไฟรางคู่มาให้เขารื้อท้ิงเลย
อย่างนั้นดีกว่าหรือจะเอาอย่างไรดีเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นศักด์ิศรีของเทศบาลเรา
นะครับ  ยิ่งเป็นเทศบาลต้องแพ้คดีอะไรหลายๆอย่าง  ผมก็ไม่ทราบข้อมูลอะไร
เพราะไม่ได้ติดตามเลย  ผมก็อยากทราบว่าเรื่องหวานคาร์แคร์ดําเนินการถึงไหน
เพราะรู้สึกว่าต้ังแต่  ๒๐  ปีท่ีแล้วแล้วต้องฝากท่านประธานสภาเทศบาลหรือท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ชี้แจงครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเป็น
ห่วงเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าผมอยากใช้เวลาหลังจากอภิปรายแล้วพูดคุยความเป็นมา
ให้ท่านฟังกรณีร้านหวานคาร์แคร์ และทรัพย์สินของทางเทศบาลให้ท่านได้ฟัง
และเข้าใจว่ามีท่ีมาและท่ีไปอย่างไร   ผมก็ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ผมถือวันนี้เราประชุมเก่ียวกับงบประมาณนะครับ ส่วนเรื่องคดีความต่างๆ ท่ีเรา
ทํามาผมคิดว่าน่าจะเป็นการพูดคุยกันในนอกรอบนะครับ  คือท่านรองพงษ์เลิศ 
จะชี้แจงให้ฟังนะครับก็ขอเข้าสู่ในระเบียบวาระของเราดีกว่านะครับในแผนงาน 
ท่ัวไป  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อไหมครับ  ครับขอเชิญท่าน  ส.ท. ปกป้อง  
ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  3 
ขอประทานอภัยท่านผู้บริหารท่ีนอกประเด็นไปนิดหนึ่งก็เข้าใจข้ึนมาอีกในระดับ 
หนึ่งนะครับ พอมองผ่านไปเรื่อง GIS   หน้า  2-3-3  และอีกหน้าหนึ่งคล้าย ๆ 
กันหน้า  2-4-2  ให้ข้อสังเกตนะครับ เพราะผมไม่เข้าใจ  2 – 3 วันท่ีผ่านมานี้
ผมได้ยิน AEC  แต่พอ GIS นี้ต่างจาก GPS ต่างจาก  Google  map  อย่างไร  
เพราะผมใช้ไอโฟน 5 ครับ ผมมี Google map   รู้พิกัดเหมือนกันรู้สูงตํ่า
เหมือนกันดูได้หมดครับ ตรงนี้ถ้าเราจะเสียงบประมาณตรงนี้ก็ชี้แนะถ้ามี
ประโยชน์กับเทศบาลนครทําให้เทศบาลนครนครราชสีมาเจริญรุ่งเรืองจัดเก็บ
ภาษีได้มากข้ึนยินดีครับพร้อมสนับสนุน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน ส.ท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ    
พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย สายต่างใจ  สมาชิกสภา 
เทศบาลนครนครราชสีมาเขต 3  เป็นประเด็นท่ีท่านสมาชิกท่ีกล่าวมาเม่ือสักครู่
นี้เพียงแต่ว่าประเด็นอาจเป็นคนละประเด็นนะครับผมขออนุญาตอภิปรายใน
หัวข้อหน้า 2-4-2  นะครับหัวข้อเดียวกับท่านปกป้องอภิปรายคือค่าใช้จ่ายใน
โครงการสํารวจพัฒนาฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ต้ังไว้ท่ี  
200,000  บาท  โดยใช้จ่ายในโครงการสํารวจพัฒนาฐานข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)  ประเด็นของผมขอ
อนุญาตในท่ีประชุมนะครับชี้แจงให้ท่านปกป้อง เพราะว่าผมเองก็ทํางานด้าน
ระบบ GIS  มาตลอดเกือบ  20  ปีท่ีผ่านมาปัญหาแรกคือจริงๆแล้ว  GIS  ย่อ
มาจาก  Global  Information  System  ก็คือการจัดเก็บระบบฐานข้อมูลโดย
ใช้คอมพิวเตอร์และเก่ียวข้องกับทางภูมิศาสตร์ไปด้วยท่ีผมอภิปรายประเด็นนี้
งบประมาณเราต้ังไว้ท่ี  200,000  บาท 



-๑๙- 
 

ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาต  เชิญท่านรองบํารุง  ครับ 
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ครับต้องขอขัดจังหวะท่านพันตรีวินัยครับ  ไม่รบกวนเวลาท่านมาก  เม่ือสักครู่
ท่านปกป้อง  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านอภิปรายถึงกองวิชาการและแผนงาน  ส่วน
ท่านพันตรีวินัย  สายต่างใจ ท่านข้ามกองไปไม่ทราบว่ากองวิชาการและแผนงาน
จบหรือยังครับ  เห็นท่านตกลงกันว่าจะอภิปรายเรียงตามลําดับ หากกระโดดข้าม
ไปข้ามมาเจ้าหน้าท่ีท่ีทํางบประมาณเขาจะงง ก็ขอให้เรียงตาม ลําดับนะครับจะได้
เข้าใจอันดี และจบด้วยความรวดเร็ว  สว่นไหนท่ีไม่เก่ียวกับงบประมาณ  บางเรื่อง
บ้างอย่างก็ไปคุยกันนอกรอบนะครับ  เพ่ือให้รวดเร็วข้ึน  เรายังมีงบประมาณอีก
หลายส่วนท่ีต้องอภิปรายขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน  ส.ท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา    ครับ 
นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  3  
ท่ีผมอภิปรายข้ามไปข้ามมาก็ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลแล้วเพราะ 
เก่ียวข้องกัน  พอดูในหน้านี้ มันก็กระโดดไปเรื่องนี้เลย ผมไม่กังวลหรอกครับ  
200,000  บาท  แต่ผมกังวล  1,800,000  บาท ผมกังวลตัวนี้ว่าจะเป็นเชื้อ
หรือเปล่าผมไม่เข้าใจผมถึงได้ถาม  ไม่ใช่ความผิดของนะครับ ผมทําหน้าท่ีอย่าง
เต็มท่ี ถ้าหากผมเข้าใจแล้วผมไม่ถามหรอครับ  ท่ีผมถามผมเข้าใจว่าGIS  
แตกต่างกันอย่างไงกับ  Google  map  ให้ประโยชน์อย่างไรกับเทศบาล  ขอ
อนุญาตครับท่ีข้ามไปข้ามมาเพราะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่า  ถ้าไม่ใช่ก็
คือไม่ใช่ ขออนุญาต  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ครับขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย ์
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขออนุญาตตอบข้อซักถามเม่ือสักครู่ท่านพูดหน้า 2-3-3 และหน้า2-4-2  คําถาม
ประการแรกท่านถามความเข้าใจในเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ประการท่ี๒
เรื่องงบประมาณโครงการมี 200,000 บาท  ผมขอตอบประเด็นท่ี ๒ ก่อน     
นะครับก็คือตอนนี้ท่ีเรามีข้อมูลท่ีเรามีอยู่นะครับระบบเดิมท่ีเราเม่ือ  10  ปีท่ีแล้ว
ท่ีเราใช้อยู่อาจจะมีโปรแกรมท่ีเราเรียกว่าอาร์ควิว ต่อมาระบบโปรแกรมต่างๆ  มา
พัฒนาเป็นล่าสุดแล้วเม่ือปีท่ีแล้วพอเข้ามาก็ให้นโยบายให้ปรับปรุงคือเรื่องระบบ 
GIS  ก็ต้องมีการสอนในระบบใหม่ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงเป็น
ระบบ map info  นี่ก็เป็นตัวอย่างของระบบ 1.  คือค่าอบรม  2.  เก็บข้อมูล  
ท่านถามมาถึงคําถามประการแรกว่ามี  Google  map  ต่างกับ  GIS  ต่างกัน
อย่างไร  ในข้อแรกผมคิดว่าเป็นแผนท่ีทางภูมิศาสตร์เหมือนกันแต่วัตถุประสงค์
หรือในระดับข้อมูลใช้ต่างกันท่านดูแค่ Google map  เป็นเรื่องแผนท่ีและรูปถ่าย
ทางอากาศ แต่ในขณะท่ีระบบ GIS  เทศบาลเรามีการกําหนดเขตพ้ืนท่ีเฉพาะและ
มีรายละเอียดของข้อมูล ถนนความกว้างยาว หรือมีพ้ืนท่ี แผนท่ีภาษีซ่ึงแบ่งระบบ
ของเทศบาลภายใน   แม้กระท่ังงานระบบประปา     ก็สามารถใช้ได้ซ่ึงอาจจะมี 
17 เขต  งานเก็บขยะมีอยู่  5  เขต  งานแผนท่ีภาษีของสํานักการคลังก็จะต้องใช้
ฐานข้อมูล  งานทะเบียนราษฎร์ก็มีฐานข้อมูลแบ่งโดยละเอียดเพราะฉะนั้นเรียกว่า  
GIS  ท่ีว่านี้เป็นคล้ายๆ  ในแง่ของแผนท่ีแต่พอเราลงข้อมูลจริงๆ  ท่านจะรู้ว่าเวลา
เราจัดการบริหารถ้าข้อมูลเราดีพอเราควรจะรู้ว่าแม้ว่าท่านผู้อํานวยการเฉลิมวันนี้
ยังอยู่อีก  10  ปีเราจะรู้ว่าประตูน้ําท้ังหมดอยู่ท่ีไหน  ขนาดท่อเท่าไร เราจะปิด
เปิดซ่อมแซมท่อท่ีเรามีอยู่หรือว่าความเก่ียวเนื่องท่ีมีอยู่เราก็ต้องรู้ให้หมด  และ
เช่นเดียวกันครับมีการพัฒนางานทะเบียนราษฎร์ ถ้าเรามีฐานข้อมูลท่ีดีเรียกว่า 



-๒๐- 
 

 บ้านทุกบ้านสามารถท่ีจะมีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเรื่องทะเบียนบ้าน
เก่ียวเนื่องกับเรื่องของสาธารณสุข  แม้กระท่ังการแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หรืออ่ืน ๆ 
เราใช้ฐานข้อมูลอันนี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นระบบท่ีเทศบาลมี  เม่ือก่อนของเทศบาล
นครนครราชสีมาเป็น ๑ใน  5  ท่ีแรกท่ีมีระบบ  GIS  เป็นเทศบาลท่ีทันสมัยมาก
แต่ว่าในช่วงเวลาท่ีผ่านมามีการพัฒนาระบบก็ยังขาดความสมบูรณ์ผมเชื่อว่าจริงๆ  
แล้วเราผมเห็นด้วยกับท่านพันตรีวินัย ว่าเราต้องเติมอีกเยอะเลยเพ่ือให้ระบบของ
เรามันดี  แล้วระบบของเราดีไม่เท่าไรเม่ือเดือนท่ีแล้วมีการอบรมท่ีห้องนี้เจ้าหน้าท่ี
ทุกกองของเรามารับข้อมูลใหม่วิธีการใหม่ๆ ท่ีเป็นปัจจุบันข้ึนสิ่งท่ีผมให้การบ้านไว้ 
เขาควรจะมีแนวคิดวิธีใช้เป็นแต่เขาต้องคิดได้ว่าเราจะรวมข้อมูลทุกกองได้อย่างไร  
ตอนนี้มีเขตทางด้านภาษีมี 10 กว่าเขต 20  กว่าเขต  เขตน้ําประปามิเตอร์ผมจํา
ของเก่า 17 เขต  หรือเขตพัฒนาเรื่องใดๆ  ก็ตามถ้าเม่ือไรท่ีสามารถรวมข้อมูลได้  
อีกหน่อยการบริหารงานของท่านผู้บริหารงานเองดูสถิติ ในคอมพิวเตอร์ตอนนี้
ต้องรู้เลยนะครับจํานวนประชากร  เส้นท่อหรือภาษี ท่ีชําระแล้วหรือยังไม่ชําระ
ทุกอย่างท่ีอยู่ในออฟฟิศท้ังหมดจะต้องลิงค์เข้ามาอยู่ในระบบออฟฟิศ แต่เสียภาษี
หรือไม่ถ้ากดในคอมพิวเตอร์ดูก็รู้ ดูแผนท่ีก็รู้  ดูชื่อนามสกุลก็รู้  ดูข้ึนทะเบียนบัตร
อะไรก็รู้ หรือแม้กระท่ังเลขบัตรประชาชน  เพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างท่ีว่าถ้าหา
กว่ามีได้ในวันหนึ่งจะดีมากเลยขอบคุณท่ีท่านถามเพราะว่า2หน้านี่เป็นเรื่องอบรม
กับเป็นเรื่องท่ีลงข้อมูลผมกังวลเรื่องลงข้อมูล เพราะว่าข้อมูลของเดิมน้อยมากใน
ยุคสมัยหนึ่งก็ต้องมีการจ้าง แล้วท่านเชื่อไหมครับแผนท่ีในเขตนี้ การแบ่งบ้านหรือ
แบ่งท่ีดินเราจะต้องนําข้อมูลจากกรมท่ีดิน ให้มีพนักงานคอยบันทึกข้อมูลเพ่ือ
กรอกเลขรหัสท่านเห็นโฉนดท่ีดินไหมครับทุกอันจะต้องมีบันทึกอยู่ในนี้  มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกๆ ปี  เพราะฉะนั้นถ้าฐานข้อมูลดีเราจะเก็บรายได้ได้มากข้ึน  ฐาน
ภาษีเราจะดีข้ึนอย่างมากนี้คือประเด็นเรื่องรายได้  ประเด็นเรื่องรายจ่ายถ้าเรามี
แผนพัฒนาท่ีดีหรือฐานข้อมูลท่ีดีเราจะลดค่าใช้จ่ายในการวางแผนน้อยลง  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของแผนงานท่ัวไป  ครับ 
ขอเชิญท่าน พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต3ขออนุญาตต่อนะครับจริงๆ  แล้วเรื่องต่อเนื่องกัน 
ผมขออนุญาตไม่อธิบายเรื่อง GIS  เพราะท่านรองพงษ์เลิศ  ได้อธิบายแล้วในเรื่อง
ของระบบสารสนเทศ ซ่ึงเพ่ือน ๆ สมาชิกคงจะเข้าใจ ในหน้าท่ี  2-4-2  เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจพัฒนาฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ท่ีตั้งงบประมาณไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจ
พัฒนาฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์(GIS)  จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าวัสดุ   และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  เป็นเงิน  200,000  บาท  ในประเด็นนี้
อย่างท่ีบอกคือก็เคยทํางานด้าน(GIS)แผนท่ีภาษีมา 1๐ กว่าปีเต็ม ผมเห็นว่า
งบประมาณท่ีท่านต้ังไว้นี้สําหรับผมว่าไม่พอหรอกครับ น้อยมากในขณะท่ีเรามี
อย่างท่ีท่านปลัดเทศบาลพูดไว้ทีแรกแล้วว่าเรามีธุรกิจเกิดข้ึนมากมาย ระบบ
ฐานข้อมูลนี้แต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับ  เพราะฉะนั้นโดยการ
ท่ีจะทําเข้าไปอยู่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี้ เพราะท่านต้องเดินเสร็จแล้ว 



-๒๑- 
 

 ค่อยมาบันทึกข้อมูล เม่ือบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็ต้องเอามาโปรแกรมมาสร้าง  
อย่างเช่น  ณ  ขณะนี้เราพูดถึงอาคารพาณิชย์ท่ีมาเสียภาษี เราต้องรู้เลยว่าในเขต
เทศบาลเราว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างท่ีเสียภาษีกับเราออกมาให้เห็นเป็นภาพเราจะรู้
ด้วยว่าในเขตเทศบาลในห้องประชุมเรานี้  ณ  ปีพ.ศ.  2556 นี้มีผู้เสียภาษีอยู่
ตรงไหน  ตรงไหนท่ียังไม่เสียภาษี จริงๆ  ถ้าระบบตรงนี้มาเก็บข้อมูลเราจะตอบ
ตรงนี้ได้ท้ังหมดเพราะฉะนั้นงบประมาณตรงนี้ท่ีท่านต้ังไว้  200,000  บาท  ใน
ฐานะท่ีผมทํางานอยู่กับส่วนนี้มามาก ผมว่าไม่พอ  ในระบบแผนท่ีภาษีของเราเอง
ได้เข้าไปติดต่ออยู่หลายครั้งเก่ียวกับเรื่องแปลงท่ีดินในสมัยท่ีว่าเราจะทําถนนตัดก็
ดี ท่านนายกฯ ก็อยากทราบว่าเราต้องไปเก่ียวข้องกับแปลงท่ีดินของใครบ้าง ก็
ต้องไปอาศัยเจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาษี ของเรา ผมก็พบว่าแม้กระท่ังตัวกระดาษไขท่ี
เจ้าหน้าท่ีใช้อยู่ทุกวันนี้ผมเห็นว่าชํารุดมากๆ  เก่ามากเลยนะครับผมถามว่าแล้ว
คุณแก้ไขยังไงเขามาขีดด้วยปากการ๊อตต้ิง ผมว่าไม่ทันหรอกครับ  เทศบาลเรามี
แปลงท่ีดินเท่าไหร่  ผมว่าไม่ต่ํากว่า  5-6 หม่ืนแปลงแล้วมีการเปลี่ยนแปลงต่อวัน
ต่อเดือนเท่าไหร่การท่ีใช้เจ้าหน้าท่ี  1  คนมาใช้ปากการ๊อตต้ิงมานั่งขีดไม่มีทางท่ี
จะบริหารงานได้ทันนะครับ  เพราะฉะนั้นท่ีท่านต้ังงบประมาณไว้ตรงนี้ผมเห็น
ด้วยแต่ผมคิดว่าน้อยไป ถ้าท่านทําไปแล้วท่านไม่สามารถตอบได้ ถ้าจะให้มาโชว์
ตอนนี้ว่า มีอาคารบ้านไหนของเราท่ีเสียภาษีบ้าง  ท่านลองดูว่าท่านจะทํา
งบประมาณในขนาดนี้ท่านทําส่วนหนึ่งส่วนใดก่อนแล้วค่อยทําให้เห็น ผมเห็นด้วย
นะครับ  ผมคิดว่าอยากให้ท่านปรึกษาหารือกับคนท่ีมีความรู้ด้านนี้แล้วเราต้ัง
งบประมาณให้งานพวกนี้เสร็จเพราะว่าการจัดเก็บภาษีรายได้โดยใช้ระบบแผนท่ี
ภาษีจะทําให้เรามีรายได้จากการเก็บภาษีเพ่ิมมากข้ึนแล้วพ่ีน้องประชาชนจะได้รับ
ความยุติธรรม  และมีความพอใจในการเสียภาษีให้กับเทศบาลนครนครราชสีมา
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปรายในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  ต่อไปจะอภิปรายใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  หน้า  2-5-1  งานเทศกิจครับ  มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปหน้า  2-6-1  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ  ครับขอเชิญท่าน  ส.ท. สริิรัตน์  คุประตกุล  ครับ 

นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ   
ดิฉัน  นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  3  
ขออภิปรายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ในหน้า  2-6-1  ในส่วนของงบดําเนินงาน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (อปพร.) ดิฉันเห็นว่างบประมาณท่ีตั้งไว้  200,000  บาท  โดยรวม
กับในส่วนของค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ต้ังไว้น้อยไป  เราจะเห็นว่าพ่ีน้องชาว อปพร.  เป็น
อาสาสมัคร  ท่ีมาช่วยงานเทศบาลด้วยจิตอาสา  ดังนั้น เทศบาลของเราควรจะมี
ค่าตอบแทนหรือเบ้ียเลี้ยงให้มากกว่านี้เพ่ือตอบแทนความมีน้ําใจ และการเสียสละ   
เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พ่ีน้อง  อปพร.  ทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปค่ะ  และอีกเรื่องท่ีอยากจะพูดถึงในวันนี้อยาก
ให้เทศบาลมีอาคารสถานท่ีของศูนย์ อปพร.ท่ีชัดเจ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการ 
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 ปฏิบัติหน้าท่ี  และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้ดียิ่งข้ึน  และท่ีสําคัญก็
เพ่ือเป็นหน้าเป็นตาสมกับฐานะเทศบาลนคร นครแห่งโคราชของเรา  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ต่อไปในส่วนแผนงานการศึกษา  หน้า  2-7-1     
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญท่าน ส.ท. สุกัญญา  ชํานิกุล  ครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  4  จริงแล้วดิฉันไม่อยากพูดถึงงบประมาณแต่
ด้วยความเป็นห่วงก็เลยขอพูดเรื่องโรงเรียนเทศบาล  1  นะคะ  คือตึกโรงเรียน
เทศบาล  1  จะมีตึกตึกหนึ่งท่ีก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยเข้ามาสมัยท่ีแล้วก็ได้มีการ
สํารวจว่าตึกของโรงเรียนเทศบาล  1  มีปัญหาด้านโครงสร้างเห็นว่าตอนนั้นจะมี
เสาของตึกระเบิดแล้วก็ร้าว  และก็ให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบก็ได้ความว่าตึกนี้
สามารถอยู่ได้ถึง 3 ปีนับจากเวลานั้นจนถึงวันก็น่าจะเกิน 3  ปี  จากการสอบถาม
ก็ทราบว่าตึกนี้สร้าง  2  ครั้ง คือครั้งแรกสร้างก่อนซีกหนึ่ง  ครั้งท่ีสองก็มาสร้างอีก
ซีกหนึ่งท่ีสําคัญด้วยความเป็นห่วงจริงๆเขาบอกว่าตึกนี้ไม่ได้ตอกเสาเข็ม เพราะ 
ฉะนั้นก็เลยกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กหรือเปล่าและท่ีสําคัญชั้นล่างจะเป็น
ห้องเรียนสําหรับเด็กอนุบาลและตึกนั้นมีนักเรียนเรียนประจําอยู่ตลอดเวลา  ดิฉัน
คิดว่าเป็นกรณีท่ีเร่งด่วน ควรท่ีหางบประมาณมาสร้างตึกใหม่ และดิฉันก็ทราบมา
ว่าท่านประธานสภาเทศบาลของเราก็ได้ไปติดต่อทางวัดบูรพ์ไว้แล้ว ขอสถานท่ีท่ี
จะให้นักเรียนเรียน  ถ้าโอกาสเป็นไปได้ดิฉันก็อยากจะฝากไม่อยากจะให้เกิด 
โศกนาฎกรรมเกิดข้ึน ด้วยความห่วงใย  ขอบคุณมากค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญท่าน ส.ท. เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย  ครับ 

นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  3  ก่อนอ่ืนอยากให้ท่านสมาชิกเทศบาลดู
งบประมาณในส่วนของแผนงานการศึกษาซ่ึงตรงกับชาร์จบนจอนะครับเห็นชัดเจน
นะครับว่างบประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2557 งบประมาณ  
348,000,000  บาทโดยแยก  4  ส่วนนะครับ  เรามาดูเนื้อในแล้วเป็นงบของ
บุคลากรเกือบ  50  % นะครับ  จากนั้นเป็นงบท่ีจะมาดําเนินการต่างๆ  ท้ังเป็น
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุรวมกันประมาณ  30  % ของงบประมาณนะครับ  ดังนั้น 
มองได้ง่ายๆ ว่างบประมาณของสํานักการศึกษาไม่ได้เยอะอย่างท่ีเราเห็นตาม
ตัวเลขนะครับ เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายในเรื่องการศึกษาซ่ึงเป็นส่วนสําคัญอีกส่วน
หนึ่งต้องมีการเพ่ิมเติม ถ้าเป็นไปได้เป็นความห่วงใยจากผมผ่านไปถึงท่านคณะ
ผู้บริหารครับ  ในส่วนต่อมาซ่ึงในนี้ได้ต้ังข้อสังเกตไว้นะครับว่าไม่ได้มีบรรจุอยู่ใน
งบประมาณเลยน่าจะเป็นในส่วนของการศึกษาท่ีไม่กําหนดระดับ เรื่องแรกจะเป็น
ในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนนะครับ ซ่ึงตอนนี้เราจะได้เห็นว่างานของสภาเด็ก
และเยาวชน  ไม่ใช่แค่จังหวัดนครราชสีมา ไม่ใช่อยู่แค่นี้แต่อยู่ในระดับประเทศนะ
ครับเม่ือเดือนท่ีแล้วถ้าหลายๆ ท่านได้ดูรายการโครงการร้อยมือสร้างเมือง สภา
เด็กและเยาวชนของเราติดอันดับ  1  ใน  5  นะครับ  ซ่ึงตรงนี้เราต้องให้
ความสําคัญนี้แล้ว เพราะไม่เพียงว่าระดับการศึกษาในระดับปกตินะครับ ระดับอ่ืน
เราก็ควรมีงบประมาณตรงนี้เพ่ือให้เขาสรรสร้างตามโครงการท่ีเขาได้นําเสนอต่อ 
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 คณะกรรมการ  อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นความห่วงใยอีกเช่นกัน เราทราบมาว่า
ทางจังหวัดนครราชสีมาจะได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแห่งชาติครั้งท่ี 43 ซ่ึงจะเกิดข้ึน
ในปลายเดือน ปีพ.ศ.  2557  รวมถึงการเป็นเจ้าภาพกีฬาคนพิการแห่งชาติด้วย 
ในต้นปี พ.ศ.  2558  นะครับ ซ่ึงเช่นเดียวกันครับในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าไม่มี
งบประมาณในการต้ังไว้เลย ตรงนี้ฝากความห่วงใยถึงท่านประธานสภาเทศบาล 
ฝากผ่านยังท่านคณะผู้บริหารไว้ตรงนี้นะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เชิญท่านรองบํารุง  เจริญพจน์  ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขออนุญาตครับ ผมกราบเรียนอย่างนี้ว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ  งบ 
ประมาณการศึกษา ประมาณ 360 ล้านบาทแยกเป็นงบประเพณี  12  ล้านบาท 
งบทางด้านการศึกษามีท้ังหมด  348 ล้านบาทเศษ  ในงบประมาณส่วนนี้  เป็น
งบบุคลากรเกือบครึ่งประมาณ  150 ล้านบาท  ส่วนท่ีเหลือก็จะเป็นงบรายจ่าย
อ่ืนๆ  ซ่ึงไม่เก่ียวกับเรื่องการศึกษา ผมบอกอย่างนี้ว่าบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ส่วนสําคัญ เราทุกคนท่ีนั่งอยู่ในสภาเทศบาลแห่งนี้ทุกคนล้วนผ่านระบบการศึกษา
มาท้ังสิ้น  เพราะฉะนั้นอย่างท่ีว่าการศึกษาสร้างคน  คนสร้างชาติ  ผมไปดูงานท่ี
ผ่านมาเม่ือวันท่ี  9 - 12  สิงหาคม  2556  มีโรงเรียนแห่งหนึ่งในหัวหิน ใช้
งบประมาณในการสร้างคนท่ีจะมาเป็นกําลังของชาติประเทศไทยแห่งนี้  
300,000บาทต่อเทอม นี่ยังเป็นส่วนน้อยยังมีโรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ 
ใช้งบประมาณสร้างคนนับเป็นล้านๆ บาทต่อเทอมก็มี ท่านลองดูงบประมาณเรา
เราใช้งบประมาณสร้างคน เรื่องค่าอาหารก็ดี  20  บาทต่อวัน เรากินอาหารวัน
หนึ่ง 20 บาทต่อวัน พอหรือครับ ไม่พอหรอกครับเพราะฉะนั้นเรากินอาหารใน
ลักษณะนี้  ขนาดว่าปีนี้เราได้เพ่ิมนะครับปีท่ีผ่านๆ มา เราได้  13  บาทต่อวัน  ใน
ชั้นเด็กก่อนปฐมวัยชั้นเด็กเล็กการศึกษาสร้างคนก็ต้องสร้างจากปฐมวัย เราจะเห็น
นะว่าการศึกษาในยุคเก่าๆ  สร้างคนก็คือสร้างต้ังแต่มัธยม  มัธยมเราเพาะบ่มเรา
สร้างนิสัยท่ีดีแต่ชั้นประถมแล้ว  การศึกษาในยุคสมัยใหม่จึงเน้นสร้างต้ังแต่เป็น
เด็กเล็ก สร้างสุขลักษณะ  สร้างสุขนิสัย  ความเป็นผู้นําอะไรต่างๆ  ต้ังแต่เด็กเล็ก 
โรงเรียนเทศบาลของเรามีท้ังหมด 6  แห่งผมเชื่อว่าส่วนท่ีเก่ียวกับการศึกษาแท้ ๆ 
มีไม่ถึง 50 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการพัฒนาบุคลากร  เรื่องพัฒนาบุคลากร
ถามว่ามีความจําเป็นไหมผมก็ยังเห็นว่ามีความจําเป็นนะครับ  บุคลากรของเราท่ี
อยู่ในวงศึกษากลุ่มหนึ่งเป็นครู  กลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างคนโดย
แท้ ก็คือครู  อาจารย์ท้ังหลายท่ีท่านสอน  วิวัฒนาการของโลกพัฒนาไป ถ้าหาก
เราปล่อยปละละเลยให้มันเป็นอย่างนี้เราอยากได้คนอย่างไรครับ ในอนาคต
ข้างหน้า เทศบาลเป็นส่วนหนึ่งนิดเดียวของจังหวัดนครราชสีมาเป็นจุดเล็กน้อย
มากของประเทศนี้ แต่ผมก็เชื่อว่าโรงเรียนท้ัง  6  แห่งของเทศบาลสร้างคนข้ึนมา
มีคุณภาพท้ังสิ้นเราจะเห็นว่าผู้อํานวยการท่ีเป็นผู้บริหารเทศบาลปัจจุบันนี้ก็เป็น
ผลผลิตท่ีมาจากโรงเรียนเทศบาลของเรานะครับ  หรือแม้แต่บุคลากรท่ีอยู่ในสภา
เทศบาลแห่งนี้ หรือพ่ีน้องพนักงานเทศบาลหลายคนมีพ้ืนฐานการศึกษามาจาก
โรงเรียนเทศบาลนะครับ  เพราะฉะนั้นขอบคุณเพ่ือนสมาชิกนะครับท่ีท้วงติงเรื่อง
ท่ีเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ผมก็เป็นห่วงผมเป็นคนหนึ่งท่ีอยู่ในเหตุการณ์ตึกรอยัล
พลาซ่าถล่ม เราจะเห็นว่าตอนนั้นคนท่ีได้รับผลกระทบเป็นผู้ใหญ่มีงานมีการทํา
ท้ังสิ้น แต่ตึกท่ีเราพูดถึงเป็นตึกโรงเรียนเทศบาล 1  ตอนท่ีผมเข้ามาเป็นสมาชิก 
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 สภาเทศบาลสมัยแรก ก็เห็นแล้วว่ามีการสํารวจไว้ครั้งหนึ่งก็คือผลสํารวจออกมา
ว่าพ้ืนและเสาแตกร้าวระเบิดและปล่อยระยะเวลามา  5  ปีเศษนะครับ ผมก็คาด
ว่าจะเข้าข่ายวิกฤตแล้ว  ผมก็อยากวิงวอนท่านครับ ถ้าเห็นความสําคัญการศึกษา
ของเด็ก  และก็เห็นความสําคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยากให้
ช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้นะครับ ในส่วนท่ีท่านพูดถึงท่านอาจจะข้ามเรื่องแผนการ
ศึกษาไปผมจะไว้ตอบตอนท่ีท่านถามในแผนงานตัวนั้น ตอนนี้พูดถึงแผนงานท่ัวไป
ของแผนการศึกษา ถ้าไม่มีคําถามใดในส่วนนี้ก็จะไม่ตอบ เพราะว่าจะเสียเวลาก็
จะใช้เวลาในแผนงานท่ัวไปของแผนการศึกษาไว้เท่านี้ ในส่วนของแผนงานอ่ืนๆ  
ถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องเพ่ิมหรือจะต้องปรับลดอย่างไร  ก็ขอให้
ท่านอภิปรายและใช้สิทธิการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือฝ่ายนิติบัญญัติอย่าง
เต็มท่ี  ผมในฐานะฝ่ายบริหารก็จะนําและน้อมรับสิ่งท่ีท่านนําเสนอเอาไปปรับปรุง
และพูดคุยกับข้าราชการประจําหรือสิ่งท่ีจะนํางบประมาณมาให้สําหรับการศึกษา
ให้มากกว่านี้   ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีผมข้ามไปหน้า ๘-๑ แผนงานปฐมศึกษาก่อนวัยเรียน 
ขอเชิญท่าน ส.ท. มติ  อังศุพันธุ์  ครับ 

นายมติ อังศุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมาเขต ๑ ผมมีข้อสอบถามนําเป็นความรู้ครับว่าในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนพัฒนาการเรียนรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีตั้งไว้  
๖๓๐,๐๐๐  บาท  ผมไม่แน่ใจว่ามากหรือน้อยคือผมไม่รู้ว่าเป้าประสงค์ของเราจริง
ในการเข้าสู่เรื่องประชาคมอาเซียนเป้าหมายคือเรื่องอะไรเรื่องของภาษาของเด็ก  
เรื่องของความเข้าใจในตัวของแต่ละประเทศ ก็อยากสอบถามว่าเป้าประสงค์ของ
เราคืออะไร คือคนพูดเรื่องนี้เยอะมากว่าเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฟังจน
เรางงตามตกลงว่าเรามุ่งไปในลักษะไหนมีประโยชน์อย่างไรต่อเทศบาลของเรามี
ประโยชน์อย่างไรต่อจังหวัดของเราก็รบกวนสอบถามตรงนี้นะครับงบประมาณ  
๖๓๐,๐๐๐บาทถ้ามีประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของเรากับภาพรวมของจังหวัดมาก
ผมว่าสภานี้น่าจะเพ่ิมเติมได้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญท่านรองบํารุง  ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรื่องนี้ผมให้ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาตอบข้อซักถามครับ  เพราะท่านจะมี
รายละเอียดมากกว่าผม จะได้เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับขอบคุณมากครับ 

นายจิรศักด์ิ  กีรติวรการ 
ผู้อํานวยการการศึกษา 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม นายจิรศักด์ิ   กีรติวรการ  
ผู้อํานวยการการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา  กราบเรียนท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กรณีงบประมาณท่ีใช้ในเรื่องของ  AEC ขอ
อนุญาตนําเรียนว่าวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมสัมมนาและให้ความรู้ก็จะเน้นไปท่ี
กลุ่มของครูและพนักงานในสํานักงานเทศบาล  ในส่วนสาํนักการศึกษานะครับก็
จะมุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ท่ัวไป  และจะมีเรื่องของการอาจจะให้ใช้การสื่อภาษา
แบบง่ายๆ  เพ่ือการสื่อสารก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้น ผมขออนุญาตนําเรียน
ย้อนหลังว่ามีส่วนเก่ียวข้องในกรณีงบประมาณของสภาเด็กและเยาวชนขออนุญาต
นําเรียนว่าสภาเด็กและเยาวชนนี้เป็นโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
สวัสดิการสังคม  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ครับในส่วนของแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายก็จะขอ
ต่อไปในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา หน้า ๒-๙-๑ มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 

 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายจะข้ามไปท่ีแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ หน้า ๒-๑๐-๑  นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย จะข้ามไปท่ีแผนงานสาธารณสุข ส่วนงานบริหาร
ท่ัวไปสาธารณสุข   เชิญท่าน ส.ท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓  นะครับวันนี้เข้าสู่วาระสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  นะครับ  ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลหยิกยกอาจจะ
ข้ามไปข้ามมาแต่อยู่ในเรื่องเดียวกันจะได้ให้ท่านผู้บริหาร  หรือผู้อํานวยการสํานัก
จะได้ชี้แจงได้ถูกต้องนะครับ ข้อแรกนะครับ ค่าวัสดุหน้า ๒-๑๑-๓  หมวดค่าวัสดุ
สํานักงานคอมพิวเตอร์๒๐๐,๐๐๐ บาท กับไปโยงหน้าท่ี  ๒-๑๒-๕  ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จํานวน ๙๘,๐๐๐  บาท สืบเนื่องคอมพิวเตอร์แล้ว เรื่องอินเตอร์เน็ต
ต่อเลยนะครับ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  หน้า ๒-๑๑-๓ จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท กับค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เหมือนกันนะครับ  หน้า  ๒-๑๓-๔  
จํานวน ๔๘,๐๐๐  บาทนะครับ  ชี้แจงด้วยว่าเป็นค่าบริการรายปี ทีบอร์ดแบรน 
หรือโฟร์บอร์ดแบรนนะครับ อึกจุดหนึ่งนะครับจะได้ชี้แจงในคราวเดียวกัน และค่า
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน้า ๒-๑๒-๕  ต้ังไว้ ๖๐๐,๐๐๐  บาท ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญท่าน สท.  เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย 

นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนคราชสีมา เขต ๓ ผมดูเอกสารในเรื่องของตัวเลข
งบประมาณในแต่ละส่วนของแผนงานสาธารณสุขนะครับในหน้า  ๒-๑๑-๑ , 
๒-๑๒-๑ และ ๒-๑๓-๑ ครับผมลองรวมตัวเลขดู ตัวเลขจะไม่ตรงกับบนชาร์จ
ผมไม่แน่ใจว่าผมคาดเคลื่อนในตัวเลขหรือเปล่าครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์  ครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล  ขอให้ท่าน ส.ท.ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา
ทบทวนอีกครั้ง 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓ หมวดค่าวัสดุก่อสร้างหน้า  ๒-๑๑-๓ 
หมวด ค่าวัสดุสํานักงานคอมพิวเตอร์จํานวน ๒๐๐,๐๐๐บาท กับไปโยงหน้าท่ี
๒-๑๒-๕  จํานวน๙๘,๐๐๐บาทสืบเนื่องวัสดุคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเตอร์เน็ตต่อ
เลยนะครับ  ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาค หน้า ๒-๑๑-๓จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท
กับค่าสื่อสารโทรคมนาคม  หน้า  ๒-๑๓-๔  จํานวน ๔๘,๐๐๐  บาทนะครับ
ฝากนิดหนึ่งครับและฝากถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์หน้า ๒-๑๒-๕  ต้ังไว้ ๖๐๐,๐๐๐  บาท ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ครับ 
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นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขออนุญาตท่านประธานให้ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้
ให้คําอธิบายกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับก็คงมีอยู่  ๓  ชุด  หน้า ๒-๑๑-๓ 
จํานวน๒๐๐,๐๐๐  บาท หนา้ ๒-๑๒-๕  จํานวน ๙๘,๐๐๐  บาท  และก็เรื่องค่า
อินเตอร์เน็ตซ่ึงผมทราบว่าน่าจะเป็นเรื่องของสํานักหรือท่ีตั้งต่าง ๆ  ให้ท่าน
ผู้อํานวยการสํานักฯ ให้รายละเอียด  ขอบคุณครับ 

นางอธิชา  รุมพล 
ผู้อํานวยการสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
ดิฉันนางอธิชา รุมพล ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอ
อนุญาตนําเรียนในส่วนของท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตั้งข้อสังเกตคืองานของ
สํานักสาธารณสุขการต้ังรหัสงบประมาณจะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันเช่นงานบริการ 
งานบริหาร งานสาธารณสุขอ่ืนประมาณนี้เขาจะต้ังตามกรอบตามปีท่ีผ่านมา ท่ี
จ่ายจริงนะคะ ซ่ึงปีนี้มีข้อจํากัดหลายๆ ประการท่ีจําเป็นต้องนําไปใช้ในส่วนท่ีท่าน
ผู้บริหารท่ีเห็นว่าจําเป็น เรามีรหัสงาน ท่ีปฏิบัติราชการอยู่หลายรหัส  ต้ังตามรหัส
ต้ังตามผลการดําเนินงานของปีท่ีผ่านมา ส่วนท่ี  ๒ ในหมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การ 
แพทย์เราจะมีอยู่ด้วยกัน  ๒-๓  ส่วนด้วยกันยกตัวอย่างเช่น  การสาธารณสุขอ่ืน 
ซ่ึงขณะนี้ได้ทํางานท่ีเป็นพ้ืนท่ี ๓๗.๕ ตารางกิโลเมตร ได้แก่ค่าทรายอะเบท  
น้ํายาพ่นยุง  การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า การซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพ่ือทําหมัน ข้อมูลปีท่ีผ่านมาใช้เงินประมาณ ๖ ล้านบาท รวมถึงการรักษาของ
ศูนย์ท้ัง  ๕  ศูนย ์ แต่ขณะนี้ทําไมเราจึงต้ัง ๖๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากว่าเทศบาล
นครนครราชสีมามีความจําเป็นจะต้องบําบัดทุกข์บํารุงสุขพ่ีน้องประชาชนใน
หลายส่วนด้วยกัน เพราะฉะนั้นทางสํานักการสาธารณสุขนี้เป็นความโชคดีท่ีได้เข้า
ร่วมโครงการ สปสช. ซ่ึงในตัว สปสช. ได้มีเง่ือนไข ได้มีข้อกําหนดรายละเอียด
ต่างๆ  มากมาย ท่ีเจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามกรอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงงบประมาณ
ขณะนี้เราได้รับการจัดสรรประมาณ  ๓๐ ล้านบาท บวกลบนะคะซ่ึงตัวเลขกลมๆ 
น่าจะอยู่ท่ีตรงนี้ เพราะฉะนั้นขออนุญาตนําเรียนว่าท่ี  ๖๐๐,๐๐๐  บาทนี้จ่ายจริง
อยู่ท่ีจํานวน  ๗ ล้าน  แต่เม่ือมีข้อจํากัดในด้านเรื่องอ่ืนๆ นั้น สาธารณสุขในฐานะ
ท่ีมีช่องทางหรือมีทางเลือกก็ได้พิจารณาทําหน้าท่ีอย่างสมบูรณ์และพยายามดึง
งบประมาณจากนอกเหนือภาษีจากรัฐบาลกลางและท้องถ่ินโดยไปดึงของ สปสช. 
เข้ามา  ขออนุญาตกราบเรียน  และขออนุญาตอีกประเด็นหนึ่งท่ีท่านได้เรียน
สอบถามว่า สํานักการสาธารณสุขแผนงานท่ีสําคัญท่ีเป็นสาระ คือภารกิจด้านการ
สาธารณสุขอีกส่วนหนึ่งคือด้านสิ่งแวดล้อม ในสาธารณสุขแผนงานจะชื่อว่า
แผนงานสาธารณสุขซ่ึงแบ่งออกเป็นหลายงานด้วยกัน  ส่วนหนึ่งท่ีสําคัญมากๆ  ก็
คือแผนงานเคหะชุมชน ซ่ึงจะไปปรากฏอยู่ในส่วนของภารกิจเช่น การรักษาความ 
สะอาดเก็บขนมูลฝอย สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ด้านต่างๆ  ซ่ึงแผนงานเคหะชุมชนจะไป
รวมกับสํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล แต่ว่ากรณีทํากรอบหลายสํานักนี้จะมี
หลายแผนงานด้วยกัน   แต่ขณะนี้เพ่ิงเริ่มต้นท่ีแผนงานสาธารณสุข ซ่ึงต้ังไว้ท่ี  
๓๓ ล้านบาท  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน  สท. เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย  ครับ 
นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมนายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓ 
ขอขอบคุณครับท่านผู้อํานวยการท่ีเรียนชี้แจงเรื่องงบประมาณนะครับ  และก็
ค่อนข้างจะสบายใจท่ีงบประมาณส่วนหนึ่งมาจาก สปสช.  ก็คลายความกังวล
ไปครับ  ขอบคุณครับ 



-๒๗- 
ประธานสภาเทศบาล หมวดแผนงานสาธารณสุข  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  

จะข้ามไปท่ีหมวดบริหารงานสาธารณสุข สาธารณสุขอ่ืนๆ ครับหน้า  ๒-๑๒-๑  
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีข้ามไปท่ีงานศูนย์บริการ
สาธารณสุขหน้า ๒-๑๓-๑ ครับ  ขอเชิญท่าน พันตรีวินัย  สายต่างใจ ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม พันตรีวินัย สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓ ขออนุญาตนะครับในเรื่องแผนงานสาธารณสุข 
ก่อนท่ีผมจะเข้าเนื้อหาผมขออนุญาตขอบคุณงานบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 
เพราะว่าท่ีเปิดบริการตอนเย็นท่ีศูนย์โพธิ์กลางเรานะครับระหว่าง ๑๗.๐๐ – 
๒๐.๐๐ น.  ผมเคยมาใช้บริการแล้วก็ได้รับบริการอย่างดีครับและก็สะดวกเป็น
อย่างยิ่งก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับ  นอกจากท่ีได้มาใช้บริการแล้ว เห็นว่าเป็น
สิ่งท่ีดีและให้ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนแล้ว หน้า ๒-๑๓-๑  ในหมวดของ
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว้  ๒,๐๐๐ บาท  
ผมเข้าใจว่าทําเดือนเดียวหรือเปล่าครับ  ผมดูแล้วมันผิดปกตินะครับ  ขออนุญาต
ขอคําชี้แจงนะครับ  ผมนึกว่าคนทํางานนอกเวลาราชการในช่วงเวลา  ๑๗.๐๐ – 
๒๐.๐๐ น.  ทําทุกวัน  ๑  ปีนา่จะมีค่าตอบแทนสูงมากกว่านี้ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์  ครับ 

นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตให้ท่าน ผอ.  อธิชา 
อธิบายรายละเอียดครับ 

นางอธิชา  รุมพล 
ผู้อํานวยการสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตินะคะ  
ดิฉัน นางอธิชา รุมพล ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ ปีนี้ต้อง
ขออนุญาตนําเรียนนะคะว่าได้รับมอบหมายให้พิจารณาจัดงบประมาณเนื่องจาก 
ว่าเทศบาลนครมีความจําเป็นท่ีต้องนําไปใช้ในส่วนท่ีถือว่าสําคัญเพราะฉะนั้นใน
สํานักการสาธารณสุขก็ให้ดูว่าสามารถท่ีจะใช้งบประมาณตัวไหน ได้มาจากไหน
บ้าง ถ้าสมมุติว่าเกลี่ยแล้วไม่บรรลุเป้าหมายก็ขอให้นําเรียนเราก็ต้องทําทุกวิถีทาง
เพ่ือจะให้การทํางานเราผ่านเกณฑ์การท่ีเราไปข้ึนทะเบียนกับ สปสช. ซ่ึงมี KPI  
ต่างๆ มากมาย ปีท่ีผ่านมาเราสามารถท่ีจะดําเนินการบรรลุ  KPI การทําเราไปทํา  
MOU  กับ  สปสช. เป็นท่ีมาของการจัดงบประมาณลงมาเพราะฉะนั้นการจัด
งบประมาณของ สปสช. ท่ีนําเรียนท่านว่าประมาณ  ๒๐ ล้านบาทโดยประมาณ
กลมๆ  ยังไม่ได้สรุปตัวเลขนะคะเพราะปีนี้เพ่ิงส่งมาให้  ๑๐ กว่าล้านบาท ตอนนี้
ยังส่งมาไม่ครบเพราะฉะนั้นเราไปพิจารณาเงินตัว สปสช.  เพ่ือนํามาจ่ายเป็นค่า 
ตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นอยู่ในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ๕แห่ง  หรือการออกปฏิบัติงานนอกสํานักงานในส่วนของการสาธารณสุข
ท้ังหมดเราก็พิจารณาใช้เงินจาก สปสช.  ขออนุญาตกราบเรียนค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ครับขอเชิญท่าน  พันตรีวินัย  สายต่างใจครับ 
พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ ก็
ขอบคุณครับท่ีได้รับคําชี้แจงจากท่านผู้อํานวยการนะครับ  ก็เป็นว่างบประมาณ  
๒,๐๐๐  บาททํางานได้เป็นปกติถูกต้องไหมครับ  เพียงแต่ว่าอาจจะมีคนก็จะถาม
ว่าจะทําได้อย่างไงเท่านั้นเอง ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ในหมวดนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายจะ
ข้ามไปแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หน้า  
๒-๑๔-๑  ขอเชิญท่าน ส.ท.  ปกป้อง ครับ 



-๒๘- 
 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ก็เคารพในการตัดสินใจผู้ใหญ่ในสํานักต่างๆ  
ท่ีตั้งงบประมาณออกมาผมรู้ความจําเป็นของพ่ีน้องประชาชนนะครับเพราะผม
สัมผัสดี ผมรู้ดีนะครับ  วันนี้ผมอยากจะขอคําชี้แจงในหมวดของกองสวัสดิการ
สังคมหน้า ๒-๑๔-๒ ผมอยากทราบรายละเอียดเง่ือนไขในการต้ังงบประมาณใน
การเบิกจ่าย  ๘๐๐,๐๐๐ บาทเพ่ือผู้ด้อยโอกาส  ครอบครัวผู้เดือดร้อน เง่ือนไข
การเบิกจ่ายและปีท่ีผ่านมาทําไมเราถึงต้องต้ังงบประมาณไว้  ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือการนี้ หรือกฎระเบียบ กระทรวงหรือเปล่า ขอความกรุณาท่านประธาน ได้ให้
ผู้ท่ีเก่ียวข้องชี้แจงด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองบํารุง  เจริญพจน์  ครับ 
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขออนุญาตนะครับ  คงจะให้ท่านผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมตอบข้อซักถาม 
ก่อนท่ีจะให้ท่านตอบ  ขอพูดซักนิดหนึ่งเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  
๘๐๐,๐๐๐  บาท  ถ้าทุกรายมาขอท่ีเทศบาลไม่พอหรอกครับต้องต้ังไว้เยอะกว่านี้
แต่ถ้าจะลงรายละเอียดก็คงจะให้ท่านผู้อํานวยการท่านเป็นคนตอบ ขอบคุณครับ 

นางนิยดา เบ็ญจมาศ 
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ดิฉัน นางนิยดา  เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ขออนุญาตนําเรียน
ชี้แจงในคําถามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้กรุณาถามนะคะ ในเรื่องของโครงการ 
สงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนในข้อเท็จจริงก็ขอ
อนุญาตนําเรียนว่างบประมาณท่ีตั้งมา ๘๐๐,๐๐๐ บาทก็น่าจะเป็นไปตามท่ีท่าน
รองบํารุง กรุณานําเรียนไปเม่ือสักครู่เพราะว่าในกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆต้ังไว้ 
๒,๐๐๐ ครัวเรือนยังน้อยไปเพราะว่าในกลุ่มเป้าหมายของเราคําว่าผู้ด้อย โอกาส ผู้
เดือดร้อนในกรณีคนยากจน ท้ัง  ๘๘ ชุมชน เท่าท่ีสํารวจมาตอนนี้มาก กว่านี้  
และก็มีส่วนหนึ่งท่ีเราจะช่วยเหลือประจําทุกปีก็คือในเรื่องของผ้าห่มกันหนาว ซ่ึง
ตรงนี้มอบให้แต่ละปีท่ีผ่านมาแค่ชุมชนละประมาณ ๒๐ -๓๐-๔๐ ตามขนาด SML 
ได้เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น ในแต่ละชุมชนมีมากกว่านี้  อีกเรื่องหนึ่งท่ีเราช่วยเหลือ
ผู้เดือดร้อนลักษณะของถุงยังชีพรวมท้ังผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ขาดคนดูแลและก็ผู้ป่วย
ติดเชื้อเอดส์คิดว่าในแต่ละชุมชนมีทุกชุมชนเพราะฉะนั้นในส่วนของงบประมาณ
ตรงนี้คิดว่าน้อยไปค่ะ  ในส่วนของเกณฑ์ท่ีจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเรื่อง
ของคําว่าผู้ด้อยโอกาส ก็จะมีหลายกลุ่มอย่างกลุ่มท่ีครอบครัวยากจน ท่ีเดือดร้อน
ในเรื่องของขาดผู้ดูแล รายได้ของครอบครัวตํ่ากว่า ๒,๐๐๐  บาทต่อเดือน  ท่ีเรา
พิจารณาอยู่ คนท่ีขาดการดูแลตรงนี้เกณฑ์ในการพิจารณาก็คือทางชุมชนได้เป็น
คนพิจารณาเข้ามาด้วยนะคะเราลงไปเยี่ยมบ้านลงไปดูในข้อเท็จจริงและก็มีคณะ 
กรรมการท่ีจะพิจารณาเป็นรูปแบบคณะ กรรมการพิจารณากลุ่มผู้เดือดร้อน  
ขอกราบนําเรียนค่ะ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ครับขอเชิญท่าน ส.ท. สมชาย  สถิตเดชกุญชร  ครับ 

นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลจากท่ีว่าผมดูรายละเอียดกองสวัสดิการสังคม
จะมีตัวหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนของเราท้ังหมด  ๘๘  
ชุมชน  ตามท่ีท่านผู้อํานวยการได้พูดไปแล้วงบประมาณ  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท หาร
ด้วย  ๘๘ ชุมชน  ก็ชุมชนละ ๑๔,๐๐๐ บาทประมาณนะครับท่าน แต่ทุกครั้งท่ี
ชุมชนมาของบจัดงานวันเด็กจากสมาชิกสภาเทศบาลทุกปี  ผมก็เลยถามประธาน 



-๒๙-  
 
 ชุมชนไปว่าทางเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณให้เท่าไรท่านประธานชุมชนเขาก็

บอกว่าได้  ๓,๐๐๐  บาทบ้าง ได้  ๑,๕๐๐๐  บาทบ้าง ผมก็เลยสงสัยท่ีตั้งเอาไว้  
๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท ตกลงว่ายังไงครับท่านประธานสภาเทศบาลครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองบํารุง  เจริญพจน์  ครับ 
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ในส่วนของรายละเอียดขอให้ท่าน ผอ.  นิยดา  เป็นผู้ตอบนะครับ 

นางนิยดา  เบ็ญจมาศ 
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ดิฉัน นางนิยดา  เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ สังคม  ขออนุญาตเรียน
เรื่องงบประมาณการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตั้งไว้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ในสว่นของ
งบประมาณตรงนี้ซ่ึงในชุมชน๘๘ชุมชนส่วนท่ีเรานําเงินมาใช้จ่ายตรงนี้รายละเอียด
ของงานวันเด็ก ให้แต่ละชุมชนตามความต้องการของท่านผู้นําชุมชนต่าง ๆ ท่ีเสนอ
มา ก่อนท่ีจะจัดซ้ือของสิ่งใดเราก็จะสอบถามความต้องการของผู้นําชุมชนว่า อะไร
ท่ีจะเหมาะสมกับเด็กโดยเฉลี่ยแล้วของต่างๆ ตามจํานวนชิ้นหรือตามท่ีแจกจ่ายไป   
๘๘ชุมชน นี้ก็แล้วแต่ขนาดจํานวนของเด็กแต่ละชุมชนว่ามีมากน้อยแค่ไหนซ่ึงท่ีเรา
จัดสรรไปตามขนาด SML  เช่นกัน ซ่ึงท่ีผ่านมา ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาทซ่ึงเฉลี่ยไปตาม
ชุมชนแล้ว แต่ละชุมชนก็บ่นว่าทําไมได้น้อย ส่วนการสนับสนุนเป็นเงินไม่ได้ เราซ้ือ
สิ่งของตามความเหมาะสมของเด็กซ่ึงเฉลี่ยแล้วไม่มากเลยค่ะ  ขออนุญาตนําเรียน
เท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน  ส.ท. เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย 
นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนคราชสีมา เขต ๓ ขอขอบคุณท่านผู้อํานวยการสํานักการศึกษาท่ีให้
ข้อมูล และขออภัยด้วยนะครับ ความคลาดเคลื่อนของผม ทางด้านงบประมาณ
เรื่องค่าใช้จ่ายสภาเด็กและเยาวชนชัดเจนครับ ต้ังไว้ท่ี  ๕๐๐,๐๐๐  บาท หน้า 
๒-๑๔-๓  ถ้าน้อง ๆ เยาวชนได้รับทราบว่า ทางด้านคณะผู้บริหารเห็นความสําคัญ
แล้วผมเชื่อว่าน้อง ๆ ก็คงดีใจ  เป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์ให้ชาวโคราชครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอพักการประชุม  ๑๐  นาที 
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดของสังคมเคราะห์มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่   ครับถ้าไม่มี

สมาชิกอภิปราย จะไปท่ีเรื่องแผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะชุมชน หน้า ๒-๑๕-๑  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   ครับถ้าไม่มีก็
จะเป็นงานไฟฟ้า ถนน หน้า ๒-๑๖-๑ ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   
ขอเชิญท่าน ส.ท.ปิติพงศ์  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปิติพงศ์  พราหมณี  ใน
หมวดนี้นะครับผมให้ข้อสังเกตผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพราะว่าไฟฟ้าสาธารณะ
สําหรับทางเทศบาลทําไมขอยากขนาดนี้บางจุดขอไปประมาณ  ๕  รอบยังไม่ได้
เลยผมก็เลยสงสัยว่าอย่างย่าโม ๔  บางจุดท่ีมีปัญหาทราบว่าได้แล้วบางส่วนแต่ยัง
มีในส่วนหนึ่งของในย่าโม ๔ เหมือนกัน เรื่องไฟฟ้าสาธารณะบางหลอดก็ดับบาง
หลอดก็ติด  บางส่วนติดใหม่อย่างหน้าบ้านของท่านปลัดจังหวัด ผมจําไม่ได้ท่ีไหน
ถ้าผมจําไม่ผิดขอประมาณ  ๕  รอบ เม่ือวันก่อนท่าน ส.ท.ชลชาติ ไปเจอก็ไปรับ
เรื่องมาเหมือนกัน แล้วผมไปเจอผมก็รับเรื่องมาสรุปท้ังหมดท้ังท่ีขอมาและท่ีจะขอ
ใหม่ผมจะมาขออีกครั้งหนึ่ง  แล้วผมก็จะเริ่มนับวันอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้หรือเปล่า 



-๓๐- 
 นะครับ  ส่วนต่อไปคือหน้า ๒-๑๖-๔ ในส่วนของท่อระบายน้ําต่างๆ  ท่ีตั้ง

งบประมาณไว้ท่ีได้คุยก็ยังเป็นห่วงเรื่องของท่อบางส่วนท่อพร้อมราง ท่ีเป็นห่วงก็
คือ ซ่ึงบางส่วนก็มีบางส่วนก็ไม่มีและบางส่วนท่ีกําลังจะทําแนวทางการไหลของน้ํา
และความต่อเนื่องผมยังเป็นห่วงว่าจะเป็นอย่างไรบางส่วนท่อเก่าอาจจะเป็น  ๖๐ 
แต่เราทําใหม่จะเป็นท่อขนาด ๔๐ หรืออะไรอย่างนี้ทิศทางการโฟร์ของน้ําก็การ
เชื่อมประสานท่อผมเป็นห่วงว่ามันจะสัมพันธ์กันไหมในบางจุด หลายๆ จุดท่อ
ระบายน้ําผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่อแต่ละจุดมีขนาดเท่าไรบ้างถ้าถามไปจริงๆ 
สํานักการช่างผมก็เข้าใจว่าน่าจะรู้ไม่ครอบคลุมทุกส่วนจริงๆ  เพราะบางส่วนท่อ
เก่ามากแล้วในเขตพ้ืนท่ีแต่ละเขต เขต๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต๔ คือห่วงเรื่องของการ
สานต่อท่อแต่ละจุดกลัวท่อจะมาเล็กมาใหญ่ ของผมคงมีเท่านี้ในส่วนนี้ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   ครับถ้าไม่มี สมาชิกอภิปรายจะไปท่ีงาน
สวนสาธารณะครับหน้า ๒-๑๗-๑  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   ครับถ้า
ไม่มีสมาชิกอภิปรายจะเข้าไปสู่ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้า๒-๑๘-๑ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายก็จะเข้าไปสู่หมวด
งานบําบัดน้ําเสีย ๒-๑๙-๑  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่    
เชิญท่าน ส.ท. เศรษฐกิจ  ครับ 

นายเศรษฐกิจ   ทับทิมธงไชย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมาเขต ๓ ขออภิปรายหน้า ๒-๑๙-๔ เรื่องการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํานะครับถนนสืบสิริซอย ๓๐/๑ (ซอยเห็ดนางฟ้า)   งบประมาณ 
ต้ังไว้ท่ี ๘,๐๐,๐๐๐ บาท จรงิ ๆ แล้วต้องขอขอบคุณทางทีมงานกิจการของสภา
เทศบาลท่ีจัดเตรียมข้อมูลข้ึนบนหน้าจอได้อย่างชัดเจนสามารถมองเห็นได้ทุก
ท่านเลยนะครับ  แต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งวันนี้ทางชุมชน และประธานชุมชน
หลายๆ ท่านไม่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมด้วยในวันนี้  ขออนุญาตครับท่าน
ประธานสภาเทศบาลอยากจะให้นําเสนอภาพของถนนสืบสิริ ซอย ๓๐/๑ ครบั  
พ้ืนท่ีตรงนี้เป็นเส้นท่ีจะเชื่อมต่อถนนร่วมเริงไชย คือถนนเส้นนี้ต้องยอมรับครับว่า
หลายๆครั้งท่ีเราทําแผนพัฒนาเทศบาลก็จะมีโครงการนี้เข้ามาทุกครั้ง  และในปีนี้
เป็นโอกาสท่ีดีมากๆเลยนะครับท่ีโครงการนี้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดทํา
เนื่องจากว่าหลายๆ ครั้งท่ีมีปริมาณฝนค่อนข้างเยอะพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบเต็มๆ 
เลยก็คือชุมชนรุ่งเรืองบุญเรืองนะครับ พ้ืนท่ีตรงนี้โดยเฉพาะซอย ๔๙ แล้วถัดไป 
๕๑  ได้รับผลกระทบท่ีหนักกว่าเพ่ือนเลย ดังนั้น โครงการตัวนี้ถ้าได้มีการดําเนิน
เรียบร้อยแล้วน่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังและลดผลกระทบจากความ
เสียหายท่ีเกิดจากการน้ําท่วมได้มากนะครับ  ท่านสมาชิกหลายๆ ท่านพอจะนึก
ออกนะครับ ซอย ๔๙ หน้าซอยก็คือร้านเซเว่นฯ หรือติดกับร้านเนื้อย่างนะครับ 
เรื่องท่ีฝากความห่วงใยไว้อีกเรื่องหนึ่งคือว่า เม่ือเราจัดทําก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ข้ึนแล้วคือในนี้บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อระบายน้ําพร้อม
ท่อพัก ๑.๒ เมตร นะครับ  ความห่วงใยของผมก็คือว่าเนื่องจากถนนตรงนี้มันจะ
เป็นการเชื่อมท่อระบายน้ําของใหม่เข้ากับของเดิมท่ีมีอยู่แล้วสามารถจะระบาย
ต่อไปอีกได้ไหม คือระบายจุดนี้ได้แล้วจะมีผลกระทบกับจุดท่ีเชื่อมต่อไว้ได้อย่างไร 
ก็ฝากความห่วงใย เรียนท่านประธานสภาเทศบาลถึงท่านผู้บริหารได้แนะนําเป็น
ข้อมูลไว้ในเบ้ืองต้นด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท. ปกป้อง ปุสุรินทร์คํา ครับ 
  



-๓๑- 
 

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ขออนุญาตต่อเนื่องเลยนะครับหมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างหน้า ๒-๑๙-๔ ผมขออภิปรายในสองประเด็นนะครับ  โครงการ
แรกก็คงต้องกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร  และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล
หลายท่านท่ีเห็นความสําคัญก่อนอ่ืนต้องเกริ่นว่า ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ท่ี
ผ่านมาปีนี้มีน้ําไหลหลากซ่ึงมันมีทุกปีนะครับน้ําท่ีไหลมาจาก บชร. ไหลมาจาก
ทางค่ายทหารนะครับเข้ามาท่วมในพ้ืนท่ีในเขตท่ีรับผิดชอบของผมนะครับ  ตัว
ผมเองพร้อมกับสมาชิกหลายท่าน เราแยกกันไปจุดท่ีเกิดเหตุ ท่ีวันนี้ท่ีเราจะมา
พูดท่ีหยิบยกมาได้ก่อสร้างในถนนเดชอุดมซอย ๑๓/๑๓  และพิบูลละเอียดซอย 
๑๒/๘ ใช้เงินงบประมาณ ประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันนั้นผมกับสมาชิกสภา
เทศบาล ขออนุญาตเอยนาม ท่านเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย เข้าไปลุยน้ําด้วยกัน  
ส่วนท่านพันตรีวินัย  กับท่านจุรีรัตน์ นะครับ ไปอยู่ท่ีจุดหนึ่งร่วมเริงไชย ส่วน
ท่านสมชาย กับท่านสิริรัตน์ ก็อยู่อีกจุดหนึ่ง เราแยกกันไปดูนะครับ เขต ๓ 
ทํางานกันเป็นทีมครับวันนี้ผมได้เข้าไปกับประธานชุมชน    ตอนแรกต้นซอยแค่
หัวเข่า จุดซอยท่ีจะทําทางระบายน้ํา เท่าอกครับท่านเกือบถึงอกเลย ผมก็นํา
เรียนกับท่านฝ่ายบริหารเลยว่าไหนก็มีงบประมาณเหลือตรงจุดนี้เราควรจะทํา
แล้ววันนี้เกือบจะร้องไห้ครับ ท่ีเห็นงบประมาณตัวนี้เข้ามาในสภาแห่งนี้ เขารอมา
หลายปีเลยนะครับ ผมเชื่อเลยว่าเพ่ือนสมาชิกถ้าได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสและ
เดินลุยน้ําแบบผม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้น้อยไปครับ ต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งเขต ๓ ไม่
ขออะไรมากนะครับในหมวดเดียวกันหน้า ๒-๑๙-๕ ปรับปรุงทางระบายน้ําใน
ชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม  งบประมาณตัวนี้ตั้งไว้  ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ทําไมดูเยอะในเขตทหารจริงแล้วไม่เยอะหรอกครับถ้าทําท้ังระบบสามารถช่วย 
เหลือชุมชนใกล้เคียงหนองแก้ช้าง เอ็มแบ็ค  รถไฟ เสาสูง นะครับ แก้ต้องแก้ให้
หมดแต่วันนี้เรามีแค่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทก่อนไม่เป็นไร มันจะช่วยอะไร ช่วย
ระบายน้ํา ช่วยเรื่องน้ํากักขัง ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ท่ีวันนี้ดีใจอีก
เหมือนกันเห็นโครงการนี้เข้ามา ผู้บริหารเห็นความสําคัญนะครับ และเพ่ือน
สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบด้วยนะครับ ก็ได้โครงการนี้มาแล้วโครงการนี้จะลด
ปัญหาเรื่องไข้เลือดออก ไข้เลือดออกในชุมชนนี้อันดับหนึ่งเทศบาลนคร ๒๖ ราย   
โรคเท้าเป่ือย  ๔  รายเป็นชุมชนใหญ่นะครับเพ่ือนสมาชิกบางคนมองข้ามนะครับ 
๑,๑๐๐  ครัวเรือน   ๒,๖๐๐ กว่าคนนะครับอยู่ตรงนั้น  ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดๆ
หนึ่งท่ีต้องให้ความสําคัญไม่ใช่ว่าคะแนนเสียงเขาจะเลือกผมหรือไม่เลือกผม ผม
ถือว่าผมได้ทําหน้าท่ีของผม แล้วก็ฝากเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลในเขต ๓  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน พันตรีวินัย  ครับ 
พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓ ขออนุญาตนะครับ ผมคงไม่ได้พูดถึงโครงการ
ท่อบําบัดน้ําเสีย แต่เป็นเรื่องของมีข้อเสนอแนะให้กับทางสํานักการช่างเก่ียวกับ
งานบําบัดน้ําเสียนะครับ เพราะว่าท่านไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้คืองาน
บําบัดน้ําเสียกระทบเก่ียวกับเรื่องเวลาฝนตกแล้วน้ําท่วมขัง ชาวบ้านเวลาน้ําท่วม
ขังแล้วเขาก็ไม่ค่อยทราบครับว่าเกิดมาจากอะไรส่วนมากเขาก็คิดสรุปไปเลยว่าท่อ
น้ําตัน ทําให้น้ําท่วมขังเพราะฉะนั้นผมอยากนําเรียนเสนอว่าเป็นไปได้ท่านน่าจะ 



-๓๒- 
 

 ต้ังงบประมาณเก่ียวกับเรื่องของการเก็บข้อมูลระบบท่อระบายน้ําท้ังเทศบาลให้
เรา  เช่นว่าถนนมิตรภาพมีท่อระบายน้ําอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวา ขนาดเท่าไร  ๒  เมตร  
ท่ีต่ํากว่ามิตรภาพ ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร เชื่อมต่อกันอย่างไร เวลาเราเจอปัญหา
จุดท่ีน้ําท่วมขังผมเชื่อว่าเราดูภาพรวมแล้วเราก็จะสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าว่าเราไม่มี
ตรงนั้นร่วม เราก็จะแก้จุดไปอีกจุดหนึ่ง สมมุติว่าเราไปแก้ท่อระบายน้ําอย่างท่ีว่า
ซอยเห็ดนางฟ้า มาลงท่ีถนนเดชอุดม มาลงท่ีถนนสืบสิริก่อนและจากถนนสืบสิริ
เชื่อมต่อไปทางไหนๆ จริงแล้วต้องเห็นภาพท้ังหมดผมว่าจึงจะแก้ปัญหาเรื่องน้ํา
ท่วมขังได้นะครับ  อย่างชุมชนรุ่งเรืองบุญเรือง ท่านรองบํารุงว่าแต่ก่อนน้ําท่วมขัง
เพราะว่าคนเขาถามจากชาวบ้านอยากให้ทําจากถนนสิรินครนะครับ ทะลุไปลงท่อ
ของมิตรภาพในส่วนตัวของผมก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถนนมิตรภาพสูงกว่า
ถนนทางด้านนี้ซ่ึงข้อมูลพวกนี้เราไม่มีโอกาสไปชี้แจงบอกให้ชาวบ้านเพราะเราไม่
มีข้อมูลพวกนี้ ผมก็อยากนําเสนอท่านว่าท่านน่าจะมีงบประมาณเก็บข้อมูลตรงนี้
ข้อมูลระบบท่อระบายน้ําท่ีเชื่อมโยงว่าต่อกันอย่างไรสําหรับไว้ให้ท่านปฏิบัติงาน
แล้วฝ่ายบริหารจะดู และจะแก้ปัญหาน้ําท่วมขังได้ 
ผมฝากด้วยนะครับ   ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ขอเชิญท่านรองบํารุง  ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอใช้สิทธินิดเดียวพอดีพาดพิงถึงผม อย่างนี้ครับในชุมชนรุ่งเรืองบุญเรืองผม
อธิบายรายละเอียดดีกว่านี้ได้เยอะ ผมอยู่รุ่งเรืองบุญเรืองมาต้ังแต่เล็กจนโต ผมอยู่
รุ่งเรืองบุญเรืองต้ังแต่ถนนบางเส้นเป็นถนนทรายนอนเล่นน้ําอยู่กลางถนนก็รู้ว่า
ทางน้ําไหลไปอย่างไรเหตุผลใหญ่ในซอยรุ่งเรืองบุญเรืองซอย  ๔๙  ก็อย่างท่ีพูดว่า
เรื่องถมดิน ท่านจะเห็นนะครับว่าสมัยรุ่นผม ๕๐ ปีข้ึนไปแถวนั้นจะพาลูกหลานไป
ดูจระเข้แถวนั้นจะเป็นแหล่งเก็บน้ําของรุ่งเรืองบุญเรืองตลอดหลายปีมาน้ําไม่เคย
ท่วมหลังจากถมดิน มีเซเว่นฯบ้านเมืองเจริญข้ึนความรับผิดชอบของผู้ทําธุรกิจ
บางครั้งก็ไม่เก้ือกูลกันระหว่างผู้อยู่อาศัยกับผู้ทําธุรกิจก็เลยเกิดเหตุลักษณะอย่าง
นี้นะครับ ท่านบอกว่ามิตรภาพสูงกว่าไม่ใช่หรอกครับอยู่ท่ีนั้นมาเกินครึ่งชีวิต 
ตอนนี้ผมอายุ  ๕๒ ปี ผมอยู่มา ๔๙ ปีแล้วเพราะฉะนั้นทางน้ําไหลลงไปทางนั้น
ท้ังสิ้น ถ้าจะแก้มีถนนเส้นหนึ่งซ่ึงเป็นถนนสาธารณะตอนนี้ถูกปิดก้ันไปแล้วร้าน
ขายยางเก่าถ้าท่านทําถนนตรงนั้นผมเคยแนะนําไปครั้งหนึ่งท่านทําถนนตรงนั้นน้ํา
ก็จะระบายไปท่ีนั้นก็จะแบ่งเบาน้ําในส่วนหนึ่งของรุ่งเรืองบุญเรืองระบบระบายน้ํา
เท่านั้นท่ีระบายไม่ทัน ต้องกราบเรียนว่าเรากําลังมุ่งแก้ไขแต่เรื่อง ระบบระบายน้ํา
เราลืมถึงสาเหตุใหญ่ท่ีทําให้น้ําท่วมไม่ใช่ท่วมขังเหมือนฤดูการน้ําปกติเด๋ียวนี้ 
ฝนตก  ๑๐ นาที  ๑๕  นาทีน้ําท่วมแม้กระท่ังฝนไม่ตกในเขตเมืองก็น้ําท่วมเป็นท่ี
สงสัยของพ่ีน้องประชาชนเม่ือเช้านี้ก็ฝนไม่ตกนะครับ แต่น้ําท่วมบ้านเขานี่คือ
สาเหตุอะไรนะครับ ท่านจะเห็นว่าถนนท่ีอยู่เลยรุ่งเรืองบุญเรืองข้ึนไประดับความ
สูงต่างกันเป็น ๑๐ เมตร  ธรรมชาติของน้ําใครก็รู้ว่าธรรมชาติของน้ําไหลจากท่ีสูง
ลงมาท่ีต่ําเสมอนะครับ เพราะฉะนั้นก็ท่ีท่านพันตรีวินัยท่านบอกว่าให้ตรวจสอบ
ระบบท่อผมเห็นด้วยนะครับ แต่ทางแก้ท่ีใหญ่สุดผมก็เชื่อว่าการถมดินสร้างปัญหา
เรื่องน้ําท่วมขังมาก ผมเชื่อว่าระบบท่อท่ีเรามีปมเชื่อว่าเราพอสําหรับรับน้ําฝนใน
ฤดูกาลแต่ปัญหาท่ีมีก็คือการถมดินท่ีขวางทางน้ํา  ผมจะยกตัวอย่างท่ีผมเห็นด้วย
ตาผมและทุกครั้งพ่ีน้องชุมชนรุ่งเรืองบุญเรืองจะมาท่ีบ้านผมประจํา 



-๓๓- 
 แม้แต่ผมไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว ก็จะมาร้องเรียนท่ีผมนะครับเหตุท่ีน้ํา

ไม่ไหลออกไปเร็วก็เพราะน้ําทุกจุดไหลมาลงท่ีท่อระบายน้ํา สาเหตุเกิดจากอะไร
ครับน้ําท่วมขังก็คือบริเวณร้านเซเว่นฯ ท้ังหมดไม่มีระบบระบายน้ําท่ีจะชักน้ําออก
จากแอ่งข้างในไปสู่ถนนใหญ่ก็คือถนนสืบสิริเส้นใหญ่มีเพียงเส้นเดียวท่ีมีระบบ
ระบายน้ําและทุกซอยเล็กๆ เชื่อมต่อกับถนนเส้นนี้หมดก็คือสืบสิริ ๔๗  ซอย ๔๙ 
ซอย ๕๑ สูงกว่า ซอย ๔๙ เพราะฉะนั้นน้ําทุกส่วนไหลมาลงท่ีซอย ๔๙ ท้ังหมด 
แล้วจะทําอย่างไรครับน้ําก็ท่วมเป็นธรรมชาติของน้ําครับ  ตอนนั้นผมไปมอบถุง
ยังชีพให้กับพ่ีน้องท่ีน้ําท่วมท่ีวัดหงษ์ ก็ฟังท่านเลขาธิการมูลนิธิราชประชา ท่าน
พูดว่าถ้าอยากมีความสุขก็อยู่กับน้ําอย่างมีความสุขนะครับน้ําให้ความร่มเย็นเสมอ  
น้ําไม่ร้อนหรอกครับถ้าไม่เอาไปต้ม เพราะฉะนั้นก็ฝากสิ่งท่ีท่านเสนอสํานักการ
ช่างก็ดี แล้วก็ผมก็เห็นดีท่ีจะแก้ปัญหาไม่ใช่ท้ังหมดแต่ระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ผ่อน
คลายบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ  ผมเชื่อว่าระบบระบายน้ํา ท่านเคยเห็นไหม
ครับหลายๆท่านไปภาคเหนือท่านจะเห็นว่า คนท่ีอาศัยอยู่บนเขา ซ่ึงเป็นเขา
หัวโล้นถามว่าพ้ืนราบท่ีอยู่ทําไมน้ําถึงไม่เคยท่วมขัง ระบบก็ง่ายๆ เท่านั้นเองถ้า
เราคิดแบบไม่ซับซ้อนเราเห็นภาพจริงก็เขาทําเป็นข้ันบันไดรับน้ํามาตลอดกว่าจะ
ถึงข้างล่างน้ําก็หมดแล้วนะครับท่ีประเทศไหนๆ เขาก็ทําอย่างนี้เราไปญ่ีปุ่นมาครั้ง
หนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผมก็เห็นอย่างนี้เหมือนกันระบบระบายน้ําผมเดินดูตาม
ถนนของเขาผมเห็นมีน้อยมากท่อระบายน้ําของเขาท่อเล็กๆ เท่านั้นเอง แต่ทุก
อย่างลงท่ีคลองใหญ่ๆ ท่ีอยู่กลางเมืองเขาทุกท่ี เพราะฉะนั้นทําไมครับประเทศ
ญ่ีปุ่นซ่ึงน่าจะน้ําท่วมมากกว่าบ้านเราบ้านเราท่ีราบสูงน้ําท่วมทุกครั้งเพราะฉะนั้น
เป็นความร่วมมือกันระหว่างสภาเทศบาลและก็พ่ีน้องเจ้าหน้าท่ีทุกท่านด้วยความ
เคารพปัญหาความเดือดร้อน ท่านก็เดือดร้อน พ่ีน้องชาวบ้าน ประชาชนเขาก็
เดือดร้อนเราซ่ึงมีอํานาจท่ีจะไปแก้ไขปัญหาให้เขาก็ขอให้ร่วมมือกันนะครับ  
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านพันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 
นายพันตรีวินัย สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ   
ขออนุญาตครับอย่างท่ีท่านรองบํารุงกล่าว เพราะท่านได้อยู่พ้ืนท่ีตรงนั้นมานาน
เพียงแต่ว่าเราไม่อยากให้ใช้เพียงท่ีผมเสนอให้สํานักการช่างทําเพราะว่าเราอยาก 
จะรู้เป็นตัวเลขว่าสูงกว่ากันเท่าไรจริงๆ เราถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างท่ีท่านบอกว่า
ตรงนั้นสูงกว่าเป็นเมตรๆแต่ข้อมูลตรงนั้นเป็นแค่ความรู้สึกผมอยากจะรู้จริงๆ ว่า
อย่างผมมีข้อมูลถนนคอนทัวร์ของถนนมิตรภาพว่าสูงกว่าถนนสิรินครดูตามฐาน 
ข้อมูลนะครับ แต่ท่านบอกว่าท่านอยู่เป็น ๑๐ ปีซ่ึงผมบอกว่าเวลาท่านคุยกับ
ชาวบ้านก็พูดแบบนี้ผมถึงบอกว่าต้องมีการสํารวจตัวเลขให้มันชัดเจนว่าจริงๆ 
แล้วสูงกว่ากันเท่าไรเราจะได้รู้จริง ๆ ว่า น้ําไหลจากไหนมาไหนจริงอย่างทุกวันนี้ก็
เป็นประมาณท่ีท่านกล่าวว่าซอย  ๕๑  สูงกว่าซอย ๔๙ เอาอะไรมายืนยันครับ 
ตรงนี้ผมจึงอยากให้มีผลสํารวจเพ่ือจะได้รู้และยืนยันจริงๆ แล้วว่าสูงกว่ากันจริง
หรือเปล่า  สูงกว่ากันก่ีเมตรแล้วสามารถทําระบบท่อระบายน้ําแก้ปัญหาให้ถูกจุด
แล้วแก้ปัญหาให้ได้เบ็ดเสร็จ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ขอเชิญท่าน ส.ท. ปิติพงศ์  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม ปิติพงศ์ พราหมณี  ในส่วนนี้
ผมคงพูดถึงหน้า ๒-๑๙-๔ ครับในเรื่องของการก่อสร้างระบบระบายน้ํา 



-๓๔- 
 

 ถนนมิตรภาพจากปากซอยมิตรภาพ ๒๓ ถึงโรงเรียนราชสีมาตรงนี้ต้องขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารเป็นอย่างมาก เพราะว่ามันเป็นน้ําซ่ึงไหลเอ่อล้นมาจากข้างนอกจาก
นอกเขตเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วก็เข้ามา วันก่อนผมผ่านไปตอนเช้าเด็กนักเรียนกําลัง
เดินเลยครับน้ําท่วมประมาณเกือบตาตุ่มน้อง ๆ บางคน  เดินถอดรองเท้าเลย
ประเด็นผมคือในส่วนนี้ความยาวประมาณ ๓๒๐ เมตร ผมก็ยังสงสัยว่าถ้าเราทํา
ท่อแล้วน้ําตรงนี้จะไปด้านไหนเพราะน้ําแบ่งไปได้สองทางเลยตรงนี้ ไปทางโคก
กรวดก็ได้วิ่งกลับมาในทางโคราชก็ได้  ท่ีผมห่วงคือตรงนี้เม่ือน้ําลงท่อรับเป็นอย่าง
ดีแล้วซ่ึงปริมาณน้ําตรงนี้ไม่น้อย วันนั้นไหลอยู่เกือบครึ่งวัน ส่วนหนึ่งก็พุ่งกลับมา
อีกย้อนมาลงตรงท่ีหน้าเซฟวันเหมือนเดิม ตรงนี้คือท่ีผมห่วงธรรมดาหน้าเซฟวัน
เราก็เรียกง่ายๆ ว่าเป็นนรกอยู่แล้วนะครับ ถ้ายังจัดน้ํามาอีกโดยท่ีเราไม่จัดการ
ทางส่วนหน้าเซฟวันให้ท่วมขังน้อยลงหรือระบายเร็วกว่านี้ผมว่าปัญหาจะตามมา
อีก จากตรงนี้จะถึงซอยมิตรภาพ  ๒๓ จนวิ่งมาถึงช่วงหน้าทางเข้าเคหะ ผมจํา
ไม่ได้ว่าจะเป็นรางหรือเป็นท่อแน่นอน กลัวว่าทําตรงนี้ไปและจุดรับน้ําต่อมา
เรื่อยๆ สุดท้ายน่าจะทําได้ท้ังหมดนะครับก็อย่างท่ีผมบอก น้ํามาเร็วมันแห้งเร็ว
จริงแต่มันก็จะมาท่วมจุดต่อไป อย่างท่ีท่านพันตรีวินัย ได้กล่าวไว้ขออนุญาตเอ่ย
นามนะครับ ว่าระดับพ้ืนท่ีท้ังหมดเราไม่รู้จริงๆ ว่าระดับอยู่ระดับไหนจริงๆ  บางที
เราเห็นน้ํามามาอยู่ตรงกลาง แต่ไปท้ังซ้ายท้ังขวาเพราะฉะนั้นในการบริหาร
จัดการน้ําก็ค่อนข้างลําบากตรงนี้เด็กเยอะ เช้า – เย็นนะครับผมไม่รู้ว่าด้านเหนือๆ 
ไปแถวปรุใหญ่  สุรนารี ฝนตกหรือเปล่าถ้าตกก็ยังไหลอยู่อย่างนั้นครับบางช่วงก็
จะไหลเยอะท้ังๆ ท่ีตรงนั้นน่าจะเป็นช่วงเป็นเนินซ่ึงกําลังจะลงเนินแล้ว   และอีก
เรื่องหนึ่งซ่ึงชาวบ้านฝากมาในพ้ืนท่ีของเขต  ๑ คือเรื่องของคูเมืองด้านหลังศาล
จะสังเกตได้เลยคูเมืองรอบเมืองเราเรียกได้ว่าเกือบจะสวยหมดแล้วโดยเฉพาะแถว
หน้าโรงเรียนเมือง จะสวยแล้วแต่ด้านหลังศาลได้รับการร้องเรียนอย่างมากเขา
เรียกว่าคูเมืองมรกตหรืออย่างไรผมก็ไม่ทราบ เขาบอกว่าขับรถผ่านเส้นเลียบ
บ้านพักท่านปลัดจังหวัดไปข้างหลังเหม็นท้ังเขียว ส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น
การท้ิงน้ําเสียมาจากส่วนราชการต่าง ๆ ผมขออนุญาตไม่ระบุว่าเป็นท่ีไหนเพราะ
ส่วนมากตรงนั้นอยู่กันมานานแล้วและสมัยหนึ่งซ่ึงผมเคยเป็นเทศมนตรีเราได้ขอ
ความร่วมมือส่วนท่ีอยู่คูเมืองบางส่วนส่วนราชการออกไปได้พอสมควรตรงนี้ต้อง
ขอให้ท่านเลขานุการสภาประสานหรืออย่างไร และก็ส่งไปให้ช่างไปให้ความรู้กับ
เขาถ้ายังปล่อยน้ําเสียลงในคูเมืองอย่างนี้ เรามีหน้าท่ีไปบําบัดเราก็ยังต้องเหนื่อย
ไปอย่างนี้เรื่อยๆ ถึงเวลาเขาไม่ว่าหรอกว่าส่วนราชการอ่ืนปล่อยน้ําเสียลงมา เขาก็
จะว่าแต่เราว่าเทศบาลเราไม่ดูแล ไม่เชื่อเด๋ียวท่านเลขานุการไปขับรถดูกับผมก็ได้ 
จอดรถเสร็จท่านเดินไปเลยครับกลิ่นหอมสุด ๆ นะครับฝากตรงนี้ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน ส.ท. ฉัตร  สุภัทรวณิชย์  ครับ 
นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์   
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม ฉัตร  สุภัทรวณิชย์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๔  ผมขออนุญาตพูดในส่วนของ ๒-๑๖  ขอย้อน
มานิดหนึ่งในส่วนหน้า ๒-๑๖ ต้ังแต่ ๒-๑๖-๒ , ๒-๑๖-๓ , ๒-๑๖-๔  คือในส่วนนี้
ผมก็ดูรายละเอียดทีแรกผมก็คิดว่าโครงการทุกอย่างราบรื่นดีจนผมมาสะดุดตานิด
หนึ่งว่าไม่มีเขต ๔ เลยครับ คือตรงนี้อยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
ไปถึงฝ่ายบริหารนะครับว่าเหตุผลในการจัดสรรเพ่ือท่ีจะไปสร้างเพ่ือท่ีจะไป 



-๓๕- 
 

 ปรับปรุงเพ่ือจะไปดูแลต่างๆ ท่านคงมีเหตุผลท่านคงมีวิธีในการดําเนินงาน แต่
เนื่องจากผมก็เป็น ส.ท.ในเขต ๔ และผมเองก็คลุกคลีในพ้ืนท่ีว่าพ้ืนท่ีของเขต ๔ 
ถ้าจะวัดแผนท่ีในเทศบาลเขต ๑  เขต ๒  เขต ๓ รวมกันพอๆกับเขต ๔ หนึ่งเขต
เพราะฉะนั้นในเชิงปริมาณเรามีพ้ืนท่ีกว้างขวางเรามีอีกหลายซอย อีกหลายถนนท่ี
ยังเป็นดินหลังๆ มามีการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขต ๔ ไปมาก แต่ก็ยังมีซอยเล็กซอยน้อย
ท่ีกําลังรอการพัฒนา หากมีการจัดสรรงบประมาณมาทําถนนคสล. ทําทางระบาย
น้ําต่างๆ แบบนี้ กระผมก็อยากจะฝากไปยังฝ่ายบริหารว่าถ้ามีงบประมาณในส่วน
อ่ืนก็อย่าลืม อย่าทอดท้ิงขอวิงวอนแทนพ่ีน้องชาวเขต ๔ นะครับว่าเรายังมีพ้ืนท่ีท่ี
ต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่ต้องการแค่การพัฒนานะครับ  เราต้องการความ
ช่วยเหลือแล้วเวลาพวกเราลงพ้ืนท่ี ส.ท. เองก็ต้องตอบคําถามและในเม่ือเราต้อง
ตอบคําถาม ผมพอจะได้คําตอบบางส่วนว่าจะตอบพ่ีน้องประชาชนว่าผมเป็น
แนวนโยบายของฝ่ายบริหารและเป็นลักษณะของการจัดสรรงบประมาณท่ีเรามี
จํากัดนะครับ  ทุก ๆ เขต ทุกโครงการท่ีลงไปมีเหตุผลในตัวเอง เดือดร้อนอย่างไร 
จําเป็นอย่างไร  เร่งด่วนอย่างไร เป็นเขตเศรษฐกิจ เป็นเขตท่ีต้องทําโดยเร่งด่วน
ผมก็ขอวิงวอนอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะพ่ีน้องชาวเขต ๔ เราก็ต้องการการ
พัฒนา เราต้องการให้ทางฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเราเดือดร้อน ท้ิง
ท้ายไว้นิดหนึ่งครับถ้าโครงการเราหายหมดไม่มีเลย หากเกิดสิ่งใดท่ีเราได้มีการ
สํารวจเรื่องเร่งด่วนนะครับ แม้กระท่ังขอหินคลุกซ่ึงทุกปีงบประมาณผมก็ขอ
อนุญาตแซวไปทางฝ่ายผู้รับผิดชอบว่าหินคลุกผมเรียกว่าหินในตํานาน เพราะว่า
แทบจะบวงสรวงขอกันเลยไม่ได้ ขอกันง่ายๆ นะครับ เวลาหินคลุกมาชาวบ้านเอา
มังกรทอง เอาสิงโตมารับเลย  ขอหน่อยเถอะครับเขตผมกว้าง ผมขอบ่อยไปคน
ละท่ีครับแล้วผมก็คัดสรรนะครับ แล้วเขต ๔ ย้ํานะครับพ้ืนท่ีกว้างต้องการการเข้า
ไปบําบัดทุกข์บํารุงสุข ช่วงนี้รับโทรศัพท์เรื่องเซฟวันไม่ต้องพูดถึงครับช่วงนี้ฝนตก
หนักน้ําก็ไม่ไปไหนครับลงมาเขต ๔ ก็วนเวียนอยู่ตามซอยนะครับบ้านไหนท่ีเป็น
บ้านโบราณนะครับคืออยู่มานานเพ่ือนบ้านก็สูงๆ กันหมด นั่นแหละครับน้ําก็มา
เยือนถึงบ้านท่านมีเจ้าหน้าท่ีหลายๆ ท่าน ให้ความช่วยเหลืออย่างขยันขันแข็ง 
พ่ีน้องเขต ๔ ฝากกราบขอบพระคุณมา ก็อยากสรุปว่าพ้ืนท่ีเขต ๔ กว้างแล้วก็
ต้องการการแก้ไขในหลายจุดนะครับหากยังมีงบประมาณในส่วนอ่ืน มีโครงการก็
อยากให้ท่านประธานสภาเทศบาลได้เมตตาดูแลโครงการเหล่านี้ และก็ฝากเรียน
ไปยังฝ่ายบริหารนะครับพ้ืนท่ีของผมเขตเดียวเท่ากับเขต ๑ , ๒ , ๓ นะครับ มีอีก
หลายซอยซอยเล็กซอยน้อยต้องการการเข้าไปเยียวยาเข้าไปแก้ไขนะครับ  แล้วก็
หินคลุกนะครับ  หลอดไฟ ครับเขตเรากว้างครับเราขอหินคลุก ขอหลอดไฟด้วย
นะครับโปรดเมตตาและก็ให้เป็นลําดับแรกๆ ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญ ส.ท. ปิติพงศ์  พราหมณี ครับ 
นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเพ่ิมนิดหนึ่งครับท่านประธานสภาเทศบาล ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําถนน
มิตรภาพซอย  ๒๘   ซ่ึงค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา   ซอย  ๒๘ ผมก็ยังสงสัยว่าน้ํา
จะไประบายลงทางไหน  เพราะถนนมิตรภาพซอย ๒๘  ถนนมิตรภาพ จะสูงกว่า
ประมาณเมตรครึ่งนะครับ แล้วน้ําเอาลงไปข้างหลังเข้าไปปิดถนนเลียบนครของ
เราเลียบทางรถไฟ ถ้าเรายังเอาน้ําจากข้างหน้าไปลงข้างหลังตรงนั้นอีก ข้างหลัง
ไม่มีท่อรับ น้ําจะไปอย่างไงครับ ถ้าลงไปขังอยู่ตรงเลียบข้างหลังซ่ึงเป็นบ้านคนอีก
เราแก้ปัญหาเพ่ือเอาปัญหาไปให้ต่อไปหรือเปล่านะครับท่ีผมห่วงอย่างมากคือ 



-๓๖- 
 

 ประเด็นพวกนี้อย่างท่ีผมบอกคือเราทําแก้ปัญหาตรงนี้เพ่ือท่ีจะทําน้ําตรงนี้แห้งไป
แล้วไปให้ตรงอ่ืนเขาท่วมอีกแล้วเราก็ไปแก้ปัญหาอีกต่อไป ต่อไป เป็นการแก้ 
ปัญหาท่ีไม่จบสิ้นครับคือเข้าใจผมก็อยากได้ครับถนนพร้อมท่อระบายน้ํา อย่างท่อ
ระบายน้ําก็ดีครับ ตอนนั้นท่ีไปเดินหาเสียง เดินดูกับท่านสุรพจน์ท้ังหมด ๖ คน
มองไปในท่อเก่านี้บางส่วนเป็นท่อลึกจริงแต่มีดินอยู่ในท่อซ่ึงเอารถดูดก็ดูดไม่ได้
ดินจะท่วมท่ออยู่แล้ว อย่างท่ีผมบอกผมห่วงในเรื่องระดับมากท่ีสุด ระดับน้ําถ้าไป
ไม่ได้ก็ก่อๆ ขังๆ อยู่และก็เส้นข้างหลังยิ่งโดยเฉพาะก่อนท่ีจะมาเลี้ยวท่ีมาออก
โรงเรียนราชสีมาได้ ตรงนั้นแทบไม่มีท่อเลย ถ้าน้ําท่วมก็คือว่าง่าย ๆ ก็คือปล่อย
ตามยถากรรม ยิ่งหน้าวัดราชสีมายิ่งเลี้ยวลงไปเข้าซอยตรงนั้นน่าห่วงมากเรื่อง
ระดับน้ําท่ีไหลออกมา เพราะตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งในพ้ืนท่ีการรับน้ําฝนเกือบจะ
ท้ังหมดเหมือนกันนะครับ  แล้วถนนเลียบนครนี้ไปมาจะเป็นเปรียบเสมือนเข่ือน
ก้ันน้ําส่วนหนึ่งเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับ เป็นเข่ือนก้ันน้ําไม่ให้ไหลไปได้เม่ือก่อน
น้ํามาเสร็จไหลออกไปบ้านทุ่ง บ้านแปะ ท้ังหมดเลยตอนนี้แทบจะไปไม่ได้เลยคือ
ขังอยู่มันไม่ใช่ขังนะครับเป็นท่วมเลย ขังนี้ขังเป็นประมาณอาทิตย์ตรงนี้เลยฝาก
ทางสํานักการช่างไว้ด้วย เรื่องของการไล่ระดับต่างๆ และก็เรื่องของการสานต่อ
ท่อจากนี้มาเราท่อไปต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ท่อลอยๆ ไป ไม่วกกลับมาเข้ามาท่ี
ท่อเมนใหญ่ของเราซ่ึงเมนใหญ่ของเราก็จะไปลงหน้าเซฟวันอีกเหมือนเดิม ปัญหา
ก็ไม่จบไม่สิ้น เราแก้ปัญหากลุ่มประสานมิตรพัฒนาต้องแก้อย่างยั่งยืนครับ
นโยบายเราคือแก้ปัญหา อย่างไรก็ได้ให้ยั่งยืน ไม่ใช่เอาปัญหาหนึ่งไปหย่อนให้อีก
ปัญหาหนึ่งนั้นเป็นปัญหาอีกต่อ ๆ ไป นะครับ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลถึง
สํานักการช่างด้วยนะครับ เรื่องนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายจะขอเข้าไป
ท่ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับ งานด้านบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หน้า ๒-๒๐-๑ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
อีกหรือไม่  ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปราย จะไปท่ีงานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน  หน้า ๒-๒๑-๑  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่   
เชิญท่าน ส.ท. ฉัตร  ครับ 

นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมขออนุญาตนําเรียนท่านหน้า  
๒-๒๑-๒ อยากจะรบกวนขอรายละเอียดเพ่ิมเติม เรื่องค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมีจํานวน๑,๐๐๐,๐๐๐บาทต่อมาด้วยค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการ 
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนะครับเห็นว่าใกล้เคียงกันอันหนึ่ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
อีกอัน ๔๐๐,๐๐๐  บาท  พอจะมีรายละเอียดให้สภาเทศบาลได้รับทราบไหมครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านรองบํารุง  เจริญพจน์ ครับ 
นายบํารุง เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ครับข้อนี้น่าจะเป็นของกองสวัสดิการสังคม ก็อย่างท่ีทราบเรื่องปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาใหญ่ และเป็นปัญหาระดับชาติแล้วตอนนี้นะครับถ้าหากจะแก้ไขด้วย
งบประมาณเพียงเล็กน้อยก็คิดว่าคงทําได้ยาก และก็หน่วยงานเดียวก็คงทําไม่ได้
เพราะฉะนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องช่วยกันครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจ ทหารต่างๆ 
ซ่ึงขณะนี้รัฐบาลกลางเองก็ถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาแห่งชาติ และก็ทุ่มเท
งบประมาณมากกว่าเราอย่างมหาศาล ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ก็
หลายละเอียดของให้ท่าน ผอ. กองสวัสดิการสังคมชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

 



-๓๗- 
 

นางนิยดา  เบ็ญจมาศ 
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
ดิฉัน นางนิยดา เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ขออนุญาตนําเรียน
ชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่า
เรื่องยาเสพติดรัฐบาลให้ความสําคัญ จังหวัดนครราชสีมาของเราโดยเฉพาะเขต
อําเภอเมืองเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายสีแดงท่ีมีผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ีของเราค่อนข้าง มาก 
ในรายจ่ายตามท่ีต้ังไว้จะเป็นเรื่องของการค้นหาผู้ติดสารเสพติดเพ่ือเข้ารับการ
บําบัดนะคะ ท้ังเป็นเรื่องของการป้องกันและก็การบําบัดรักษาด้วยเม่ือค้นพบใน
ค่าใช้จ่ายต่อหัวตามท่ีกําหนดไว้ตามระเบียบส่วนกลางมหาดไทยกําหนดแจ้งมาก็คือ 
๓,๕๐๐บาทต่อราย  เรายังมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการค้นหาผู้เสพสารเสพติดใน
ชุมชนท้ัง  ๘๘  ชุมชน ก็คือการตรวจคัดกรอง ชุดตรวจหาสารเสพติดก็เป็น
ค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งท่ีเราจําเป็นจะต้องใช้เพ่ือท่ีจะค้นหาซ่ึงปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็น
ปัญหาท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในส่วนของเทศบาลของเราจริงๆ
แล้วการลงไปค้นหาเราไม่สามารถดําเนินการได้โดยเทศบาลต้องอาศัยความร่วม มือ
ท้ังตํารวจ แล้วก็  ป.ป.ส. นะคะ และทุกภาคส่วนท้ังอําเภอเมือง เพราะฉะนั้นเราก็
คงต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ กลุ่มเป้าหมายท่ีเราได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดด้วยท่ี
ต้องดําเนินการค้นหาและก็นําเข้าสู่การบําบัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา มาจนถึง
ปัจจุบันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัด ๒๑๔ รายคือเข้ารับการรักษาก็นํา ๒๑๔
รายมาคูณกับ ๓,๕๐๐  บาทต่อราย ไปรวมท้ังค่าใช้จ่ายในรายการตรวจชุดตรวจหา
สารเสพติด นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการป้องกันด้วยก็คือการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้นําชุมชนเพ่ือท่ีจะมาเป็นหูเป็นตาให้ทางหน่วยงานของเราก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้
ด้วย ซ่ึงอย่างปีท่ีจะถึงเราได้กําหนดจัดอบรมในส่วนนี้ด้วยสําหรับอีกโครงการหนึ่ง
ในเรื่องของโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสืบเนื่องจากปัญหายาเสพติด
ก็จะเป็นลักษณะของการจัดการแข่งขันในชุมชนรวมท้ังเยาวชนและผู้นําชุมชนของ
เราก็จะเป็นการรวมพลังกันให้แต่ละชุมชนเสนอหรือคัดเลือกนักกีฬาในชุมชนมา
เพ่ือท่ีจะรวมพลังกันสร้างความสามัคคีในชุมชนของเราด้วย ซ่ึงจะเป็นการแข่งขัน
กีฬาใน ๘๘ ชุมชน ซ่ึงในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ก็คาดว่าจะจัดการแข่งขัน
ประมาณปลาย ๆ   เดือนสิงหาคมนี้    ซ่ึงงบประมาณปีหน้าก็น่าจะจําเป็นค่ะ ขอ
อนุญาตนําเรียนแค่นี้ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปรายจะไปท่ี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
หน้า ๒-๒๒-๑ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่   
ขอเชิญท่าน สท.ปิติพงศ์  ครับ 

นายปิติพงศ์ พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายปิติพงศ์  พราหมณี  ในงาน
ประเพณีต่าง ๆ ซ่ึงทางเทศบาลเราจัดท้ังงานตรุษจีน งานลอยกระทง  โดย
เฉพาะงานแห่เทียน งบประมาณเราต้ังทุกปีก็ประมาณนี้และอาจจะมีมากกว่านี้
ตลอดในการใช้จ่ายจริงผมมีข้อสงสัย คือว่าแต่ละงานในเม่ืองานเราใหญ่ขนาดนี้เรา
สามารถหาสปอนเซอร์มา ช่วยสนับสนุนได้ไหมเพราะอย่างงานแห่เทียนนี้ปีท่ีผ่าน
มาเป็นของเอไอเอส  ช่วยสนับสนุนงานเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้ผมว่าสปอนเซอร์ต่างๆ 
น่าจะมีจัดเข้าได้เยอะกว่านี้ ส่วนหนึ่งเราจ้างออแกไนเซอร์แล้ว ผมไม่ทราบว่าการ
ทําข้อตกลงนี้เราสามารถให้ออแกไนเซอร์นี้ไปหาสปอนเซอร์ มาสนับสนุนทาง
เทศบาลได้ไหม เพราะว่างานใหญ่ขนาดนี้ข่าวดังขนาดนี้ลงหนังสือพิมพ์ทุกปี 



-๓๘- 
 

 ผมว่าใครๆก็อยากมาเป็นสปอนเซอร์ท้ังนั้น ปริมาณคนท่ีมางานเราถ้านับได้เป็น
แสนคนถ้าเราขอสปอนเซอร์จากทางอ่ืนมาเราต้ังงบประมาณอยู่ประมาณนี้แต่เรา
จ่ายทุกปี ๘,๐๐๐,๐๐๐ – ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท ให้เขามาสนับสนุนอาจจะรายหนึ่ง 
๕ แสน ล้านหนึ่ง หรืออะไรอย่างนี้ผมไม่ทราบถึงในแง่ของจัดซ้ือจัดจ้างสามารถ
ทําได้ไหมข้อบังคับเลยคุณจะเป็นออแกไนเซอร์คุณต้องช่วยเทศบาลหาสปอนเซอร์
ให้ด้วยไม่ต้องกําหนดก็ได้ว่าเขาจะเอามากเอาน้อยออแกไนเซอร์เขาดูแป๊บเดียว
เขาก็รู้ว่างานขนาดนี้มีสปอนเซอร์รายไหนสนับสนุนบ้าง  เราอาจจะผูกเจ้ากับ 
เอไอเอส ไม่เป็นไรเราก็ไปถามกับดีแทค เอาไหมเป็นคู่ต่อสู้กันเขาให้มากกว่าเราก็
เอาเจ้านั้น ใครให้มากกว่าเราเอาอันนั้นนี้เป็นเรื่องของการสนับสนุนประเพณี
ต่างๆ เราได้ประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ไปด้วยเราจะได้เงินท่ีไปจัดงานเพ่ิมมาก
ข้ึนในเรื่องการสนับสนุนในประเพณีต่างๆ เราได้ประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ไป
ด้วยเราจะได้เงินท่ีมาจัดงานเพ่ิมมากข้ึน ผมฝากท่านประธานสภาเทศบาล รวมไป
ถึงท่านเลขานุการลองไปศึกษาดูว่าน่าจะได้ไหม แต่หลายเทศบาลหลายหน่วยงาน
ผมว่าเขาก็ทําในส่วนนี้เอาเพราะอย่างน้อยประหยัดไปเยอะ งานประเพณีอย่างนี้
คนเป็นแสนมาดูเราทุกคนเห็นหมดป้ายโฆษณา  อีกส่วนหนึ่งท่ีมีป้าย LED ของ
เทศบาลถ้าอย่างช่วงงานเทศกาลเราสามารถเอาข้ึนมาวิ่งขอสปอนเซอร์เขาได้ไหม
อาจจะมีภาคส่วน ท่ีมีส่วนภาคเอกชน หรือห้างร้านต่างๆ  เทศกาลนี้วิ่งข้ึนให้เขา
เลยโดยท่ีเราขอสปอนเซอร์เขาเพราะตรงนี้อย่างป้ายต่างๆ ป้าย LED เรานี้เรามี
ค่าใช้จ่ายท่ีเราเสียอยู่แล้ว ถ้าเราหาสปอนเซอร์มาข้ึนได้รถติดก็มองเห็นผมว่า
สปอนเซอร์ส่วนหนึ่งน่าจะค่อนข้างพอใจกับป้ายโฆษณาต่างๆ ของเรานะครับ
อย่างไงฝากท่านประธานสภาเทศบาล และท่านเลขานุการหาข้อมูลเรื่องนี้ด้วย  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน ส.ท. มติ  อังศุพันธุ์ ครับ 
นายมติ  อังศุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา  เขต  ๑  เม่ือสักครู่ท่ีท่าน สท. ปิติพงศ์ กล่าว     ขอเอ่ยนามท่ี
กล่าวเรื่องหาเงินมาสนับสนุนเรื่องของการจัดงานประเพณีผมเห็นด้วย คือในส่วน
นี้ผลตอบรับแต่ละงานค่อนข้างออกมาดี ท่ีผ่านมาเราใช้งบประมาณค่อนข้างสูงถ้า
เป็นแผนระยะยาวเลยสามารถสรุปแต่ละงานได้จะนําเรื่องต่าง ๆ ไปเสนอทาง
สปอนเซอร์เขาได้ผมเชื่อว่าเราหาได้เยอะครับ  อีกเรื่องของฝากไว้นิดหนึ่งคือการ
จัดต้ังงบประมาณในปีนี้ลดลงจากปีท่ีแล้วเยอะ ผมเกรงว่าจะเจอปัญหาเดิมๆอย่าง
งานสัปดาห์หนังสือของปีท่ีแล้วน่าจะเป็น๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ  
หรืองานแห่เทียน ต้ังมาแล้วไม่พอต้องหาเงินมาเพ่ิมเติมในส่วนนี้ และก็เป็นปัญหา
หนักข้ึนจะลําบากทางส่วนหลายๆ ส่วนท่ีเขาต้องกันเงินหาเงินมาทดแทนหรือมา
เสริมเข้ามาในนี้ก็เลยฝากเรื่องของการจัดต้ังงบประมาณส่วนนี้ไว้แล้วก็อย่างท่ี
บอกถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนเราจัดงานใหญ่ ๆ ปีหนึ่งผมว่า ๒-๓ ครั้งท่ี
เป็นงานใหญ่น่าจะทําได้แล้วก็แบ่งเบาภาระงบประมาณของเทศบาลเราลงไปด้วย
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่   
ขอเชิญท่านรองบํารุง  ครับ 

นายบํารุง เจริญพจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ต้องกราบเรียน
ว่าการทํางบประมาณเราจัดทําในกรอบซ่ึงกรอบมีจํากัดเพ่ือให้งบประมาณสมดุล 



-๓๙- 
 

 เป็นวิธีจัดทํางบประมาณของหน่วยงานรัฐเชื่อว่าทุกท่ีก็ทําในลักษณะอย่างนี้นะ
ครับด้วยความเชื่อม่ันความสามารถของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงดูแลและก็กํากับการดูแลและ
หาเงินเราเชื่อม่ันว่าท่านคงจะทําได้เหมือนทุกปีท่ีผ่านมา ด้วยความสามารถของ
ท่านหลายปีเราต้ังงบประมาณไว้ในลักษณะอย่างนี้ความจริงเราต้ังงบประมาณ 
ในสํานักการศึกษาเราร่างไว้ถึง ๓ ร่างนะครับท่ีผมเห็นท่ีเจ้าหน้าท่ีของสํานักการ 
ศึกษามาให้ผมดู ๓ ร่าง เราต้ังไว้ตามท่ีจ่ายจริงไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ด้วยเหตุผล
ของวิธีการจัดทํางบประมาณเพ่ือให้สมดุลกัน ก็จําเป็นต้องต้ังงบประมาณโดย
ลักษณะอย่างนี้นะครับ  อีกส่วนหนึ่งก็อย่างท่ีกล่าวไปคือเราต้ังไว้ด้วยความเชื่อม่ัน
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะหาเงิน ก็คือท่านเลขานุการสภาเพราะเชื่อว่าท่านมีความ 
สามารถ และก็เก่งนะครับก็คงจะทําได้  งานเทศกาล ในหนึ่งปี เทศกาลหลักๆของ
เทศบาลเราก็มี ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์  แห่เทียน  ลอยกระทงนะครับ แต่ละ
งานถ้าต้ังงบประมาณถ้าต้ังตามค่าใช้จ่ายจริงใช้เงินประมาณ ๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท
นี่คือตัวเลขกลมๆ แต่ตอนนี้เราต้ังไว้ท่ี ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาทนะครับก็คงเป็นความ
ลําบากถึงเม่ือถึงฤดูของแต่ละงาน ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับท่านอย่ากังวลเลย
ครับ เพราะว่าเรามีคนเก่งๆ เยอะ ในเทศบาลเราขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปรายจะไปท่ี
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน มีสมาชิกท่านใด 
จะอภิปรายหรือไม่ครับ   ขอเชิญท่านพันตรีวินัย  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ผมเอง งานก่อสร้างพ้ืนฐานนะครับไม่ได้มีติด
ในอะไรในโครงการนี้เห็นด้วยสนับสนุนหมดครับ เพียงแต่ว่าผมอ่านดูแล้วผมไม่
เจองานผังเมืองของสํานักการช่างท้ังหมดในงบประมาณครั้งนี้อาจจะมีการคิดว่า
ผังเมืองไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของผังเมืองหลักเขาทําแต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ ใน
ส่วนของเรา เราก็มีงานผังเมืองของเทศบาลท่ีควรจะต้องทําอย่าง เช่น งานอย่าง
ตอนนี้เราทําโครงสร้างพ้ืนฐานเราทําถนนใหม่ๆ เยอะไปหมดเลย แต่ไปดูท่ีงานผัง
เมืองของเราไม่มีครับถนนท่ีเราสร้างข้ึนใหม่ในแผนท่ีในอะไรต่าง ๆ ไม่เคยปรากฏ
อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีงบประมาณท่ีไปนั่งทําหรือเปล่า และอยากฝากไปท่ีสํานัก
การช่าง ว่าน่าจะต้ังงบประมาณเก่ียวกับการปรับปรุงผังเมือง เฉพาะในส่วนพ้ืนท่ี
ของเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเราไว้ด้วยนะครับฝากเรียนไว้เท่านี้ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปรายจะเข้าสู่
แผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด หน้า ๒-๒๔-๑  ในสว่นนี้มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปราย จะเข้าสู่ส่วนท่ี ๓ งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ ของกิจการประปา สถานธนานุบาล ๑ , ๒ , ๓  และขนส่ง ๑ 
เข้าสู่งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปรายจะเข้าสู่หน้า ๓-๒  คําแถลงของสถานธนา 
นุบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ   
ขอเชิญท่าน ส.ท.ปิติพงศ์ พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์   พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในส่วนของสํานักการกิจการประปาผมดู
งานกิจการประปาดูรายรับรายจ่ายท้ังหลายแล้ว ผมรู้สึกเป็นห่วงครับบอกตรงๆ 
ว่าเป็นห่วงว่าประปาเราจะอยู่ได้นานอีกเท่าไร พอดีผมได้ข้อมูลมาเก่ียวกับต้นทุน  



-๔๐- 
 

 การผลิตน้ําประปา การท่ีเราขายน้ําประปาดูแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเราเข้าใจ
ว่าเป็นเทศพาณิชย์ การท่ีเป็นเทศพาณิชย์ก็ไม่น่าจะขาดทุนในการดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนและผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าเราต้องดูแลพ่ีน้องประชาชนเป็นในเรื่อง
ของน้ําประปาจะแพงมากก็ไม่ได้ แต่ถ้าสถานการณ์ขนาดนี้น้ําประปาเราคงจะ 
เรียกว่าน่าจะถูกท่ีสุดในโลก ผมว่าเราควรจะถึงเวลาแล้วไหมครับท่านประธาน 
สภาเทศบาลครับท่ีเราจะข้ึนค่าน้ําประปาสักทีผมพูดไปถ้าท่านนายกสุรวุฒิอยู่ท่าน
อาจจะเตะผมเพราะนโยบายท่านบอกว่าไม่อยากให้ข้ึนเพราะเข้าใจว่าประชาชน
เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ข้ึนเราก็ไม่มีเงินท่ีจะมาพัฒนาการดําเนินการของประปาได้
จะทําอะไรแต่ละทีดูงบประมาณกันแล้วดูกันอีก  เพราะฉะนั้นก็จะเหนื่อยท่ีผ่าน
มาผมเป็นเทศมนตรีคนหนึ่งท่ีดูประปา ข้ึนค่าน้ําประปาในสมัยท่ีผมเป็นเทศมนตรี  
ถามว่าชาวบ้านด่าไหมก็มีเสียงนิด ๆ หน่อย ๆ แต่เราก็นําเงินท่ีได้จากการปรับข้ึน
ค่าน้ําเอามาพัฒนาในส่วนท่ีเราจะพัฒนาได้ จากข้อมูลอยู่ในมือบางเดือนค่าน้ํา
ต้นทุน๙ บาทกว่าแต่เราขายที ๗ บาทกว่าถามว่าเป็นร้านขายยาของท่านประธาน 
สภาเทศบาลท่านจะขายอยู่ไหมครับ ผมตรงเรียนตรง ๆ อย่างนี้เรานําเหตุผลมา
พูดกันไม่มีท่ีไหนหรอกครับยอมขาดทุนอยู่ได้เหมือนกับสํานักการประปาของเรา
เรื่องนี้ผมเป็นห่วงแล้วก็ดูอยู่ตลอด ถามว่าเป็นผู้บริหารส่วนมากไม่อยากข้ึนหรอก
ครับกลัวชาวบ้านเขาว่า เขยิบข้ึนท่ีละนิดได้ไหมครับ อย่างเม่ือก่อนตอนข้ึนจะต้อง
ขออนุญาตกรมโยธาท่ีเราจะข้ึนค่าน้ําประปาในแต่ละครั้ง แต่ตอนนี้เป็นอํานาจเรา
แล้วเขยิบข้ึนทีละ ๕๐ สตางค์ก็ได้ครับ ผมว่าชาวบ้านเขาไม่ว่าหรอกครับเรามีเงิน
มาพัฒนาดีกว่าปล่อยให้ประปาเราอยู่อย่างนี้ ในขณะท่ีการใช้น้ําเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
ทุกวันแล้วน้ําประปาเราไม่พอใช้เพราะเราไม่มีเงินมาลงทุนในการท่ีเราจะเปลี่ยน
ท่อหรืออะไร ถ้าเราเปลี่ยนท่อบางส่วนซ่ึงอัตราน้ําสูญเสียบางส่วนเราลดตรงนั้นได้
จาก ๔๐ % ให้เหลือน้อยลง  สว่นหนึ่งในเขตเทศบาลเพราะท่อเก่าบางคนบอก
เปลี่ยนท่อไปก็ไม่หายหรอก แต่ผมว่าเป็นการลงทุนซ่ึงน่าจะเห็นผลมากท่ีสุดใน
การเปลี่ยนท่อเพราะท่อโบราณ ต้ังแต่สมัยท่านนายกฯชาติชาย  เพราะฉะนั้นผม
ฝากถึงคณะผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาเทศบาลให้ท่านลองตัดสินใจดูเรื่องของ
การปรับข้ึนค่าน้ําประปาเรามีเงินเพ่ิมมามาลงทุนเปลี่ยนท่อได้ กําจัดการสูญเสีย
น้ําต่าง ๆ ได้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่าท่ีเขาจะมาว่าเรา
ดีกว่าในบางจุด ในบางพ้ืนท่ี จะเขาเสียค่าน้ําเดือนไม่ก่ีบาท เดือนละ ๖๐ กว่าบาท
แต่เขาไม่ได้ใช้น้ําถ้าเราสามารถปรับปรุงได้ และน้ําประปาไหลดีกว่านี้เขาจ่ายแพง 
กว่านี้ ถ้าเป็นผมผมเลือกท่ียอมจ่ายแพง ในขณะท่ีค่าน้ําถ้าเป็นการประปาส่วน
ภูมิภาค ลูกบาศก์ ๑น่าจะประมาณ ๑๐ กว่าบาทแล้ว เรายังขายอยู่  ๗  บาทกว่า 
เพราะฉะนั้นฝากถึงผู้บริหารจริง ๆ ครับท่านต้องกลั้นใจข้ึน เพ่ือนสมาชิกสภา
เทศบาลข้ึนตามค่าft ได้ไหมเหมือนการไฟฟ้า อย่างนอกเขตเท่าท่ีดูนอกเขตอาจได้
กําไรนิดๆ หน่อยๆ จริงๆ แต่ในเขตนี้ยังไงก็ถ้าต้นทุนการผลิต ๙ บาทขาย ๗ บาท 
เป็นอย่างนี้อีกสักวันหนึ่งเราว่าสํานักการประปาถ้าจะแย่ครับ สําหรับสํานักการ
ประปาผมขอฝากไว้แค่นี้  ฝากผู้บริหารด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านเลขานุการชี้แจง  ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านอย่างนี้ว่าในปีพ.ศ. ๒๕๕๓  

คือ ๓ ปีท่ีผ่านมานะครับเทศบาลเอาเงินเทศบาลท่ีเป็นส่วนของพ่ีน้องประชาชนไป
สมทบไปให้ประปา   คือไปซ้ือน้ําให้ประชาชนใช้จํานวน ๓๒  ล้านบาทปี พ.ศ.  



-๔๑- 
 

 ๒๕๕๓ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๔  เราต้องเอาเงินไปสมทบเอาไปซ้ือน้ําให้ชาวบ้านใช้
ไปรับผิดชอบแทนพ่ีน้องประชาชน ๔๑  ล้านบาท พอปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ตัวเลขไปท่ี  
๕๑ ล้านบาท พอมาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คือปีนี้ ปีท่ีกําลังดําเนินการอยู่เราช่วยไปท่ี 
๗๖ ล้านบาทแต่ต้องกราบเรียนว่าไม่น่าตกใจครับ ปีท่ีท่านกําลังพิจารณาอยู่นี้เป็น
ปีท่ีจะต้องนําเงินจากงบประมาณท่ีสํานักการคลังจัดเก็บ มาไปให้สํานักการ
ประปา ๑๓๖   ล้านบาท  อัตราก้าวหน้าสูงมากนะครับ  ปีหน้าถ้างบประมาณ
ฉบับนี้ผ่านนะครับซ่ึง ๑๓๖ล้านบาท  ผมตัดแล้วนะครับตัดเพราะอะไรครับ
เพราะว่าไม่สามารถหาเงินให้สํานักการประปาได้จากจํานวนเงินท่ีเราหามาได้ 
จากจํานวนการท่ีเราไปเก็บภาษี ภาษี มูลค่าเพ่ิม ภาษีใด ๆ รวมแล้วพอตัดมาแล้ว
ปีนี้สํานักการประปาขอมา ๑๔๖  ล้านบาท  แล้วกราบเรยีนท่านต่อว่าในทิศทาง
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ ต้องไปสมทบหรือว่าไปช่วย
กิจการประปาอยู่ท่ี ๑๕๐ล้านบาทข้ึนนะครับ นี่เป็นทิศทางท่ีต้องกราบเรียนท่าน
ด้วยความเคารพจริงๆ ว่า มันถึงเวลาหรือยังก็บอกไม่ได้  ถ้าในความเห็นผม เม่ือ
วานผมรับงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีเราจะไปหาน้ําแหล่งใหม่จากเข่ือนระบายน้ํามะเกลือ
ใหม่ ซ่ึงจะใช้วิธีการเอาน้ํามาตามระบบท่ีไม่ต้องสูบ ถ้าน้ําดิบท่ีผู้ท่ีรับไปศึกษาใน
ข้อมูลเราดิบๆ เลยมาถึงเรา ๔.๕๐ บาทครับ  นี่เป็นน้ําดิบล้วนๆ คือค่าใช้จ่าย 
๔.๕๐ บาท เพราะฉะนั้นกว่าท่ีจะมาใส่สารเคมีอีก เรายิ่งขายมากก็ยิ่งขาดทุนมาก
นะครับถ้าในราคานี้ เพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อท่ีต้องกราบเรียนท่านว่าได้โปรดช่วยกัน
พิจารณาในส่วนนี้นะครับ  ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเข้าสู่คําแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557  กิจการสถานธนานุบาลหน้า ๓-๒   
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   
เชิญท่าน ส.ท. ปิติพงศ์ ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผม นายปิติพงศ์ พราหมณี  ครับ ผมถามสั้น 
สําหรับ สถานธนานุบาล ท้ัง   ๓ แห่งผมขออนุญาตรวมเลยนะครับท้ัง ๓ แห่งใน
กรณีท่ีราคาทองคําแปรผันขนาดนี้จากท่ีเคยข้ึนไปเกือบจะ ๒๐,๐๐๐  บาท ลงมา
เหลือ ๑๐,๐๐๐ บาทกว่าๆ ทําให้สถานธนานุบาลในระยะยาวเม่ือเทียบกับค่า
ดอกเบ้ียท่ีเขานํามาจํานําไว้จะขาดทุนไหมครับ โดยลําพังกําไรอยู่แล้วจะกําไร
น้อยลงเท่าไรเพราะว่าเม่ือเพราะว่าเม่ือก่อนจํานําได้มากพอสมควรพวกท่ีจํานําไว้
เม่ือราคาทองตกลงมาเยอะๆ ผมว่าส่วนหนึ่งไม่น่าจะมาไถ่ถอนแล้วเขาน่าจะ
ปล่อยให้หลุด ได้มีประมาณการไว้ไหมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร น่าจะ
ขาดทุนกําไรน้อยลงประมาณสักเท่าไร ประมาณคร่าวๆ นะครับเพราะราคา
ค่อนข้างแปรผัน  ผมคงมีคําถามสั้นๆ สําหรับโรงรับจํานําครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน ส.ท. ฉัตร  สุภัทรวณิชย์  ครับ 
นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายฉัตร  สุภัทรวณิชย์  ในส่วนของ
สถานธนานุบาลจริงๆ เบ้ืองต้นนึกถึงเพ่ือนสมาชิกเก่าของเรา ขออนุญาตเอ่ยนาม
คือท่าน  ศุภโชค  นันทคุณาธิป ท่านเป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับเรื่องสถาน 
ธนานุบาล ท่านเป็นท่ีปรึกษาเสียดายท่ีท่านไม่ได้อยู่ในท่ีประชุมด้วยในสมัยท่ีผ่าน
มา ผมนึกถึงได้ว่าทางเทศบาลต้องไปกู้ยืมเงินจากออมสิน  จากธนาคารต่างๆ  
เพ่ือท่ีจะมาสนับสนุนกิจการสถานธนานุบาล แต่อย่างไรก็ดีอยู่บนหลักการท่ีเป็น
สิ่งท่ีเอ้ืออํานวยต่อพ่ีน้องประชาชนนะครับ ผมเป็นห่วงว่าพอเห็นว่ามีกําไรนะครับ 



-๔๒- 
 

 เงินท่ีกู้มาไม่ทราบว่าทยอยใช้อย่างไรบ้าง ปัจจุบันสภาวะการแข่งขันของสถาน 
ธนานุบาลมีของเอกชนเข้ามาด้วยนะครับแล้วของเราจะปรับตัวเพ่ือท่ีจะสู้กับ
คู่แข่งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ขออนุญาตในความเป็นห่วงครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ 
ทรงเกียรติ  นําเรียนว่าจริง ๆ แล้วเป็นเรื่องท่ีท่านปิติพงศ์  ถามเป็นเรื่องท่ีน่าวิตก 
นะครับ  ท่ีน่าวิตกก็เพราะว่าเป็นเรื่องท่ีเราไม่เคยคาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนเพราะว่า
ในชีวิตท่ีเติบโตมา ทองคําเป็นเรื่องท่ีม่ันคงท่ีสุด ราคาทองคําแม้จะผันผวนบางก็
เล็กน้อยแม้ว่าจะข้ึนจะลง ทองคําปกติมีแต่ข้ึนใครท่ีมีทองไว้ก็ม่ันคง แต่วันนี้ความ
เชื่ออย่างนั้นได้เปลี่ยนไปพอสมควร ถามว่าปีนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรครับผม
กราบเรียนท่านในเบ้ืองต้นก่อนว่าเรื่องโรงรับจํานําเป็นเรื่องท่ีคนท่ีทําหน้าท่ีน่าเห็น
ใจมากครับทราบอาจจะไม่ทราบเล่าให้ท่านฟังอย่างนี้คนท่ีเป็นผู้จัดการนี้ถูกบังคับ
ว่า ประการท่ี ๑ ราคาทองคําให้รับได้ประมาณ ๘๐ %ของราคาท่ีมีการซ้ือขายใน
ขณะนั้น๑๐๐บาทก็รับได้ ๘๐ บาท สมมุติว่าวันนี้เขาบอกราคาทอง ๑,๐๐๐ บาท  
ก็รับจํานํา ๘๐๐ บาท  แต่กติกาข้อต่อมาน่าตกใจกติกาบอกว่าการจําหน่ายทรัพย์
หลุดต้องได้กําไร ๑๐% ท่ีรับเอาไว้ถามต่อไปว่า แล้วถ้าไม่กําไรทําอย่างไรผู้จัดการ
ต้องรับครับ ท่านผู้จัดการโรงจํานํา ๓ เพ่ิงขายเม่ืออาทิตย์ท่ีแล้วเพราะว่าเห็นว่า
ราคาทองคําขยับข้ึนแล้ว ท่านเป็นโรงจํานําท่ีรับไว้ปริมาณไม่เท่ากับโรงจํานํา ๑ , 
๒  ท่านอยู่โรง ๓  มาคุยกับผม ๓ รอบครับท่านปลัดขายดีไหม ผมก็บอกว่าถ้า
ขายท่านก็เตรียมขาดทุน  คราวท่ีแล้วท่านขายขาดทุนในส่วนนี้ ๔๐,๐๐๐ บาท
แล้วท่านต้องรับเป็นส่วนตัวนะครับ นี่เป็นเรื่องท่ีผมก็งงในกติกาเขา กติกาเป็น
อย่างนี้จริงๆ นะครับ กติกาบอกว่ารับได้๘๐% เพราะฉะนั้นท่ีทองราคา๒๐,๐๐๐  
บาทกว่าเกณฑ์ท่ีเขารับประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทเพราะตอนนี้ทองราคา ๑๙,๐๐๐ 
บาทกว่า  เพราะฉะนั้นยิ่งขายมาก  ก็ยิ่งขาดทุนมาก แต่ว่าไม่ใช่เทศบาลขาดทุน
นะครับเทศบาลไม่ได้กําไรแต่ว่าส่วนท่ีรับไว้ต้องขายให้ได้กําไร ๑๐% เพราะฉะนั้น
เป็นเคราะห์กรรมของคนท่ีเป็นผู้จัดการท่านถามอีกประโยคหนึ่งว่า ปีนี้จะขาดทุน
กําไรประมาณเท่าไร ผมถามผู้จัดการภาคแล้วว่า โดยภาพรวมเราจะขาดทุนกําไร
ประมาณ ๑๐-๑๕ %  เพราะในส่วนทองคําเราขาดทุนแน่ๆ แต่ว่าจะมีส่วนท่ีเป็น
เบ็ดเตล็ดอ่ืน เช่น สร้อย แหวน อะไรพวกนี้ก็เอาเก้ือกูลกันไป เพราะฉะนั้นโดย
ภาพรวมจะขาดทุนกําไรประมาณ  ๑๐ - ๑๕ % สําหรับคําถามของท่านฉัตร คือ
คําถามท่ีว่าตอนนี้มีโรงรับจํานําต้ังข้ึนมาอีกหลายแห่งแล้วมีการแข่งขันค่อนข้างสูง
ถามว่าเราจะยังยืนอยู่ได้ไหม ก็ต้องตอบท่านว่าความเชื่อท่ีมีต่อเรามายาวนาน
ปริมาณการรับจํานําไม่ได้ลดน้อยลงอยู่ในลักษณะใกล้เคียงเพราะความเชื่อม่ันผม
พูดกับผู้จัดการท้ัง๓โรงจํานําตลอดว่าในขบวนการหนึ่งการบริการต้องสันถวไมตรี 
ภาษาต้องดอกไม้  เรื่องท่ีสองคือความซ่ือสัตย์  สุจริตซ่ึงของเรามีเต็มร้อยตุกติก
เราไม่มี เราต้องกราบเรียนท่านว่า ผมนี่โดนมีคนข้ึนมาว่าบนสํานักงานเลยปรากฏ
ว่าด่าผมไปต้ังนานว่า ผู้จัดการโรงจํานําตุกติก ตุกติกอย่างโน้น ตุกติกอย่างนี้ไล่ไป
ไล่มา   ปรากฏว่าไม่ใช่โรงจํานําเทศบาล เราคุยประมาณ ๑๕ นาที ปล่อยให้เขา
ว่าก่อนผมก็นั่งฟังอย่างเดียว สรุปผมถามว่าโรงจํานําไหนเขาบอกว่าถนนยมราช
ของเรามีเหรอถนนยมราช ปรากฏว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่โรงรับจํานําของเราท้ายสุดก็ 



-๔๓- 
 จบลงท่ีได้รับคําขอโทษ เพราะฉะนั้นแน่นอนครับในส่วนการแข่งขันทางธุรกิจ

กราบเรียนท่านว่าเราอยู่ได้ครับ แต่แน่นอนครับจํานวนปริมาณของคนท่ีมาใช้
บริการลูกค้าก็จะต้องเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุด ท่านจะเห็นป้ายก็จะประชาสัมพันธ์ว่าให้
ราคาทองเท่านั้น เท่านี้แต่ว่าของเราก็ยังรับได้อยู่ครับ กิจการยังไปได้โดยปกติ  
แม้ว่าโดยภาพก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้าง แต่ของเราเป็นการให้บริการท่ีดีครับ
ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายก็จะขอเข้า
ไปสู่ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจการสถานีขนส่ง
แห่งท่ี  1 หน้า ๓-๕  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิก
อภิปรายก็จะขอเข้าไปสู่รายละเอียดของงบประมาณรายรับเฉพาะการ  กิจการ
ประปาหน้า๓-๑-๑มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย
ก็จะขอเข้าไปสู่รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 , 2 
และ3  หน้า ๓-๒, ๓-๓,๓-๔  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี
สมาชิกอภิปรายก็จะขอเข้าไปสู่รายละเอียดงบประมาณของสถานีขนส่งแห่งท่ี 1 
หน้า ๓-๕ นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิก
อภิปรายก็จะจบในส่วนของส่วนท่ี ๓ นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ  ให้รับร่างหลักการแห่งเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน 1๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  1๗ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับร่างหลักการแห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ในวาระท่ี  ๑  ขอได้โปรดยกมือ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน 16 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน 16 ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ในวาระท่ี ๑  ตามข้อ ๔๕ แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย    
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ วรรคสอง ญัตติร่างข้อบังคับ 
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมี
มติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติข้องบประมาณนั้นผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้เสนอระยะในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน ส.ท. สมชาย  สถิตเดชกุญชร ครับ 
นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมขอเสนอระยะการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เป็นเวลา  7  วันไม่เว้น
วันหยุดทําการ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ท่ีประชุมมีมติกําหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
เป็นระยะเวลา ๗ วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี  16 สิงหาคม  2556 ถึง วันท่ี 22 
สิงหาคม 2556 เม่ือท่ีประชุมมีมติกําหนดระยะของการแปรญัตติแล้ว ตามข้อ 
๑๐๕(๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน
พ.ศ. 2547  จะต้องให้คณะกรรมการแปรญัตติซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกสภา 
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 ท้องถ่ินจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คนขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
จํานวนคนแปรญัตติด้วยครับ เชิญท่าน ส.ท. สมชาย  สถิตเดชกุญชร ครับ 

นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอจํานวน 5 คนครับ   
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ    ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็น
อย่างอ่ืน ท่ีประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน  5 คนครับ  เม่ือท่ีประชุมมี
มติเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 ครับ  
เชิญท่าน ส.ท. สมชาย  สถิตเดชกุญชร ครับ 

นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมขอเสนอท่าน ส.ท. มติ  อังศุพันธุ์ ครับ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีถือว่า  ท่ีประชุมเลือก เลือกนายมติ อังศุพันธุ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนท่ี ๑ นะครับ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
คนท่ี 2 ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมนายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต 1   
ผมขอเสนอ นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ ครับ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมเลือก เลือก นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 นะครับ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 ครับ 

นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์
เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต 1  ผม 
ขอเสนอท่าน สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมเลือก  เลือกนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี 3 นะครับ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี 4 ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต 3  ผมขอเสนอท่าน สท.สุกัญญา  ชํานิกุล  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมเลือก  นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี 4 นะครับ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติคนท่ี 5 ครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล   
ดิฉันขอเสนอ นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล ค่ะ  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีถือว่า  ท่ีประชุมเลือก เลือกนางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล เป็นคณะกรรมการ 
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 แปรญัตติคนท่ี 5  นะครับ  ท่ีประชุมได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    พ.ศ.   2557  จํานวน 
๕ คน  ดังนี้  
1.นายมติ  อังศุพันธุ์ 
2.นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์ 
3.นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
4.นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
5.นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ ครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ทรงเกียรติผมเองในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของท่านนายกสุรวุฒิ และก็ฝ่ายบริหาร
ต้องขอบคุณท่ีวันนี้ท่านได้ทําหน้าท่ีของสภานิติบัญญัติซ่ึงเป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็น
อย่างยิ่งในการบริหารงานท้องถ่ิน ท่ีเราจะต้องมีการผ่านงบประมาณเพ่ือให้มี
โอกาสบริหารงานตามท่ีเราวางเอาไว้  วันนี้เนื่องจากท่านนายกไม่ได้ร่วมประชุม
กับเราแต่ผมขออนุญาตเรียนว่า ท่านทําหน้าท่ีได้สมเกียรติเป็นอย่างยิ่งว่า ได้มี
การพิจารณางบประมาณด้วยความรอบคอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะครับ 
ท่ีท่านเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีเทศบาลควรจะมีป้ายโฆษณาท่ีเป็น LED ก็ดี หรือแม้กระท่ัง
การมองถึงค่าปรับท่ีเราจะมีส่วนได้รับในเรื่องการจราจร ตลอดจนกระท่ังเรื่องการ
ถมดินหรือการเช่าทรัพย์สินของเทศบาล แม้กระท่ังส่วนของรายจ่ายท่ีเรา
พิจารณากันอยู่นี้ท่านก็ให้ความสนใจและท่านก็ได้แสดงความรู้ความสามารถของ
ท่านในเรื่องของสารสนเทศก็ดี  หรือแม้กระท่ังความห่วงใยท่ีมีต่อโรงเรียน
เทศบาล 1 ของเราซ่ึงเรื่องนี้ทางฝ่ายบริหารของเราต้องขออนุญาตว่า เราต้องรีบ
ดําเนินการปรึกษาหารือโดยด่วน  การส่งเสริมหรือการรบกวนเก่ียวกับรายการ
ต่าง ๆ ท่ีเสนอในงบประมาณนี้ ขออนุญาตว่าขอน้อมรับไว้ท้ังเรื่องของการชี้แนะ
เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานและอีกหลายๆ ประการท่ีท่านได้มีข้อเสนอแนะ ตลอดจน
ท่ีสําคัญอีกเรื่องหนึ่งท่านพิจารณานํามาการสู่การพูดคุยคือ เรื่องของสํานักการ
ประปา ซ่ึงตัวนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า
นอกจากสภาเทศบาลวันนี้แล้ว กระบวนการงบประมาณก็คงเข้าสู่วาระท่ี 2 และ
วาระท่ี 3  แต่มีสิ่งท่ีสําคัญ มีเนื้อหาบางเรื่องท่ีวันนี้เราได้ทําหน้าท่ีจะถูกหยิบยก
มาอย่างจริงจัง ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประเพณีก็ดี  การต้ังงบประมาณก็ดี
นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าผมประโยชน์ท้ังหมดจะตกอยู่กับบ้านเมืองครับแล้วก็การทํา
หน้าท่ีวันนี้ผมเองในฐานะท่ีเป็นตัวแทน ต้องกราบขอบพระคุณ ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี
ทุกฝ่ายท่ีได้ร่วมประชุมในวาระท่ี 1 ในวันนี้นะครับ  ขอบคุณทุกท่านครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน ส.ท. ปิติพงษ์  พราหมณี  ครับ 
นายปิติพงษ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมต้องขออนุญาตกล่าวขอบคุณข้าราชการประจําทุกท่านด้วยนะครับ ในการ
ร่วมมือกันในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือพ่ีน้องประชาชนของเรา บางส่วน
ท่ีพาดพิงหรือล่วงเกินผมก็ขออนุญาต ขออภัยพวกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

  
 
 



-๔๖- 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน ส.ท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ 
นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต 3 เม่ือ
สักครู่ท่านปิติพงศ์  ได้กล่าวขอโทษแล้ว  ส่วนในตัวผมเองผมก็ให้ความเคารพพ่ี ๆ
ทุกคนผมขอเรียกพ่ี วันนี้เราถือว่าทํางานเพ่ือบ้านเมืองนะครับ บางสิ่งบางอย่าง
อาจกระทบกระท่ังกันบ้าง เช่น อาจจะพาดพิงถึงบุคคลท่ี 3 นะครับ แต่
จุดมุ่งหมายของผมเองวันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาท่ีจะจับผิด แต่ผมอยากจะติเพ่ือก่อถ้า
สิ่งใดท่ีผมอาจจะพาดพิงถึงท่านหรือทําให้ท่านไม่พอใจผมขอกราบขออภัยใน  
ณ ท่ีนี้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว ผมต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   
ผู้อํานวยการกอง    ท่านประธานชุมชน    สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  
ท่ีได้เข้าร่วมประชุม   และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     
ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๘.๐๐   น.                                       
 
          เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์  
                                        นวิฒัน์      ทาน             

                          คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี   ๒๖     สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
      (ลงชื่อ)            มติ   อังศุพันธ์      ประธานกรรมการ 
                                                (นายมติ      อังศุพันธุ์)   

   (ลงชื่อ)         นันทนา  แดงใหม่  กรรมการ            
                                               (นางนันทนา     แดงใหม่) 

                               (ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย กรรมการ               สําเนาถูกต้อง 

     (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                         

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

   (ลงชื่อ)       สุกัญญา    ชํานิกุล  กรรมการและเลขานุการ           
      (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)                                   
  

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

         (ลงชื่อ        ธนาคม  วิมลวัตรเวที           ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                          ( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที )  
 

 

       



-๔๖- 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน ส.ท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ 
นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต 3 เม่ือ
สักครู่ท่านปิติพงศ์  ได้กล่าวขอโทษแล้ว  ส่วนในตัวผมเองผมก็ให้ความเคารพพ่ี ๆ
ทุกคนผมขอเรียกพ่ี วันนี้เราถือว่าทํางานเพ่ือบ้านเมืองนะครับ บางสิ่งบางอย่าง
อาจกระทบกระท่ังกันบ้าง เช่น อาจจะพาดพิงถึงบุคคลท่ี 3 นะครับ แต่
จุดมุ่งหมายของผมเองวันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาท่ีจะจับผิด แต่ผมอยากจะติเพ่ือก่อถ้า
สิ่งใดท่ีผมอาจจะพาดพิงถึงท่านหรือทําให้ท่านไม่พอใจผมขอกราบขออภัยใน ณ 
ท่ีนี้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว ผมต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   
ผู้อํานวยการกอง    ท่านประธานชุมชน    สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  
ท่ีได้เข้าร่วมประชุม   และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     
ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๘.๐๐   น.                                       
 
          เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์  
                                        นวิฒัน์      ทาน           
        

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

   (ลงชื่อ)        นันทนา     แดงใหม่  กรรมการ            
                                               (นางนันทนา     แดงใหม่) 

                               (ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย        กรรมการ               สําเนาถูกต้อง 

     (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                         

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

   (ลงชื่อ)    สุกัญญา    ชํานิกุล       กรรมการและเลขานุการ           
      (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)                                   
  

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

         (ลงชื่อ       ธนาคม  วิมลวัตรเวที     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                         ( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที) 
 









 


