
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี  ๑ 
วันท่ี   ๑๗   เมษายน  ๒๕๕๖        เวลา  ๑๑.๐๐  น. 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

  ๑.  นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  ประธานสภาเทศบาล 
 ๒.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  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. นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๐. นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล  
  ๑๑. นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๒. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๓. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๔. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๕. นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๖. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๗. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๘. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๙. นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม 
     ๒.  นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล       ลาประชุม 
    ๓.  นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม 
      ๔.  นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล       ลาประชุม 
     ๕. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล   ลาประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสุรวุฒ ิ  เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
๒. นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี    

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



 
                                                              ๒ 
    ๖.  นายพิมล  พิทักษ์ศิลป  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
    ๗.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๘.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
๙.  นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

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

๑๓. นายอํานวย  ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
๑๔. นายจิรศักด์ิ  กีรติวรการ    ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

    ๑๕. นางนิลุบล  โชคบัญชา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
  ๑๖. นางอธิชา  รุมพล   ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
 ๑๗. นายเฉลิม  ราชอาสา  ผู้อํานวยการสํานักการประปา 

  ๑๘. นายเสริมศักด์ิ    โคตรศรีสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
  ๑๙. นายวรเศรษฐ์  พฤฒิศาสตร์     ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคาร 

๒๐. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
    ๒๑. นางเนตรดาว    ทองประกอบ    ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
   ๒๒. นางนิยดา     เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ 

๒๓. นางคู่ขวัญ  บุญชัยสุข  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  ๒๔. นางปราณิศา   ทองนรินทร์    รก.ผู้อํานวยการส่วนผลิต 

๒๕. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
๒๖. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๗. นางฉันทจิต      หม่ันมา    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ๒๘. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๒๙. นายบุญมี  เดชาวุธ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
  ๓๐. นายบุญเชิด   พิณปรุ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
   ๓๑. นายนพรัตน์   มาลัยเปีย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๒ 

๓๒. นายประเวชพล นนทะไชย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๓ 
๓๓. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๓๔. นางสาวปริณดา พิทักษ์ธานินทร์  หัวหน้างานแผนและโครงการ 
๓๓. นายสายชล  ปราณีตพลกรัง  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ 
๓๕. นางสาววาสนา สนิทโกศัย  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว 
๓๖. นายศุภชาติ  เจริญวิวัฒนพงษ์  หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 

      ๓๗. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
๓๘. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

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

๔๒. นางสาวณัฐกานต์   บางกระ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
   ๔๓. นายวิสฐิ   วรแสน      เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 



๓ 
๔๔. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๔๕. นายฉัตรชัย    ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
๔๖. นายภูมิพัฒน์  เลิศธนาอนันต์  ประธานชุมชนวัดอิสาณพัฒนา  
๔๗. ส.อ. อิสระ  ทองปลอดภัย  ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 

   ๔๘. ร.ต.นรินทร์   คงหม่ืนไวย  ประธานชุมชนบ้านสก 
  ๔๙. นางมยุรี  เจริญคุณ  ประธานชุมชนราชนิกูล ๓ 
      ๕๐. นางสุนิตย์   ระคนจันทร์   แทน ประธานชุมชนเบญจรงค์ซอย ๕ 
   ๕๑. ร.ต.ต.ประมูล   นากกระแสร์  ประธานชุมชนจิระพัฒนา 
   ๕๒. นางวันเพ็ญ  ยิ้มสิน    ประธานชุมชนเบญจรงค์ 
  ๕๓. นางสาวอุไรวรรณ  สีนวน    แทน ประธานชุมชนบ้านหนองโสน  
     ๕๔. นายน้อย    แก้วกระจ่าง    ประธานชุมชนศาลาลอยพัฒนา 
   ๕๕. นายสมศักด์ิ  ภัทรานุกูลรัตน์     ประธานชุมชนหลังวัดสามัคคี 
  ๕๖. นายนิวัฒน ์  หวังประสบกลาง  ประธานชุมชน ๓๐ กันยาปลายนา 
   ๕๗. ร.อ.ทรงธรรม   อาศรัยป่า  ประธานชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 
  ๕๘. จ่าสิบเอกจรูญ   เภสัชชา    ประธานชุมชนพานิชเจริญ 
   ๕๙. นางณัฎฐธิดา  จุมพลพงษ์   ประธานชุมชนหนองแก้ช้าง 
   ๖๐. น.อ.ทองหล่อ  กระวีสายสุนทร  ประธานชุมชนเดชอุดมสามัคคี 
   ๖๑. นายเสด็จ    เขียวแดง  ประธานชุมชนโคราชคฤหาสน์ทอง 
   ๖๒. นางสมหมาย   มากทองคํา  ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา  

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

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปี  ๒๕๕๖ 
ครั้งท่ี  ๑  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญท่านเลขานุการสภา  
เทศบาล  อ่านประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญแห่ง 
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยท่ี  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๖  เชิญครับ    

นายอารมณ์  ทางตะคุ 
เลขานุการสภา 

                            ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
เรื่อง  เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยท่ี ๑ 
        ประจําปี ๒๕๕๖ 
                                      ................................. 
       ด้วยนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาขอให้เปิดประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยท่ี 
๑ ประจําปี  ๒๕๕๖  ต้ังแต่วันท่ี  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖ เป็นต้นไป   มีกําหนด
ไม่เกิน  ๑๕  วัน  เพ่ือพิจารณาญัตติขอความเห็นในการขอใช้และถอนสภาพท่ี
สาธารณประโยชน์ เพ่ือก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งท่ี  ๖(วัดศาลาทอง) 
และสถานีดับเพลิงย่อย และญัตติอ่ืนต่อสภาเทศบาล  
     อาศัยอํานาจตามนัยมาตรา ๒๖ แห่งพะราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 



  
                                                                                ๔ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงให้เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา  สมัยท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๕๖ ต้ังแต่วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖       
เป็นต้นไป   มีกําหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน   
     ประกาศ ณ วันท่ี    ๙  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖    
                 สชุาติ   นพวรรณ 
         (นายสุชาติ   นพวรรณ) 
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รักษาราชการแทน 
                                 ผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ขอแนะนําหัวหน้าส่วนราชการ นะครับ 
๑.  นางนิลุบล  โชคบัญชา ผูอํ้านวยการส่วนบริหารงานคลัง เป็น  
     ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
๒.  นายอํานวย  ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการส่วนการโยธา เป็น  
     ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
๓.  นางอธิชา  รุมพล  ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการฯ เป็น  
     ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และหัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาใหม่จากเทศบาลเมืองปากช่อง 
๑.  นางเนตรดาว  ทองประกอบ  ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยท่ี ๒  ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ                                          

 ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๙  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๙   ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๒ ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน    ๑๘  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัย
ท่ี  ๒ ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นในการขอใช้และถอนสภาพ
ท่ีสาธารณประโยชน์ เพ่ือก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งท่ี  ๖   และ
สถานีดับเพลิงย่อย         เชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
     ญัตติขอความเห็นในการขอใช้และถอนสภาพท่ีสาธารณประโยชน์ เพ่ือ 
ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งท่ี ๖(วัดศาลาทอง)และสถานีดับเพลิงย่อย 
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 ด้วยขณะนี้ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  มีความเจริญอย่างรวดเร็ว 
ประชาชนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและ
ปัญหาการจราจรท่ีคับค่ังโดยเฉพาะรอบๆ บริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียงวัดศาลาทอง 
ประชาชนไม่มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและบริการด้าน 
บรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉิน  โดยปัจจุบันเทศบาลนครนครราชสีมา มีสถานี 
ดับเพลิงย่อยท่ีอยู่ในความดูแล จํานวน ๓ แห่ง  ซ่ึงยังไม่คลอบคลุมท้ังเขต 
เทศบาลนครนครราชสีมา  ทําให้เม่ือเกิดเหตุในพ้ืนท่ีห่างไกลสถานีดับเพลิง 
รถดับเพลิงไม่สามารถเดินทางถึงท่ีเกิดเหตุได้ทันเวลาก่อให้เกิดการสูญเสียท้ัง 
ชีวิตและทรัพย์สินประชาชนส่วนหนึ่งจึงร้องขอให้เทศบาลนครนครราชสีมา  
ดําเนินการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี  ๖ (วัดศาลาทอง)  และสถานี 
ดับเพลิงย่อยบริเวณท่ีสาธารณะข้างวัดศาลาทอง   ท่ีหลวงเลขท่ี ๑๖๓๙๙  
จํานวน ๑ ไร่ ๒งาน ๗๙ ตารางวาต้ังอยู่บ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๒ ตําบลโพธิ์
กลาง  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  และในการนี้ส่วน
บริการการแพทย์และสาธารณสุขได้ดําเนินการจัดทําประชาคม เพ่ือขอความ
เห็นชอบในการใช้ท่ีดังกล่าว  
     เทศบาลนครนครราชสีมาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานท่ีดังกล่าวอยู่ใน 
เขตเทศบาลนครนครราชสีมาและเหมาะสมท่ีจะเปิดเป็นศูนย์บริการ 
สาธารณสุขและสถานีดับเพลิงย่อยเพ่ืออํานวยความสะดวกของประชาชน  
แต่สถานท่ีดังกล่าวเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ีประชาชนใช้ร่วมกัน จะต้อง 
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับ
การถอนสภาพ  การจัดข้ึนทะเบียน  และการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของ
รัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ๑๒ (๓)ความว่า“ให้ผู้ขอ
ประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   เพ่ือขอความเห็นจากท่ีประชุมสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดงความ
คิดเห็น”  ในการนี้เทศบาลนครนครราชสีมาได้ดําเนินการจัดให้ราษฎรผู้เคย
ใช้ประโยชน์แสดงความคิดเห็นไปแล้ว  เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผล
ปรากฏว่าประชาชนท่ีเข้าร่วมประชุมประชาคมท้ังหมด  ๑๖๗ คน ไม่ขัดข้อง
ท่ีจะให้เทศบาลดําเนินการก่อสร้างศูนย์บริการดังกล่าว จึงเหลือเพียงการ
ขอรับความเห็นจากสภาเทศบาลนครนคราชสีมา 
    ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินการขอใช้และถอนสภาพท่ีดินเป็นไปตามระเบียบ 
ท่ีกําหนดไว้เทศบาลจึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นจากสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาว่าไม่ขัดข้องหรือขัดข้องในการถอนสภาพท่ีดินแปลงดังกล่าว   
และขอรับความเห็นชอบในการข้ึนทะเบียนท่ีดินแปลงดังกล่าวท้ังแปลง          
ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี ๖ (วัดศาลาทอง) และสถานีดับเพลิงย่อย 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนคร 
ต่อไปด้วย     จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท.ปรีชา  ครับ 
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นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม 
นายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ญัตตินี้ผมเห็นด้วยนะครับ
ท่ีจะมีศูนย์บริการสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนมาอีกแห่งหนึ่ง และสถานีดับเพลิงย่อย 
ท่ีทางฝ่ายบริหารได้เสนอข้ึนมานะครับ และได้เล็งเห็นความสําคัญของ
ประชาชนเป็นส่วนใหญ่ เทศบาลเราต้องดูแลประชาชนนะครับ ผมเห็นด้วย 
พ้ืนท่ีในบริเวณนั้นเท่าท่ีผมผ่านไปเป็นพ้ืนท่ี เขต ๒  ก็สมควรท่ีจะดําเนินการ
นะครับเพราะปล่อยท้ิงร้างไม่มีประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ แต่ท่ีสงสัยก็คือ
อันดับแรก พ้ืนท่ีตั้งอยู่ท่ีบ้านหนองบัว หมู่ท่ี ๒ ตําบลโพธิ์กลาง  อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ตามโฉนดท่ีดินเราได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะว่า
ตอนท่ีข้ึนทะเบียนท่ีดินแปลงดังกล่าวน่าจะไม่อยู่ในเขตเทศบาลนคร แต่ใน
ปัจจุบันเราได้ขยายเขตออกไปแล้ว  พ้ืนท่ีนี้ก็อยู่ในเขตเทศบาล ผมเข้าใจ
ถูกต้องไหมครับ  ประการท่ีสอง การท่ีเราขอใช้และถอนสภาพท่ีสาธารณ 
ประโยชน์เพ่ือก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งท่ี  ๖ (วัดศาลาทอง)และ
สถานีดับเพลิงย่อย  เราได้ดําเนินการตามกระบวนการครบทุกข้ันตอน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ขอเชิญ พันตรีวินัย ครับ 

พันตรี วินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม พันตรีวินัย สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนะครับ จากญัตตินี้กระผมเห็นด้วยนะครับเพราะเป็นประโยชน์ 
ต่อพ่ีน้องประชาชนนะครับ แต่ผมมีข้อเสนอแนะนิดหนึ่งนะครับ เพ่ือให้
เอกสารในการนําเสนอต่อไปในครั้งหน้า  มีความรัดกุม และมีความสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึนนะครับ ประเด็นของผมก็คือ เม่ือเทศบาลเรามีการประชาคมแล้ว
เรียบร้อยโดยมีพ่ีน้องประชาชน จํานวน  ๑๖๗  คน  เข้าร่วมประชาคม ซ่ึง
ในวันนั้นผมก็อยู่ด้วยนะครับก็เห็นว่ามีการประชาคมเรียบร้อยแต่ว่าเอกสาร
ท่ีให้มาในวันนี้ก็คือ มีรูปภาพ มีตัวแบบประมวลผล แต่ว่ายังขาดบัญชีรายชื่อ
พร้อมลายมือชื่อของพ่ีน้องประชาชนท่ีมาร่วมประชาคมในวันนั้น ถ้าหากมี
รายชื่อประชาคมในวันนั้นประกอบด้วยก็จะทําให้เอกสารสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
ผมขอเสนอแนะเพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีขอเชิญ  
ท่านรองพงษ์เลิศ ตอบข้ออภิปรายครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ตามท่ีท่านสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกต ๒ 
ประเด็น ผมเชื่อว่าท่านเห็นด้วย เพราะว่าทางผู้บริหารมีนโยบาย ซ่ึงเป็นเรื่อง
ท่ีจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเข้าไปดูแลสุขภาพพ่ีน้องประชาชนผมดีใจแทนผู้บริหาร
และพ่ีน้องประชาชนนะครับว่า สภาเทศบาลแห่งนี้ได้แสดงความเห็นด้วยใน
ประเด็นท่ี ๒ ได้สอบถามถึงระเบียบและวิธีการว่าท่ีสาธารณะแห่งนี้มีการ
ถอนสภาพอย่างไร ผมขออนุญาตให้ท่านเลขานุการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
เรียนเชิญครับผม 

เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
อันดับแรกท่ีท่าน สท.ปรีชา ถามว่า ท่ีดินแปลงนี้อยู่ในเขตเทศบาลหรือไม่ 
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 เดิมท่ีดินแปลงนี้อยู่นอกเขตเทศบาล แต่ปัจจุบันนี้อยู่ในเขตเทศบาล เนื่องจาก
เราได้ขยายเขตออกไปคลอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ีตั้งของท่ีดินท่ีเราขอใช้ท่ีดินแปลงนี้อยู่
ในเขตเทศบาลแน่นอนครับ และคําถามของท่าน สท. ปรีชาข้อท่ี ๒ ก็คือ ใน
กระบวนการดําเนินงาน จุดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นกระบวน การในการขอใช้ท่ีดิน
ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ท่ีดินแปลงดังกล่าวเนื้อท่ีดินประมาณ ๑ ไร่เศษ เป็น
ท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีประชาชนใช้ร่วมกัน ความเดิมนั้นท่ีดินแปลงนี้ จะเป็น
ท่ีดินท่ีเป็นสระน้ําสาธารณประโยชน์ สมัยก่อนบริเวณดังกล่าวไม่มีน้ําประปาใช้ 
พ่ีน้องประชาชนก็จะมาใช้น้ําแห่งนี้ร่วมกันสําหรับอุปโภคบริโภค  วันเวลาผ่าน
ไปสภาพของบ้านเมืองเจริญข้ึนเราก็ได้ขยายเขตน้ําประปาออกไป ให้แก่พ่อแม่พ่ี
น้องประชาชน จากสภาพเดิมท่ีเป็นสระน้ําท่ีประชาชนมาใช้ร่วม กันยกเลิกการ
ใช้น้ําไปโดยปริยายในสมัยนั้น และในสภาพปัจจุบันนี้ ท่านท่ีผ่านไปมาก็จะเห็น
ว่าจากเดิมท่ีเคยเป็นสระน้ํา ปัจจุบันกลายเป็นท่ีรองรับน้ําเสีย และรกรุงรัง
ประกอบไปด้วยวัชพืชมากมายโดยสภาพท่ีสาธารณประโยชน์ ท่ีประชาชนใช้
ร่วมกันและต่อมาเม่ือประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว และทางเราก็มองเห็นว่า
น่าจะนํามาทําประโยชน์และทางคณะผู้บริหารมองเห็นว่า บริเวณดังกล่าวมี
ประชาชนท่ีอยู่ในละแวกนี้ ส่วนใหญ่สภาพความเป็นอยู่ในฐานะเป็นคนชั้นกลาง 
มีรายได้ไม่มากนัก ดังนั้นการดูแลในเรื่องสุขภาพของประชาชนถือว่าจําเป็นและ 
มีความเร่งด่วน ประกอบกับบริเวณดังกล่าวถ้าสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขอย่าง
เดียว ก็ยังมีบริเวณเหลืออยู่ ทางผู้บริหารก็มองเห็นว่าถ้าสร้างสถานีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปอีกสถานีหนึ่งด้วย ก็จะสร้างความปลอดภัยให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชนหากมีอะไรเกิดข้ึน ประชาชนก็จะเกิดความอุ่นใจเพราะรถดับเพลิง 
เราจอดอยู่ตรงนั้น ก็จะไปถึงจุดหมายได้เร็วยิ่งข้ึน ส่วนกระบวนการต่อไปก็คือ
หลังจากท่ีเราได้เสนอให้ท่านสมาชิกท่ีถือว่าเป็นตัวแทนพ่ีน้องในเขตเทศบาลให้
ความเห็นว่าไม่ขัดข้องในการถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีประชาชนใช้
ร่วมกันแห่งนี้จากเดิมท่ีเป็นสระน้ําและประชาชนเลิกใช้แล้ว นํามาก่อสร้างศูนย์ 
บริการสาธารณสุขและสถานีดับเพลิงย่อย ท่านในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของพ่ีน้อง
ประชาชนขัดข้องหรือไม่ขัดข้องถ้าไม่ขัดข้องเราก็จะดําเนินการตามข้ันตอน
ต่อไป คือดําเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติ
เก่ียวกับการถอนสภาพการจัดข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดิน
ของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๐โดยยื่นขออนุญาตต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดพร้อมด้วยเอกสารประกอบคือ   
    ๑.  แผนงาน โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจําเป็นกําหนดวัตถุประสงค์  
วิธีดําเนินการงบประมาณ ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ   
    ๒. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งของท่ีดินท่ีขอ สถานท่ีสําคัญ เส้นทางคมนาคม 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบพร้อมภาพถ่ายรอบแปลงท่ีดิน  
   ๓.  สําเนาแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐  ลาํดับชุด L๑๐๑๗ 
ของกรมแผนท่ีทหารท้ังแผ่น หมายสีแสดงตําแหน่งท่ีตั้งของท่ีดินต้ังไว้  
จากนั้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งต้ังคณะ 
กรรมการข้ึนมาชุดหนึ่งข้ึนมาพิจารณาเรื่องนี้ หลังจากท่ีพิจารณาเสร็จแล้ว ก็ 

 



๘ 

 จะส่งต่อไปยังกรมท่ีดิน และกรมท่ีดินก็จะไปดําเนินการในส่วนท่ีกรมท่ีดิน
ต้องดําเนินการ และสุดท้ายก่อนท่ีเราจะไปดําเนินการได้ก็จะต้องออกมาใน
รูปของพระราชกฤษฎีกายกเลิกเพิกถอนสภาพท่ีดินสาธารณะซ่ึงจุดนี้เป็น
เพียงจุดเริ่มต้น ซ่ึงคงจะต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งจึงจะสําเร็จเสร็จสิ้น ส่วน
ท่ี  ๓  ท่ีท่าน พันตรีวินัย ได้กรุณาสอบถามนั้น มีรายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
จํานวน  ๑๖๗  คน มีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย   
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๙  ท่าน 
 ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๙ ท่าน 

สมาชิกท่านใดไม่ขัดข้องในการถอนสภาพท่ีดิน   และเห็นชอบในการข้ึน
ทะเบียนท่ีดินแปลงดังกล่าวท้ังแปลง       ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๘  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติไม่ขัดข้องในการถอนสภาพท่ีดิน และเห็นชอบในการข้ึน
ทะเบียนท่ีดินแปลงดังกล่าวท้ังแปลง   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติไม่ขัดข้องในการถอนสภาพท่ีดิน และเห็นชอบในการข้ึน
ทะเบียนท่ีดินแปลงดังกล่าวท้ังแปลง   

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖       
เชิญท่านรองรังสรรค์  ครับ 

นายรังสรรค์  อินทรชาธร 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
          ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา
ตลอดชีวิตของประชาชนท่ัวไป โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
เป็นปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งท่ีมีผลต่อการสร้างกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ียั่งยืน ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินและยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลฯ มี
ความประสงค์จัดต้ังอุทยานการเรียนรู้ ตรงอาคารชุณหะวัณ และบริเวณด้าน
ทิศตะวันออกของอาคารชุณหะวัณ ในลักษณะห้องสมุดมีชีวิตและทันสมัย 
ซ่ึงต้องใช้ผู้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบให้ศูนย์การเรียนรู้ มีลักษณะของ
ห้องสมุดมีชีวิตและทันสมัย  จึงมีความจําเป็นต้องจ้างท่ีปรึกษาออกแบบ
พร้อมประมาณการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้นครราชสีมาและปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบคูเมืองนารายณ์รังสฤษฏ์ จัดวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวางระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศ
เฉพาะทางของห้องสมุด ระบบแสง ความสว่างท่ีได้มาตรฐาน เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการอ่าน ตกแต่งภายในสําหรับครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายใน
ห้องสมุด ทางลาดชันสําหรับผู้พิการ ลิฟท์โดยสาร เส้นทางเข้าออก และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้  
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 ไว้ จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินมาต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยโอนลดจากด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทถนน รายการค่าเครื่องก้ันทางข้าม
ทางรถไฟอัตโนมัติจํานวน ๓ จุด ต้ังไว้ ๑๔,๕๖๔,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งก่อน
เป็นเงิน ๙,๓๗๘,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๑๘๖,๐๐๐ บาท 
ขอโอนลดไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในหมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด ดังนี้                                                                             
  โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา 
    งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึงเก่ียวกับสิ่งก่อสร้าง  หรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
สิ่งก่อสร้าง   ต้ังไว้  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
     สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้
นครราชสีมาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคูเมืองนารายณ์รังสฤษฏ์ ภายใน
วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)    เป็นเงิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณา
อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อ ๒๗ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถ่ิน” ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง                       

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ขอเชิญ คุณมติ ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมมติ  อังศุพันธุ์ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ ต้องขอกล่าวสนับสนุนเรื่องของการสร้างอุทยานการเรียนรู้ 
สภาเทศบาล ได้มีโอกาสเข้าไปดูงาน TK ปาร์ค ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 
๗  นะครับ การท่ีได้เข้าไปดูได้เห็นท่ีเขาพัฒนาเรื่องการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ 
มากมาย แต่ละโซนท่ีเขาออกแบบมาไม่ว่าโซนดนตรี  โซนสําหรับเด็กต่าง ๆ 
ผมเข้าใจแล้วว่า ทําไมเขาถึงได้ศึกษาพฤติกรรมของโซนต่าง ๆ  ออกแบบให้
ตรงกับความต้องการของเด็กของกลุ่มวัยรุ่นต่าง ๆ    ผมมองว่าเรื่องนี้เป็น
เรื่องท่ีน่าสนับสนุน ท่ีผ่านมานโยบายของท่านนายกฯ เองในสมัยท่ีผ่านมา
เน้นเรื่องการศึกษาเป็นหลักอยู่แล้ว ท่ีได้สร้างโรงเรียนเทศบาล ท้ัง ๖ แห่ง 
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 นะครับ  เท่าท่ีทุกท่านได้ทราบนะครับว่าโรงเรียนเทศบาลท้ัง ๖ แห่ง ได้มีการ
พัฒนาไปมาก ทางสภาเทศบาลมองเห็นว่า เรื่องของการเรียนรู้ เรื่องของอนาคต
ของเด็กเราให้การสนับสนุนเต็มท่ีนะครับ และหวังว่าโครงการนี้จะเสร็จสิ้นอย่าง
รวดเร็ว ก็ขอสนับสนุน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
เชิญ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอ่ืนต้อง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับ ท่ีเราได้ไปดู TK ปาร์คท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยกัน ใน
การท่ีจะดําเนินงานในด้านการศึกษาของโคราช สมาชิกทุกท่านก็ได้ให้เกียรติไป
ชมพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีตรงนี้นะครับเราปิดและก้ันรั้วมานานพอสมควร เพราะว่าเรื่อง
ใหญ่ของเราก็คือเราได้ไปติดต่อประสานแล้วในระดับหนึ่งต้ังแต่เริ่มต้นแล้วนะ
ครับว่า ถ้าเป็น TK ปาร์ค จะได้หรือไม่ ก็เป็นการตอบรับด้วยวาจาอย่างเดียว ยัง
ไม่มีรายละเอียดอย่างอ่ืนว่าจะเป็นไปได้อย่างไร จะเป็นไปในทิศทางไหน  เขาจะ
ช่วยเหลือเราอย่างไรบ้าง  หลังจากท่ีเขาตอบรับ และทํา MOU ร่วมกันระหว่าง 
TK ปาร์ค และ เทศบาลนครนครราชสีมา ก็ทําให้ทิศทาง ของ  TK ปาร์ค ใน
โคราชดําเนินการต่อเนื่องได้นะครับ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้ไปช่วยกันดู 
และทําให้มาถึงจุดนี้นะครับ นี่เป็นเพียงก้าวแรกนะครับท่ีจะดําเนินการ อยากจะ
เรียนนะครับว่า เราเองอยากจะทําแล้วและก็สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืนใช้งาน
ได้สมเหตุสมผล และเป็นท่ีเชิดหน้าชูตาของเมือง จะเห็นว่าเม่ือเราดําเนินการ
อะไรไปแล้วก็สามารถตอบโจทย์ของการเติบโตในอนาคตได้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ 
นะครับว่าศูนย์แพทย์โพธิ์กลางตรงหน้าเทศบาลเราสมมุติว่าเราทําครึ่ง ๆกลาง ๆ  
ไม่กล้าลงทุนก็จะไม่สมบูรณ์เต็มรูปแบบ TK ปาร์ค  ก็เช่นกันหากเราลงทุนเต็มท่ี
อาจจะสูงหรือตํ่าถ้าหากประชาชนสามารถใช้งานได้ สมประโยชน์ของการลงทุน
ก็คุ้มค่าจะเห็นว่าหนังสือต่าง ๆ ทาง TK ปาร์คจะเป็นผู้จัดหาและออกค่าใช้จ่าย
ให้ รวมถึงงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ท่ีจะมาโคราช TK ปาร์ค จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
แต่ในเรื่องของการใช้งานจะเป็นอย่างไรหน้าตาจะเป็นอย่างไร เป็นเรื่องของ
เทศบาลนครท่ีจะเป็นผู้ลงทุน ก็ได้มีการพูดคุยกันระหว่าง T ปาร์ค และเทศบาล 
อย่างต่อเนื่อง ผมม่ันใจว่าในอนาคตอันใกล้คนโคราชน่าจะมีโฉมใหม่เพราะว่า 
โรงเรียนในบริเวณนั้นก็มีตั้งแต่เด็กอนุบาล  ไปจนถึง  ม.๖ ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐  
คน นะครับ ก็คงจะหาลูกค้าได้ไม่ไกลนะครับและคงจะสมประโยชน์ก็ขอ 
ขอบคุณท่านสมาชิกอีกครั้งครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย   
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๙  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๙ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๘ ท่าน 
 
 



๑๑ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าขุด
สระพักน้ําดิบ ระยะท่ี  ๑   เชิญท่านรองบุญเหลือ  ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
      ตามท่ีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีรอบนอก 
ได้รับความเดือดร้อนท้ังท่ีเกิดจากน้ําประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อนในบางพ้ืนท่ี 
เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง ส่งผลทําให้ปริมาณน้ําดิบ   ท่ีไหลมาตามลําตะคอง 
และท่ีต้องเก็บไว้ท่ีอ่างเก็บน้ําโรงกรองน้ําบ้านมะขามเฒ่าไม่เพียงพอต่อการ
ผลิตน้ําประปา สาเหตุหลักของการขาดแคลนน้ําดิบมาผลิตน้ําประปาเกิดจาก
ปริมาณน้ําใช้ในอ่างเก็บน้ํา  ลําตะคองคงเหลือเพียง ๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือ ๒๘% ของปริมาณน้ําท้ังหมด ทําให้คลองธรรมชาติ         มีปริมาณน้ํา
น้อย เนื่องจากชุมชนท่ีอยู่อาศัยตามริมลําน้ํา รวมท้ังพ้ืนท่ีการ เกษตรท่ีมีความ
ต้องการใช้น้ําจากเก็บน้ําลําตะคองเช่นเดียวกัน เป็นเหตุให้ไม่สามารถสูบน้ํา
จากลําตะคองได้ ส่งผลทําให้น้ําประปาภายในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลฯ ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง 
        ต่อมารัฐบาลได้สนับสนุนเงินงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับเทศบาลนคร
นครราชสีมา เพ่ือก่อสร้าง  ระบบน้ําดิบ ระบบผลิต และระบบจําหน่ายท่ีโรง 
กรองน้ําบ้านใหม่หนองบอน ความสามารถในการผลิต๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม./วัน 
ซ่ึงปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถสูบน้ําดิบจากอ่างเก็บน้ําลําแชะ 
มาผลิตน้ําประปาได้ เนื่องจากศาลปกครองมีคําพิพากษาสั่งห้ามสูบน้ําจากอ่าง 
จึงต้องใช้น้ําดิบจากลําน้ํามูลบริเวณ   โรงกรองน้ํามาผลิตน้ําประปาทดแทน
การผลิตน้ําประปาท่ีลดลงของโรงกรองน้ําบ้านมะขามเฒ่าและอัษฏางค์ การ
ใช้น้ําดิบจากลําน้ํามูลก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันคือ ปริมาณน้ําท่ีลําน้ํามูลไม่
เพียงพอต่อการผลิตน้ําประปาได้ตลอดเวลา ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ําดิบ จึงได้จัดทําโครงการขุดสระพักน้ําดิบ บริเวณโรงกรองน้ําบ้านใหม่
หนองบอนเพ่ิมเติม  เข้าแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี  (พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๕๘) รายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณ  ๙,๙๐๐,๐๐๐  บาท ดังนี้ 
   - ขุดสระพักน้ําดิบ ระยะ ๑   ขนาดความจุน้ําได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐  
ลูกบาศก์เมตร บริเวณโรงผลิตน้ําบ้านใหม่หนองบอน ตําบลด่านเกวียน  
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
     แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  สํานักการประปา ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นจะขอจ่ายเงินสะสมของ
สํานักการประปา จํานวนเงิน ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาท
ถ้วน) งบประมาณเฉพาะการการประปา ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการ 

 



๑๒ 

 พาณิชย์ งานกิจการประปา รายจ่ายเพ่ือการลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือดําเนินตามโครงการดังกล่าว  
     ขณะนี้สํานักการประปา มีเงินสะสม ณ วันท่ี ๑  เมษายน  ๒๕๕๖ เม่ือกัน
ยอดเงินสะสม เพ่ือเป็นทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถ
นําไปใช้จ่ายได้จํานวน ๖๐,๖๖๐,๑๙๒.๕๕ บาท (หกสิบล้านหกแสนหกหม่ืน
หนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘        
   “ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยรับ
อนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
          (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ี
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
         (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
         (๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องดําเนินการ   ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 
     ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ี จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจํา และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพใน  ระยะยาว ” 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ พันตรี วินัย  ครับ 

พันตรี วินัย  สายต่างใจ 
สมาชิสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม พันตรี วินัย สายต่างใจ สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  ญัตตินี้ผมเป็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่า
สถานการณ์น้ําในขณะนี้ค่อนข้างวิกฤติและเทศบาลเราได้อาศัยน้ําจากลําตะ
คองเป็นหลัก  แต่ว่าน้ําในลําตะคองปัจจุบันนี้เหลือน้อยตามท่ีผู้บริหารได้
รายงานชี้แจง ถ้าหากจะรอน้ําจากลําตะคองอย่างเดียวคงไม่ทัน ขออนุญาตท่ี
ลุกข้ึนมาชี้แจงก็คืออยากจะสนับสนุนและขอให้เร่งดําเนินการนะครับ  
เพราะว่าถ้าหากดําเนินการก่อนท่ีฝนจะตกลงมาก็จะทําให้เกิดประโยชน์ ถ้า
หากล่าช้าออกไปหน้าฝนแล้วค่อยดําเนินการมันก็จะไม่เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้อง
ประชาชน  ก็ขออนุญาตวันนี้ทางสภาเทศบาลคงจะอนุมัติแล้วก็อยากจะให้
ทางผู้บริหารเร่งเพ่ือให้ทันก่อนฝนตก ขอบคุณครับ 

 



๑๓ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
เรียนเชิญ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็คงจะทราบ
กันดีนะครับว่า  น้ําประปาในเขตเทศบาลเป็นปัญหาก็อยากจะเรียนยืนยันนะ
ครับว่า จริง ๆ แล้วกําลังการผลิตประปาของเราเหลือ แต่ว่าน้ําดิบในการผลิตไม่
พอซ่ึงโรงผลิตหลักของเรา เราใช้ท่ีมะขามเฒ่า  ก็ผลิตเต็มกําลังการผลิต โดยน้ํา
มาจากท่อ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ หรือน้ําท่ีมาตามลําธารก็คือมะขามเฒ่า 
ก็ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ท้ังนี้เราผลิตได้ประมาณวันละแสน  คิวต้น ๆ 
นะครับ แต่ว่าตอนนี้เมืองเราขยายตัวค่อนข้างมาก ซ่ึงตอนนี้โรงกรองท่ีหนอง
บอน ซ่ึงดูตามรูป สามารถผลิตได้วันหนึ่งเป็นแสนคิวนะครับ เรามามีน้ําในการ
ดําเนินการ แต่มาก็คือจากรูปมีลําน้ํามูลไหลข้าง ๆ สามารถดึงน้ํามูลมาเก็บใน
พ้ืนท่ีได้ ถ้าเราสามารถผลิตน้ําประปาวันละ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐  คิวในชว่งนี้ 
ก็จะสามารถเพียงพอต่อการใช้งานได้ ผมอยากให้ท่านนึกถึงตอนช่วงฝนท่ีแล้ว
นะครับ  เราเริ่มเปิดโรงกรองท่ีหนองบอนเราสามารถดึงน้ําจากลําน้ํามูลได้เต็ม
กําลังการผลิต โรงกรองหนองบอนดึงน้ํามาเก็บไว้ท่ีโรงกรองอัษฎางค์ และโรง
กรองน้ําจากอัษฎางค์จะวิ่งเข้าเมือง  โรงมะขามเฒ่าก็จะสามารถเปิดเพ่ิมให้เข้า
เคหะ และสืบศิริได้มากยิ่งข้ึน เพราะว่าไม่ต้องมาช่วยกลางเมืองนะครับ เพราะ
ใช้โรงกรองท่ีหนองบอนช่วย ถ้าหากเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราจะมีน้ําประปา
เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอน ต่อไปในอนาคตท่ีน่าเป็นห่วงคือ ต้ังแต่มิตรภาพ
ซอย ๔  ข้ึนไป ผมเชื่อว่าภายใน ๒ – ๓ ปีข้างหน้าหนักแน่นอน เพราะว่าดูจาก
บ้านจัดสรร และคอนโดท่ีกําลังจะเกิดข้ึน สิ่งท่ีเราท่ีจะต้องทําก็คือทําอย่างไรท่ี
จะดึงน้ําจากหนองบอนมาใช้ให้เต็มกําลังการผลิตโดยการมีน้ําเก็บไว้ใช้นะครับ 
ผมต้องเรียนว่า เวลาท่ีเขาปล่อยน้ํามาจากลํามูลท่ีจะเข้ามาในพ้ืนท่ีของเทศบาล
ถ้าเทศบาลไม่สามารถเก็บน้ําไว้ได้ น้ําท่ีจะผ่านเข้าในลํามูลก็จะเสียฟรี สิ่งท่ี
อยากเร่งทํามากท่ีสุดก็คืออย่างน้อยเราต้องมีท่ีเก็บน้ําไว้ได้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ 
– ๑,๐๐๐,๐๐๐ คิว ในอนาคตต่อไปนะครับถ้าเก็บน้ําไว้ได้อย่างนี้ ผมม่ันใจว่า
เราจะสามารถดูแลพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ีได้ก็คงจะเป็นความม่ันคงของโคราช
เรานะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย   
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๙  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๙ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดสระพักน้ําดิบ 
ระยะท่ี  ๑    ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๘  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดสระพักน้ําดิบ ระยะท่ี๑    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดสระพักน้ําดิบ  

ระยะท่ี๑    
  



                                                                     ๑๔ 

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

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๑๕  น.                                       
 

          เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์  
         นิวัฒน์      ทาน   

 

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

   (ลงชื่อ)            มติ   อังศุพันธ์      กรรมการ 
                     (นายมติ      อังศุพันธุ์) 

   (ลงชื่อ)         นันทนา  แดงใหม่  กรรมการ            
       (นางนันทนา     แดงใหม่) 

   (ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย กรรมการ               สําเนาถูกต้อง 
     (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                         

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

   (ลงชื่อ)     สุกัญญา    ชํานิกุล  กรรมการ           
     (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)                                    

   (ลงชื่อ)      สุพจน์    ไทยสมัคร  กรรมการและเลขานุการ 
                 (นายสุพจน์    ไทยสมัคร)  

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

         (ลงชื่อ          สุรชัย    เลี้ยงอักษร           ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                              ( นายสุรชัย    เลี้ยงอักษร )  

 
                     

 

    

                             



            
                         
 
 

 
  

 

 
 


