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(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑

วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ  หองประชุมกาญจนาภิเษก ช้ัน ๕ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป

………………………..….
ผูมาประชุม

๑. นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาล
๒. นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายกองเกียรติ วงศนิยม สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นางจุรีรัตน ภูหองไสย สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายฉัตร สุภัทรวณิชย สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายชลชาติ ตันจินดาประทีป สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นางนันทนา แดงใหม สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นางสาวปยภรณ คงศักดิ์ตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายปกปอง ปุสุรินทรคํา สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายพงษศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายภิญโญ วัจนศิริเสถียร สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายมติ อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นางสาวมารยาท พิมพปรุ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. พันตรีวินัย สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗. นายสุรชัย เลี้ยงอักษร สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นางสาวสิริรัตน คุประตกุล สมาชิกสภาเทศบาล
๑๙. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภาเทศบาล
๒๐. นายสุพจน ไทยสมัคร สมาชิกสภาเทศบาล
๒๑. นายสมชาย สถิตเดชกุญชร สมาชิกสภาเทศบาล
๒๒. นายสุรพจน หลอธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล
๒๓. นายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภาเทศบาล
๒๔. นายอารมณ ทางตะคุ เลขานุการสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
๑. นางกาญจรัตน ชินกุลกิจนิวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี
๒. นายบุญเหลือ เจริญวัฒน รองนายกเทศมนตรี
๓. นายพงษเลิศ สุภัทรวณิชย รองนายกเทศมนตรี
๔. นายบํารุง เจริญพจน รองนายกเทศมนตรี
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๖. นายเชลงศักดิ์ มานุวงศ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
๗. นางประภาพร อินทรานุปกรณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
๘. นายพงษยุทธ สุภัทรวณิชย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
๙. นายศุภโชค นันทคุณาธิป เลขานุการนายกเทศมนตรี
๑๐. นายวีระชัย ทองไพบูลย รองปลัดเทศบาล
๑๑. นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาล
๑๒. นายอํานวย ปราณีตพลกรัง ผูอํานวยการสํานักการชาง
๑๓. นายจิรศักดิ์ กีรติวรการ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
๑๓. นางนิลุบล โชคบัญชา ผูอํานวยการสํานักการคลัง
๑๔. นางอธิชา รุมพล ผูอํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑๕. นายประสิทธิ์ มหาวีระวัฒน แทน ผอ.สวนควบคุมการกอสราง
๑๖. นายธนปกรณ วิไลพันธ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
๑๗. นางสาวนิตยา เพลิดจันทึก ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
๑๘. นางเนตรดาว ทองประกอบ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
๑๙. นางนิยดา เบ็ญจมาศ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๒๐.นางคูขวัญ บุญชัยสุข ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๒๑. นายนิคม เหาะสูงเนิน รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
๒๒. นายวิโรจน เทียมเกรียงไกร รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
๒๓.นางสาววันทนี ฮิมหม่ันงาน ผูอํานวยการสวนบริหารธุรกิจการประปา
๒๔. นายเนติวิทย เริงสุขพิพัฒนะ รก. ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล
๒๕. นายนิวัฒน ศรีมะเริง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
๒๖. นางผุสดี รวมสมุห หัวหนางานธุรการ
๒๗. นางสาวอัมพร ชํานาญดี หัวหนางานควบคุมเทศพาณิชย
๒๘. นายบุญเชิด พิณปรุ หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ
๒๙. นายบุญมี เดชาวุธ หัวหนางานประชาสัมพันธ
๓๐. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ
๓๑. นางสาวปริณดา พิทักษธานินทร หัวหนาแผนงานและโครงการ
๓๒. นายสายชล ปราณีตพลกรัง หัวหนาฝายบริการและเผยแพรฯ
๓๓. นางสาววาสนา สนิทโกศัย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๗ว
๓๔. นายวิสฐิ วรแสน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕
๓๕. นางสาวณัฐกานต บางกระ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓
๓๖. นางมาลิสา อธิเตโชกุล เจาพนักงานธุรการ ๕
๓๗. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ จิตตพงษ เจาหนาท่ีธุรการ ๓
๓๘. นายนิพนธ โอภาโส ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๓๙. นายฉัตรชัย ชางเติม ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
๔๐. นายกิตติวัฒน ดานกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๔๑. นายสุชาติ เพ็งกระโทก พนักงานจางท่ัวไป
๔๒. นางสาวสมหญิง กลากลาง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๔๓. นายสิทธิพงษ กลามกระโทก พนักงานจางท่ัวไป
๔๔. นางสาววีณา มานะตะคุ พนักงานจางท่ัวไป
๔๕. นางศศิกานต อุดรไสว เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๔
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๔๖. นางกิตติยา ศิลปประเสริฐ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๗ว
๔๗. นายพูนศักดิ์ วัฒนธนาพันธุ หัวหนาฝายอํานวยการ
๔๘. นายสมบัติ สังขในเมือง หัวหนางานรักษาความสงบ
๔๗. นางเสาวณีย สุจริยา เจาพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐๐ น.
โดย  นายอารมณ    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกไดมาครบองคประชุม
ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๖
ครั้งท่ี ๑ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล
อานประกาศสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  เรียกประชุมสามัญแหงสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา  สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๖ เชิญครับ

นายอารมณ  ทางตะคุ
เลขานุการสภา

ประกาศสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๖

…………………………………..……..
ตามมติสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๖ ตั้งแตวันท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป
มีกําหนด ๓๐ วัน

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
๒๔๙๖ จึงใหเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๖
ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป   มีกําหนด ๓๐ วัน
ประกาศ   ณ   วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๖

ธนาคม  วิมลวัตรเวที
(นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)

ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา

สามป (พ.ศ.2556 – 2558) ดวยนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาแจงวาไดรับ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามป
(พ.ศ.2556 – 2558) จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา สามป (พ.ศ.2556 – 2558) และเนื่องจาก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 (3) ไดกําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตอสภาทองถ่ิน

ดังนั้น  เพ่ือเปนการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว
จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมาสามป (พ.ศ.2556 – 2558) ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามป
(พ.ศ.2556 – 2558) จํานวน 1 เลม  มาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาเพ่ือทราบ  นะครับ
ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 2
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําป 2556 ครั้งท่ี ๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกขอแกไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๓ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๓ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี ๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน 2556 ขอไดโปรด
ยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๒ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๒ ทาน

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี ๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน 2556 แลว
นะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยวิสามัญ
สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน 2556

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบในรางเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา  อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .......... (สํานักการชาง)
เชิญทานรองบุญเหลือ ครับ

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สิ่งท่ีสงมาดวย รางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา      จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยจังหวัดนครราชสมีา  ไดแจงใหเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณา
ดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติเพ่ือมาบังคับใชในชวงท่ีกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมดอายุบังคับใช  เพ่ือปองกันปญหาการขาดมาตรการใน
การควบคุมกิจการดานผังเมือง

เพ่ือเปนการควบคุมกิจกรรมการใชประโยชนท่ีดินในเขตผังเมืองรวมเมือง
นครราชสีมา  จึงมีความจําเปนในการยกรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบาง
ประเภท ในทองท่ีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. ......... ข้ึน  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งไดแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐
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อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา
๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกลาวตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  เพ่ือใหความเห็นชอบตอไปดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง

หลักการและเหตุผลในการตราเทศบัญญัตเิทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา อาํเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ............
หลักการ

กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบาง
ประเภทในทองที่เทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เหตุผล

เนื่องจากในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีการเติบโตดานเศรษฐกิจและจาํนวน
ประชากร  ทําใหมีการขยายตัวดานการกอสรางอาคาร  แตในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ยังไมมีกฎหมายที ่จะควบคุมการขยายตัวของชุมชนอยางเหมาะสม
จําเปนตองออกเทศบัญญัติกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการ
ใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในทองที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. ณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ ครับ

นายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ กระผมนายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ
ขอพูดเก่ียวกับเรื่องเทศบัญญัตินะครับการรางเทศบัญญัติตอไปก็เปนกฎหมาย
รายละเอียดก็จะตองใหคนท่ัวไปเขาใจไดงายข้ึน  อยางเชนในขอท่ี ๓ นะครับท่ีระบุไว
วาบริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ ระบุไวแคเขตไมไดระบุไวเลยวาท่ีดินประเภท
ไหน  เชนเปนท่ีอยูอาศัยหรือวาเปนเพ่ือการพาณิชย อยางเชนในขอ ๔ ไดหมายความวา
พ้ืนท่ีในบริเวณดังตอไปนี้ ท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันนทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  เชน (๓) พ้ืนท่ีตามเสนขนานระยะ ๕๐ เมตร จากคูเมือง ซึ่งรายละเอียดยัง
ไมเขาใจวาวัดจากเสนกลางคูเมือง หรือขอบคูเมืองนะครับ ก็ฝากนิดหนึ่งครับวาใหลง
รายละเอียดวาใหอานไดงายและเขาใจตรงกันครับขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. สุกัญญา  ชํานิกุล ครับ

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉันนางสาวสุกัญญา  ชํานิกุลสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๔ อยางท่ีทาน สท. ณัฏฐชยกร ท่ีกลาววาเทศ
บัญญัติถือไดวาเปนกฎหมายอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้นท่ีจะตราเทศบัญญัติออกมาใชบังคับ
เราตองทําใหมีรายละเอียดมากยิ่งข้ึน  ดิฉันขอยกตัวอยางเพ่ิมเติม เชนกรณีท่ีมีคนมา
ถามวา ดิฉันจะสรางโรงงานพ้ืนท่ีตรงนี้  เจาหนาท่ีบอกวาบริเวณตรงนีส้รางไมได
เพราะวาเปนบริเวณท่ีหนึ่งคิดวาชาวบานจะเขาใจหรือไมคะ ทีนี้รายละเอียดบริเวณท่ี ๑
หมายความวา พ้ืนท่ีบริเวณดานเหนือ จดเขตเทศบาลนครนครราชสีมา คิดวาบุคคลอ่ืน
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นาจะไมเขาใจ  ถาสมมุติวาในกรณีท่ีบอกวาบริเวณนี้สรางโรงงานไมไดนะ ทําปมน้ํามัน
ไมได  เพราะอะไรเพราะท่ีดินบริเวณท่ี ๑ เปนประเภทท่ีประชากรอยูหนาแนนหรือเปน
ประเภทอนุรักษไวใหประชากรไวเปนท่ีอยูอาศัยยกตัวอยางประมาณนี้นะคะ ท่ีจริง
อยากจะใหมีรายละเอียดเพ่ิมเติมมากยิ่งข้ึน  เพราะวาเราตองนํากฎหมายตรงนี้ใชบังคับ
กําหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงอยากใหมีความละเอียดดิฉันขอฝากไวเทานี้คะ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน พันตรีวินัย  สายตางใจ ครับ

พันตรีวินัย  สายตางใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายตางใจสมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓ ในเทศบัญญัตินี้เขาใจวาในเรื่องหลักการก็คือไวใช
ในชวงท่ีผังเมืองใหมยังไมประกาศใชนะครับ  เพ่ือปองกันปญหาการหามาตรการการ
ควบคุมเพ่ือไมใหใครมากอสรางในชวงสญุญากาศเพ่ือรักษาหลักการของเทศบาลเราไว
แตวาประเด็นของผมก็คือเรื่องของการกําหนดบริเวณกอสรางท่ีแยกออกมาเปนบริเวณ
ท่ี ๑ บริเวรท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔ ในเนื้อหาในการหามนะครับบริเวณท่ี ๑
บริเวรท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ มีขอหามเหมือนกันหมดเลยคือมีขอหามอยู ๑๐ ขอครับ  ผมก็
เลยคิดวาทําไมไมรวมบริเวณเดียวกันเลย  สวนบริเวณท่ี ๔ ผมเขาใจวานาจะเปนสนาม
กีฬาฯของเทศบาลเรา  แลวทานขาดไปอีกบริเวณสีขาวนาจะเปนบริเวณสวนสาธารณะ
บริเวณสวนราชการตางๆ ไมไดมีอยูในแผนท่ี  ควรปรับปรุงในแผนท่ีก็ควรจะเขียนแยก
สีใหชัดเจนจะทําใหเขาใจไดงายข้ึน  ขอบคุณมากครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. ปกปอง  ปุสุรินทรคํา   ครับ

นายปกปอง  ปุสุรินทรคํา
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปกปอง  ปุสุรินทรคํา สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓ ผมดีใจครับท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาไดใหความสําคัญ
เก่ียวกับเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  ผมไดเดินทางผานเสนทางหนองไผลอม
มีรูปครับ  ผมอยากฝากฝายบริหารเรื่องการตอเติมอาคารแบบดังรูปผิดระเบียบหรือไม
นะครับ  เทาท่ีทราบนะครับผมก็เรียนกฎหมายมานิดหนอยนะครับ  นาจะผิด พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร มาตรา ๒๑ นะครับ ผูใดกอสรางอาคารดัดแปลงอาคาร  เคลื่อนยาย
อาคาร  รื้นถอนอาคารตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  ผมกราบเรียนทาน
ประธานสภาฝากถึงผูบริหารดวยครับ บริเวณรานหมอยาพลาซาไดทําการขออนุญาต
กอสรางหรือยังครับ  ฝากทานประธานสภา  ฝากผูบริหารดวยวาอยาเลือกปฏิบัติครับ
เราเปนประชาชนชาวไทยเราตองเคารพกฎกติกาบานเมืองครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. กองเกียรติ  วงศนิยม   ครับ

นายกองเกียรติ  วงศนิยม
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายกองเกียรติ  วงศนิยม
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๒ สืบเนื่องจากทานสมาชิกไดอภิปรายเม่ือ
สักครู ขอยกตัวอยางใกลเคียงกันคือวากอนหนานี้ทานผูบริหารไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตามนโยบายของทานนายกเทศมนตรีในเรื่องของพิจารณาดูแลเรื่องถนนเลยีบทางรถไฟ
หรือทุกทานพอเขาใจงายข้ึนคือ หวานคารแคร  อยางท่ีทาน สท.สุกัญญา ขออนุญาตท่ี
พาดพิงนะครับทานไดกลาววาเทศบัญญัติก็ถือไดวาเปนกฎหมายชนิดหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นตัวอยางในการท่ีเทศบัญญัติมีการบังคับใช  และเกิดผลประโยชนแกพ่ีนอง
ประชาชน  ผมอยากยกตัวอยางเชน เม่ือทานนายกเทศมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบไปดวย ทานปรีชา  สุขพานิช  เปนประธานคณะกรรมการ ทานสุพจน
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ไทยสมัคร , ทานปกปอง ปุสุรินทรคํา ,ทานพงษศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ ,ทานบํารุง
เจริญพจน  รองนายกฯ , ทานศุภโชค  นันทคุณาธิป  เลขานุการฯ  ทานไดรวมมือกันได
ทํางานเพ่ือใหทําถนนบริเวณหนาคายสุรนารีไดเกิดประโยชนแกพ่ีนองประชาชนได
สัญจรไดสะดวกข้ึนในจุดนี้ผมไดขอกราบขอบพระคุณทานนายกสุรวุฒิ  เชิดชัย  ทาน
บุญเหลือ  เจริญวัฒน  รองนายกฯ  ทานคูขวัญ  บุญขัยสุข  ผูอํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน , ทานวีระชัย  ทองไพบูลยในขณะนั้นเปนผูอํานวยการสํานักการชางนะ
ครับและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการเริ่มทํางานมาตั้ง ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ จนถึงขณะนี้ใชระยะเวลาปเศษๆ เพราะฉะนั้นการท่ีเรามีกฎหมายเทศบัญญัติ
ท่ีบังคับใชไดและเกิดประโยชน ผมก็มองวาเปนประโยชน  สุดทายนี้ก็ฝากใหทาน
สมาชิกสภาทุกทานโปรดพิจารณาสนับสนุนและไดโปรดใหความเห็นชอบในดานเทศ
บัญญัติดังกลาวเพ่ือเปนการควบคุมกิจการดานผังเมือง ขอบพระคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. ฉัตร  สุภัทรวณิชย   ครับ

นายฉัตร  สุภัทรวณิชย
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม นายฉัตร  สุภัทรวณิชย
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๔ เก่ียวกับเรื่องผังเมืองเราไดมีโอกาสออก
เทศบัญญัติ ผมมีความคิดเห็นวาเทศบัญญัติกฎหมายทองถ่ินนะครับ และก็มีเทศบัญญัติ
เดิมๆ กอนหนานี้นาจะมีเทศบัญญัติท่ีมีการแกไขปรับปรุงและก็ประกาศใชแลว เราได
รวบรวมสิ่งท่ีเปนประโยชนเกล็ดเล็กเกล็ดนอยนํามารวบรวมกันใหผังเมืองตางๆมีความ
สอดคลองกัน  ผมยกตัวอยางคือผมไดมีโอกาสคุยกับอาจารยภาควิชาผังเมือง
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อาจารยเคยใหความเห็นวาเมืองไทย
เวลาจัดโซนโซนไหนหามก็หาม แตถาขามถนนมาไมใชโซนหามก็จะเห็นตึกท่ีไมอยูใน
กฎเกณฑ  ตรงนี้ในฐานะสถาปนิกนั้นมองผังเมืองโดยรวมก็จะเห็นวาเพียงแคพนจาก
เขตท่ีมีการประกาศอยางเชนพ้ืนท่ีตางๆ ก็จะเจอตึกท่ีตางกันแตกตางกันไป  ในประเทศ
ตางประเทศท่ีมีการพัฒนาแลวมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผังเมืองเขาก็จะมีการใส
รายละเอียดลงไปเพ่ือเปนการปรับปรุงภูมิทัศน  ผมกําลังจะบอกถึงพ้ืนท่ีจัดเก็บระหวาง
แตละโซน เชนถาเปนผังเมืองพ้ืนท่ีสีน้ําตาลจะมีขอหาม แตพอพนจากเขตขอหามตึกก็
จะแตกตางกันเลยนะครับ  ถาตรงนี้เราสามารถปรับไดแลวทางเทศบาลเรากําลังจะมี
เทศบัญญัติออกมาปรับใหทันสมัยและสอดคลองกันก็จะเปนประโยชนกับผังเมืองบาน
เราอีกมาก  อยางไรก็ดีเพ่ือใหเปนการเห็นภาพในตางประเทศหรือในหลายๆเมืองท่ีเขา
มีการจัดการผังเมืองท่ีดี ผมยกตัวอยางเชนประเทศญี่ปุน  หรือประเทศสเปนถามีโอกาส
ไดไปเรียนรูศึกษาดูงานก็จะใหมุมมองประสบการณโดยตรงของคณะผูบริหารทุกทาน
ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. ปรีชา  สุขพานิช   ครับ

นายปรีชา  สุขพานิช
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  กระผม
นายปรีชา  สุขพานิช  ผมก็เห็นดวยครับกับเทศบัญญัตินี้ครับ เนื่องจากวาเทศบาลเรา
เปนเทศบาลใหญท่ีไดมีการปรับปรุงเพราะวาแตละพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒
บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๔ เปนพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันไปครับ ในสวนท่ีผมขอฝากครับในราง
เทศบัญญัตินี้ผมฝากถึงผังเมืองวาสอดคลองกับผังเมืองจังหวัดไหมวามีการขัดแยงหรือ
ตรงกันไหมก็ขอฝากตรงนี้นะครับ อยางไรก็ตามผมเห็นดวยครับในสวนท่ีทําเทศบัญญัติ
นี้ออกมาเพ่ือกําหนดการกอสราง ดัดแปลงครับ ขอบคุณมากครับ
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ  กอนอ่ืนตอง
ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลครับท่ีใหความสนใจผังเมือง  ก็พอดีก็เปนชวง
รอยตอเราเองเกรงเปนอุปสรรคจึงตองนําญัตตินี้เขาสภาแหงนี้  ถาเกิดทานตองการปรับ
ก็สามารถทําไดในข้ันตอนแปรญัตติคงไมมีปญหาครับ  และสวนตอมาจะมอบใหสํานัก
การชางไปตรวจสอบเรื่องของรานหมอยาพลาซานะครับ  สวนท่ีสามตองขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกทานท่ีชวยกันประสานเรื่อง หวานคารแคร จนสามารถคืนพ้ืนท่ีใหกับ
พ่ีนองประชาชนไดเรียบรอย ตองขอขอบคุณหนวยงานภายนอกหลายๆ หนวยงานดวย
นะครับเปนสวนผลักดันทําใหเราสามารถบังคับใชกฎหมายไมชาจนเกินไป ก็เปน
ของขวัญปใหมใหกับพ่ีนองชาวโคราชนะครับ  ตองขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมการรับหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   พ.ศ. ...............ในวาระท่ี 1 รับ
หลักการ  นะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๓ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๓ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นควรรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา  อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ..........ในวาระท่ี 1 รับหลักการ ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๒ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๒ ทาน

ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง
กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบาง
ประเภทในทองท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา  พ.ศ. ..........ในวาระท่ี 1 รับหลักการตามขอ 45 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ในการ
พิจารณาวาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวาย่ีสิบสี่
ช่ัวโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น  ผม
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติ
ขอเชิญทาน สท. สุพจน  ไทยสมัคร  ครับ

นายสุพจน  ไทยสมัคร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายสุพจน  ไทยสมัคร  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๒ เสนอระยะเวลาในการแปรญัตติระยะเวลา ๓ วัน
ครับ

ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรอง ๒ คนครับ
ประธานสภาเทศบาล มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ เม่ือไมมี สมาชิกทาน

ใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ใหถือวาท่ีประชุมไดมีมติกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติ เทศบาลนคร นครราชสีมา   เรื่องกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง
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หรือเปลี่ยนการใช อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. .......... โดยกําหนด
ระยะเวลา ๓ วัน  นับตั้งแตวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง  วันท่ี ๒๑ ธันวาคม
๒๕๕๖

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดมีมติกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ เทศบาลนคร
นครราชสีมา   เรื่องกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในทองท่ีเทศบาลนคร นครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. .......... โดยกําหนด  ระยะเวลา ๓ วัน
นับตั้งแตวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง  วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประธานสภาเทศบาล เม่ือท่ีประชุมไดมีมติกําหนดระยะเวลาของการแปรญัตติแลว ตามขอ 105(3)
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินพ.ศ. 2547
จะตองมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอย
กวา สามคน แตไมเกินเจ็ดคน ขอใหทานสมาชิกเสนอจํานวนคณะกรรมการ แปรญัตติ
ขอเชิญทาน สท. สุพจน  ไทยสมัคร  ครับ

นายสุพจน  ไทยสมัคร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายสุพจน  ไทยสมัคร  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๒ ผมขอเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ
จํานวน ๕ คน  ครับ

ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรอง ๒ คนครับ
ประธานสภาเทศบาล มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ เม่ือไมมี สมาชิกทาน

ใดเสนอเปนอยางอ่ืน ใหถือวาท่ีประชุมมีมติกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จํานวน ๕ คน

ประธานสภาเทศบาล เม่ือท่ีประชุมเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติเรียบรอยแลว  ขอใหสมาชิกสภา
เสนอชื่อกรรมการ คนท่ี ๑ ขอเชิญทาน สท. สุพจน  ไทยสมัคร  ครับ

นายสุพจน  ไทยสมัคร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายสุพจน  ไทยสมัคร  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๒ ผมขอเสนอ นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล  เปน
กรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ ครับ   ขอผูรับรองดวยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ เม่ือไมมี สมาชิกทาน
ใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ใหถือวาท่ีประชุมมีมติเลือกนางสาวสุกัญญา   ชํานิกุล  เปน
กรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ ครับ

ประธานสภาเทศบาล ตอไปขอใหสมาชิกสภาเสนอกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ ครับ
ขอเชิญทาน สท. สุกัญญา  ชํานิกุล ครับ

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉันนางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๔ ดิฉันขอเสนอ  นายปกปอง ปุสุรินทรคํา
เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ คะ  ขอผูรับรองดวยคะ

ประธานสภาเทศบาล มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ เม่ือไมมี สมาชิกทาน
ใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ใหถือวาท่ีประชุมมีมติเลือกนายปกปอง ปุสุรินทรคํา
เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ ครับ

ประธานสภาเทศบาล ตอไปขอใหสมาชิกสภาเสนอกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ ครับ
ขอเชิญทาน สท. ปกปอง  ปุสุรินทรคํา  ครับ

นายปกปอง  ปุสุรินทรคํา
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายปกปอง  ปุสุรินทรคํา
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓ ผมขอเสนอ นายมติ  อังศุพันธุ
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เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ ครับ   ขอผูรับรองดวยครับ
ประธานสภาเทศบาล มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ เม่ือไมมี สมาชิกทาน

ใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ใหถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก  นายมติ  อังศุพันธุ  เปนกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี ๓ ครับ

ประธานสภาเทศบาล ตอไปขอใหสมาชิกสภาเสนอกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔ ครับ
ขอเชิญทาน สท. มติ  อังศุพันธุ  ครับ

นายมติ  อังศุพันธุ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายมติ  อังศุพันธุ
ผมขอเสนอ นายชลชาติ  ตันจินดาประทีป  เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔ ครับ
ขอผูรับรองดวยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ เม่ือไมมี สมาชิกทาน
ใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ใหถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก นายชลชาติ    ตันจินดาประทีป
เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๔ ครับ

ประธานสภาเทศบาล ตอไปขอใหสมาชิกสภาเสนอกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕ ครับ
ขอเชิญทาน สท. ชลชาติ  ตันจินดาประทีปครับ

นายชลชาติ ตันจินดา
ประทีป
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายชลชาติ ตันจินดาประทีป
ผมขอเสนอ นายสุพจน  ไทยสมัคร  เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๕ ครับ
ขอผูรับรองดวยครับ

ประธานสภาเทศบาล

มติท่ีประชุม

มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ เม่ือไมมี สมาชิกทาน
ใดเสนอเปนอยางอ่ืน  ใหถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก นายสุพจน  ไทยสมัคร  เปนกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี ๕ ครับ
ท่ีประชุมไดมีมติเลือกคณะกรรมแปรญัตติฯจํานวน ๕ คน ดังนี้
๑ นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล
๒ นายปกปอง  ปุสุรินทรคํา
๓ นายมติ  อังศุพันธุ
๔ นายชลชาติ ตันจินดาประทีป
๕ นายสุพจน  ไทยสมัคร

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบใหเชาอาคารพาณิชย ของเทศบาล
(สํานักการคลัง) เชิญทานรองพงษเลิศ ครับ

นายพงษเลิศ สุภัทรวณิชย
รองนายกเทศมนตรี

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมาไดให บริษัท  ตลาดนัดหนังสือดวงกมล จํากัด

โดยนายสมบูรณ   สกุลสุทธวงค  ผูจัดการบริษัทฯเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลเลขท่ี
497/ 1- 2 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
ท่ีอยูติดกับอาคารตลาดเทศบาล 2 ซึ่งเปนตึก 3 ชั้น ขนาด กวาง – ยาว 18.00 x  42
เมตร รวมพ้ืนท่ี 756 ตารางเมตร เพ่ือประกอบกิจการจําหนายหนังสือท่ัวไป โดยมี
นายนพดล   หวังรวมกลาง ในฐานะบริวารดูแลกิจการมาตั้งแตป 2533 โดยอายุ
สัญญามีกําหนด 15 ป ทําสัญญาปตอปและทุก ๆ 5 ป ใหปรับข้ึนคาเชารอยละ 20
ตอมาเม่ือป 2538 บริษัทฯขอเพ่ิมธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค โดยขออนุญาตให บริษัท
ไฟวสตาร มารโค จํากัด  เชาชวงอาคารเฉพาะชั้นลาง พ้ืนท่ีประมาณ 300 ตารางเมตร
และเทศบาลไดอนุญาตให บริษัท  ไฟวสตาร มารโค จํากัด  เปนผูเชาชวงตอจาก บริษัท
ตลาดนัดหนังสือดวงกมล จํากัด เพ่ือประกอบกิจการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค  และ
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ไดตอสัญญาเรื่อยมาโดยสัญญาครั้งลาสุดครบกําหนด เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2549
และเทศบาลไดเรียกให บริษัท  ตลาดนัดหนังสือดวงกมล จํากัด มาตอสัญญาตาม
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลกําหนดข้ึนใหมในเรื่อง
คาเชาท่ีปรับเพ่ิมข้ึนจากเดิมเดือนละ 51,000 บาท เพ่ิมข้ึนเปนเดือนละ 52,600 บาท
และประโยชนตอบแทนการใหเชา 3 ป เปนเงิน 150,000 บาท แต บริษัท  ตลาดนัด
หนังสือดวงกมล จํากัด ไมมาตอสัญญาและยังฟองใหเทศบาลปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมท่ี
ทําไวในกรอบสัญญา 15 ป ท่ีใหปรับข้ึนคาเชาทุก ๆ 5 ป ข้ึน 20 % โดยตอสัญญาเปนป
ตอป และศาลไดนัดไกลเกลี่ยขอพิพาทนี้ถึง 3 ครั้ง เพ่ือยุติปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวาง
เทศบาลเจาของทรัพยสินและบริษัท  ตลาดนัดหนังสือดวงกมล จํากัด ในฐานะผูเชาแต
ปรากฏวาบริษัท  ตลาดนัดหนังสือดวงกมล จํากัด กลับไมยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี
เทศบาลกําหนด ในท่ีสุดเทศบาลไดยกเลิกไมให บริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล จํากัด
เชาอีกตอไปและไดฟองขับไลและเรียกคาเสียหายท้ังหมดนับจากวันสิ้นสุดสัญญาเชาคือ
จากเดือน  พฤษภาคม 2549 เปนตนมา ให บริษัท  ตลาดนัดหนังสือดวงกมล  จํากัด
และบริวารขนยายทรัพยสินและออกจากอาคารท่ีใหเชา และศาลจังหวัดนครราชสีมา
ไดพิจารณาพิพากษาใหบริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล จํากัด ชดเชยคาเสียหายและ
ออกจากอาคารของเทศบาล ตอมา บริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล  จํากัด ไดยื่น
อุทธรณตอศาลอุทธรณ  และศาลอุทธรณไดพิพากษา ยืนตามศาลชั้นตนโดยใหบริษัท
ตลาดนัดหนังสือดวงกมล จํากัด พรอมบริวารชดใชคาเสียหายและขนยายทรัพยสินออก
จากอาคารของเทศบาลคดีถึงท่ีสุด  ซึ่งในระหวางนี้ท้ัง นายนพดล  หวังรวมกลาง  และ
บริษัท ไฟวสตาร มารโคจํากัด ก็ยังอยูอาศัยและประกอบกิจการคาในอาคารท่ีเชา

ในระหวางท่ีกําลังดําเนินการ การบังคับคดีให บริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล
จํากัด และบริวารขนยายทรัพยสินออกจากอาคารท่ีใหเชานั้น นายนพดล หวังรวมกลาง
และบริษัท ไฟวสตาร มารโค จํากัด ซึ่งเปนบริวารและยังอาศัยและประกอบการอยูใน
อาคารท่ีใหเชา ไดยื่นคํารองตอเทศบาลขอเชาอาคารดังกลาวเปนเวลา 3 ป  ตามสวนท่ี
ตนประกอบการอยูในปจจุบันโดยในสวนของบริษัท ไฟวสตาร มารโค จํากัด มีพ้ืนท่ี
324 ตารางเมตร ท่ีเหลือเปนของนายนพดล  หวังรวมกลาง พ้ืนท่ี 432 ตารางเมตร
โดยเสนอประโยชนตอบแทนใหแกเทศบาลเปนเงิน 4,240,000 บาท (สี่ลานสองแสนสี่
หม่ืนบาทถวน) เพ่ือชดเชยรายไดท่ีเทศบาลสูญหายไปชวงท่ีมีปญหาทางคดี  และใน
ฐานะบริวารยินดีชําระเงินคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีคางอยู 6 ป เปนเงินปละ
76,500 บาท รวม 6 ป  เปนเงิน 459,000 บาท (สี่แสนหาหม่ืนเกาพันบาทถวน)
และเสนอคาเชาในสวนของบริษัท ไฟวสตาร มารโค จํากัด เดือนละ 30,000 บาท และ
ในสวนของนายนพดล  หวังรวมกลาง เดือนละ 40,000 บาท รวมเปนคาเชาเดือนละ
70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถวน) ซึ่งสูงกวาคาเชา   ท่ีคณะกรรมการจัดหาประโยชน
ในทรัพยสินของเทศบาลกําหนดไวเปนคาเชาข้ันต่ําเดือนละ 52,600 บาท เทศบาลได
พิจารณาแลว เห็นควรใหผูขอเชาท้ังสองไดเชาอาคารดังกลาวตอไปเปนเวลา 3 ป นับ
จากวันท่ีสภาใหความเห็นชอบโดยไมตองประมูล ท้ังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2543
ขอ 6 การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการโดยวิธี
ประมูล

(1) มีกําหนดไมเกินสามป  ใหผูบริหารทองถ่ิน  เปนผูอนุมัติ
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(2) มีกําหนดเกินสามป  ใหสภาทองถ่ินเปนผูขออนุมัติ
การใหเชาตามวรรคหนึ่ง  ถามีความจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของทาง

ราชการ ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบดําเนินการเปนอยางอ่ืน
โดยไมตองดําเนินการประมูลก็ได  ท้ังนี้  เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย

ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว   ตอสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา เพ่ือเห็นชอบให  นายนพดล  หวังรวมกลาง และบริษัท ไฟวสตาร
มารโค จํากัด  เชาอาคารพาณิชยของเทศบาลเลขท่ี 497/1 - 2 ถนนจอมพล   ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีกําหนดระยะเวลา 3 ป
ตามท่ีขอ โดยไมตองดําเนินการประมูล  ดวยจักเปนพระคุณยิ่ง

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. ปติพงษ  พราหมณี  ครับ

นายปติพงษ พราหมณี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ในญัตตินี้อานแลวในเอกสารท่ีแกไขได
แยกชัดเจนคนหนึ่งเชาพ้ืนท่ี ๓๒๔ ตารางเมตร  สวนอีกคนหนึ่งเชาพ้ืนท่ี ๔๓๒
ตารางเมตร  ในความเห็นผมอยากรูวาเรื่องราวเปนมาอยางไร  และเรื่องของการท่ีวา
พอหมดสัญญาแลวเขาไมออกเหมือนท่ีวาใหเขาอยูโดยไมไดเก็บคาเชารูสึกวา
ประมาณ ๖ ป และเรื่องคางชําระภาษีโรงเรือน และเปนข้ันตอนการฟองศาลยังไมมี
การเก็บคาเชา   ท่ีผมสงสัยท่ีมีคําพิพากษาของศาลแลวนะครับ ศาลอุทธรณได
พิพากษา ยืนยันศาลชั้นตนโดยใหบริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล จํากัด พรอม
บริวารชดใชคาเสียหาย มาอานในหนา ๒ ในเรื่องคาเชาผมไมทราบวาเขายอมจายท่ี
คางมา ๖ ปจะถือวาเปนการชดใชคาเสียหายหรือไมผมไมแนใจจริงๆ ถาอานแลว
สรุปวาบริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล จํากัด เปนตนวาการทําสัญญากับเทศบาล
แลวเขาอยูดีๆ ก็ไมตองรับผิดชอบอะไรเลยหรือไม  เพราะในสัญญาท่ีเราจะทําใหม
บริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมลไมมีแลว  แตผมก็เห็นอีกอยางกับการท่ีวาในการทํา
สัญญาใหมท้ัง ๒ ท่ี  ทางเทศบาลไดเงินเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก  จาก ๕๒,๐๐๐ บาท
ตอเดือน เปนปละ ๗๖,๐๐๐ บาทก็เปนรายไดสวนหนึ่งของเทศบาลครับ ผมเองตอง
ฝากถามทานประธานสภาหรือผูบริหาร  ทานเลขานุการนาจะเขาใจมากกวา ฝากขอ
สงสัยไวเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ขอเชิญทานรองพงษเลิศ  ชี้แจงครับ

นายพงษเลิศ สุภัทรวณิชย
รองนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับ  ผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องนี้ครับ เอกสารท่ีมีอยูบังเอิญเก่ียวกับ
ผูประกอบการหลายฝายก็ขออนุญาตเลาใหทานฟงโดยงายวาอาคารของเทศบาลหลังนี้ผู
ท่ีอยูเดิมก็คือ บริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล แตเม่ือถึงระยะหนึ่งการหมดสัญญาก็ไดมี
การปรับคาเชาแตวาบริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมลไมไดปฏิบัติตามไดมีการฟองรองกัน
ตั้งแตศาลชั้นตน จนถึงศาลอุทธรณ  แตท้ังนี้ในขอเท็จจริงท่ีทานผูบริหารเสนอทาน
พิจารณาก็เปนเพราะวามีการรองขอความเปนธรรมจากผูท่ีประกอบการ ๒ ราย  ก็คือ
นายนพดล  หวังรวมกลาง  และบริษัท ไฟวสตาร  มารโค จํากัด ซึ่งเปนผูอยูจริงผูเชาชวง
นะครับ  เม่ือเรามีปญหากับ บริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล  ก็มีการดําเนินการ
ทางดานกฎหมายตอไป  แตสิ่งท่ีวันนี้ผูบริหารเสนอทานในสภาแหงนี้เพ่ือพิจารณา
ประเด็นก็อยู ๒ สวนครับ  สวนท่ี ๑ ผูบริหารเรามีการรับฟงการใหความเปนธรรม ขอ
แรก เรามองท่ีตัวเทศบาลเปนหลักวาเรื่องเหลานี้เจรจาแลวเทศบาลจะไดประโยชนอะไร
ผมขออนุญาตเรียนวาสิ่งท่ีเทศบาลไดประโยชนก็คือวาเราจะไดเงิน ๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท
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ในเวลา ๖ ปท่ีผานไปกลับคืน  ขอสอง เราไดเงินจากภาษีโรงเรือนท่ีสูญเสีย ๖ ป
กลับมา  ขอสาม  อัตราคาเชาท่ีพิจารณาแลวจาก ๕๒,๐๐๐ บาท  แตเราตกลงไวท่ี
๗๖,๐๐๐ บาท  เปนสวนแรกเปนเงินเกือบ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ท่ีเทศบาลได
ประโยชนในการเจรจา  สวนท่ี ๒ ท่ีเขามาเจรจาขอความเปนธรรมก็คือสองรายนี้เปน
ผูประกอบการจริงแตเปนการเชาชวง  เพราะฉะนั้นการพิจารณาเรื่องคดีกับ บริษัท
ตลาดนัดหนังสือดวงกมลก็ไดดําเนินการตามรูปคดีไปแตเนื่องจากวาการรองขอครั้งนี้
ผูบริหารมองเห็นวาเทศบาลไดคาเชาท่ีมีความเหมาะสมเรื่องเหลานี้ เราคิดวานาจะเปน
ธรรมตอผูท่ีเขามาเชาเรียกวาอาคารหรือทรัพยเทศบาลในการประกอบการ ก็คือท่ีมา
ท้ังหมดครับวาเรื่องสามารถจบลงไดถาหากวามีการพิจารณาและเปนประโยชนขอ
อนุญาตเสนอทานสมาชิกสภาในอํานาจนี้ก็เปนอํานาจของสภาถาทานมองวาเปน
ประโยชนตอเทศบาล  และมีความเปนธรรมตอพ่ีนองประชาชน  ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. ปรีชา  สุขพานิช  ครับ

นายปรีชา  สุขพานิช
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมเห็นดวยครับกับญัตตินี้ครับในการท่ีเรา
ฟองผูเชาเดิมแลวเราไดประโยชนกลับมาคืนในสวนท่ีเสียหายไปเวลา ๖ ป  แตผมหวง
ท่ีวาการเชาของสวน นายนพดล  หวังรวมกลาง  และบริษัท ไฟวสตารมารโค จํากัด  ท่ีมี
การแยกพ้ืนท่ีกันชัดเจน คือ บริษัท ไฟวสตารมารโค จํากัด ๓๒๔ ตารางเมตร  นาย
นพดล  หวังรวมกลาง ๔๓๒ ตารางเมตร  ผมอยากจะฝากถึงการทําสัญญาใหมครับ ให
กําหนดพ้ืนท่ีชัดเจนเดี๋ยวจะมีการซับซอนข้ึนมาวาในสวนไหน  และในสวนของการเก็บ
ผลประโยชน ๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท ถาอานตามนี้ท้ังนายนพดล หวังรวมกลาง  และ บริษัท
ไฟวสตารมารโค จํากัด  ชําระรวมกันแตในการชําระรวมกันนี้ไมทราบวาเปนการแบงครึ่ง
กันหรือตามอัตราสวนพ้ืนท่ีมีขอสงสัยคือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖ การ
ใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองใหดําเนินการโดยวิธีประมูล (๑) มีกําหนดไม
เกินสามป ใหผูบริหารทองถ่ิน เปนผูอนุมัติ  การเชาครั้งนี้ไมเกินสามป ผูบริหารสามารถ
อนุมัติไดเลยถูกหรือไมครับ  หรือท่ีเสนอมาใหสภาเห็นชอบกับผูบริหารถูกตองหรือไม
ครับ ขอฝากดวยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ขอเชิญทานรองพงษเลิศ  ชี้แจงครับ

นายพงษเลิศ สุภัทรวณิชย
รองนายกเทศมนตรี

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาไดสอบถามมาก็เปนประเด็นความ
ชัดเจนในพ้ืนท่ีและก็เรื่องเงินท่ีจะจายให  และอีกประการหนึ่งเรื่องเปนอํานาจของ
ผูบริหาร หรือควบคูกับสภา ผมขออนุญาตใหทานเลขานุการอธิบายเพ่ิมเติม

เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ
อันดับแรกสอบถามเรื่องเงินท่ีท้ัง ๒ รายท่ีเปนผูขอเชาจะชดเชยใหมีการรวมมาครับ
เพราะวาท้ัง ๒ ราย เปนบริวารของบริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมลสัญญาเดิมท่ี
เทศบาลทําเปนสัญญาท่ีเทศบาลทํากับ บริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล  หลังจากนัน้
บริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล ก็ไปดําเนินการใหนายนพดล  หวังรวมกลาง  และ
บริษัท ไฟวสตารมารโค จํากัด ใหเชาชวง ในกรณีท่ีขอเชาในครั้งนี้  และยินดีท่ีจะชดเชย
ในสิ่งท่ีเทศบาลจะตองไปบังคับจากบริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล  ซึ่งไมแนใจวาจะ
ไดหรือไมได ในความหมายท่ีผมพูดในการบังคับคดีก็ไปไลเอาจากบริษัท ตลาดนัด
หนังสือดวงกมล ซึ่งไมแนใจวาจะไดเปนยอดเงิน สี่หาลานบาทหรือไม  ซึ่งก็ตองใชเวลา
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อีกนะครับ คือท้ังนายนพดล  หวังรวมกลาง  และ บริษัท ไฟวสตารมารโค จํากัด
ก็ยินดีท่ีจะชดเชยสิ่งนี้ให ขอท่ีสอง กรณีนี้ท่ีขออนุมัติสภาทองถ่ินนั้นเปนกรณีท่ีขอ
ยกเวน ไมตองดําเนินการประมูลจึงขออนุมัติสภาจึงจะให ๒ รายนี้เชา โดยไมตอง
ประมูล  โดยท่ัวไปการใหเชาอสังหาริมทรัพยตองดําเนินการประมูล ถาไมเกินสามป
ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติเลย  ถาเกินสามป ก็สภาทองถ่ินอนุมัตินะครับ  แตกรณีนี้เปน
กรณีไมตองดําเนินการประมูลครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน พันตรีวินัย  สายตางใจ  ครับ

พันตรีวินัย  สายตางใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายตางใจสมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓ ขออนุญาตครับขอขอบคุณทานปลัดเทศบาล
และทานผูบริหารท่ีใหขอมูลเพียงแตวาผมเองอานดูแลวในญัตตินี้วาเห็นควรใหผูเชา
ท้ังสองไดเชาอาคารดังกลาวตอไปเปนเวลาสามป  ผมเองอานแลวตีความวาใหเชา
สามป ก็คือไมเกินสามป ซึ่งอยูในอํานาจของผูบริหารทองถ่ินเปนผูอนุมัติก็ได  ผมก็
เลยคิดวาเปนเวลาสามป  กับไมเกินสามปเปนอันเดียวกันหรือไม ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ขอเชิญทานรองพงษเลิศ  ชี้แจงครับ

นายพงษเลิศ สุภัทรวณิชย
รองนายกเทศมนตรี

เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ผมขอตอบทานพันตรีวินัย  ครับท่ีมาขอสภา
เนื่องจากวาเม่ือสิ้นสุดอยางนี้แลวตองดําเนินการประมูลซึ่งเปนอํานาจสภา แตหนาท่ี
ทําสัญญาเชาทานนายกเทศมนตรี  ก็เลยวาท่ีเขารองขอความเปนธรรม เม่ือถาทําตาม
ระเบียบก็ตองไปประมูลแตเราพิจารณาความเปนธรรมและเราไดประโยชนเราก็เลย
ขอใหสภาเห็นชอบ กรณีเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม โดยไมตองดําเนินการประมูล ครับ
ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. ปติพงษ  พราหมณี  ครับ

นายปติพงษ  พราหมณี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   ครับท่ีผูบริหารบอกวาเปนการขอ
อนุมัติสภาทองถ่ิน โดยทําสัญญาไมตองประมูล  ชือ่ญัตติจะผิดไหมครับ ขอความ
เห็นชอบใหเชาอาคารพาณิชยของเทศบาล ผมอานแลวคือสรุปวาญัตตินี้มาขออนุมัติ
สภา ขอความเห็นชอบสภาโดยไมตองดําเนินการประมูล แตเปนการทําสัญญาเลยถูก
หรือไมครับ  แตชื่อญัตติขอความเห็นชอบใหเชาอาคารพาณิชยของเทศบาล รูสึก
ขัดกันไหมครับ ถาใหเชาหมายถึงผูบริหารอนุมัติไดเลย  แตถามาขอสภาขอใหเชาโดย
ท่ีไมตองประมูล ผมก็เลยเห็นวาขัดกับตัวญัตติ ขอบคุณครับผม

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ขอเชิญทานรองพงษเลิศ  ชี้แจงครับ

นายพงษเลิศ สุภัทรวณิชย
รองนายกเทศมนตรี

ขออนุญาตใหทานเลขานุการ ชี้แจง ครับ

เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ
ตองเรียนทานอยางนี้ครับไมขัดครับเพราะเนื้อหาคือการใหเชาในญัตติตอนทายได
เขียนไววา มีกําหนดระยะเวลา ๓ ป  ตามท่ีขอ โดยไมตองดําเนินการประมูลนะครับ
เพียงแตทานอาจสสงสัยวาตรงเรื่องญัตติ ขอความเห็นชอบใหเชาอาคารพาณิชยของ
เทศบาล แตเนื้อความทายไดระบุวากําหนดระยะเวลา ๓ ป  ตามท่ีขอ โดยไมตอง
ดําเนินการประมูลชัดเจนอยูแลวครับ ขอบคุณครับ



๑๕

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. ปติพงษ  พราหมณี  ครับ

นายปติพงษ  พราหมณี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   ผมขออนุญาตครับผมขอถามเปน
ความรูวาถาในญัตตินี้สภาไมเห็นชอบผูบริหารสามารถอนุมัติไดหรือไมครับ คือผม
ถามเปนความรู  ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. สุกัญญา ชํานิกุล  ครับ

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉันนางสาวสุกัญญา  ชํานิกุลสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๔ ขอรบกวนถามวาการใหเชาอสังหาริมทรัพย
โดยไมตองดําเนินการประมูล กําหนดระยะเวลา ๓ ป  สมมุติวาสภาอนุมัติพอครบป
ท่ี ๓ แลวปท่ี ๔ ตองเขาสภาอีกหรือไมคะ  อีกประเด็นหนึ่งคือวาถาเขาจาย
ผลประโยชน ๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท กับภาษีโรงเรือน ถาสมมุติมีการประมูลหรือไม
ประมูล ถามีการประมูลก็จะไมตองขอสภาใชหรือไม

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน พันตรีวินัย  สายตางใจ  ครับ

พันตรีวินัย  สายตางใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  พันตรีวินัย  สายตางใจ
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓ ผมก็ยังเห็นวาตรงนี้ครับเห็นควรใหผู
เชาท้ัง ๒ อาคารดังกลาวเปนระยะเวลา ๓ ป  ถาระบุ ๔ ป ผมก็เขาใจวาสภา
ทองถ่ินเปนผูอนุมัติ แตระบุไวใหเชา ๓ ป  เขาขอ (๑) ผูบริหารอนุมัติได ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ขอเชิญทานรองบํารุง  ชี้แจงครับ

นายบํารุง  เจริญพจน
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  เพ่ือนสมาชิกสภาทุกทาน เรื่องนี้ท่ีทาน
สอบถามมาตลอด ทานสอบถามเรื่องกฎหมายผมจะอธิบาย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖ ถาทานมีระเบียบนี้ในญัตติทานอานกฎหมายทานตอง
อานระเบียบในขอ ๖ เขาบัญญัติไววาการใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคปกครองสวน
ทองถ่ินใหดําเนินการโดยวิธีประมูล วิธีประมูลจะกําหนด สามป  หรือจะเกินสามป
ตองประมูลท้ังสิ้น  ทานไปดูในวรรคสองเปนขอยกเวนของวรรคหนึ่ง ตามกฎหมาย
เรียกอนุ (๑) อนุ (๒) ท้ัง ๒ อนุ ตองประมูล แตเม่ือทานจะยกเวนการประมูลทานตอง
ไปใชในวรรคสอง เขาเขียนไววาการใหเชาตามวรรคหนึ่ง  ถามีความจําเปนหรือเพ่ือ
ประโยชนของทางราชการ  ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบ
ดําเนินการเปนอยางอ่ืน  โดยไมตองดําเนินการประมูลก็ได  ท้ังนี้เทาท่ีไมขัดหรือแยง
กับกฎหมาย มีขอยกเวนเพ่ือเปนทางออกฝายบริหารตองกราบเรียนวาตอนนี้ผูเชาแต
เดิมเปนผูเชารายเดิมแตเขาเปนผูเชาชวงตอจาก บริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล
เราฟองบริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล  และศาลพิพากษาใหบริษัท ตลาดนัด
หนังสือดวงกมลชดใชคาเสียหายตามคําพิพากษา  ถาเราไปจัดวิธีการประมูลตามวิธี
ท่ัวไปเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราไมไดนะครับเราตองไปบังคับคดีจาก บริษัท ตลาด
นัดหนังสือดวงกมล แลวตอนนี้บริษัท ตลาดนัดหนังสือดวงกมล อยูท่ีไหนก็ไมรู
ลมละลายแลวหรือยังก็ไมรู  เราไปใชวิธีการประมูลเราจะเสียเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ไปโดยท่ีไมไดอะไรกลับมาคืนเลย  ก็เปนประโยชนทางราชการสูงสุดแลวเราไดเงินคา
เชารายใหม ๗๖,๕๐๐ บาท และไดเงินคาเสียหาย ผมก็อธิบายกฎหมายใหทานฟง



๑๖

เทานี้ เพราะเวลาอานกฎหมายแลว ผมยอนไปเทศบัญญัติถาเขียนไมละเอียดก็จะเกิด
กรณีอยางนี้ เพราะบางคนอานครึ่งหนึ่งอานก็ตีความไปตางๆ  ก็ทําใหเกิดเหตุการณ
อยางนี้  ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเชาอาคารพาณิชยของเทศบาล โดยดําเนินการเปนอยางอ่ืน
โดยไมตองดําเนินการประมูล  ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ทาน

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเชาอาคารพาณิชยของเทศบาล โดยดําเนินการเปนอยาง
อ่ืน โดยไมตองดําเนินการประมูล แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเชาอาคารพาณิชยของเทศบาล โดยดําเนินการเปนอยาง
อ่ืน  โดยไมตองดําเนินการประมูล

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงกอสราง
ถนน ค.ส.ล. ทางกลับรถใตสะพานเลียบทางรถไฟระหวางถนนสืบศิริ ถึงถนนเลียบ
นคร (ใกลกับโรงแรมสีมาธานี) (สํานักการชาง) เชิญทานนายก  สุรวุฒิ ครับ

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย
นายกเทศมนตรี

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําโครงการปรับปรุงกอสรางถนน ค.ส.ล.

ทางกลับรถใตสะพานเลียบทางรถไฟระหวาง ถนนสืบศิริ ถึงถนนเลียบนคร (ใกลกับ
โรงแรมสีมาธาน)ี โดยจะทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.23 เมตร กวางเฉลี่ย 0.50-
6.00 เมตร ความยาวประมาณ 226.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 820
ตารางเมตร กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร ความยาว
ประมาณ 12.00 เมตร และทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาว
ประมาณ 8.00 เมตร กอสรางรางระบายน้ํา กวางเฉลี่ย 2.00 เมตร ความยาวประมาณ
85.00 เมตร กอสรางคันหินรางตื้น ความยาวประมาณ 276.00 เมตร ไฟฟาสองสวางติด
ใตสะพาน จํานวน 4 จุด ไฟสัญญาณจราจร จํานวน 5 จุด แผงก้ันจราจร ค.ส.ล. ยาว
ประมาณ 148.00 เมตร ทาสีตีเสนแบงชองทางการจราจร พ้ืนท่ีเฉลี่ย 75 ตารางเมตร
พรอมติดตั้งปายสัญญาณจราจร วงเงินคากอสรางท้ังสิ้น 3,866,000 บาท (สามลานแปด
แสนหกหม่ืนหกพันบาทถวน)

เทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแลวเห็นวา โครงการปรับปรุงกอสรางถนน
ค.ส.ล. ทางกลับรถใตสะพานเลียบทางรถไฟระหวาง ถนนสืบศิริ ถึงถนนเลียบนคร (ใกล
กับโรงแรมสีมาธาน)ี จะแกไขปญหาจุดเสี่ยงในการจราจร ปญหาจราจรติดขัด
โดยเฉพาะชั่วโมงเรงดวน ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสิน เปนการดําเนินการเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน แตเนื่องจาก
เทศบาล ไมไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว และมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตอง
ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว จึงมีความประสงคขออนุมัติใชจายเงินสะสม เปน
เงิน 3,866,000 บาท (สามลานแปดแสนหกหม่ืนหกพันบาทถวน)

ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556



๑๗

เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ ๒๕ แลว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช
จายได จํานวน 149,753,934.10 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบเกาลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพัน
เการอยสามสิบสี่บาทสิบสตางค)
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ขอ ๘๙

ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได  โดย
ไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้

(๑)ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการ
เพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน  ท้ังนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคปกครองสวนทองถ่ิน
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด

(๒)ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว

(๓) เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป
หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใชจายเงินสะสมให
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน พันตรีวินัย  สายตางใจ  ครับ

พันตรีวินัย  สายตางใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  พันตรีวินัย  สายตางใจ
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓ ตองขออนุญาตสนับสนุนในญัตตินี้เปน
อยางยิ่งเนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีไดทํานั้นเปนเขตรับผิดชอบของ เขต ๓ นะครับจริงแลวก็เปน
นโยบายของทานนายก  และกอนหนานั้นก็พยายามทําถนนเสนนี้มาใชเวลาไมนอยกวา
สามปแลว  แตยังมีเพ่ือนสมาชิกสภาหลายคนท่ียังอาจไมเขาใจก็คงตองขออนุญาตกราบ
เรียนทานผูบริหารอธิบายทางวาไปเสนไหนอยางไร

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. ปติพงษ  พราหมณี  ครับ

นายปติพงษ  หราหมณี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมปติพงษ  หราหมณี
เนื้อหาคงคลายกันครับ เคยคุยกับเพ่ือนสมาชิกหลายคนวาจะไปทางไหนจะรนไปใกล
ทางรถไฟหรือวาอยางไรท่ียังสงสัยอยู ถาทําแลวควรมีปายจํากัดความสูงคนขับรถบาง
คนไมรูวารถตัวเองสูงเทาไร  อยางรถสิบลอดันทุรังเขาไปผมก็กลัวปญหาใหญท่ีจะ
ตามมาครับ ฝากผูบริหารอธิบายวาจะรนอยางไร หรือขยับอยางไร ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ  ถาทานดูตาม



๑๘

นายกเทศมนตรี ภาพจะมาทางเสนนี้แลวกลับรถไปทางอูเชิดชัยครับ  บริเวณนี้ก็คือเชิดชัยพลการ ฝง
ตรงขามก็คือโรงแรมสีมาธานี  ตรงนี้คือทางรถไฟ  ก็ตองขอขอบคุณกรมทางหลวงท่ีได
การออกแบบ บริเวณสองเสาจะทําทางกลับรถ อนุญาตใหรถเกงสูงไมเกิน ๔ เมตรกลับ
รถเลยโดยไมตองรอสัญญาณไฟ จากจุดนี้ทําทางเลี้ยวขวาคือรอสัญญาณไฟ  ซึ่งจะเปน
ท่ีกลับรถของหกลอ  สิบแปดลอครับคือรถท่ีสูงเกิน ๔ เมตร  ดังนั้นสิ่งท่ีเราจะ
ดําเนินการก็คือบริเวณนี้ปรับเสร็จก็จะมีการปรับจราจรใหม ท่ีมาจากหมูบานประกอบก็
จะไปทางไพลินได  ผมก็ไดขอสํานักการชางครับทําเหมือนลอดใตหางสรรพสินคาทําตัว
เสาเหล็กสูงนะครับกันไวกอนถาโดนปะทะจะไดถอยได  ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. ณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ ครับ

นายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  นายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ
ไดทําทางรถผานไดงายข้ึนแลวก็ฝาก จัดพ้ืนท่ีท่ีวางจัดสวนใหสวยงามจะไดเปนหนาเปน
ตาของเทศบาลครับฝากดวยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๙ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๙ ทาน

สมาชิกทานใดอนุมัติใชจายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงกอสรางถนน ค.ส.ล. ทางกลับรถใต
สะพานเลียบทางรถไฟระหวางถนนสืบศิริ ถึงถนนเลียบนคร (ใกลกับโรงแรมสีมาธาน)ี
(สํานักการชาง) ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘ ทาน

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงกอสรางถนน ค.ส.ล. ทางกลับรถใต
สะพานเลียบทางรถไฟระหวางถนนสืบศิริ ถึงถนนเลียบนคร (ใกลกับโรงแรมสีมาธานี)
(สํานักการชาง) แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงกอสรางถนน ค.ส.ล. ทางกลับรถใต
สะพานเลียบทางรถไฟระหวางถนนสืบศิริ ถึงถนนเลียบนคร (ใกลกับโรงแรมสีมาธานี)
(สํานักการชาง)

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 6
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง   ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สํานักการชาง)
เชิญทานรองบํารุง ครับ

นายบํารุง เจริญพจน
รองนายกเทศมนตรี

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามท่ีเทศบาลนครนคราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2556 และไดขออนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2556 ในดานบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบดัน้ําเสีย หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
ประเภท ถนน รายการคาปรับปรุงรางระบายน้ําขาง โฮมโปร (ถนนบายพาส) เปนเงิน
15,000,000 บาท นั้น

เนื่องจากโครงการปรับปรุงรางระบายน้ําขางโฮมโปร (ถนนบายพาส) กอสรางใน



๑๙

พ้ืนท่ีสํานักงานชลประทานท่ี 8 จังหวัดนครราชสีมา ตองทําการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี
สํานักชลประทานท่ี 8 จังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี จังหวัด
นครราชสีมา โดยรายละเอียดดังกลาว มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการกอสรางตาม
หนังสือท่ี กษ 0316.06/131 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 โดยใหรางระบายน้ําและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีขออนุญาตชิดแนวเขตชลประทานฝงขวาตลอดแนว จึงมีความ
จําเปนตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย เพ่ือให
ดําเนินการไดดังนี้

ขอความเดิม ขอความใหม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ประเภท ถนน

+ คาปรับปรุงรางระบายน้ํา ขางโฮมโปร
(ถนนบายพาส) ตั้งไว 15,000,000 บาท
(จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)
สําหรับจายเปน คาปรับปรุงรางระบายน้ํา กวาง
ประมาณ ๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ
๔๘๘.๐๐ เมตร กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.หนา
๐.๑๕ เมตร ความยาวประมาณ ๔๘๘.๐๐ เมตร
พ้ืนท่ีประมาณ ๒,๙๒๘ ตารางเมตร กอสรางสถานี
และเครื่องสูบน้ํา ๓ ชุด พรอมตะแกรงดักขยะ
จํานวน ๑ ชุด
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ประเภท ถนน

+ คาปรับปรุงรางระบายน้ํา ขางโฮมโปร
(ถนนบายพาส) ตั้งไว 15,000,000 บาท
(จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 12,000,000 บาท
จายจากรายได 3,000,000 บาท)
สําหรับจายเปน คาปรับปรุงรางระบายน้ํากวางประมาณ 8.00
ม. ความยาวประมาณ 434 ม. (รวมอาคารสลายพลังงาน 1
แหง) กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.หนาประมาณ 0.15 ม.กวาง
ประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 488 ม. หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางผิว
จราจร ค.ส.ล.ไมนอยกวา ๒,๙๒๘ ตารางเมตร บอดักขยะ ค.
ส.ล. กวางประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ 4.00 ม. พรอม
ติดตั้งตะแกรงดักขยะ
ยาวประมาณ 4.00 ม. พรอมติดตั้งตะแกรงดักขยะ
บอสูบน้ําเพ่ือเพ่ิมอัตราน้ําในราง ค.ส.ล. กวางประมาณ 9.60
ม. ยาวประมาณ 10.00 ม. พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน 3
ชุด หองควบคุมและหองเก็บพัสดุ กวางประมาณ 3.00 ม. ยาว
ประมาณ 9.00 ม.
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

เนื่องจากการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายดังกลาว  เปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 31 ความวา

ขอ 31 การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายการท่ีไดเบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดป จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผู
มีอํานาจใหเบิกตัดปหรือขยายเวลาเบิกตัดป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว เพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร



๒๐

นครราชสีมา ตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ

ครับขอเชิญทาน สท. ปติพงษ  พราหมณี  ครับ
นายปติพงษ  พราหมณี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมปติพงษ  หราหมณี
ผมอานหนังสือของชลประทานผมไมแนใจวา ใหเลื่อนแนวไปดานไหนครับผมอานแลว
ไมทราบวาจะแกไปแนวไหนปจจุบันบริเวณนี้อยางไรผมก็หวงนะครับเพราะวาน้ําหนา
เคหะฯมาลงบริเวณนี้ท้ังหมด และเพ่ือนสมาชิกสภาผมขออนุญาตเอยนามเลยทาน
สุรพจน กับทานพงษศักดิ์ ก็หวงอยูวาน้ําก็จะไปลงหลังเข่ือนคนชุมตามเดิม ถาเวลาน้ํา
มาเยอะถาลงหลังเข่ือนคนชุมจะมาทวมบริเวณมิตรภาพซอย ๔ เพ่ิมอีกหรือไม เพราะ
บริเวณนี้ผมพยายามตามอยูตลอดเพราะอยากแกปญหาหนาเซฟวันใหเรียบรอย
ขอบคุณครับทานประธานสภา

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ
ก็เนื่องจากวาการออกแบบข้ันแรกของเราเปนการออกแบบของทางเทศบาลของเรา
เอง และไดนําไปใหชลประทานดูมีการปรับแบบเพ่ือใหตรงหลักเกณฑท่ีชลประทาน
วางทางระบายลงสูจุดท่ีเหมาะสมตามท่ีชลประทานตองการลงหลังเข่ือนคนชุม
แนนอนครับ  สวนท่ีเปนหวงเรื่องของน้ําทวมหนาเซฟวนัท่ีปลอยน้ํามาลงบริเวณนี้ก็มี
ปญหาท่ีมิตรภาพซอย ๔ ผมวาปญหาหลักตองแกปญหาท่ีละลมหมอ  สวนหนาเซฟ
วันตองใหน้ําลงเร็วข้ึนแตไมใหน้ําจากการเคหะฯลงมาท่ีเซฟวัน  ทางเทศบาลไดมีการ
พูดคุยกับกองบิน ๑ ก็เปนโครงการรอเก็บกักน้ํา เราแกปริมาณน้ําฝนหนาเซฟวันผาน
ลงมาใหลงเร็วท่ีสุด  แตไมไดดึงน้ําท้ังหมดมาหนาเซฟวันแตเราแบงเปน ๓ – ๔ จุด
ผมม่ันใจวาถาดําเนินการไดไมตองรอชลประทานเปดสันเข่ือน  สมมุติทานลองนึกภาพ
ดูวาใหปริมาณน้ําจากเซฟวันลงเร็วข้ึนก็ตองเปดเข่ือนคนชุมนั้นหมายความวาปริมาณ
น้ําเข่ือนไปลงมิตรภาพซอย ๔ เพราะวากอนน้ําจากหนาเข่ือน และหนาเซฟวัน แตถา
เราปดตรงนี้กันไดบริเวณหนาเซฟวัน น้ําหนาเข่ือนก็ไมตองมาบวกกับหนาเซฟวัน
ขอบคุณมากครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน

สมาชิกทานใดอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ (สํานักการชาง) ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ทาน

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ (สํานักการชาง) แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ (สํานักการชาง)

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 7
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปน
รายการใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม)
เชิญทานรองบํารุง ครับ

นายบํารุง  เจริญพจน
รองนายกเทศมนตรี

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยกองสวัสดิการสังคม   มีความจําเปนตองจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือใหประชาชนทุกหมูเหลาไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีท่ีมีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ตลอดท้ังเพ่ือใหประชาชนไดรวมกันจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เปนประจําทุกปแตเนื่องจากเทศบาลนคร
นครราชสีมา  มิไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว  จึงจําเปนตองโอนเงินงบประมาณไปตั้ง
จายรายการใหม  โดยโอนลดจากสํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งาน
บริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน  คาใชสอย  ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ รายการ   คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาลนครนครราชสีมา  ซึ่งตั้งงบประมาณไว
12,000,000 บาท  ระหวางปใชไปแลว 5,500,000 บาท  คงเหลือ 6,500,000
บาท ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอสามารถโอนเพ่ิมได  จําเปนตองโอนไปตั้งจายรายการ
ใหม เปนเงิน 4,257,000 บาท ดังนี้

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารท่ัวไป
งบลงทุน
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 4,257,000 บาท

ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
+ กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว 4,257,000 บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซุมเฉลิมพระเกียรติไฟเบอรกลาส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ฯ ประกอบดวย กรอบ  ฉายาลักษณ ตราสัญลักษณ  ครุฑ  พานพุม (พุมทอง- พุม
เงิน) ปายทรงพระเจริญ  ฐานรองรับพรอมติดตั้ง  จํานวน 86 ซุมๆละ 49,500 บาท
เปนเงิน 4,257,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติ  การโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามขอ
27* ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ตอไปดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. ชลชาต ิ ตันจินดาประทีป  ครับ

นายชลชาติ ตนัจินดาประทีป
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ กระผม นายชลชาติ ตันจินดาประทีป
ผมอยากทราบวา ซุม ขอท่ีหนึ่ง  ติดตั้งบริเวณท่ีใดบาง  ขอท่ีสอง แบบผมยังไมเห็น
แบบวาเปนอยางไร  ขอท่ีสาม เรานําไปแทนซุมเดิมท่ีเขียนวาชุมชนแตละชุมชน
หรือไมเพราะในญัตติไมไดเขียนวาชุมชนดวยหรือไม  ครับขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
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ครับขอเชิญทาน พันตรีวินัย  สายตางใจ  ครับ
พันตรีวินัย  สายตางใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  พันตรีวินัย  สายตางใจ
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓ ตามท่ีกระผมทราบตอนนี้เทศบาลเรามี
ชุมชนอยู ๘๘ ชุมชน  แตในนี้เขียนไว ๘๖ ชุมชน  ผมอยากสอบถามวาทําไมถึงไม
รวมเปน ๘๘ ชุมชนเลยครับ  ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ กอนอ่ืนนะ
ครับเรื่องของซุมสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เปนจุดท่ีพ่ีนองประชาชนเคารพแสดงถึง
ความจงรักภักดีตอสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทุกชุมชน  ท่ีเตรียมไว ๘๖ ชุดกอนเดี๋ยว
คอยมีการเสริมเพ่ิมทีหลังครับ  ขอบคุณมากครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน

สมาชิกทานใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม)
ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ทาน

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม) แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม)

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 8
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม)
เชิญทานรองพงษเลิศ ครับ

นายพงศเลิศ สุภัทรวณิชย
รองนายกเทศมนตรี

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
เนื่องดวยปจจุบันหองประชุมกองสวัสดิการสังคม ชั้น 2 มีประชาชนมาใช

บริการดานการจัดสวัสดิการสังคม เปนจํานวนมาก เชน การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ  คนพิการ ผูปวยเอดส  การประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประชุมผูนํา
ชุมชน  การประชุมโครงการบานม่ันคงเมืองนครราชสีมา   การประชุม
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และสภาเด็กเยาวชนในเขตเทศบาลฯ  เปนตน
ซึ่งเฉลี่ยประมาณสัปดาหละ 3 - 4 ครั้งๆละ  ประมาณ 50 - 70 คน ประกอบกับ
สภาพพ้ืนท่ีของหองประชุมฯ มีสภาพเกา  ทรุดโทรม ทําใหประชาชนผูมารับบริการ
ไมไดรับการอํานวยความสะดวกเทาท่ีควร  ซึ่งหากจะใหการบริการประชาชนเปนไป
ดวยดี  จึงจําเปนตองปรับปรุงหองประชุมกองสวัสดิการสังคม  ชั้น 2 เพ่ือให
ประชาชนและผูมาขอใชหองประชุมเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของการใหบริการ
แตเนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมา  มิไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว  จึงจําเปนตอง
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายรายการใหม  โดยโอนลดจากสํานักปลัดเทศบาล
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน  คาใชสอย  ประเภท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ รายการ
คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาลนครนครราชสีมา
ซึ่งตั้งงบประมาณไว 12,000,000 บาท  ระหวางปใชไปแลว 5,500,000 บาท
คงเหลือ 6,500,000 บาท ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอสามารถโอนเพ่ิมได  จําเปนตอง
โอนไปตั้งจายรายการใหม  เปนเงิน 856,000 บาท ดงันี้

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารท่ัวไป
งบลงทุน
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 856,000 บาท

ประเภท  อาคารตางๆ
+ คาปรับปรุงหองประชุมกองสวัสดิการสังคม ชั้น 2 ตั้งไว 856,000 บาท

สําหรับจายเปนคาปรับปรุงหองประชุมกองสวัสดิการสังคม  ชั้น 2 ปรับปรุงพ้ืน
ภายในหองประชุมพ้ืนท่ีประมาณ 105 ตารางเมตร  ผนังติดวอลลเปเปอร
พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและครุภัณฑสํานักงาน   เปนเงิน 856,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติ  การโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามขอ
27* ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ตอไปดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. มติ  อังศุพันธุ  ครับ

นายมติ อังศุพันธุ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายมติ  อังศุพันธุ
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๑ ผมถือเปนเรื่องดีครับท่ีไดมีการปรับปรุง
สถานท่ีเก่ียวกับการใหบริการพ่ีนองประชาชนครับ  ผมวาไมวาจะเปนกองหรือ
หนวยงานไหนก็ตามมีการปรับปรุงก็เห็นดวยนะครับ  ผมขอฝากเรื่องหนึ่งครับ เรื่อง
ของสภาเด็กและเยาวชนคือท่ีผานมารูสึกวาท่ีสภาเด็กและเยาวชนจะใชพ้ืนท่ีของกอง
สวัสดิการสังคมไมแนใจวาชั้น ๒ หรือไม  ท่ีอยูในระหวางท่ีมีการปรับปรุงไดมีพ้ืนท่ี
ใหกับสภาเด็กและเยาวชนหรือไมครับ  ทางเทศบาลเราไดใหความสําคัญกับสภาเด็ก
และเยาวชนผมคิดวาเปนเรื่องดีนะครับท่ีจะใหเด็กเรียนรูการทํางานของสภาไดเรียนรู
การทํางานของระบบการเมืองโดยในภาวะปจจุบันท่ีมีการขัดแยงตางๆ เด็กไดมา
เรียนรู  ผมอยากฝากเรื่องพ้ืนท่ีท่ีจะใหสภาเด็กและเยาวชนไวทํางานนะครับ ผมอยาก
ฝากกองสวัสดิการฝากจัดพ้ืนท่ีไวใหสภาเด็กและเยาวชนดวยนะครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม จํานวน ๑๘ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน

สมาชิกทานใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม)
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ขอไดโปรดยกมือครับ
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ทาน

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม) แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม)

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 9
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (สํานักการชาง) เชิญทานรองบํารุง ครับ

นายบํารุง  เจริญพจน
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ไดดําเนินงานศูนยกําจัดขยะมูลฝอย จากการ

ดําเนินงานในป ๒๕๕๖ มีปริมาณขยะเขาสูศูนยฯ เกินกวาความสามารถของระบบ ทําให
บอฝงกลบท่ี ๑ ถูกใชงานจนเต็มพ้ืนท่ี และมีสภาพน้ําชะขยะไหลนอง เนื่องจากไมมีวัสดุ
ปกคลุมขยะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฝนตก น้ําฝนจะนําพาน้ําชะขยะไหลนองบนพ้ืน
ถนน เขาสูชุมชนและแหลงน้ําบริเวณขางเคียง ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน จาก
กลิ่นเหม็นและน้ําเสีย ดังนั้นเพ่ือเปนการบําบัดความเดือดรอนของประชาชน จึงมีความ
จําเปนตองจัดซื้อดินถมจํานวน ๑๕,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร เปนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท
(สองลานสองแสนหาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือนํามาปกคลุมขยะในบอฝงกลบท่ี ๑ และแตงบอ
ไมใหน้ําชะขยะ และขยะลนปากบอ

เนื่องจากเทศบาลฯ ไมไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว และมีความจําเปนเรงดวนท่ี
จะตองจัดซื้อดินเพ่ือนํามาปกคลุมขยะในบอฝงกลบท่ี ๑ จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนเงิน
๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองลานสองแสนหาหม่ืนบาทถวน) ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงิน
สะสม ณ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เม่ือกันยอดเพ่ือทุนสํารองรอยละ ๒๕ แลวจะมีเงินสะสมท่ี
สามารถใชจายไดเปนเงิน ๑๓๙,๙๑๒,๙๓๔.๑๐ บาท (หนึ่งรอยสามสิบเกาลานเกาแสนหนึ่ง
หม่ืนสองพันเการอยสามสิบสี่บาทสิบสตางค) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ขอ ๘๙ ความวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปนี้

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการ
ท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ
ประเภทตามระเบียบแลว

(๓) เม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม
เกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการจาย
ขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว เพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. สมชาย  สถิตเดชกุญชร  ครับ

นายสมชาย สถิตเดชกุญชร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายสมชาย สถิตเดชกุญชร
การจัดเก็บขยะมูลฝอยผมเห็นดวยครับ  แตผมมีขอสังเกตวาเม่ืองบประมาณปท่ีแลว
เรามีการขุดดินท่ีหนองบอนไวผมก็เลยเรียนถามประธานสภาเทศบาลฝากถามถึง
ผูบริหารวาดินท่ีหนองบอนบริเวณนั้นเราสามารถนํามาฝงกลบหรือปรับปรุงตกแตง ให
เกิดประโยชนจะประหยัดคาใชจายในเทศบาลไดหรือไมครับขอบพระคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ
เรื่องหนองบอนครับ บริเวณท่ีเราขุดบอครับ เรามีการขุดบอเพ่ิมข้ึน  นําดินท่ีขุดไป
ปรับบริเวณท่ีต่ําจะไดเพ่ิมพ้ืนท่ีใหสูงคิดวาอนาคตไวใชงานได  ถาเราขุดบริเวณนี้ยาย
ดินไปท่ีขยะ คาขนสงจากจุด A ไป จุด B ก็เกินจากกับคาท่ีเราซื้อท่ีดินจากจุด B ครับ
ขอบคุณมากครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ครับขอเชิญทาน สท. ปติพงษ  พราหมณี  ครับ

นายปติพงษ  พราหมณี
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปติพงษ  พราหมณี
เพ่ือนสมาชิกสภาไดฝากถามเรื่องเก่ียวกับราคา รถสิบลอ ๑ คัน ไดประมาณ ๑๐ คิว
ปกติราคานาจะอยูประมาณ ๑,๐๐๐ บาท  แตในนี้รูสึกจะคํานวณออกมาแลว
ประมาณ ๑,๕๐๐ บาท ยังไงก็อยากใหตรวจสอบราคาดูอีกครั้งนะครับในการท่ีจะ
ประมูลหรืออยางไรสามารถตอรองไดเม่ือเทียบกับราคามาตรฐานท่ัวไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  ชี้แจงครับ

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ
ก็ยังใหทางสํานักการชางดูใหเรียบรอยครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน

สมาชิกทานใดอนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(สํานักการชาง) ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ทาน

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(สํานักการชาง) แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สํานักการชาง)
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ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 10
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 (สํานักการชาง) เชิญทานรองบํารุง ครับ

นายบํารุง  เจริญพจน
รองนายกเทศมนตรี

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ไดดําเนินการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย และไดเริ่มใชงาน

บอฝงกลบท่ี ๒ เม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ แตเนื่องจากโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณใหปูแผน HDPE และระบบระบายน้ําท่ีบอฝงกลบท่ี ๒
เพียงครึ่งบอ ยังคงเหลือท่ียังไมดําเนินการอีกครึ่งบอ แตเนื่องจากบอฝงกลบท่ี ๒ ไดเริ่ม
ใชงานแลวประมาณรอยละ ๖๐ และมีน้ําชะขยะซึมลงสูชั้นดินไปปนเปอนน้ําใตดิน ทําให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนในการนําน้ําใตดินไปผลิตน้ําประปา ดังนั้น เพ่ือเปนการ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน จึงจําเปนตองเรงดําเนินการปูแผน HDPE และติดตั้ง
ระบบระบายน้ํา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) เพ่ือใหทันตอการ
รองรับขยะท่ีเพ่ิมข้ึนได

เนื่องจากเทศบาลฯ ไมไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว และมีความจําเปนเรงดวนท่ี
ตองการดําเนินการปูแผน HDPE และติดตั้งระบบระบายน้ํา จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม
เปนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงิน
สะสม ณ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เม่ือกันยอดเพ่ือทุนสํารองรอยละ ๒๕ แลวจะมีเงิน
สะสมท่ีสามารถใชจายไดเปนเงิน ๑๓๙,๙๑๒,๙๓๔.๑๐ บาท (หนึ่งรอยสามสิบเกาลานเกา
แสนหนึ่งหม่ืนสองพันเการอยสามสิบสี่บาทสิบสตางค) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ขอ ๘๙
ความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ินภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้

(๑.) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการ
ท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด

(๒.) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ
ประเภทตามระเบียบแลว

(๓.) เม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดใหการจายขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว เพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน



๒๗

สมาชิกทานใดอนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(สํานักการชาง) ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ทาน

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(สํานักการชาง) แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สํานักการชาง)
ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 11

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจาย
เปนรายการใหม (สํานักปลัดเทศบาล) เชิญทานรองบํารุง ครับ

นายบํารุง  เจริญพจน
รองนายกเทศมนตรี

เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยครุภัณฑคอมพิวเตอรของงานระบบและมาตรฐานงานบุคคล  มีอายุการใช

งานมานานทําใหประมวลผลการปฏิบัติงานลาชา   และเครื่องคอมพิวเตอรของงาน
วินัยปจจุบันชํารุดใชงานไมได  จึงมีความจําเปนจะตองมีการจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช
ใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน

แตเนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมามิไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว จึง
จําเปนตองโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  คือ

โอนตั้งจายเปนรายการใหม
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

- ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวม 79,400 บาท

+ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1
จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1
(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)  (รายละเอียดตามกระทรวง ICT)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท  เปนเงิน 50,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

+ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 26,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
(30 หนาตอนาที) (รายละเอียดตามกระทรวง ICT) จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท  เปนเงิน 26,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

+ เครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน 3,400 บาท

สําหรับจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 750 VA สามารถ
สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที (รายละเอียดตามกระทรวง ICT)
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จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท  เปนเงิน 3,400 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

โดยโอนลดจาก
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ
รายการ   คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหาร

เทศบาลนครนครราชสีมา
จํานวน 12,000,000 บาท โอนลดครั้งกอน 5,500,000 บาท คงเหลือ 6,500,000 บาท
ระหวางปงบประมาณยังไมไดจาย จึงขอโอนลด เปนเงิน 79,400 บาท

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามขอ 27
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2541 ความวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน   หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” ตอไปดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ทาน

สมาชิกทานใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
(สํานักปลัดเทศบาล) ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ทาน

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
(สํานักปลัดเทศบาล) แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
(สํานักปลัดเทศบาล)

ประธานสภาเทศบาล วันนี้ ไดประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบรอยแลว    ผมตองขอขอบคุณ
ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก   ผูอํานวยการกอง   ทานประธานชุมชน
สื่อมวลชน  และขาราชการทุกทาน  ท่ีไดเขารวมประชุม และรวมสังเกตการณ
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปดการประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
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คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
( นายปรีชา     สุขพานิช )

(ลงชื่อ) กรรมการ
( นายมติ      อังศุพันธุ )

(ลงชื่อ) กรรมการ สําเนาถูกตอง
( นางนันทนา     แดงใหม )

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางเสาวณีย   สุจริยา)
( นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย ) เจาพนักงานธุรการ ๖ว

(ลงชื่อ) กรรมการ
( นายพงษศักดิ์  ตั้งสิทธิประเสริฐ )

(ลงชื่อ) กรรมการ
( นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล )

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
( นายสุพจน    ไทยสมัคร )

สภาเทศบาลไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ) ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)


