
 (สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี   ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๗    เวลา   ๐๙.๐๐   น. 

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

ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล 

๒.  นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล    
๔.  นางจุรีรัตน ์  ภูห้องไสย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม    สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นายชลชาติ            ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๗.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๘.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล  
      ๙. นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๐. นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๑. นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๒. นายปิติพงศ์  พราหมณี   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๓. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๑๕. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๖. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๗. นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๘. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๙. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๒๑. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๒. นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร    สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๓. นายฉัตร           สภุัทรวณิชย์     สมาชิกสภาเทศบาล   

          ๒๔. นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังสิทธิประเสริฐ        สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๒๕. นายวีระชัย   ทองไพบูลย์   เลขานุการสภาเทศบาล  

   
ผู้เข้าร่วมประชุม  
            ๑.  นายสุรวุฒิ    เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
   ๒.  นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์   รองนายกเทศมนตรี 
    ๓. นายพงษ์เลิศ             สภุัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี    
       ๔.  นายบํารุง  เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี  

                    ๕.  นายขรรค์ชัย  สุภิมารส   รองนายกเทศมนตรี 
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๖.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
   ๗.  นายรังสรรค์  อินทรชาธร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๘.  นายรัฐนันท์   เชิดชัย   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
    ๙.  นายปุณวัช     อรรครน้อย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๑๐.  นายพิมล      พิทักษ์ศิลป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  ๑๑. นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล 

๑๒. นายสันติ   เกิดโมฬี   รองปลัดเทศบาล 
    ๑๓. นายกัมปนาท   บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
    ๑๔. นายอํานวย     ปราณีตพลกรัง    ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
   ๑๕. นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
   ๑๖. นางนิลุบล  โชคบัญชา           ผู้อํานวยการสํานักการคลัง    
          ๑๗. นางอธิชา  รุมพล    ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 
   ๑๘. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
     ๑๙. นางเนตรดาว  ทองประกอบ  ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
    ๒๐. นางนิยดา  เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  

๒๑. นางคู่ขวัญ    บุญชัยสุข     ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
           ๒๒. นางวริษฐา  พรรณภัทราพงษ์  ผู้อํานวยการส่วนบริการการแพทย์ฯ 
  ๒๓. นางสาววันทนี   ฮิมหม่ันงาน      ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 

๒๔. นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ  รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
๒๕. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๖. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
๒๗. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
๒๘. นางจิรภา  ศิริวัฒน์   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
๒๙. นายบุญเชิด  พิณปรุ     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

  ๓๐. นายบุญมี   เดชาวุธ    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๓๑.  นายวรวิทย์  วัฒนโรจนกิจ  ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๑ 
๓๒. นายรุจวิทูร   ชาติกล้า  ศรีคํา   ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๒ 
๓๓. นายประเวชพล นนทะไชย  ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๓ 

  ๓๔. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๓๕. นายพูนศักด์ิ   วัฒนธนาพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
๓๖. นายสายชล   ปราณีตพลกรัง   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ 
๓๗. นางสาวปริณดา พิทักษ์ธานินทร์  หัวหน้าแผนงานและโครงการ 
๓๘. นางสาววาสนา  สนิทโกศัย   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว. 
๓๙. นางภัทมาภรณ์   บุญชู   เจ้าพนักงานการคลัง  ๕ 
๔๐.  นายวิสฐิ   วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 

    ๔๑. นางเสาวณีย์           สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว 
    ๔๒. นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
                     ๔๓. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
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   ๔๔. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
    ๔๕. นายฉัตรชัย   ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

๔๖. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๔๗. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก  พนักงานจ้างท่ัวไป 

   ๔๘. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
   ๔๙. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป  

๕๐. นางสาววีณา   มานะตะคุ    พนักงานจ้างท่ัวไป 
                     ๕๑. นางศศิกานต์ อุดรไสว   เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ๕๒. น.ส.ศิริพร  กองแก้ว   นักวิชาการเงินและบัญชี  7ว 

๕๓. นางสุพาภรณ์ กลั่นวารี   พยาบาลวิชาชีพ 8 วช 
๕๔. น.ส.ศุภวิตา  โชติวัฒนากลาง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 7ว  
๕๕. นายอุทิศ  ศิริคุณ   นายช่างโยธา  7ว 
๕๖. นางภัทธริดา ชมกลาง   หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน ์
๕๗. นางกิตติยา  ศิลป์ประเสริฐ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  7ว 
๕๘. น.ส.นิตยา  จงจอหอ   พนักงานจ้างท่ัวไป 
๕๙. น.ส.พรกนก  ประเสริฐพงศ์ธร   พนักงานจ้างท่ัวไป  
๖๐.  ด.ต.หญิง วิมน ขอแนบกลาง  ประธานชุมชนทุ่งมหาชัย 
๖๑.  นายเฉลิมศักด์ิ กุศลการณ์  ประธานชุมชนชลประทาน 
๖๒.  น.ส.นิตยา  สําเนียงใหม่  สื่อมวลชน 
๖๓.  นางสาวณัฐกานต์ บางกระ      เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๔   จด/บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุม  เวลา     ๐๙.๐๐       น.     
     

               โดย  นายนิวัฒน ์ ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  เทศบาลนครนครราชสีมา   
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓ ประจําปี  2557   ครั้งท่ี 1     

    เนื่องจาก  นายอารมณ์   ทางตะคุ เลขานุการสภาเทศบาลนครนครราชสีมามี
ภารกิจจําเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าท่ีได้ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 
2554  ข้อ 19 วรรคท้าย “ในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู่   หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี 
ให้สภาท้องถ่ินเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาท้องถ่ินเฉพาะในการประชุม
คราวนั้น   โดยนําความในข้อ  13  และข้อ 16  วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้น
แต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ”   จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
เสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลนครนครราชสีมาในครั้งนี้ด้วยครับ      
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พันตรีวินัย สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓ ผมขอ
เสนอ นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องครับ 
สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ   
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีก ดังนั้น สภาเทศบาลแห่งนี้เสนอชื่อ  
นายวีระชัย  ทองไพบูลย์ เพียง 1 คน ให้ถือว่า นายวีระชัย  ทองไพบูลย์ เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในครั้งนี้นะครับ 
     ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ผมขอแก้ไข  ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  ญัตติ 
ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดบัวใหญ่  พ.ศ. .... เป็น  ระเบียบวาระท่ี  7  
เรื่องอ่ืน ๆ เรื่อง ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดบัวใหญ่  พ.ศ. ....และขอ  
แก้ไข  ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  เป็น  ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่อง 
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2557                                  
     และขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุมสามัญแห่งสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญสมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจําปี  2557   เชิญครับ                                 

นายวีระชัย  ทองไพบูลย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๗ 

…………………………………..…….. 
 

    ตามมติสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
สมัยแรก เม่ือวันท่ี  ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗   กําหนดให้เริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี ๒๕๕๗   ต้ังแต่วันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  
มีกําหนด  ๓๐ วัน  
      ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖   จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๗  
ต้ังแต่วันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป   มีกําหนด  ๓๐  วัน 
 

                ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๗   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                           ธนาคม   วิมลวัตรเวที 
                                       (นายธนาคม   วิมลวัตรเวที)                                                                      
     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 เรื่องท่ี ๑   ผมขอแนะนําผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใหม่ดังต่อไปนี้ 

- นายขรรค์ชัย   สุภิมารส          รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 
- นายรังสรรค์    อินทรชาธร       ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
- นายรัฐนันท์    เชิดชัย            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
- นายปุณวัช     อรรครน้อย       ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
- นายพิมล       พิทักษ์ศิลป       เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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เรื่องท่ี  ๒   เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี  
ประจําปี ๒๕๕๗     
 

      ตามท่ีนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยถือปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ 
ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓)ถึง พ.ศ. 
๒๕๕๒ ท่ีบัญญัติให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล และให้จัดทํารายงาน 
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี นั้น      
        บัดนี้ ได้จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจําปี  
๒๕๕๗  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส่งมาด้วยนั้น  จึงขอเสนอ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจําปี ๒๕๕๗  มาเพ่ือ
โปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาต่อไปด้วย  

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                          
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี 2557 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  23  กรกฎาคม  2557 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใดขอแก้ไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๐  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  2๐  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย                        
วิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  23  กรกฎาคม  2557 
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  23  กรกฎาคม  2557  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2   ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  23  กรกฎาคม  2557 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2558  วาระท่ี  1   (กองวิชาการแผนงาน)   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา ในสมัยประชุมนี้ ซ่ึงได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
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  บัดนี้ ถึงเวลาท่ีจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
นครนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 
   1. สถานะการคลังของงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2556 มีเงินฝากธนาคารท้ังสิ้น จํานวน 986,514,331.18 บาท 
เงินสะสม จํานวน 498,951,014.25 บาท และทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 
316,831,936.39 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของงบประมาณรายจ่าย
ท่ัวไป    มีรายรับจริง จํานวน 1,119,763,998.32 บาท และรายจ่ายจริง จํานวน 
795,507,981.80 บาท ดังนี้ 
 งบกลาง       94,285,199.48  บาท 
 งบบุคลากร ประกอบด้วยหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว 
                                  342,172,904.44  บาท 
 งบดําเนินงาน ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 และหมวดค่าสาธารณูปโภค                  290,936,821.26  บาท 
          งบลงทุน ประกอบด้วยหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
                                                               11,188,372.60  บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน ประกอบด้วยหมวดรายจ่ายอ่ืน      4,589,000  บาท  
 งบเงินอุดหนุน ประกอบด้วยหมวดเงินอุดหนุน   52,335,684.02  บาท 
ของงบเฉพาะการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 
 กิจการประปา มีรายรับจริง จํานวน 249,981,999.37 บาท รายจ่ายจริง 
จํานวน 244,187,391.85 บาท  
 กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 มีรายรับจริง จํานวน 
78,643,284.76 บาท รายจ่ายจริง จํานวน 45,559,300.06 บาท 
 กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 มีรายรับจริง จํานวน 
67,725,551.43 บาท รายจ่ายจริง จํานวน 41,769,467.41 บาท 
       กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 มีรายรับจริง จํานวน 
50,686,315.62 บาท รายจ่ายจริง จํานวน 33,002,156.23 บาท 
 กิจการสถานีขนส่งแห่งท่ี 1 มีรายรับจริง จํานวน 2,930,381.07 บาท 
รายจ่ายจริง จํานวน 2,628,081.27 บาท 
   3. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลนครนครราชสีมาได้ประมาณการรายรับไว้
รวมท้ังสิ้น  1,539,982,300 บาท ตํ่ากว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประมาณ
ร้อยละ 0.28 แยกเป็นรายรับงบท่ัวไป จํานวน 1,010,558,000 บาท และรายรับงบ
เฉพาะการ จํานวน  529,424,300 บาท  ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประมาณ
การรายรับไว้รวมท้ังสิ้น 1,478,657,400 บาท แยกเป็นรายจ่ายงบท่ัวไป จํานวน 
1,010,558,000 บาท และรายจ่ายงบเฉพาะการ จํานวน 468,099,400 บาท  
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   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานของงบท่ัวไป จํานวน 1,010,558,000 บาท 
ดังนี้ 
 ด้านบริหารท่ัวไป 
 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป   102,089,800  บาท 
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน    21,823,900  บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 - แผนงานการศึกษา    397,067,200  บาท 
 - แผนงานสาธารณสุข      55,921,400  บาท 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์       4,953,900  บาท 
 - แผนงานเคหะและชุมชน     174,089,200  บาท 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     17,695,300  บาท 
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    18,673,800  บาท 
 ด้านการเศรษฐกิจ 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     27,152,100  บาท 
 - แผนงานการพาณิชย์         1,388,300  บาท 
 ด้านการดําเนินงานอ่ืน  
 - แผนงานงบกลาง    189,703,100  บาท 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จํานวน 468,099,400 บาท แยกตามรายจ่ายดังนี้ 
 งบกลาง      135,323,300  บาท 
 งบบุคลากร       45,832,200  บาท 
 งบดําเนินงาน     201,896,400  บาท 
 งบลงทุน         4,533,500  บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน       80,514,000  บาท 
การต้ังงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนพัฒนาในด้านการศึกษา การ
สาธารณสุข การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
อยู่ดีมีสุข การต้ังงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ต้ังจ่าย
ไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541 รวมถึงหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง โดยต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้
ตามความจําเป็น และความเหมาะสมแห่งสถานะการคลังของท้องถ่ินในปัจจุบัน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
    ในโอกาสนี้ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 เพ่ือสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้โปรดพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ 

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมาเขต  ๓ ครับ ผมขอหารือท่านประธานสภาเทศบาลครับ
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เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ของเทศบาลนครนครราชสีมา  ซ่ึงมีเงินจํานวนมากครับพันกว่าล้านบาท  
ผมอยากเสนอท่านประธานสภาเทศบาลให้วาระการประชุมเป็นไปอย่างกระชับและ
รวดเร็วอยากให้เรียงลําดับการอภิปรายของเพ่ือนสมาชิกสภาเป็นไปตามลําดับตารางเล่ม
สีฟ้าครับ คือ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน  แผนงาน
การศึกษา  แผนงานสาธารณสุขแผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนงานเคหะและชุมชน  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนงานการพาณิชย์  และแผนงานด้านงบกลาง
เป็นอันดับสุดท้าย  หากท่านสมาชิกท่านใดข้ามไป  ก็ขอความกรุณาท่านประธานสภา
เทศบาลให้ย้อนกลับมาใหม่ เพราะมีเนื้อหาค่อนข้างมาก  และขอเวลาในการอ่านแผนใน
เอกสารประมาณช่วงหนึ่งนะครับ  ขอผู้รับรองด้วยครับ   

ประธานสภาเทศบาล ครับผู้รับรองถูกต้องครับ  ครับตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได้ขอ เราจะพิจารณาราย 
ละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นตามข้ันตอนในเล่นสีฟ้าก่อน 
นะครับ  จะพิจารณาตามแผนเพราะในปีนี้การจัดทําแผนงบประมาณได้เปลี่ยนรูปแบบ
เล่มใหม่  จะเป็นแบบแผนงานครับ  ดังนั้นการพิจารณางบประมาณในปีนี้ก็ฝากท่าน
สมาชิกครับดูตามแผนงาน ตามละเอียดต่างๆ ต่อไปเราจะเริ่มในส่วนท่ี ๑ เล่มสีฟ้า 
นะครับ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงไว้   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ขอเชิญ สท. สุกัญญา  ชํานิกุล 

นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันสุกัญญา ชํานิกุล  สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา เขต ๔ ก่อนท่ีจะมาถึงเรื่องรายรับนะคะเปิดหน้า ๑-๑  มาดูข้อ ๑.๑.๔  
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน  ๑๐๖ โครงการ อันนี้
คาดว่าน่าจะเป็นท่ีเข้าใจว่าลักษณะท่ีว่าประมูลงานไปแล้วยังเบิกเงินไม่เสร็จหรือว่างาน
ยังไม่แล้วเสร็จ  และข้อ  ๑.๑.๕ รายการท่ีได้กันเงินโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน  
๑๓๕ โครงการ น่าจะเป็นกรณีท่ียังไม่มีการประมูลหมายถึงว่างบประมาณโครงการต่างๆ 
ผ่านมาแล้วมีเงินแล้วแต่ว่ายังไม่จัดซ้ือจัดจ้าง ดิฉันได้ดูบรรทัดข้างบน ณ วันท่ี ๓๐  
กันยายน ๒๕๕๖ ระยะเวลาผ่านมาเกือบ ๑ ปีแล้วก็เลยอยากทราบว่า ๑๓๕  โครงการนี้
ท่ียังไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างมีโครงการอะไรบ้าง  ดิฉันก็อยากทราบเหมือนกัน  เพราะว่า 
พ่อแม่พ่ีน้องของดิฉันก็ยังคอยอยู่ว่าโครงการอนุมัติเงินไปแล้วมีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือไม่
จะได้ทําเข้าใจและจะได้รู้ว่ายังไม่ถึงข้ันตอนตรงนี้ ก็อยากทราบสาเหตุว่า ๑. ทําไมถึงช้า 
ทําไมไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง  ๒. มีโครงการอะไร  ต่อไปเรื่องรายรับ หน้า ๒-๑๕  คือเรื่อง
นี้ก็เคยอภิปรายมาแล้วในเรื่องภาษีป้าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รับมา ๑๙ ล้าน  ปี พ.ศ.๒๕๕๗  
ต้ังประมาณการไว้ ๑๘ ล้าน  และปี พ.ศ.๒๕๕๘  ต้ังประมาณการไว้  ๑๘  ล้าน  ดิฉันคิด
ว่าน่าจะเพ่ิมรายได้เพราะว่าตอนนี้ป้ายโฆษณาค่อนข้างท่ีจะมาก  และท่ีสําคัญป้ายท่ีเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เยอะมาก  ตอนนั้นเคยถามแล้วได้รับคําตอบว่าป้ายอิเล็กทรอนิกส์
เราสามารถเก็บภาษีป้ายในอัตราสูงสุดก็เลยอยากทราบความคืบหน้าว่าตอนนี้เรามี
หลักเกณฑ์ใหม่สําหรับการจัดเก็บภาษีป้ายอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  ต่อไปหน้า ๒-๑๖  
ค่าปรับการผิดสัญญา  เรามาดูปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ๒,๖๔๔,๖๐๘ บาท  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒,๙๒๘,๘๐๕ บาท  แต่พอปี พ.ศ. ๒๕๕๖  อยู่ท่ี ๖,๑๐๐,๖๐๖  บาท  ถามว่าอยากดีใจ
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กับเรื่องนี้หรือไม่ก็ไม่อยากดีใจเพราะถึงจะเป็นรายรับของเราแต่เราก็ไม่อยากให้เป็น
รายรับมากกว่านี้ก็เข้าใจคะว่ามีกฎเกณฑ์ ระเบียบของหน่วยงานแต่ก็อยากฝากว่าในการ
คัดเลือกผู้ท่ีรับเหมา  เราไม่ได้อยากได้เงินท่ีผิดสัญญาเราอยากได้งานท่ีดีเพ่ือพ่อแม่พ่ีน้อง
ของเราจะได้ใช้สาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ อยากจะฝากไปถึงคณะกรรมการท่ีตรวจรับ
งานนะคะต้องให้มีคุณภาพ  ดิฉันก็ขอพูดเรื่องหมวดรายรับแค่นี้ก่อนนะคะ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ 

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมาเขต  ๓ ครับ ผมขอเพ่ิมเติมของท่านสุกัญญาครั  ในหมวด
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หน้า ๒-๑๗  ผมไม่เข้าใจในปีท่ีผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรามีเลยพอปี พ.ศ. ๒๕๕๘  มี ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  และภาษีท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นอย่างมากครับ   คือภาษีสุรานะครับปีนี้
ทําไมเราจัดเก็บน้อยลงไปถึง - ๑๓ เปอร์เซ็นต์และภาษีสรรพสามิต- ๒๓ เปอร์เซ็นต์ ครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เชิญ สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมาเขต  ๓ ครับ  ขออนุญาตอภิปรายเสริมท่านสมาชิกสภา  ท้ัง  
๒ ท่านในส่วนตัวของผมมีเรื่องภาษีโรงเรือน ประเด็นของผมเนื่องจากเป็นสมาชิกสภา
เขต ๓ และได้ออกพ้ืนท่ีบ่อยก็มีความรู้สึกว่าบ้านเราในปีท่ีผ่านมามีความเจริญค่อนข้าง 
มากนะครับ  พ้ืนท่ีแต่ก่อนท่ีเป็นพ้ืนท่ีว่าง ปัจจุบันเด๋ียวนี้ไม่มีพ้ืนท่ีว่างแล้ว ข้ึนเป็นอาคาร
พาณิชย์เป็นหอพักเยอะมาก และร้านอาหารต่างๆ  ในปีท่ีผ่านมาข้ึนเยอะมาก  ผมเลย
คิดว่าภาษีโรงเรือน  กับภาษีป้ายเราน่าจะมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ในส่วนตัวผมอยากทราบว่า 
ในการจัดเก็บภาษีเราได้ใช้ในตัวแผนท่ีภาษีท่ีเราก็ทําอยู่ใช้ได้เต็มศักยภาพหรือไม่  ถ้าเต็ม
ศักยภาพผมว่าน่าจะมีตัวเลขท่ีค่อนข้างน่าจะเพ่ิมข้ึนนะครับ  ในส่วนตัวผมขออภิปราย
เท่านี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปราย  ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ ตอบข้ออภิปรายครับ 

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็
จะทําความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องท่ีท่านสมาชิกสภาสงสัย  ประเด็นแรกท่ี สท. สุกัญญาได้
สอบถามโครงการโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน  ๑๓๕ โครงการ  ผ่านมาเกือบ ๑ ปี
จนถึงวันนี้เป็นโครงการโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเหลืออยู่เพียง  ๒๑  โครงการ  ก็จะมีใน
ส่วนของสํานักการศึกษาเป็นเรื่องของการปรับปรุงสถานท่ี มี ๓  โครงการอาจจะติดขัด
เรื่องสถานท่ีท่ียังไม่ได้ส่งมอบ เพราะว่าเด็กนักเรียนยังใช้อยู่ คือยังเปิดเทอมอยู่  สํานัก
การช่าง มี  ๒  โครงการเรื่องผนังกันดินและจัดระเบียบสายไฟฟ้าสวนสาธารณะโดยรอบ
พอดีต้องทําร่วมกับหน่วยงานภายนอกก็จะเริ่มดําเนินการตามถนนสายหลัก  ส่วนช่าง
สุขาภิบาลมี  ๑  โครงการ การปรับปรุงสถานีสูบน้ํา  อีกโครงการคือการขอสร้างสถานี
ดับเพลิงย่อยท่ีค้างต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน ๕ ล้านบาท  เนื่องจากยังมีปัญหาเรื่อง
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พ้ืนท่ีครับเพราะว่ายังไม่ได้รับอนุมัติการใช้พ้ืนท่ีจากกรมธนารักษ์จังหวัด นะครับ  
โครงการส่วนใหญ่จะเป็นการจัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องออกกําลังซ่ึงก็อยู่ระหว่างการจัดซ้ือ  
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สืบศิริข้างบ้าน เลขท่ี  ๑๕๒ และก็ซอยไฟฟ้าเราได้
พิจารณากันหลายรอบว่าจะทําหรือไม่ทําแล้วจะเกิดประโยชน์หรือไม่ครับตอนกําลัง
ดําเนินการแก้ไข  ในการต้ังใหม่ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีของสํานักปลัดเทศบาลท้ังหมด  
๒  โครงการ  กองวิชาการและแผนงาน  ๒  โครงการ  และกองสวัสดิการสังคมในการ
ปรับปรุงห้องประชุม   ผมเข้าใจว่าท้ังหมดท่ีกล่าวได้เสนอจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว ยกเว้นการ
ขอก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยครับ  ส่วนเรื่องในภาษีป้ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจัดเก็บตอนนี้
ภาษีป้าย LED  มีบริษัทท่ีนํามาลงในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเราท้ังหมดมีอยู่ ๖ ราย  
มีป้ายอยู่ประมาณ  ๑๑  แห่ง ซ่ึงเป็นป้ายขนาดใหญ่เราจัดเก็บภาษีในอัตราสูงสุดอยู่แล้ว
คือ ๕๐๐  ตารางเซนติเมตรต่อ  ๕๐๐  บาท ป้ายหนึ่งจะเสียภาษีต่อปีนะครับเฉลี่ยแล้ว
ประมาณ  ๗๐,๐๐๐  บาทกว่าๆ  ในปีท่ีแล้วเราเก็บค่าป้ายเฉพาะจนถึงวันนี้ค่าป้าย
ท้ังหมดรวมทุกชนิดเลยได้  ๑๙  ล้านบาทก็ถือว่าดีกว่าปีท่ีผ่านมานะครับ  สําหรับเรื่อง
ค่าปรับการผิดสัญญาและคัดเลือกผู้รับจ้างท่ีมีฝีมือทางเราก็พยายามจะคัดเลือกครับแต่
ว่าบางทีเรื่องของหลักธรรมาภิบาล  เรื่องหลักเกณฑ์ของการประมูล เราได้แต่ควบคุม  
เร่งรัด  แต่บางรายทําหนังสือเตือน  ๕-๖  ครั้ง ก็ยังเฉย  ผมก็ให้ช่างควบคุมงานดูแล  
บางทีปริมาณช่างเราไม่พอกับปริมาณงาน  แต่โครงการใหญ่ๆ ท่ีมีผลกระทบกับชีวิตของ
ประชาชนหรือการสัญจรไปมา  ท่านนายก และคณะผู้บริหารก็ได้ช่วยกันดูแลอย่าง
ใกล้ชิดนะครับ  ต่อไปเรื่องภาษีจัดสรรเนื่องจากภาษีรถยนต์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดิมเป็น
ของเทศบาลและก็เปลี่ยนไปเป็นของ อบจ.ล่าสุดได้กลับมาเป็นของเทศบาล  ส่วนภาษี
สุรา  ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีท่ีทางส่วนกลางเขาจัดเก็บ  เราก็ตอบไม่ได้ว่าทําไมถึงลบ  
ส่วนคําถามท่านวินัยนะครับในส่วนเรื่องของภาษีโรงเรือนและท่ีดินแน่นอนครับปีนี้มีการ
ก่อสร้างข้ึนมาเรื่อยๆ  ข้ึนมาในปีนี้จะมีผลในการจัดเก็บภาษีของเราปีหน้า  แต่ว่าท้ังนี้
ท้ังนั้นสํานักการช่างเราได้ส่งข้อมูลมีการปรับแผนท่ีภาษีซ่ึงถ้าเราเห็นฐานข้อมูลแล้ว
ฐานข้อมูลจะเพ่ิมข้ึนทุกปีแต่ว่าจํานวนเงินบางรายมีการต่อรองการต้ังงบประมาณมีสูตร
การต้ังส่วนใหญ่เราเห็นได้ว่าทุกปีเราต้ังไว้เท่านี้  แต่เราจะะเก็บได้สูงกว่าทุกครั้งไปเวลา
ต้ังงบประมาณเราจะมีสูตรการต้ังร้อยหนึ่งบวกหนึ่งประมาณนี้จะมีวิธีการต้ังสูตร
งบประมาณการเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองบํารุง  เจริญพจน์  ครับ 
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ต้อง
เรียนว่าวันนี้ประชุมเรื่องงบประมาณซ่ึงมีความสําคัญในการพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีหวังดีท่ีท่านหยิบยก
โครงการซ่ึงค่ังค้างต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาอภิปรายในวันนี้ต้องเรียนว่าโครงการปี พ.ศ. 
๒๕๕๖  ได้มีการประชุมกันทุกเดือนระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารพยายาม
ดําเนินการให้แล้วเสร็จซ่ึงปัจจุบันนี้โครงการในส่วนต่างๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเสร็จไป
มีการจัดซ้ือจัดจ้างไปเกือบหมดแล้วเหลือไม่ก่ีโครงการ ต้องกราบเรียนท่านสมาชิก
เทศบาลท่ีถามมา  คือท่านสุกัญญาด้วยความเป็นห่วงเรื่องการพัฒนาเทศบาล  ต้องเรียน
อย่างนี้ว่า  มีโครงการหนึ่งซ่ึงปัจจุบันนี้เรายกเลิกโครงการไปแล้วคือโครงการก่อสร้าง
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สถานีดับเพลิงย่อยบริเวณหมู่บ้านโฮมแลนด์  ต้องเรียนว่าหมู่บ้านโฮมแลนด์กับเทศบาล
ไม่ไกลกันเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอัคคีภัยของประชาชนจึงไม่
จําเป็น  ท่านนายกเห็นว่าฝั่งมิตรภาพหลังมิตรภาพซอย ๔ ยังไม่มีสถานีดับเพลิงและก็
ไกลจากเทศบาลและมีแนวคิดว่าจะสร้างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเขต ๔  ก็จะ
เป็นสิ่งท่ีดีๆ ของพ่ีน้องทางเขต ๔ หลังเดอะมอลล์ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านอัคคีภัย  อีกส่วนหนึ่งท่ีท่านสงสัยมากคือสํานักการศึกษา  สํานักการศึกษา
ตอนนี้ไม่มีโครงการค่ังค้างเป็นจํานวนมากอย่างท่ีสงสัยกัน  ตอนนี้มีค้างอยู่ ประมาณ ๒-
๓ โครงการจะเป็นเรื่องของการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ซ่ึงเหตุท่ีค้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
เพราะว่าการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ต้องขออนุญาตจากจังหวัดในเรื่องของสเปก  ไม่ต้องห่วง
ครับว่าจะมีโครงการของปีงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ท่ีค่ังค้าง เพ่ือขออนุมัติกันเงิน
ในปีงยประมาณต่อๆ ไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. มติ  อังศุพันธุ์  ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ผมนายมติ อังศุพันธุ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครราชสีมา เขต  ๑  ผมขอความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องของรายได้ภาษีค่าธรรมเนียม
รถยนต์ครับถือว่าเป็นเรื่องใหม่เราต้ังไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท อยากทราบว่าหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาอย่างไรถึงได้ต้ังงบประมาณไว้ท่ี  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท จะเป็นลักษณะนี้ทุกปี
หรือไม่ เพียงแค่อยากขอความรู้เพ่ิมเติมครับ  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ  แต่เดิมเขาเรียกภาษีล้อเลื่อนจะเก็บล้อเลื่อนทุก
ประเภทหักค่าจัดเก็บ  ๕ เปอร์เซ็นต์  ขนส่งเก็บค่าต่อภาษีนะครับและก็มาแบ่ง สมัยก่อน
เขาจะแบ่งตามสัดส่วน  ช่วงหลังๆ ผมเข้าใจว่าน่าจะแบ่งตามจํานวนรถท่ีจัดเก็บจริงๆ 
ภายในเขตเทศบาลสมัยก่อนจัดเก็บท้ังจังหวัดนะครับ  และเฉพาะค่าธรรมเนียมรถยนต์
ไม่ใช่ล้อเลื่อนสมัยก่อนอะไรมีล้อเก็บหมด  ฉะนั้นในเรื่องรายได้ในหมวดนี้ แต่เดิมจะได้
เป็นหลัก ๑๐ ล้านบาท  ตอนนี้เขาคงแบ่งจาก อบจ. ด้วย เพ่ือให้ท้องถ่ินด้วยกันครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปรีชา  สุขพานิช  ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมนายปรีชา  สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาลนครราชสีมา เขต  ๒ หน้า ๒-๑๖ ครับ  ผม
สงสัยการประมาณการในปี พ.ศ.๒๕๕๘, พ.ศ.๒๕๕๗, พ.ศ.๒๕๕๖ ครับ คือในปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ เช่น  ค่าปรับการผิดสัญญา เราประมาณการไว้  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประมาณการไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท ลดลง ๕๐ เปอร์เซ็นต์  เป็นตัวเลขท่ีประมาณ
การ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีรายรับ ๖,๑๐๐,๐๐๐  บาท  นั้นคือการรับจริง แล้วประมาณ
การปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ วันท่ีผ่านมาถึงวันนี้คือประมาณการท่ีผ่านมาแล้วไม่ใช่การท่ีรับ  
ณ วันนี้ใช่หรือไม่ครับ  เพราะฉะนั้นทําไมไม่คิดมาจากยอดท่ีรับจริง  เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
มาปี พ.ศ. ๒๕๕๖  รับจริงเพ่ิมข้ึน  แต่ประมาณการปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ทําไมถึงลดลงมีวิธี
คิดอย่างไรครับ ขอขอบคุณครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ  การต้ังค่าปรับการผิดสัญญาต้ังใกล้เคียงกับรายรับ
จริงท่ีผ่านมาปี พ.ศ. ๒๕๕๗  จนถึงวันนี้ค่าปรับการผิดสัญญาอยู่ท่ีประมาณเกือบๆ ล้าน
บาท  เพราะฉะนั้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เราจึงต้ังไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  จริงๆ แล้วเรา
พยายามต้ังรับให้น้อยท่ีสุดอย่างท่ีท่าน สุกัญญา  กล่าวว่าเรื่องค่าปรับผู้รับเหมาทํางานไม่
ตรงตามกําหนดเวลาผลเสียหาย เรื่องตัวเงินน้อยมาก  แต่ว่าความเสียหายในชีวิตประจํา 
วันท่ีเกิดข้ึน ทํางานช้ากว่ากําหนด  ๒๐  วันอย่างนี้ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ
เกิดข้ึนสูงมาก  แต่ว่าหลักเกณฑ์จริงแล้วเราต้ังตามท่ีรับจริงก่อนปีงบประมาณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองบํารุง  เจริญพจน์  ครับ 
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ผมก็ขอ
เพ่ิมเติมจากท่านรองบุญเหลือนิดหนึ่งครับ  ต้องเรียนว่าค่าปรับการผิดสัญญารับเหมา
ก่อสร้าง การจัดซ้ือจัดจ้าง  ผู้บริหารทุกคนไม่ได้อยากได้  เพราะว่าแสดงถึงศักยภาพของ
การทํางานการท่ีเราต้ังประเมินค่าปรับน้อยลงก็เป็นเรื่องท่ีดีเพราะว่าเราพยายามเร่งรัดให้
มีการผิดสัญญาให้เหลือน้อยลงตรงนี้เป็นความพยายามของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเอง  
ฝากขอบคุณท่ีท่านเป็นห่วงท่านอ่านให้ดีในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ค่าปรับ  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ก็แสดงว่าในปีนั้นในการผิดสัญญาเป็นจํานวนมากเราจึงได้ค่าปรับเพ่ิมมากข้ัน  ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ประเมินค่าปรับการผิดสัญญาไว้ท่ี  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้มีค่าปรับประมาณ  
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทกว่าๆ  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเมินไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ด้วยความ
เจตนาดีเราไม่ต้องการต้ังรับค่าปรับการผิดสัญญามากกว่านี้ครับ  เชื่อว่าในอนาคตหากมี
การควบคุมอย่างดีก็เชื่อว่าค่าปรับนี้คงลดลงจนกระท่ังไม่มีเลยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ผมนายปิติพงศ์  พราหมณี   
สมาชิกสภาเทศบาลนครราชสีมา ขอกล่าวถึงเรื่องค่าปรับผิดสัญญาของผู้รับเหมาเพราะ 
ว่าตระเวนดูในพ้ืนท่ีแล้วมีหลายจุดขอบอกว่าคุณภาพงานไม่ดีมากๆ  เช่น  สะพานหน้า
โรงพยาบาลมหาราชยังไม่ทันตรวจรับงานเลยเป็นหลุมเป็นบ่อแล้ว  ต้องฝากทางผู้บริหาร
จริงๆ ครับ  การคัดสรรผู้รับเหมาเข้าใจว่าเป็นการประมูล  ถนนบางเส้นผมเรียนตรง ๆ 
ครับ  คือเม่ือวานผมเข้าไปทางบุมะค่าถนนเส้นนั้นงานมีคุณภาพ ไม่ทราบว่าบริษัทไหน
เหมือนกัน  อีกอย่างหนึ่งทีมช่างท่ีอยู่ตรงรับเหมาช่วยเหลือชาวบ้านเป็นอย่างดีทําดีผมก็
ต้องชมครับ  งานท่ีไม่ดีก็ต้องต่อว่ากันไป  เส้นหนึ่งทางเข้าเคหะท่ีผมเคยคุยกับท่านรอง
บางส่วนเป็นหลุมตรงกลางเลยบริเวณนี้น่ากลัว ถนนเข้าเคหะเป็นหนึ่งในนโยบายหลัก
ของท่านนายก เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๔ บ้านอยู่บริเวณนั้นพอดีก็ประสานกันมี
ข้อมูลว่าบริเวณนี้ดี บริเวณนั้นไม่ดี  ผมต้องขอบคุณแทนประชาชนด้วยท่ีเพ่ือนสมาชิก
ช่วยส่งข้อมูลอันไหนไม่ดีเราก็ต้องรีบทักท้วง รีบแก้ไขก่อนท่ีงานจะเสร็จเพราะของ
บางอย่างอยู่ใต้ดินเราไม่เห็น   แต่ก็มีเพ่ือนสมาชิกหลายท่านช่วยกันสอดส่องดูแลแจ้ง
ท่านนายก  อีกเรื่องคือสายไฟฟ้าเพ่ิมเงินอีกนิดหนึ่งสายไฟฟ้าลงใต้ดินได้จะสวยมาก เช่น  
ถนนบุมะค่าเส้นใหม่นั้นขับรถเข้าไปสวยจริงๆ ครับอย่างท่ีผมต้องการเลยสายไฟฟ้า
ท้ังหมดลงใต้ดินหมดแล้ว  ถ้าต้ังงบประมาณมีถนนเส้นใหม่สามารถนําสายไฟฟ้าลงใต้ดิน
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ได้สมาชิกสภาเทศบาลในท่ีนี้คงอยากเห็นวิวสวยๆ และความปลอดภัยต่างๆ ฟุตบาท ถ้า
จัดไปได้ท้ังไฟฟ้า ประปาทุกอย่างไปทีเดียวเลยยังไม่อยากให้มีการขุดเพ่ิมเติมขอฝากด้วย
ครับประเด็นนี้ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของรายรับอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่ประมาณการรายจ่าย หน้า  ๒-๒๖  ของ
แผนงานบริหารงานท่ัวไปครับ  ในส่วนนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  
ขอได้โปรดยกมือครับ     ขอเชิญ สท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ผมนายปิติพงศ์  พราหมณี   
สมาชิกสภาเทศบาลนครราชสีมา  ส่วนนี้จะเป็นเก่ียวกับเงินเดือนต่างๆ ผมก็อยากทราบ
ว่ากรณีท่ี คสช. ปรับเงินเดือนข้าราชการข้ึนมีแนวโน้มว่าจะปรับข้ึนแน่นอนเราต้อง
เตรียมการอย่างไรไว้บ้างครับ  ผมขอฝากไว้เท่านี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ชี้แจงครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์  
รองนายกเทศมนตรี  

ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอให้ท่านผู้อํานวยการสํานักการคลังชี้แจง 

นางนิลุบล  โชคบัญชา 
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 

เรียนประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ส่วน
เงินเดือนท่ี คสช.จะเพ่ิมให้  อันดับแรกเราจะหาเงินโอนก่อน ถ้าเราหาเงินโอนไม่ได้อาจ
ต้องขอใช้เงินสะสม เพราะตามระเบียบเราสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในแผนงานบริหารงานท่ัวไปอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่ประมาณการรายจ่าย หน้า  ๒-๓๘  ของ
แผนงานการรักษาความสงบภายในครับ  ในส่วนนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  
ขอได้โปรดยกมือครับ     ขอเชิญ สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมาเขต ๓ ครับ  ก่อนท่ีท่านจะข้ามไปหน้า  ๒-๓๘  ผมขอสอบถาม
หน้า ๒-๓๒  เรื่อง ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการปฏิบัติงานพอดีผมมีส่วนในการทํางานเรื่องนี้มาตลอดครับ 
ทุกปีก็เห็นว่ามีการต้ังงบประมาณไว้ในการอบรมบุคลากรแต่ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ไม่ได้
ต้ังไว้ก็คิดว่าท่ีผ่านมาเจ้าหน้าท่ีของเราคงอบรมมีความรู้ทางด้านนี้เป็นอย่างดีแล้วถึงไม่ได้
ต้ังไว้ประเด็นของผมก็คือว่าจริงๆ การทําเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภูมิศาสตร์ (GIS)มาใช้
หลายๆ คนมองข้ามเรื่องของระบบ  เรื่องโปรแกรม  แต่จริงแล้วการใช้ Google  พอมา
ใช้ในการบริหารวางแผนและทํางานซ่ึงมีประโยชน์  แต่หลายคนยังใช้ไม่เป็นก็อยากจะ
ฝากกองวิชาการและแผนงานพิจารณาเรื่องนี้ว่าข้าราชการในส่วนของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ถ้าเรารู้จักการเอา Google โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นะครับ ก็จะ
เกิดประโยชน์กับเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานเป็นอย่างสูง   และสามารถให้ข้อมูลกับ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดีก็อยากเสนอว่างบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านภูมิศาสตร์
อยากให้ท่านต้ังไว้นะครับ  ผมว่ามีประโยชน์จะเสริมคุณภาพให้กับข้าราชการของเราเป็น
อย่างดี  ก็ขอฝากผู้รับผิดชอบด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในแผนงานบริหารงานท่ัวไปอีกหรือไม่ครับ 
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ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่ประมาณการรายจ่าย หน้า  ๒-๓๘  ของ
แผนงานการรักษาความสงบภายในครับ  ในส่วนนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  
ขอได้โปรดยกมือครับ     ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมาเขต  ๓ ครับ  หน้า ๒-๔๑  ผมมีความผูกพัน กับ อปพร. ครับ  
อปพร. เป็นบุคคลท่ีเรามองข้ามไม่ได้เลยเพราะเขาอุทิศตนงานต่างๆของเทศบาลนคร
นครราชสีมาส่วนใหญ่  จริงแล้วงานอบรมของ อปพร. เกิดข้ึนทุกปีในอดีตท่ีทราบมาจาก
ข้าราชการได้ให้ข้อมูลมาก็มีการอบรม อปพร. ๒๓  รุ่น  ปัจจุบันในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผม
เห็นว่า ลดลง ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์เลยก็อยากจะฝากตรงนี้ครับ ให้ย้อนข้ึนไปดูว่าความ 
สําคัญของ อปพร. ของเรา  ผมอยากให้เพ่ิมการฝึกอบรมครับ  อาจจะไม่มีคนใหม่เข้ามา
ฝึกอบรม ก็ขอให้ฝึกอบรมทบทวนครับ  เราจะได้ใช้บุคลากรตรงนี้เพ่ือพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมาของเราต่อไปครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ตอบข้ออภิปราย ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้แนะนํา
เรื่องของการฝึกอบรมมีความจําเป็นอย่างยิ่งแต่การทํางบประมาณในปีนี้  งบประมาณมี
ค่อนข้างจํากัดฉะนั้นบางรายการซ่ึงผู้บริหารเห็นว่าน่าจะใช้ตัวอ่ืนมาทดแทน  แต่ถึง
อย่างไรอาจจะมีเงินในข้ันตอนของการแปรญัตติ ซ่ึงท่านก็เพ่ิมเติมแก้ไขได้ครับ ถ้าท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลจะแก้ไขเพ่ิมเติม  ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในแผนงานการรักษาความสงบภายในอีกหรือไม่ครับ 
ขอได้โปรดยกมือครับ     ขอเชิญ สท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ผมนายปิติพงศ์  พราหมณี   
สมาชิกสภาเทศบาลนครราชสีมา  ผมสงสัยในเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในทุกๆ ปี
จะมีตั้งไว้ครับ  แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําไม ลดลง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   เช่น หน้า ๒-๒๗  เงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในทุกๆ ปีจะมีตั้งมา แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําไม ลดลง ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ และในหน้า ๒-๓๘ ก็เหมือนกัน  ผมเลยไม่รู้ว่าในงบประมาณเล่มใหม่เอาไปไว้
ตรงไหน ตรงนี้น่าจะมีค่าใช้จ่ายจริง ผมสงสัยฝากถามฝ่ายการจัดทํางบประมาณด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ตอบข้ออภิปราย ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ  เรื่องของหมวดค่ารักษาพยาบาลเปลี่ยนระบบการ
จ่ายเงินครับ  เป็นการจ่ายตรงเราไปโรงพยาบาลเราไม่ต้องจ่ายกองทุนจะเป็นคนจ่ายแต่
เทศบาลเราสมทบกองทุนอยู่แล้ว  เราจ่ายเหมารวมรายปีไปแล้ว  เวลาโรงพยาบาลเรียก
เก็บเราสแกนนิ้วไม่ต้องจ่ายครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในแผนงานการรักษาความสงบภายในอีกหรือไม่ครับ 
ขอได้โปรดยกมือครับ     ขอเชิญ สท. ปกป้อง ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมาเขต  ๓ ครับ ขอเพ่ิมอีกนิดหนึ่งครับในหมวดงบลงทุนครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิงขนาดเล็กเคลื่อนท่ีเร็วของเทศบาลนคร
นครราชสีมาท่ีผมเห็นใช้งานจริงประมาณ ๑ คัน  ท่ีใช้งานได้เกินวัตถุประสงค์  เพราะ
ในช่วงมีวิกฤติขาดแคลนน้ําผมเห็นรถดับเพลิงเล็กค่อนข้างท่ีจะใช้ประโยชน์ได้มากไปได้



15 
 

เร็วกว่ารถใหญ่   ก็ฝากเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับอย่ามองข้ามไป เพราะว่าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เราได้จัดซ้ือมา ๑ คัน  ปีต่อไปก็ไม่มีงบประมาณซ้ือ  จริงแล้วผมอยากให้มี
งบประมาณในการซ้ือเพ่ิมเติมนะครับอย่างน้อยมีสัก ๒-๓ คัน  ถ้ามีเงินเหลือนะครับ  
ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในแผนงานการรักษาความสงบภายในอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่ประมาณการรายจ่าย หน้า  ๒-๔๕  ของ
แผนงานการศึกษาครับ  ในส่วนนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  
ขอได้โปรดยกมือครับ     เชิญ สท. ณัฏฐ์ชยกร  สวุัฒนะพงศ์เชฏ ครับ 

นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา    
ผม นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ สมาชิกสภาเทศบาลนครราชสีมา เขต  ๑  ผมขอ
อภิปรายเรื่องของสํานักการศึกษานะครับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีท้ังหมด  ๖  โรง
ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล ๑  โรงเรียนเทศบาล ๒  โรงเรียนเทศบาล ๓  โรงเรียน
เทศบาล ๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ และโรงเรียนกีฬา ท้ังหมด ๖  โรง มีการศึกษาท้ังสาย
สามัญและสายอาชีพ   ในปัจจุบันเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือท่ีจะเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน  ภาษาจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งท่ีเราต้องให้ความสําคัญ  โดยเฉพาะ
ท่านนายกสุรวุฒิให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างมากเลย  จะเห็นได้ว่าโรงเรียนเทศบาล  ๓  
มีการเปิดเป็นห้องเรียน  ๒  ภาษา  หรือท่ีเรียกว่าโปรแกรม  EP ภาษาอังกฤษเข้มครับ  
ซ่ึงบุคลากรท่ีจะมาสอนจึงมีความจําเป็นต้องใช้ครูชาวต่างชาติ  ร่วมกับครูคนไทย  จะ
เห็นได้ว่างบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘  โรงเรียนเทศบาล ๓  ได้เสนองบประมาณมา
จํานวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ในเงินงบประมาณนี้เป็นค่าจ้างของครูชาวต่างชาติเขาพูด
ภาษาอังกฤษอย่างเดียว หรือว่ารวมครูภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ่น  รวมอยู่ในงบประมาณนี้
ด้วยหรือไม่  อีกอย่างผมได้มีโอกาสไปกับเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลไปนิเทศโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลทุกๆ โรง จะเห็นว่ามีครูชาวต่างชาติสอนอยู่ในทุกๆ โรงเรียน  แต่ว่าไม่มี
โรงเรียนอ่ืนเสนองบประมาณนี้มาเลย  ในส่วนของอัตราค่าจ้างชาวต่างชาติมีโรงเรียน
เทศบาล ๓ ท่ีเดียว  ท่ีเสนออยากให้เห็นถึงค่าตอบแทนของครูชาวต่างชาติเพ่ือไม่ให้มีการ
ลาออกของครูชาวต่างชาติไปสู่โรงเรียนท่ีมีข้อเสนอท่ีดีกว่า ผมได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหาร
โครงการ EP  ของอนุบาลเมืองฯ อัตราค่าจ้างระหว่างของเขากับเราไม่มีความแตกต่าง
กันเลยแต่ว่าเขามีส่วนเพ่ิมเข้ามาในเรื่องสวัสดิการ เช่น  ค่าท่ีพัก  ค่ารักษาพยาบาล 
อํานวยความสะดวกในเรื่องของการทําวีซ่าซ่ึงเขาไม่มีปัญหาเรื่องของการลาออกของครู
ชาวต่างชาตินะครับ ประเด็นแรกอยู่ในหน้า ๒-๕๐   ประเด็นท่ีสองครับ หน้า ๒-๕๑ 
ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ มีงบประมาณ ๑๗๔,๙๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ต้ังงบประมาณ๒๐๐,๐๐  บาท  ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ต้ังงบประมาณไว้ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาทเพ่ิมข้ึนถึง  ๑,๐๐๐ เปอร์เซ็นต์  ไม่ 
ทราบว่ามีท่ีมาท่ีไปอย่างไรครับ ก็อยากให้ชี้แจงให้ทราบกันนะครับ ในส่วนประเด็นท่ีสาม
หน้า  ๒-๕๕  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ เรามีโรงเรียนกีฬาท่ีสร้าง
นักกีฬาทําชื่อเสียงให้กับประเทศของเรา  จังหวัดของเรา  เทศบาลของเรา  ไปแข่งไม่ว่า
จะเป็นกีฬาแห่งชาติ   กีฬาซีเกมส์   กีฬาเอเชี่ยนเกมส์  รวมถึงกีฬาโอลิมปิกดูจาก
งบประมาณท่ีตั้งมาไม่มีเลยปี พ.ศ. ๒๕๕๘  คือเราจะไม่สร้างนักกีฬากันแล้วหรือครับ  
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เราไม่พัฒนานักกีฬาเพ่ือไปสู่ความเป็นเลิศแล้วหรือครับ  ไม่ทราบว่าได้ตั้งงบประมาณอยู่
ในโครงการไหน  ขอฝากพิจารณาด้วยครับ  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. สุกัญญา  ชํานิกุล  ครับ 

นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉันสุกัญญา  ชํานิกุล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๔ นะคะ  ดิฉันขอเพ่ิมเติม ท่านสท. ณัฏฐ์ชยกร ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นอยากจะกล่าวว่าพวกเราสมาชิก
สภาเทศบาลหลายๆ คนเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกโรงเรียน  เราไปตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนกีฬาเราได้ไปดูหอพักนักเรียนโรงเรียนกีฬา  เด็กนักเรียนจะนอนเรียงกัน
ห้องหนึ่งประมาณ  ๒๕  คน ไม่ได้อยู่กันเป็นคนละห้องนะคะ คือนักเรียนโรงเรียนกีฬา
เขาต้องกินนอนอยู่ท่ีโรงเรียนประจํา  ก็เลยอยากจะให้เพ่ิมงบประมาณในเรื่องของหอพัก
และให้ความเป็นอยู่ดีข้ึน  แต่ท่ีนี้ไม่มีเลยและยังจะมาตัดงบประมาณของโรงเรียนกีฬาอีก  
ก็เลยคิดว่าเราไม่เห็นความสําคัญของนักกีฬาของเราเลยหรืออย่างไรคะ  ขอบคุณมากค่ะ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. สมชาย  สถิตเดชกุญชร  ครับ 

นายสมชาย สถิตเดชกุญชร
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายสมชาย สถิตเดชกุญชร  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่องระบบการศึกษาผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผมก็อยู่ในคณะกรรมการเรื่องการศึกษาเราไปดูโรงเรียนท้ัง  ๖  โรงของเทศบาล  
ก็เข้าใจว่าระบบการศึกษาของเทศบาลเราไม่แพ้ใครนะครับ  ถ้าทางผู้บริหารจ้างครูท่ีมี
ความรู้เข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการในเครือของเทศบาลเราจะทําให้โรงเรียนในเครือของ
เทศบาลเรามีชื่อเสียงก็ประชาชนในเขตเทศบาลเราอยากให้ลูกหลานเข้ามาเรียนใน
โรงเรียนในเขตเทศบาลเรา  อย่างเช่นผมไปดูท่ีโรงเรียนกีฬา  อย่างท่าน สท.สุกัญญา 
กล่าวครับว่าห้องนอนคับแคบมากและก็ร้อนเราเข้าไปดู เรายังอยู่ไม่ได้เลย  ผมกราบ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฝากไปถึงผู้บริหารว่า อยากเพ่ิมงบประมาณในส่วนของ
การศึกษาให้มากกว่านี้นะครับ  ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. สิริรัตน์  คุประตกุล  ครับ 

นางสาวสิริรัตน์ คุประตกุล
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉันนางสาวสิริรัตน์ คุประตกุล  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต  ๓ อยากขอรบกวนผู้บริหารดูหน้า  ๒-๕๐  ค่าใช้จ่าย
ในโครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  งบประมาณต้ังไว้  ๒๒๕,๐๐๐  บาท  ส่วน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ทําไมต้ังงบประมาณเพ่ิมข้ึนสูง  ๑๓๙.๑๑  เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน  
๕๓๘,๐๐๐  บาท  ขอให้ชี้แจงด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองบํารุง  เจริญพจน์  ชี้แจง ครับ 
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ก่อนอ่ืน
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมาอภิปรายเรื่องการศึกษา  และเห็นความ 
สําคัญของการศึกษา  การศึกษาเป็นอนาคต  และนํามาใช้ในอนาคตข้างหน้า  ถ้าวาง 
รากฐานไว้แต่แรกไม่ดีคนท่ีนํามาใช้ในอนาคตข้างหน้าก็คงไม่ดี  การศึกษาก็คือการอบรม
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คนดีๆ  ออกมารับใช้คนในสังคมต่อไปนั้นคือวัตถุประสงค์ในการศึกษา  ต้องเรียนท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลว่าเทศบาลนครนครราชสีมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านการศึกษาตามนโยบายของท่านนายกฯ มีโรงเรียนเทศบาล ๑  จัดการศึกษาในรูป 
แบบของวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล ๒  จัดการศึกษาในรูปแบบก่ึงอาชีพ  มีนักเรียนทํา
ขนมหลายท่านได้ทานขนมของโรงเรียนเทศบาล ๒   โรงเรียนเทศบาล ๓  จัดการศึกษา
ในรูปแบบเน้นภาษาซ่ึงปัจจุบันนี้ผ่านมา  ๕  ปี  มีการสอนภาษาในแบบ BIF คือครูไทย
สอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนเทศบาล ๔  จัดการศึกษาแบบคู่ขนาน มีนักเรียนเรียนสาย
อาชีวะควบคู่ไปกับสายสามัญ  ส่วนโรงเรียนเทศบาล ๕  ค่อนข้างอยู่ไกลจากเขตเมือง
เรื่องการพัฒนาของโรงเรียนยังน้อยอยู่และมีนักเรียนท่ีเข้ามาเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๕ 
จํานวนไม่มาก  ส่วนโรงเรียนเทศบาล ๖  ผมใช้คําพูดเสมอว่าเป็นเขตปกครองพิเศษ
เนื่องจากว่าไม่เหมือนใครเลยมีการเรียนการสอนท่ีแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืนเพราะฉะนั้น
ท่านจะเห็นว่าโรงเรียนท้ัง ๖ โรงเรียนมีนักเรียนซ่ึงเทศบาลนครนครราชสีมาสํานักการ 
ศึกษาดูแลนักเรียนท้ังหมด  ๖,๐๐๐  คน ด้วยงบประมาณซ่ึงไม่มากนัก  จริงแล้วสํานัก
การศึกษา ต้องมีงบประมาณเพ่ิมข้ึนมากกว่านี้เพราะว่าคุณภาพของการศึกษาจําเป็นต้อง
ใช้งบประมาณ  ท่านจะเห็นว่าโรงเรียนเอกชนหลายๆ โรงเรียนใช้งบประมาณในการสร้าง
เด็กนักเรียนคนหนึ่งไม่ต่ํากว่า  ๕๐,๐๐๐  บาท ซ่ึงพ่อแม่ผู้ปกครองต้องจ่ายไม่น้อยกว่า
หลักแสน  ซ่ึงต้องเรียนว่าด้วยงบประมาณไม่มากของการศึกษาของเทศบาลนคร
นครราชสีมาเราสามารถพัฒนาคนข้ึนมาได้ระดับหนึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
หลายๆ องค์กรมาดูระบบการจัดการของสํานักการศึกษาของเทศบาลก็ถือว่าเป็นความ 
สําเร็จอีกอย่างหนึ่งภายใต้งบประมาณซ่ึงมีไม่มากนะครับ  ต้องกราบเรียนท่านสมาชิก
สภาเทศบาลท่ีท่านสอบถามมาด้วยความเป็นห่วงว่าการศึกษาของเทศบาลจะไม่พัฒนา
และก้าวหน้า  ผมจะตอบเป็นข้อๆ ตามท่ีท่านถามมา ในอัตราค่าจ้างของครูชาวต่าง 
ประเทศท่ีท่านระบุไว้มีจ้างเฉพาะโรงเรียนเทศบาล  ๓  แต่ว่าโรงเรียนอ่ืนๆ ครูผู้สอนเป็น
ชาวต่างประเทศมีทุกโรงเรียนท่านเลยเกิดความสงสัยว่าเอาเงินเดือนท่ีไหนจ่าย  ท่าน 
ต้องย้อนกลับไปดูค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศต้ังไว้ 
ท่ี  ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาทนะครับ  คือตัวนี้ครับคือเงินท่ีจะจ่ายให้กับครูชาวต่างประเทศ
นอกเหนือจากครูผู้สอนอยู่ท่ีโรงเรียนเทศบาล  ๓  ก็จะมีครูภาษาญ่ีปุ่นอยู่ท่ีโรงเรียน
เทศบาล ๑  ครูภาษาจีนอยู่ท่ีโรงเรียนเทศบาล  ๓  และครูภาษาอังกฤษอยู่ท่ีโรงเรียน
เทศบาล  ๔ และโรงเรียนเทศบาล  ๕  ใช้งบประมาณในส่วนนี้ครับงบประมาณในส่วนนี้
ยังนําไปจัดกิจกรรมเก่ียวกับภาษาต่างประเทศ  และจ่ายให้กับครูไทยท่ีสอนภาษาอังกฤษ  
ท่านอาจจะสงสัยว่าพอหรือไม่ในปีงบประมาณหนึ่งๆ ต้องเรียนว่าในปีงบประมาณไม่พอ
หรอกครับเพราะว่าท่ีตั้ง  ต้ังตามอัตราค่าจ้างตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยของครู
ชาวต่างประเทศ ๑๘,๐๐๐ บาทถึง ๒๐,๐๐๐ บาท  และสิ่งท่ีท่านกลัวครูชาวต่างประเทศ
จะลาออกไปอยู่โรงเรียนอ่ืนซ่ึงให้ค่าจ้างค่าตอบแทนสูงกว่า  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
พยายามส่งเสริมภาษาอังกฤษเพราะว่าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วก็เติมเงินงบประมาณให้ผม
เชื่อว่าเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีเรียกเก็บจากผู้ปกครองเพ่ิมเติมในโปรแกรม
สอนภาษาน้อยมาก ในหนึ่งปีเรียกเก็บ ๕,๐๐๐  บาท เรื่องนี้ผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีท่ี
ดูแลการศึกษาของกรมส่งเสริมอยากให้แก้ไขกฎระเบียบเพ่ือไม่ให้พ่ีน้องข้าราชการท่ีดูแล
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การศึกษาต้องหนักอกหนักใจในการพิจารณาเงินเดือนซ่ึงในอนาคตต่อไปเชื่อว่าคงจะมี
การแก้ไขอัตราเงินเดือน อัตราค่าจ้างของครูชาวต่างประเทศให้ปรับให้สูงข้ึนเพ่ือการ 
ศึกษาท่ีดีและท่ัวถึงแล้วตามนโยบายของท่านนายก  อีกประเด็นท่ีท่านถามค่าใช้จ่ายใน
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี   และยุวกาชาด เงินท่ีเพ่ิมข้ึนมาจาก 
๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็คือส่วนหนึ่งเป็นเงินท่ีกรมส่งเสริมส่งมา
เพ่ิมเติม๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทใหร้วมกับเงินเดิมซ่ึงต้ังไว้อยู่แล้วก็เลยเป็น๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ถามว่าทําไมกรมส่งเสริมถึงส่งเงินมาเพ่ิมให้เพราะว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประมาณเดือน
มกราคม ๒๕๕๘ จะมีการจัดชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีในภาคอีสานเราได้รับธงมาจาก
อุดรธานี และเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือจึงได้เงินมาเพ่ิมจํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมกับเงินเดิมซ่ึงต้ังไว้อยู่แล้วก็
รวมเป็น ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ ส่วนเรื่องโรงเรียนกีฬา  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีท่านสอบถามมาและขอแสดง
ความยินดีกับโรงเรียนกีฬาท่ีสมาชิกให้ความสนใจกับโรงเรียนกีฬา ก็อาจจะพิจารณา
เพ่ิมเติมในวาระท่ี ๒ ก็คือขอเพ่ิมเติมงบประมาณในวาระท่ี ๒ ก็จะมานั่งดูกันว่าจะเอา
ส่วนไหนมาเพ่ิมเติม  อีกสิ่งหนึ่งท่ีท่านสุกัญญา  กล่าวเรื่องโรงเรียนกีฬานั้นก็เป็นเหตุผล
หนึ่งมาจากการท่ีลงไปนิเทศโรงเรียน ซ่ึงแต่เดิมไม่มีพอมาปีนี้สํานักการศึกษาอยากให้
สมาชิกสภาเทศบาลร่วมตรวจสอบด้านการศึกษา ต้องเรียนว่างบประมาณด้านการศึกษา
ไม่ใช่ใช้งบประมาณแต่เรื่องการอบรมบุคลากรยังมีหลายส่วนซ่ึงต้องการสนับสนุน  เช่น 
โรงเรียนเทศบาล ๑  เป็นโรงเรียนทางวิชาการ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ สาย
วิทยาศาสตร์ห้องเดียวแต่เครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์มีเหมือนกันแต่ไม่
มากในอนาคตข้างหน้าก็คงจะต้ังงบประมาณเก่ียวกับห้องวิทยาศาสตร์  อีกส่วนหนึ่ง
โรงเรียนเทศบาล  ๑  ยังไม่มีโดมบังแดด เวลามีกิจกรรมกลางแจ้งอากาศจะร้อนมาก ก็
หวังว่าสมาชิกสภาเทศบาลคงให้ความเมตตากับลูกหลานของโรงเรียนเทศบาล  ๑  สร้าง
โดมให้เขาได้บังแดดบังฝน และสําหรับเด็กๆ มีลานกิจกรรมซ่ึงในส่วนนี้ไม่ได้เก่ียวกับ
การศึกษาแต่เป็นการสนับสนุนการศึกษาอย่างหนึ่ง   จริงแล้วเรื่องการศึกษาผมได้ดูแล
แค่ปีเศษๆ ผมได้พยายามเข้าไปในโรงเรียนและก็จัดระบบการศึกษาให้ดีข้ึนโดยการต่อ
ยอดนโยบายท่านนายก  ในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะมีวิทยาลัยอาชีวะของเทศบาล  อีก
ส่วนหนึ่งท่านถามถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดและ
โรคเอดส์ในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ต้ังไว้
๒๒๕,๐๐๐ บาท  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ิมมาเป็น  ๕๓๘,๐๐๐  บาท  ท่านย้อนกลับไปดู
รายละเอียดท่านจะเห็นว่างบประมาณท่ีเราต้ังไว้ ๒๒๕,๐๐๐ บาท  เป็นงบประมาณท่ี
จ่ายจากรายได้ของเทศบาลเอง เงินอีกส่วนท่ีหนึ่งมาเติมก็เป็นงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจะ
เป็นงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอุดหนุนมา งบประมาณเลยเพ่ิมข้ึนและ
ก็ด้วยสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันมีความรุนแรงมากข้ึนขยายตัวเข้าไปสู่โรงเรียนเรา
มีครูมาให้การอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ท่านจะเห็นว่ายาเสพติดไม่ได้ใช้กับ
ผู้ใหญ่นะครับขยายฐานเข้ามายังเด็กชั้นประถมศึกษา ด้วยความเป็นห่วงของเทศบาลต้ัง
งบประมาณไว้ท่ี ๕๓๘,๐๐๐ บาท  ก็ยังไม่พอยังมีอีกหลายๆ เรื่องท่ีต้องรณรงค์เก่ียวกับ
ยาเสพติด ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีท่านเป็นห่วงในเรื่องนี้ ขอบคุณครับ   
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. มติ  อังศุพันธุ์  ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ผมนายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิก
สภาเทศบาลนครราชสีมา เขต  ๑ ต้องขอเสริมท่านรองบํารุงครับ  ท่ีผมได้ร่วมนิเทศกับ
คณะลงพ้ืนท่ีโรงเรียนเทศบาลต่างๆ   ผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับเราได้เห็นปัญหาต่างๆ 
ผู้อํานวยการแต่ละโรงเรียนขาดเหลือเรื่องอะไรเราได้สอบถามโดยตรง  ผมได้ย้ํากับ
ผู้อํานวยการทุกโรงเรียนครับว่าทางด้านสมาชิกสภาเทศบาลเองในเรื่องงบประมาณใน
ด้านการศึกษาทางคณะเองให้การสนับสนุนเต็มท่ีถ้าไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณ
เพียงแต่ว่าเรื่องนี้จัดลําดับความสําคัญเป็นอันดับหนึ่ง  ในส่วนเรื่องการศึกษา หน้า ๒-๕๔  
ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารชุณหะวัน เฟส ๑  เรื่องนี้ตั้งแต่ปีแรกเราได้ไปดูงานท่ี TK 
ปาร์ค  ท่ีท่านนายกติดต่อประสานงานจนโครงการสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีซ่ึงผมถือว่าเป็น
โครงการท่ีดีมากเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับเยาวชน  และประชาชนชาวโคราช  ก็ได้แต่รอคอย
ว่าเม่ือไรจะเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมาผมทราบว่าถึงแม้จะติดขัดเรื่องงบประมาณการออกแบบ 
ต่างๆ ต้องใช้เวลาพอสมควรท่ีนี่ในส่วนนี้มีงบประมาณของการก่อสร้างเฟส ๑  เกือบ  
๔๐ ล้านบาทนะครับ  อยากทราบว่าในเฟส ๑  ในรายละเอียดว่ามีการปรับปรุงสถานท่ี 
มีการพัฒนาระบบไฟ มีการพัฒนาต่างๆ หลังจากเสร็จเฟส ๑ แล้วผมอยากทราบว่า
โครงการนี้เป็นไปได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ของภาพรวมสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่  ใช้งานได้
ประมาณไหน  คือมีเฟส ๑  เฟส ๒  เฟส ๓  ตามท่ีท่านเห็นว่าท่ีผ่านมาปีนี้เรามีการ
เปลี่ยนแปลงหลายๆ เรื่องในประเทศเราทําให้มีการตัดงบประมาณในตัวนี้หรือไม่ทําให้
ล่าช้าหรือไม่  ถ้าเฟส ๑ เสร็จเราจะต้องรอเฟส ๒  เฟส ๓  อีกนานหรือไม่  หรือเฟส ๑ 
ใช้งานได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ ก็คงจะสอบถามทางผู้บริหารนะครับ อีกเรื่องหนึ่งผมไม่แน่ใจว่า
จริงๆ แล้วเรียก KK  ปาร์ค  หรือว่า TK ปาร์คสแควร์  ไม่แน่ใจว่าเราใช่ชื่ออะไรครับ  
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองบํารุง  เจริญพจน์  ชี้แจง ครับ 
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอบคุณท่าน สท. อังศุพันธุ์ ท่ีท่านเป็นห่วงเรื่อง TK ปาร์ค ก็คงเรียกว่าท่ี TK ปาร์ค ไป
ก่อนนะครับ ในส่วนของ TK ปาร์ค ในเฟส ๑ ท่ีใช้งบประมาณกว่า  ๓๙  ล้านบาท  ต้อง
เรียนว่า  TK ปาร์ค  ก็คือห้องสมุดท่ีแตกต่างจากห้องสมุดท่ีเรามีอยู่เดิม  เดิมเรามี
ห้องสมุดอยู่แล้วบริเวณอาคารประหยัดพลังงานพอเกิดการแตกต่างทุกท่านก็กังวลว่าใช้
เงินกว่า ๓๙  ล้านบาทจะคุ้มค่างบประมาณหรือไม่ ทําแล้วต้องรอเฟส ๒ หรือเฟส ๑ 
เสร็จแล้วจะใช้ได้หรือไม่  ก็ขอตอบท่านเลยว่าในเฟส ๑ เม่ือก่อสร้างเสร็จสามารถใช้ได้
เต็มรูปแบบห้องสมุดแบบใหม่โดยไม่ต้องรอเฟส ๒  ครับ  ในเฟส ๑ ไม่มีอะไรติดขัดเม่ือ
ก่อสร้างเสร็จก็ดําเนินการเปิดใช้ได้ทันทีครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในแผนงานการศึกษาอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่ประมาณการรายจ่าย หน้า  ๒-๖๓  ของ  
แผนงานสาธารณสุขครับ  ในส่วนนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  
ขอได้โปรดยกมือครับ     ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ผมนายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาลนครราชสีมา เขต ๓  ทางสาธารณสุขเอกสารค่อนข้างเยอะครับ  
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เรียนท่านประธานสภาครับ หน้า ๒-๑๑-๓ ครับ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรสํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ถ้าท่านสังเกตโครงการพัฒนาบุคลากร ขออนุญาตโยง
ไปด้านการศึกษานะครับ  ของด้านสํานักการศึกษาเห็นโครงการพัฒนาบุคลากรจํานวน 
๘๐๐,๐๐๐ บาทนะครับ  แต่ทําไมด้านสาธารณสุขมีแค่ ๗๕,๐๐๐ บาท เป็นการพิมพ์
ตัวเลขผิด หรือว่าเราไม่จําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในด้านสาธารณสุขนะครับ  จริงแล้วผม
ไม่มีข้ออคติกับหน่วยงานไหนนะครับผมอยากให้ได้เท่ากันนะครับ ก็ฝากเรียนท่าน
ประธานสภาด้วยครับ  อีกเรื่องหนึ่งครับผมได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ความสะอาด   มีการเก็บขยะก็มีรถขยะบุคลากรเก็บขยะเสร็จ รถขยะวิ่งไปน้ําไหลเป็น
ทางเลยครับ  รถขยะบางคันอายุมากกว่าผมอีก  ผมขอฝากผู้บริหารนะครับถ้าเป็นไปได้
ขอให้เพ่ิมงบประมาณนิดหนึ่งในการซ่อมแซม หรืออาจจะเปลี่ยนถังขยะ  หากประหยัดก็
เปลี่ยนช่วงท้ายหน่อย เพราะว่าถ้าเก็บแล้วน้ําไหลไปตามทางสร้างความสกปรก เทศบาล 
นครนครราชสีมาเป็นเทศบาลท่ีใหญ่ก็ขอฝากตรงนี้ด้วยครับ  จริงแล้วพยายามจะเปิดหา
ดูในหมวดซ่อมแซมรถขยะก็หาไม่เจอฝากเรียนท่านประธานสภาด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. สุกัญญา  ชํานิกุล  ครับ 

นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันสุกัญญา ชํานิกุล  สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา เขต ๔ ท่าน สท. ปกป้อง  กล่าวถึงเรื่องการเก็บขยะดิฉันให้ความสนใจ
เหมือนกัน  เราดูเรื่องงบประมาณนะค่ะ หน้า ๒-๙๑ ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมมีส่วน
ร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) จริงแล้วโครงการนี้มีมานาน
แล้วประมาณ ๑๐ ปีได้และได้ต้ังงบประมาณอย่างนี้มาตลอด  เป็นรณรงค์ในการคัดแยก
ขยะอยากทราบถึงความคืบหน้า เพราะเท่าท่ีดูในเมืองเราถึงมีเราจะมีการรณรงค์ก็จริงใน
การคัดแยกขยะ  ตอนนี้ได้ข่าวว่ารณรงค์ในโรงเรียนแต่ยังไม่เห็นสัญลักษณ์ของการคัด
แยกขยะ  อย่างเช่น ถังขยะท่ีต้องแยก ๓ - ๔ ถังก็ยังไม่มีนะคะ  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถังขยะ
เดียว รวมกันแล้วท่ีสําคัญถ้าเรามาเปิดอีกหน้า ๒-๙๕  ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและ/
หรือสิ่งก่อสร้างพอสอบถามเป็นเรื่องการจ้างท่ีปรึกษาในการทํางานในโรงกําจัดขยะของ
เราคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับการต้ังงบประมาณ Zero waste ของเราหรือไม่ จริง ๆ แล้ว
น่าจะน่ามีความสัมพันธ์กันนะคะ ในเม่ือมีการรณรงค์แล้วอยากให้มีการรณรงค์กัน
ตลอดไป จังหวัดนครราชสีมาเรามีการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน อยากเห็นว่ารถขยะมีการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมถังขยะเหมือนว่าการคัดแยกขยะจริงๆ  สมมุติว่า รณรงค์แล้วไม่มี
ประโยชน์ งบประมาณตัวนี้ก็ไม่น่าจะต้ังนะคะน่าจะไปเพ่ิมในส่วนอ่ืนท่ีจะได้ประโยชน์
มากกว่านี้นะคะ  ขอฝากด้วยนะคะ ๑. เรามีโรงกําจัดขยะท่ีเหมาะสมเราน่าจะมีการคัด
แยกขยะท่ีได้มาตรฐานและถูกต้อง  ได้ข่าวว่าถึงชาวบ้านเขาคัดแยกขยะรถขยะก็มาเก็บ
รวมก็เลยคิดว่าไม่ได้ประโยชน์อะไร โครงการท่ีต้ังไว้ควรจะสอดคล้องกัน ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์  ชี้แจง ครับ 
นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณชิย์  
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพทุกท่านครับ  
ขออนุญาตตอบคําถามของท่าน สท. ปกป้อง ก่อนนะครับ ประการแรกท่ีเราใช้งบ 
ประมาณอบรมบุคลากรปีนี้อาจจะต้องต้ังงบประมาณน้อยลงเพราะว่าเรารู้ว่ากรอบวงเงิน



21 
 

งบประมาณปีนี้ของสาธารณสุขมีความต้ังปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์เพ่ือบริการ 
พ่ีน้องประชาชนนะครับ  ประการท่ีสองท่ีท่านได้ไปประสบเหตุด้วยตัวเองเรื่องของการ
รั่วซึมของรถขยะก็ขอเรียนว่าตอนนี้มีนโยบายนะครับงบประมาณอยู่ในเรื่องของการซ่อม
บํารุงคือได้ให้งบประมาณและแนวทางไว้ว่าถ้าเกิดซ่อมบํารุงถ้ามีการเปลี่ยนตัวถังหรือมี
การแก้ไขจะให้ใช้สแตนเลส แทนน่าจะสามารถช่วยแก้เรื่องนี้ได้ก็จะรีบดําเนินการ  ส่วน
ท่ีท่าน สท. สุกัญญา ได้ถามเรื่อง Zero waste เดิมท่ีเป็นโครงการคัดเลือกขยะเป็นเรื่อง
ของโครงการคู่สร้างน่าอยู่ก็จะมีการสอน  จริงๆ เดิมพ่ีน้องประชาชนได้รับการปลูกฝัง
เรื่องการใช้ถุงดํามีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง  ต่อมาก็มีการทําเรื่องการแยกขยะเป็นพ้ืน
ฐานความรู้  เรามีกิจกรรมท่ีผ่านมาเช่น นําขยะมาแลกไข่  ธนาคารขยะ  เราก็ทํามาโดย
ตลอดแต่สิ่งเหล่านี้ผมเรียนท่านว่าการท่ีจะปรับพฤติกรรมคนในประเทศญ่ีปุ่นใช้เวลาใน
การปรับพฤติกรรมคนประมาณ ๑๐ - ๒๐ ปี เช่นเดียวกัน  ในช่วงนี้ท่ีท่านเห็นกิจกรรม 
Zero waste เราลงลึกไปกว่านั้น เพราะว่าหลายปีมานี้วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกก็คือ
การแก้ท่ีต้นทางระบบท่ีว่าก็คือระบบท่ีคัดแยกมาใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุดจนกระท่ังมา
พัฒนาเรื่องของโครงการ Zero waste  โครงนี้อาจไม่มีประโยชน์อย่างท่ีท่านต้ังข้อสังเกต
ไว้เพราะโครง Zero waste ทําเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของชุมชนท่ีมีอยู่เพราะทุกๆปี นโยบาย
ตลอด ๕ ปีนี้พยายามทําโครง Zero waste อย่างลงลึก  และชุมชนมีการดําเนินการท่ี
ยั่งยืนอันนี้สําคัญมากคือเราไม่ได้ทําเพียงแค่อบรมแล้วผ่านๆ ไปเรามีวิธีการท่ีลงลึกไปกว่า
นั้นการต่อเนื่องในการพัฒนาเราสามารถคัดแยกขยะเปียกหรือแห้งและทําโดยพ่ีน้องใน
ชุมชนเอง  เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอบรม ๑ ปี ๘๘ ชุมชนทําได้ไหมทําได้เลยแต่ไม่ยั่งยืน
แน่นอนเพราะทําแล้วก็ลืม ตอนนี้เราดําเนินการถึงครึ่งหนึ่งแล้ว  ทุกปีเราทําประมาณ 
๑๐ ชุมชนเพ่ือให้ลงลึก จะส่งผลเรื่องงานกําจัดขยะของเราก็จะถูกหลักการมากข้ึน ถาม
ว่ามีสัญลักษณ์อะไรท่ีบอกถึงการคัดแยกขยะ  ความจริงโรงเรียนต่างๆ ได้รับถังขยะท่ี
สําหรับคัดแยกไว้แล้ว  อยากจะเรียนว่าเป็นเรื่องโครงการท่ีว่าพัฒนาจากโครงการคัดแยก
ขยะหรือรีไซเคิลเม่ือก่อนมาถึงข้ันว่าถ้าเป็นไปได้ลดให้เหลือศูนย์  และท่ีสําคัญมากๆ ก็
คือถ้านําโครงการไปรณรงค์แล้วก็จะต้องได้รับความร่วมมือ  ท่ีสําคัญท่ีสุดคือต้องมีความ
ยั่งยืนและตรวจสอบได้ ท่านสบายใจได้เลยว่าในการดําเนินโครงครั้งนี้ไม่ใช้ทําเชิงปริมาณ
แต่ทําในเชิงคุณภาพ  ขอขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ชี้แจง ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขออนุญาตครับ พอดีเก่ียวเนื่องเม่ือกล่าวถึง โครงการ Zero waste ก็จะมาเก่ียวพันกับ
โรงงานกําจัดขยะของเรา ขอตอบคําถามท่ีเราจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและ/หรือ
สิ่งก่อสร้าง ๑๔  ล้านบาท  เราจะดูโรงงานขยะท่ีเราทําอยู่มูลค่าการลงทุนกว่า ๔๐๐ 
ล้านบาท ทําไมเราถึงไม่ทําเอง ต้องจ้างท่ีปรึกษาเนื่องจากนี้เป็นระบบใหม่และมีเครื่องมือ
เครื่องจักรมูลค่าสูงมากนะครับ เพราะฉะนั้นคนท่ีจะดูแลรักษาเครื่องจักร และก็เป็นเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบหนักมาก  เราจ้างท่ีปรึกษาประมาณ ๑ ล้านกว่าบาท เขา
ทําไรบ้าง  ในเดือนหนึ่งเขามีเจ้าหน้าท่ีข้างในของเขาเกือบท้ังหมดแทบจะไม่มีคนของ
เทศบาลเลย  ทําไมเราไม่จ้างพนักงานเทศบาลคือพวกนี้ต้องใช้ความชํานาญ  ต้องอบรม
ก่อน แต่ละเดือนต้องมีการวิเคราะห์ค่าตัวอย่างท้ังหมดส่งให้กระทรวงทรัพยากร ตรวจมี
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การตรวจสอบเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําใต้ดิน  น้ําผิวดิน  คุณภาพอากาศ
ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย เรื่องของการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทํางานท้ังหมด  แต่ว่าในอนาคตต่อไปเราจะฝึกคนของเราเรื่อยๆ เราจะให้ท่ีปรึกษา
เป็นผู้ดูแล  เพราะว่าโครงการก็ต้องขยายต่อไปเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณขยะปัจจุบันนี้
เท่าท่ีเราทราบกันเราสร้างรองรับไว้ประมาณ ๓๐๐ ตันต่อวัน แต่ตอนนี้ขยะเข้ามาท่ีเนา
ประมาณ  ๕๐๐ ตันต่อวัน ทางท่ีปรึกษาก็จะเป็นคนช่วยหาทางออกช่วยหาช่องทางการ
จําหน่าย  ให้ท่ีปรึกษาวางงานให้เป็นระบบแล้วค่อยปล่อยให้เราบริหารจัดการเอง  ผม
ยกตัวอย่าง ท่ีจังหวัดระยองเขาลงทุนเยอะกว่าเรา แต่ก็บริหารจัดการเองตอนนี้ไม่ได้จ้าง
ท่ีปรึกษาแล้ว  ในระยะหนึ่งเราต้องจ่ายค่าจ้างให้เขาดูแลเพราะเราเพ่ิงเริ่มทําได้ปีกว่าๆ  
ประสิทธิภาพของขยะเราจัดการได้หมด แต่ตัวผลผลิตท่ีออกมายังไม่ได้ตามเป้าหมายไม่
ว่าจะเป็นประเภทของแก๊สท่ีมาป่ันไฟเพ่ือขายไฟฟ้า   เรื่องของเชื้อเพลิงท่ีจะคัดแยก
ออกมาก็ยังไม่ได้ประสิทธิภาพคือเป็นโรงแรกของประเทศไทยท่ีทําแบบเต็มระบบ ฉะนั้น
คงต้องมีการปรับแก้ไข เพราะว่าพ้ืนท่ีเราถ้าเกิดเป็นสภาพขยะปัจจุบันไม่เกิน  ๕ ปี พ้ืนท่ี
เกือบ ๑๐๐ ไร่คงหมด ฉะนั้นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนซ่ึงทางท่ีปรึกษาทําเรื่องนี้
มา ๒๐ - ๓๐ ปีแล้ว และเป็นมูลนิธิไม่ใช่เอกชนท่ัวไปท่านก็จะศึกษาแนวทางต่อเนื่องให้
เรารวมถึงทําเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เรา  ซ่ึงทําได้ดีกว่าเรา  ซ่ึงทางเราก็มีเจ้าหน้าท่ีเราเรียน 
รู้งานตลอดเวลาครับ  ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในแผนงานสาธารณสุขอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่ประมาณการรายจ่าย หน้า  ๒-๗๘  ของ  
แผนงานเคหะและชุมชนครับ  ในส่วนนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  
ขอได้โปรดยกมือครับ    ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ผมนายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาลนครราชสีมา เขต ๓  ครับ หมวดนี้หน้า  ๒-๘๑  รายจ่ายเพ่ือให้มา
ซ่ึงบริการ  แต่เดิมปี พ.ศ. 2557 ต้ังไว้จํานวน  40,000  บาท  แต่ปี พ.ศ. 2558  เรา
เพ่ิมข้ึน 3,750  เปอร์เซ็นต์  เป็น 1,540,000  บาท ดูประกอบกับหน้า  ๒-๑๖-3  ก็
ยังไม่เข้าใจเท่าไร กราบเรียนประธานสภาเทศบาลให้ผู้บริหารชี้แจงด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา   ในด้านแผนงานเคหะและชุมชนผม ไม่ทราบว่าอ่าน
เอกสารครบถ้วนหรือไม่ ไม่แน่ใจเพียงแต่เรื่องของเคหะและชุมชนผมไม่เห็นเรื่องของการ
พัฒนาฐานข้อมูลของเมือง  ปกติผมไปอ่านดูในเรื่องของด้านแผนงานเข้มแข็งผมเห็นว่ามี
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน  ซ่ึงผมเห็นว่าดีมากเพราะว่าเป็นการ
จัดเก็บฐานข้อมูลเดิมเข้าใจว่าเป็นเรื่อง จปฐ. ซ่ึงเมืองถ้าจะเจริญได้ถ้าเรามีฐานข้อมูลไม่
ถูกต้องหรือไม่ดีโอกาสท่ีผู้บริหารจะสามารถบริหารงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงใน
สังคมค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะครับ  แต่ว่าในเรื่องของแผนเคหะและชุมชนผมได้เรียน
ไว้ตั้งแต่ครั้งแรกว่าเมืองโคราชเราเจริญเติบโตมากในปีสองปีท่ีผ่านมาพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีรกร้าง
ว่างเปล่าปัจจุบันนี้เป็นพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็นหอพัก  เป็นอาคารพาณิชย์เกือบท้ังหมดนะครับ
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แต่ว่าผมยังไม่เห็นโครงการเก่ียวกับเรื่องเคหะและชุมชนหรืออาคารต่างๆ ได้มีการทํา
งบประมาณเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูล  ผมคิดว่าถ้าเราไม่ทําไว้แล้วเวลาจะพัฒนา
หรือจะวางแผนอะไรต่างๆ ข้อมูลท่ีเรามีอยู่คงไม่ทันสมัยก็อยากจะฝากไว้ว่าผมไม่แน่ใจท่ี
ผมพูดไปเก่ียวข้องอยู่กับงานของแผนท่ีภาษี  หรือเรื่องของผังเมืองผมอ่านดูแล้วไม่มีส่วน
ไหนท่ีตั้งโครงการพัฒนาในเรื่องฐานข้อมูลของเมืองผมอยากจะฝากไว้ถ้าเป็นไปได้สํานัก
การช่างโดยผังเมืองจริงแล้วท่านก็มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ลองพิจารณาในเรื่องงบประมาณ
พัฒนาฐานข้อมูลเมืองให้ความสําคัญโดยเฉพาะเขต ๔  ท่านลองดูในแผนท่ีเก่าหรือ 
Google ท่ีผ่านมาก็เป็นสวนผัก  แต่ปัจจุบันไม่ใช่  เป็นบ้านจัดสรรซ่ึงข้อมูลเราไม่มีเลย 
ผมอยากให้ท่านต้ังงบประมาณไว้พัฒนาให้ทันกับเมืองครับ  ขอบคุณมากครับ    

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย    
ในหมวดของสาธารณสุข   ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์  ชี้แจง ครับ 

นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณชิย์  
รองนายกเทศมนตรี 

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีท่านได้ทักท้วงใน
ข้างต้นผมตรวจสอบได้ว่าของเดิมต้ังไว้  750,000บาท ท่ีท่านเห็นเป็น 75,000  บาท  
ผมเข้าใจว่าเป็นการพิมพ์ผิดพลาด  ต้องขอขอบพระคุณครับท่ีท่านได้สังเกต 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ชี้แจง ครับ 
นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี   

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล  เรื่องร่ายจ่ายเพ่ือให้ได้ซ่ึงบริการ  ท่ีเพ่ิมมา  
3,750  เปอร์เซ็นต์  เป็น 1,540,000  บาท คือค่าสํารวจขุดกําแพงกรมศิลปกร
บริเวณติดกับ TK ปาร์ค  เพราะว่าเราจะพัฒนาต่อเนื่องอีกครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์  ชี้แจง ครับ 
นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณชิย์  
รองนายกเทศมนตรี 

ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมเม่ือสักครู่ท่ีท่านรองบุญเหลือได้กล่าวถึงการขุดค้น  บังเอิญท่ีเรา
กําหนดโครงการ TK ปาร์คอยู่บริเวณคูเมืองข้างกับวัดพายัพเฟส ๑ ตัวอาคารชุณหะวัน
บริเวณนี้มีการอนุญาตแล้ว  ส่วนเฟส ๒ เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ฉะนั้นเราต้องดําเนินการตาม
ระเบียบของกรมศิลปกรก็จะต้องมีการขุดค้นประวัติศาสตร์และทางกรมฯจะได้ทําหนังสือ
ตอบกลับมาเราก็ต้องกันเงินนี้ไว้เพ่ือการดําเนินการตามระเบียบ  และจึงขออนุญาต 
ราชพัสดุจึงสามารถจะดําเนินโครงการได้อันนี้เรื่องท่ี ๑  เรื่องท่ี  ๒  ท่ีท่านพันตรีวินัยได้
ให้ข้อคิดเห็นผมเรียนท่านว่าต้องขอขอบคุณท่ีท่านมีความรู้เรื่องนี้และท่ีเห็นความจําเป็น 
ฐานข้อมูลของเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยก่อนถือว่าเป็นท่ียอมรับ ๑ ใน 5 ของ
ประเทศ ปัจจุบันผมก็เห็นด้วยเราควรจะมาใส่ใจในเรื่องนี้  กองวิชาการและแผนงานเองก็
พยายามท่ีจะพัฒนาบุคลากร  และก็หาในเรื่องของโปรแกรมในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ก็  
เป็นความจําเป็นอย่างมาก  ถ้าเราท้ิงช่วงไว้นานและเราไม่พัฒนาจะทําให้เราค่อนข้างจะ
เสียประโยชน์  และถ้าหากเร่งพัฒนาเรื่องนี้ในด้านบุคลากรแล้วก็คงต้องมีการเตรียม
งบประมาณท่ีจะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ ก็จะทําให้การบริหารงานหรือว่าการ
ตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปได้รวดเร็วครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในแผนงานเคหะและชุมชนอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่ประมาณการรายจ่าย หน้า  ๒-100  ของ  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่ประมาณการรายจ่าย หน้า  ๒-10๘  ของ  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการครับ ในส่วนนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
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ในญัตตินี้ ขอได้โปรดยกมือครับ     ขอเชิญ สท. ปิติพงศ์   พราหมณี  ครับ 
นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  ผมขอย้อนกลับในหน้า  2-99  ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา  
ถนนราชสีมา – ปักธงชัย จากแนวท่อเดิมถึงถนนปักธงชัย  ซอย ๑  ไม่ทราบอยู่บริเวณ
ไหนพอจะมีแบบคร่าวๆ หรือไม่ครับเพราะบริเวณตรงนี้น่าจะเป็นจุดท่ีมีน้ําท่วมในพ้ืนท่ี
เขต ๓  บริเวณไหนแน่  แล้วจะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้หรือไม่  เอาน้ําจากบริเวณนี้ไปลง
บริเวณไหนขอฝากประเด็นนี้ด้วยครับ  ขอบคุณครับผม 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ 

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมาเขต  ๓ ครับ  ผมขอเสริมท่านปิติพงศ์  ต่อเนื่องเลยนะครับ
เพราะเก่ียวพันกับการแก้ปัญหาชุมชนรุ่งเรือง-บุญเรือง  ท่ีมีน้ําท่วมบริเวณนั้น วันนี้เรา
อยากให้ข้าราชการของเราชี้แจงว่าถ้ากรณีท่ีระบายน้ําออกทางปักธงชัยน่าจะเป็นซอย
เป็ปซ่ีร้านท่อไอเสียถ้าผมเข้าใจถูก  เพ่ือนๆ สมาชิกนั่งถกเถียงกันว่าน้ําถ้าไหลออกจาก
เส้นทางรุ่งเรือง –บุญเรืองจะไหลไปทางนี้หรือไม่  แล้วจะไปออกทางไหนเพราะว่าทาง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๔  ก็กังวลใจว่าน้ําจากเขต ๓ ตรงนี้จะไปก้ันน้ําจากเขต ๔ ท่ีมา
จากเคหะท่ีไปลงทางโฮมโปรก็ขอชี้แจงด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ชี้แจง ครับ 
นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี   

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอให้สํานักการช่างอธิบายเรื่องของการ
ก่อสร้างท้ัง ๒  โครงการด้วยครับ 

นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ 
รก.ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ  เม่ือก่อนเราจะมี
ปัญหาหน้าร้านขายของฝากนะครับน้ําท่ีไหลจากถนน  ๓๐๔ จะมาท่วมขังบริเวณนี้และ
ท่วมเอ่อยาวมาถึงหน้าเซเว่น   ปีท่ีแล้วเรามีโครงการท่ีจะสร้างระบบระบายน้ําถนนสืบศิริ 
๓๐/๑ (ซอยเห็ดนางฟ้า) เพ่ือแบ่งน้ําท่ีจะไหลมาบริเวณดังกล่าว  โดยให้แบ่งไปถนน
สืบศิริ  แต่เนื่องจากทางน้ําท่ีไหลต่อจากถนนสืบศิริก็เกิดปัญหาในการระบายน้ํา ได้
กลับไปทบทวนแล้วเลยขอยกเลิกโครงการนี้ไปก่อนก็เลยมาสํารวจเส้น ๓๐๔  บริเวณนี้
ครับ เพ่ือสกัดน้ําฝั่งเคหะไม่ให้ข้ามมาฝั่งถนนสืบศิริ ก็เลยคิดโครงการว่าเราทําท่อส่วนท่ี
ขาดบริเวณหน้าร้านท่อไอเสียวิ่งตรงมาแล้วก็มาเชื่อมกับโครงการเขต ๒ ของเราตรงนี้
และก็ทะลุเข้าไปท่ีเข่ือนเลย  ฉะนั้นจะเป็นการป้องกันน้ําไม่ให้ข้ามมาฝั่งนี้ครับ    

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมาเขต  ๓  ครับ  เม่ือก้ีได้ฟังท่านรักษาการผู้อํานวยการส่วน
ช่างสุขาภิบาลครับก็อาจจะงงไปนิด  แต่ผมคงงงไปเองด้วยก็ได้เพราะว่าในความเป็นจริง
แล้วน้ําไม่สามารถข้ามฝั่งมาได้เพราะว่าขณะท่ีเราจะนําน้ําจากอ่างเถกิงพลมาท่ีกองบิน ๑
ไม่สามารถข้ามมาได้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองบํารุง  เจริญพจน์  ชี้แจง ครับ 
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นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมต้องขอเรียนว่าต้องขอบคุณท่ีท่านได้ตั้ง
งบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนแถวบ้านผม โครงการนี้เม่ือ
ตอนท่ีผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็เกิดปัญหาน้ําท่วมซอย 49 , 56  ก็
สํารวจมาตลอดว่าอะไรคือสาเหตุท่ีน้ําท่วมพ้ืนท่ีท้ัง ๒ ซอยปัจจุบันท่ีลุกลามมาถึงซอย 
47  ด้วยก็หาสาเหตุก็มีสาเหตุต่างๆ ยังไม่ค้นพบแน่นอนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็เกิด
โครงการหนึ่งข้ึนมาก็คือโครงการซอยเห็ดนางฟ้า ซ่ึงแต่เดิมมีรางะบายน้ําท้ังสองข้างก็
ตรวจสอบกันก็ปรากฏว่ารางระบายน้ําอีกฝั่งหนึ่งไม่มีน้ําก็เป็นความเข้าใจผิดของผมอีก 
ก็เลยต้ังโครงการซอยเห็ดนางฟ้า ๓๐/๑ ข้ึนมา  ต่อมาก็สํารวจอีกทีหนึ่งโดยผมขับรถ
ตรวจสอบดูปรากฏว่าน้ําท่ีกลับไหลย้อนกลับมาในซอยสืบศิริ  49, 51  คือน้ําท่ีมาจาก
เส้นสืบศิริเส้นใหญ่นะครับ ก็คือถนนหน้าตลาดชลประทานก็สงสัยว่าน้ํามาจากตรงไหนถึง
ได้เข้ามาในสืบศิริแล้วไหลย้อนพอน้ําเต็มก็ไหลย้อนกลับเข้าไป ซอยสืบศิริ  49 , 51   
สิ่งท่ีทดลองอย่างหนึ่งก็มีคนท่ีเก่ียวข้องก็คือท่านรองวีระชัย  ท่ีไปร่วมทดลองกับผม ผมก็
เลยเสนอ ท่านบอกว่าน้ํามาจาก ๓๐๔ และก็ไหลวกเข้ามาท่ีท่อใหญ่ของสืบศิริผมก็เลย
บอกเอาถุงทรายไปอุดดูซิว่ามันจะเกิดปัญหาหนักกว่าเดิมหรือเบาบาง  ผมได้พบปัญหา
ว่าน้ําท่ีไหลเข้ามาในสืบศิริเส้นใหญ่ก็คือน้ําท่ีไหลมาจากถนน  ๓๐๔  ท่านรักษาการ
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาลก็เลยไปดูก็เลยมีแนวคิดว่าจะวางท่อระบายน้ําให้น้ําจาก
ถนน ๓๐๔  ลงไปท้ิงท่ีเข่ือนคนชุมก็จะเป็นการแก้ปัญหาเส้นสืบศิริเส้นใหญ่และก็ซอย
ย่อยคือซอย ๔๙ , ๕๑ ไปในระดับหนึ่งในอนาคตก็อาจจะมีส่วนอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนมาก็จะ
สํารวจตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงว่าปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  โดยเฉพาะในเขตบ้านผมเองผมจะพยายามดูแลเป็น 
อย่างดีนะครับ  ผมขอชี้แจงไว้เท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมาเขต  ๓  ประเด็นคือว่า บริเวณนี้ถ้ามาจากถนน ๓๐๔  
จริงๆแล้วไม่ใช่ตามภาพนะครับบริเวณนี้คือเนิน  โดยปกติฝนตกบริเวณนี้น้ําก็จะลงไป
บริเวณด้านทิศทางหนึ่งปีแรกท่ีเรามีโครงการเห็ดนางฟ้าเพ่ือจะก้ันน้ําบริเวณนี้ให้มาลง
ในช่วงถนนร่วมเริงไชยใช่ไหมครับ  ทางช่างได้สํารวจแล้วว่าประมาณน้ําไม่มากก็เลยยุติ
ไป แต่ว่าพอยุติบริเวณนี้ไปยังไงน้ําก็ต้องไหลลงบริเวณนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะ
แก้ไขจริงๆ  ก็ต้องหาทางเอาน้ําตรงนี้ไหลออกเข้าถนนมิตรภาพให้ได้  ประเด็นท่ีท่าน
รักษาการผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาลว่าน้ํามาจากถนน  ๓๐๔  ผมว่าน่าจะไม่ใช่มา
จากถนน  ๓๐๔ ครับ พอฝนตกมาน้ําก็ไหลก็มีบางส่วนนะครับ คือเป็นบริเวณเขตเมือง
ฝนตกน้ําก็ไหลออกทางนี้บ้าง ทางโน้นบ้าง ก็ขออนุญาตอภิปรายเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  คือท่ีผมสงสัยท่อท่ีทําใหม่จะไปต่อท่ีท่อสามแยกปักธงชัยท่อมี
ขนาดเท่าไร เพราะว่าปริมาณน้ําน่าจะเยอะพอสมควรครับ ลําพังบริเวณสามแยกปัก
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ธงชัยน้ํามีจํานวนมากโดยเฉพาะหน้าเซฟวันผมกลัวว่าสุดท้ายน้ําจะวนมา  ไม่ใช่ว่าทําท่อ
ถนนเส้นนี้เสร็จจุดหนึ่งหายน้ําท่วม  อาจจะมาท่วมแถวสามแยกปักธงชัยด้วย  แทนท่ีจะ
ท่วมแค่แถวหน้าเซฟวัน  น้ําจะลงมาแถวสะพานสามแยกปักธงชัยเลยนะครับท่ีผมเป็น
ห่วง  ไม่ใช่แก้บริเวณนี้เสร็จบริเวณอ่ืนท่วมต่อ  ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ 

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมาเขต  ๓ ครับ  ผมเข้าใจครับว่าทุกฝ่ายมีความเป็นห่วงต่างก็มี
ความรู้คนละด้าน  ด้านฝ่ายบริหารเองก็มีประสบการณ์ท่ีอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นเวลานาน
วันนี้เราดีใจจริงๆ ท่ีเรายกหัวข้อนี้ข้ึนมาจากการท่ีเราพูดคุยกันว่าถ้าเราแก้ปัญหาน้ําท่วม
ในบริเวณชุมชนรุ่งเรือง – บุญเรืองในการเปลี่ยนโครงการจากเห็ดนางฟ้ามาเป็นเส้นราช
สีมา – ปักธงชัย ซอย ๑ นะครับ เม่ือสักครู่ ท่านปิติพงศ์ กล่าวว่าเอาท่อ 1.20 เมตร 
ลากยาวไป ตามถนน ๓๐๔  รวมกับสามแยกทางน้ําท่ีมาจากทางเซฟวันแล้วผลักไปทาง
โฮมโปรขนาดท่อนี้เพียงพอไหมสําหรับการระบายน้ํา  หรืออีกกรณีหนึ่งเราอาจจะต่อท่อ
จากชลประทานออกไปถนนมิตรภาพอีกเส้นหนึ่ง นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่ประมาณการรายจ่าย หน้า  ๒-111  ของ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครับ  ในส่วนนี้มีสมาชกิท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  
ขอได้โปรดยกมือครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่ประมาณการรายจ่าย 
หน้า  ๒-11๔  ของ แผนงานการพาณิชย์ ครับ  ในส่วนนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตตินี้ ขอได้โปรดยกมือครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่ประมาณการ
รายจ่าย หน้า  ๒-11๗  ของแผนงานงบกลาง ในส่วนนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตตินี้ ขอได้โปรดยกมือครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่ประมาณการ
รายจ่าย ในส่วนท่ี ๓ นะครับในส่วนท่ี ๓ ก็จะกิจการอยู่  ๕ ส่วนนะครับ มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายในส่วนของกิจการประปาหรือไม่ครับ 
ขอได้โปรดยกมือ  ขอเชิญ  พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมาเขต  ๓ ครับ  ในส่วนของกิจการประปาครับหน้า ๓-๑ ซ่ึง
ผมได้ดูจากคําแถลงประกอบประมาณการรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ก็รู้สึกดีใจครับ ในคํา
แถลงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมรายรับท้ังสิ้น  249,981,999.37 บาท  ส่วนตัวรายจ่าย  
244,187,391.85  บาท รวมแล้วดูจากตัวเลขท้ังรายรับและรายจ่ายแสดงว่ากิจการ
ประปาของเรามีกําไรเกือบ ๕,000,000 บาท  ซ่ึงต้องขอชื่นชมนะครับถ้าเป็นไปตาม
รายงาน  ถือว่าเรื่องการบริหารจัดการของเราดีนั้นคือประเด็นแรก  ประเด็นท่ีสองหน้า  
๓-๑-๑  ประมาณการรายละเอียดเก่ียวกับรายรับของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณการ
รายรับท้ังสิ้น  333,410,000  บาท มาดูหน้า ๓-๑-๒ ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  
333,408,100  บาท  แสดงว่าท่านประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายจ่ายในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ไว้ 1,900  บาท แต่ว่าผมสงสัยว่าจากการประมาณการรายรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นการประมาณการภายใต้หลักเกณฑ์ของการจัดเก็บค่าน้ําประปาในอัตราใหม่ใช่หรือ 
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ไม่ครับ  ส่วนหนึ่งของการจัดการประปาในส่วนตัวของผมเองผมก็ต้องขออนุญาตเม่ือวัน
สองวันท่ีผ่านมาก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพนักงานประปาก็มีแผนท่ีว่าถนนเส้นไหน
เป็นท่อประปา 1.20 เมตร 1  เมตร ท่อไหนมีขนาดเท่าไร ทําให้ผมเห็นว่าการบริการ
ประปาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาว่าเขาครอบคลุมถึงไหน  ตรงนี้ก็ขอชื่นชม
ผู้บริหารครับ  ก็อยากเห็นหน่วยงานเก่ียวกับทางระบายน้ําของเราได้ทําแผนท่ีแบบนี้ 
บ้าง เช่น ถนนในเมืองเราท้ังหมดท่อระบายน้ําขนาดไหนบ้าง  เชื่อมต่อไปทางไหน เม่ือ
เวลาเกิดปัญหาน้ําท่วมจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกัน  จะได้เห็นข้อมูลจริงๆ ก็อยากจะฝาก 
ถึงงานอ่ืนด้วยครับถ้าทําอย่างนี้ได้  ผู้บริหารก็สามารถมองเห็นและสามารถอธิบายให้
ชาวบ้านเข้าใจถูกต้องครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของกิจการประปาอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอเชิญ ท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ชี้แจง ครับ 

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี   

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีให้
คําแนะนําเรื่องหมวดรายรับ –รายจ่ายของกิจการประปานะครับ คิดจากเงินอุดหนุนครับ 
ปีท่ีแล้วเราอุดหนุนไปเกือบๆ ๖๐ ล้านบาท มีกําไรประมาณ ๕ ล้านบาท โดยเงินเทศบาล
ท่ัวไป ส่วนการต้ังงบประมาณรายรับจากค่ามาตรวัดน้ํา  จากค่ามาตรวัดน้ําจริงจะเห็นว่า
เราได้ค่าน้ําเพ่ิมข้ึนจากการปรับค่ามาตรวัดน้ําใหม่เดิมท่ีเราได้รับค่าน้ําปีท่ีแล้วได้
ประมาณ 170 ล้านบาท เราก็จะเพ่ิมข้ึนมา 30  ล้านบาทโดยประมาณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของกิจการประปาอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่สถานธนานุบาล ๑   มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายในส่วนของสถานธนานุบาล ๑ หรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ   
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่สถานธนานุบาล ๒   มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายในส่วนของสถานธนานุบาล ๒ หรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ   
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ต่อไปจะเข้าสู่สถานธนานุบาล ๓   มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายในส่วนของสถานธนานุบาล ๓ หรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ   
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย    ต่อไปจะเข้าสู่กิจการสถานีขนส่งแห่งท่ี ๑ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของกิจการสถานีขนส่งแห่งท่ี ๑  หรือไม่ครับ   
ขอได้โปรดยกมือ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะถือว่าได้อภิปรายร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มาพอสมควรแล้วนะครับ             
ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๒  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.  2558  ในวาระท่ี  1  ขอได้โปรดยกมือครับ   

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๑   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๑   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.  2558  ในวาระท่ี  1  แล้วนะครับ   เม่ือท่ีประชุม มีมติรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวาระท่ี 1
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แล้ว  ตามข้อ 45  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  วรรคสอง  ญัตติร่างข้อบังคับงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติข้อ
งบประมาณนั้น  ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  ได้เสนอระยะในการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   
ขอเชิญ สท. สุพจน์  ไทยสมัคร ครับ 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายสุพจน์  ไทยสมัคร  
ผมขอเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเวลา 5 วันทําการเริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๗   
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ   มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิก
เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา ๕ วันทําการ  
เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ นะครับ 
เม่ือท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาของการแปรญัตติแล้ว ตามข้อ 105(3)   แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 จะ 
ต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินจํานวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอให้ท่านสมาชิกเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติด้วยครับ 
ขอเชิญ สท. สุพจน์  ไทยสมัคร ครับ                       

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายสุพจน์  ไทยสมัคร   
ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  7  คน  ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง    
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืนท่ีประชุมมี
มติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 จํานวน  7  คนนะครับ  เม่ือท่ีประชุมเสนอจํานวนคณะกรรมการเรียบร้อย
แล้ว ขอให้ท่ีประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๑  ครับ   
ขอเชิญ สท. สุพจน์  ไทยสมัคร ครับ                       

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายสุพจน์  ไทยสมัคร 
ผมขอเสนอ นายมติ  อังศุพันธุ์     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี ๑  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม
เลือกนายมติ  อังศุพันธุ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี  ๑  ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   คนท่ี  2 ครับ 
ขอเชิญ สท. สิริรัตน์  คุปตระกุล  ครับ 
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นางสาวสิริรัตน์  คุปตระกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพดิฉันนางสาวสิริรัตน์  คุปตระกุล 

ขอเสนอ นางสาวปิยภรณ์  คงศักด์ิตระกูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 คนท่ี ๒  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม
เลือก นางสาวปิยภรณ์   คงศักด์ิตระกูล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   คนท่ี  ๒ ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี  ๓ ครับ 
ขอเชิญ สท. สมชาย  สถิตเดชกุญชร  ครับ 

นายสมชาย สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายสมชาย สถิตเดชกุญชร 
ผมขอเสนอ  นางนันทนา  แดงใหม่  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี ๓ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม
เลือก  นางนันทนา  แดงใหม่  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี  ๓ ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี  ๔ ครับ 
ขอเชิญ สท. ณัฏฐ์ชยกร  สุวฒันะพงศ์เชฏ  ครับ 

นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ผมนายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ   
ผมขอเสนอ นายปรีชา  สุขพานิช  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 คนท่ี ๔ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม
เลือกนายปรีชา  สุขพานิช  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี  ๔ ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี  ๕ ครับ 
ขอเชิญ สท. ก้องเกียรติ  วงศ์นิยม  ครับ 

นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม 
ผมขอเสนอ  นายสุพจน์  ไทยสมัคร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  คนท่ี ๕ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม
เลือก นายสุพจน์  ไทยสมัคร  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี  ๕ ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี  ๖ ครับ 
ขอเชิญ สท. ปรีชา  สุขพานิช  ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช   
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ   ผมนายปรีชา  สุขพานิช   
ผมขอเสนอนายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 คนท่ี ๖ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม

เลือก นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี  ๖ ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี  ๗ ครับ 
ขอเชิญ สท. มติ  อังศุพันธุ์  ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์   
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ   ผมนายมติ  อังศุพันธุ์ 
ผมขอเสนอ นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คนท่ี ๗ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม
เลือก นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  คนท่ี  ๗  ครับ 
ท่ีประชุมได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน   ๗   คน  ดังนี้ 

1.  นายมติ             อังศุพันธุ์ 
2.  นางสาวปิยภรณ์   คงศักด์ิตระกูล 
3.  นางนันทนา        แดงใหม่ 
4.  นายปรีชา          สุขพานิช 
5.  นายสุพจน์          ไทยสมัคร 
6.  นายก้องเกียรติ    วงศ์นิยม 
7.  นายสมชาย        สถิตเดชกุญชร       

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4  
ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาล  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
(กองวิชาการและแผนงาน)     เชิญท่านรองพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์  ครับ 

นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณชิย์  
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา    
      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ิน แต่งต้ังคณะกรรมการในการทํา
หน้าท่ีเก่ียวกับการจัดทําและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   
      เนื่องจาก สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงคัดเลือกโดยสภาเทศบาลและได้รับแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ตามคําสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี 
๑๕๕๕ / ๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ตามคําสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี 
๑๕๕๗ / ๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จะสิ้นสุดวาระลงในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๗ จึงจําเป็นต้องแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ตามนัยแห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒548   

ฯลฯ 
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           ข้อ 8  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
                    (3)  สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
           ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
                    (1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   

ฯลฯ 
               ท้ังนี้  คณะกรรมการตามข้อ 8 (3) และ ข้อ 28 (1) มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสองปี  ดังนั้น จึงเสนอสภาเทศบาล เพ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาตามระเบียบฯ ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล จึงขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นจํานวน  ๓  ท่านเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลฯ   ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คนท่ี 1     
ขอเชิญ สท.สิริรัตน์  คุปตระกุล  ครับ 

นางสาวสิริรัตน์  คุปตระกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ดิฉันนางสาวสิริรัตน์ คุปตระกุล   
ขอเสนอนายสุพจน์  ไทยสมัคร  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนท่ี  ๑   
ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีถือว่า   
ท่ีประชุมเลือกนายสุพจน์ ไทยสมัคร เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คนท่ี 1 ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนท่ี  2 ครับ 
ขอเชิญ สท. ชลชาติ  ตันจินดาประทีป  ครับ 

นายชลชาติ ตันจินดาประทีป 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ผมนายชลชาติ ตันจินดาประทีป 

ขอเสนอนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คนท่ี  ๒  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีถือว่า  ท่ีประชุมเลือกนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ   คนท่ี  ๒  ครับ 
ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คนท่ี  ๓ ครับ 
ขอเชิญ สท. ก้องเกียรติ  วงศ์นิยม  ครับ 

นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม 
ขอเสนอนางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คนท่ี  ๓  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีถือว่า ท่ีประชุมเลือกนางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ   คนท่ี  ๓  ครับ 
ท่ีประชุมได้มีมติเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จํานวน  ๓  คน   ดังนี้ 

1. นายสุพจน์          ไทยสมัคร   
2. นายปกป้อง         ปุสุรินทร์คํา   
3. นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล     
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 ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นจํานวน  ๓  ท่านเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  คนท่ี 1   
ขอเชิญ สท. สุพจน์  ไทยสมัคร  ครับ 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร  
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายสุพจน์  ไทยสมัคร  
ขอเสนอ นายธนาคม  วิมลวัตรเวที  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  คนท่ี  ๑  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่า   
ท่ีประชุมเลือกนายธนาคม  วิมลวัตรเวที  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล   คนท่ี  1  ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล   คนท่ี  2 ครับ   ขอเชิญ สท. มติ  อังศุพันธุ์  ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์   
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายมติ  อังศุพันธุ์   
ขอเสนอ นายณัฏฐ์ชยกร  สุวฒันะพงศ์เชฏ  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  คนท่ี  ๒  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่า   
ท่ีประชุมเลือก นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   คนท่ี  ๒  ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล   คนท่ี  ๓ ครับ   ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  ขอเสนอ พันตรีวินัย  สายต่างใจ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๓ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่า   
ท่ีประชุมเลือก พันตรีวินัย  สายต่างใจ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล   คนท่ี  ๓  ครับ 
ท่ีประชุมได้มีมติเลือกคณะกรรมการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล     
จํานวน  3  คน  ดังนี้ 

1.  นายธนาคม      วิมลวัตรเวที   
2.  นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ   
3.  พันตรีวินัย        สายต่างใจ              

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่  ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗     (กองสวัสดิการสังคม)       
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
      ด้วยกองสวัสดิการสังคม มีความจําเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคาร
สํานักงานกองสวัสดิการสังคม ( ห้องประชุมเดิม ) เนื่องจากหลังคาห้องประชุมมีอายุ
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การใช้งานมานาน ยังไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน ทําให้เกิดการแตกร้าว ชํารุดจํานวนหลายจุด 
เม่ือเวลาฝนตกทําให้น้ําฝนไหลลงสู่พ้ืนห้องประชุมก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกสาร
ของทางราชการรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และยังทําให้พ้ืนห้อง
มองดูไม่สวยงาม ประกอบกับเป็นหน่วยงานท่ีต้อนรับและให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
และติดต่อประสานงานเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน  การส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ  และการจัดสวัสดิการสังคม  ให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
นครนครราชสีมาอยู่เป็นประจําทุกวัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริการและอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
      แต่เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมา มิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงจําเป็น 
ต้องโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่  โดยโอนลดจากแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ  ค่าใช้จ่าย
ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา   จํานวน  
500,000 บาท   ขอโอนลดไปต้ังจ่ายรายการใหม่  จํานวน  300,000  บาท  ดังนี้  
 โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งบลงทุน                                        
          ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                                                   
     ประเภท  อาคารต่างๆ                     รวม       300,000   บาท 
     +  ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานกองสวัสดิการสังคม( ห้องประชุมเดิม )  
จํานวน 300,000 บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่ารื้อถอนกระเบ้ืองมุงหลังคาของเดิม  พร้อม
ทําการติดต้ัง หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  และฉนวนกันความร้อนชนิด PE พ้ืนท่ีประมาณ 
145 ตารางเมตร  รื้อถอนฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของเดิม  พร้อมทําการติดต้ัง
ใหม่ เป็นเงิน  300,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อ 27* 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง   

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๘  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๘  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๗   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๗   ท่าน 
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ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่  ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗    (สํานักการช่าง)       
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์   ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
          ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 43 
ระหว่างวันท่ี  9 - 19 ธันวาคม 2557 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี 
33 ระหว่างวันท่ี 15 – 19 มกราคม 2558 โดยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้เทศบาล
นครนครราชสีมาดําเนินการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ 
โดยให้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ ภายในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา 
        เทศบาลนครนครราชสีมาในฐานะเจ้าของพ้ืนท่ีและมีหน้าท่ีในการส่งเสริมกีฬา
และบรรยากาศการจัดการแข่งขัน  จึงได้จัดทําโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 43 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 ข้ึน 
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างบรรยากาศของเมืองให้สอดคล้องกับการแข่งขัน  
กระตุ้นให้เกิดการเพ่ิมระดับการรับรู้การจัดการแข่งขัน  นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน  ส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัด จึงได้จัดทําโครงการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 43 และการแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 เป็นเงิน 4,440,000 บาท โดยทําการจัดทําสื่อประชา 
สัมพันธ์การแข่งขันกีฬา ประกอบด้วยการติดต้ังมาสคอทสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาฯ  
พร้อมแท่นวางและติดต้ังธงพร้อมแท่นวาง จํานวน 2 ชุด  พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างโดยติดต้ังภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  จํานวน  12  จุด  แต่เนื่องจาก
เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  แต่มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการ
เพ่ือให้ทันต่อการจัดการแข่งขันกีฬา   จึงจําเป็นต้องโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ ค่าปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สวนรัก  จํานวน 10,000,000 บาท เคยโอนลด 5,550,000 บาท คงเหลือ 
4,450,000 บาท ขอโอนลดไปต้ังจ่ายรายการใหม่ จํานวน 4,440,000  บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
  โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  สํานักการช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
  งบดําเนินงาน 
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    ค่าใช้สอย 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  -  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 43 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี 33   จํานวน  
4,440,000  บาท 
  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา  ประกอบด้วยการติดต้ัง 
มาสคอทสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาฯ  พร้อมแท่นวางและติดต้ังธงพร้อมแท่นวาง  
จํานวน 2 ชุด  พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยติดต้ังภายในเขตเทศบาลนคร 
นครราชสีมา  จํานวน  12  จุด  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ตามข้อ  27*  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2541  ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๒  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๑   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๑   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๗ 
ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ   
   -  เรื่อง   ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่  พ.ศ. ....      
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  

           ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมา  ว่ากรมการ
ปกครองแจ้งว่าสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งสําเนาร่างพระราชบัญญัติตั้ง
จังหวัดบัวใหญ่  พ.ศ. .... (นายอรุณ  อัครปรีดี  กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวน  
๑๔,๖๔๕  คน  เป็นผู้เสนอ)  เพ่ือให้พิจารณาเสนอความคิดเห็นในรายละเอียด ผลดี 
ผลเสีย   พร้อมเหตุผลประกอบ  ซ่ึงจังหวัดได้แจ้งอําเภอจัดทําประชาคมสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนและความคิดเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี   
          ดังนั้น  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๘  ธันวาคม  
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๒๕๒๔  ซ่ึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดต้ังจังหวัดใหม่  จึงขอให้ประธานสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  ได้ดําเนินการเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้พิจารณา
ในรายละเอียด ผลดี ผลเสีย  พร้อมเหตุผลประกอบ  แสดงความคิดเห็นในการจัดต้ัง
จังหวัดบัวใหญ่   
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือโปรด
พิจารณาต่อไปจักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล ผมขออธิบายข้อมูลท่ีเก่ียวกับจังหวัดบัวใหญ่ คร่าว ๆ ดังนี้นะครับ 
อําเภอบัวใหญ่  เป็นท่ีตั้งจังหวัดใหม่    มี  ๘  อําเภอ  ประกอบด้วย   
อําเภอบัวใหญ่  อําเภอบ้านเหลื่อม  อําเภอประทาย  อําเภอคง   อําเภอแก้งสนามนาง  
อําเภอบัวลาย  และอําเภอสีดา 
ท่ีตั้งจังหวัดใหม่มีเนื้อท่ี    2,835.87  ตารางกิโลเมตร   มี  8  อําเภอ   
-  อําเภอบัวใหญ่    548.48   ตารางกิโลเมตร  
-  อําเภอคง   668.14   ตารางกิโลเมตร 
-  อําเภอประทาย  590    ตารางกิโลเมตร 
-  อําเภอบ้านเหลื่อม  233    ตารางกิโลเมตร 
-  อําเภอแก้งสนามนาง            308    ตารางกิโลเมตร 
-  อําเภอโนนแดง  190    ตารางกิโลเมตร 
-  อําเภอบัวลาย             128.15         ตารางกิโลเมตร 
-   อําเภอสีดา              170.1 ตารางกิโลเมตร 
จังหวัดใหม่ มีประชากร  379,631  คน    รวมท้ังหมด  8  อําเภอ 
-  อําเภอบัวใหญ่    86,494   คน  
-  อําเภอคง   82,159   คน 
-  อําเภอประทาย  78,041 คน 
-  อําเภอบ้านเหลื่อม  20,725 คน 
-  อําเภอแก้งสนามนาง           37,584 คน 
-  อําเภอโนนแดง  25,624  คน 
-  อําเภอบัวลาย            24,858 คน 
-   อําเภอสีดา            24,146          คน                           
ดังนั้นทางจังหวัดนครราชสีมาได้ขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาเทศบาลแสดงความ
คิดเห็นในการจัดต้ังจังหวัดบัวใหญ่ให้เสนอความคิดเห็นท้ังข้อดี – ข้อเสียได้ครับ เพ่ือจะ
ได้รายงานจังหวัดนครราชสีมาต่อไป  สมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นขอได้โปรดยก
มือครับ    
ขอเชิญ สท. สมชาย  สถิตเดชกุญชร ครับ                                                                            

นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  จะเป็นไป
ได้หรือไม่ครับ  ผู้นําระดับประเทศเคยท่ีจะแบ่งแยกจังหวัดนครราชสีมาออกเป็น ๒ ส่วน
เหมือนกันแต่ก็ยังไม่สามารถทําได้ครับ  ฉะนั้นแล้วเราชาวโคราชควรจะภาคภูมิใจว่าเป็น
จังหวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและมีประชากรรองจากกรุงเทพมหานครครับ สมัยก่อน
ท่ีผมเรียนมาคือจังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยแต่จังหวัด
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อุบลราชธานีได้แยกออกมาเป็น ๒ จังหวัด  ทําให้ประชากรลดลง ฉะนั้นเราเป็นคน
จังหวัดนครราชสีมาให้ยิ่งใหญ่อยู่อย่างนี้ตลอดไปดีกว่านะครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ชลชาติ ตันจินดาประทีป  ครับ 

นายชลชาติ ตันจินดาประทีป 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมคิดว่าเป็นเรื่องท่ีดีครับเพราะว่าการเดินทางเข้า
มาติดต่อในส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาค่อนข้างไกล  เห็นว่าควรจะแยกเพ่ือไป
พัฒนาเมืองของเขาครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  ในฐานะประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาผมต้องการ การบริการท่ีรวดเร็วและสะดวก  ผมเชื่อว่า 
พ่ีน้องชาวบัวใหญ่ต้องการ  การบริการจากรัฐเท่ากับในเมืองเหมือนกัน  ผมคิดว่าระยะ
การเดินทางค่อนข้างไกล  ผมไม่ได้คิดเรื่องของการแบ่งแยก แต่ผมมองว่าประชาชนคน
ไทยทุกควรจะได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง  ใน
ความคิดผมถ้าหากมีส่วนราชการเพ่ิม หรือจังหวัดเพ่ิมน่าจะเป็นเรื่องของการกระจาย
ความเจริญไปสู่ประชาชนท่ีอยู่ห่างไกลนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ครับก็ได้ฟังความคิดเห็นหลากหลายของเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลครับ ซ่ึงในท่ีประชุม
สภาเทศบาล จะไม่มีการลงมติในเรื่องนี้   ก็ขอให้เจ้าหน้าท่ีนําบทสรุปข้อดี – ข้อเสีย 
ตามรายงานการประชุม แล้วรายงานต่อจังหวัดนครราชสีมาต่อไปนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล   
รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   ผู้อํานวยการกอง   ท่านประธานชุมชน     
สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม และร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปิดการประชุมครับ 

 
เลิกประชุม   ๑3.30  น. 
                              คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี   ๒๐   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
      (ลงชื่อ)      ปรีชา     สุขพานิช     ประธานกรรมการ 
                                             (นายปรีชา     สุขพานิช) 

                     (ลงชื่อ)        มติ      อังศุพันธุ์       กรรมการ 
                                             (นายมติ      อังศุพันธุ์)                               

   (ลงชื่อ)     นันทนา     แดงใหม่     กรรมการ          สําเนาถูกต้อง  
           (นางนันทนา     แดงใหม่) 

    (ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย กรรมการ      (น.ส.ณัฐกานต์  บางกระ)   
             (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                       เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ๔  
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(ลงชื่อ)     พงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ   กรรมการ        
              (นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ)                    

   (ลงชื่อ)        สุกัญญา    ชํานิกุล       กรรมการ           
                                          (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)      

     (ลงชื่อ)         สุพจน์    ไทยสมัคร    กรรมการและเลขานุการ 
                 ( นายสุพจน์    ไทยสมัคร )  
  
                 สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี                                           

        
        (ลงชื่อ)        ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

                                          (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)      
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เลิกประชุม  .............  น. 
 
                              คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี      กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
      (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
                                           (  นายปรีชา     สุขพานิช   )    
     

(ลงชื่อ)               กรรมการ 
                 ( นายมติ      อังศุพันธุ์  ) 
     

(ลงชื่อ)         กรรมการ       สําเนาถูกต้อง  
           ( นางนันทนา     แดงใหม่ ) 

     
(ลงชื่อ)         กรรมการ  (น.ส.ณัฐกานต์  บางกระ)   

             ( นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย )                เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ๓ 
     

(ลงชื่อ)     กรรมการ        
             ( นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ )                    
     

(ลงชื่อ)            กรรมการ           
            ( นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล )      
                               

                                   
      (ลงชื่อ)              กรรมการและเลขานุการ 
                 ( นายสุพจน์    ไทยสมัคร )  
  
                             สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี                                           

        
        (ลงชื่อ)        ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

                                          (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)                 
 

 

 

 


