
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี  ๒ 
วันท่ี   ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๖        เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

  ๑.  นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  ประธานสภาเทศบาล 
 ๒.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  รองประธานสภาเทศบาล 

๓.  นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๔.  นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   สมาชิกสภาเทศบาล    
๕.  นางจุรีรัตน ์  ภูห้องไสย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นายฉัตร  สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.  นายชลชาติ            ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๘.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๙.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล  
      ๑๐. นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๑๑. นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล        
     ๑๒. นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๓. นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล  
      ๑๔. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๕. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๖. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๗. นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๘. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๙. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล  
๒๑. นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 

     ๒๒. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล   
๒๓. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
    ๑. นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๒. นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล   
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสุรวุฒ ิ  เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
๒. นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี    

  ๓. นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี 
  ๔. นายบํารุง    เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี 
    ๕.  นายอุทัย  ม่ิงขวัญ   รองนายกเทศมนตรี 
                     ๖. นายปราโมทย์   ชลไชยะ   นิติกรชํานาญการ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสมีา 
    ๗.  นายพิมล  พิทักษ์ศิลป  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
    ๘.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 



                                                  -๒- 
๙.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
๑๐. นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

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

๑๔. นายอํานวย  ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
๑๕. นายจิรศักด์ิ  กีรติวรการ    ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

  ๑๖. นางนิลุบล  โชคบัญชา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
  ๑๗. นางอธิชา  รุมพล   ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 

  ๑๘. นายเฉลิม    ราชอาสา    ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
    ๑๙. นายเสริมศักด์ิ    โคตรศรีสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
  ๒๐. นายธนปกรณ์   วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

 ๒๑. นางเนตรดาว    ทองประกอบ    ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
๒๒. นางคู่ขวัญ  บุญชัยสุข  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

  ๒๓. นางวริษฐา     พรรณภัทราพงษ์   ผู้อํานวยการส่วนบริการการแพทย์ 
๒๔. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 

 ๒๕. นายเนติวิทย์   เริงสุขพิพัฒนะ  รักษาการ ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
๒๖. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๗. นางฉันทจิต      หม่ันมา    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ๒๘. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๒๙. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
  ๓๐. นายบุญมี  เดชาวุธ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
  ๓๑. นายบุญเชิด   พิณปรุ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
   ๓๒. นายสมบัติ   สังข์ในเมือง    หัวหน้างานรักษาความสงบ 
   ๓๓. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
   ๓๔. นางสาวปรินดา พิทักษ์ธานินทร์  หัวหน้างานแผนและโครงการ 

๓๕. นางสาววาสนา สนิทโกศัย  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว 
๓๖. นายศุภชาติ  เจริญวิวัฒนพงษ์  หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 

      ๓๗. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
     ๓๘.  นางสาวณัฐกานต์   บางกระ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
    ๓๙.  นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
                     ๔๐. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ   จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
   ๔๑. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
    ๔๒. นายฉัตรชัย    ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

๔๓. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
     ๔๔. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

    ๔๕. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก   พนักงานจ้างท่ัวไป 
            ๔๖. นายบรรลือ     นราพินิจ   นักวิชาการสุขาภิบาล ๗ว 
             ๔๗. นางสาวขวัญจิตร     ทองอินทร์       นักวิชาการสุขาภิบาล ๖ว 
             ๔๘. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 

๔๙. นายภูมิพันธ์  โรจน์พุทธิกุล  ประธานชุมชนประตูไชยณรงค์-เรือนจํา  
                                               



                                                -๓- 
๕๐. ส.อ. อิสระ  ทองปลอดภัย  ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 

   ๕๑. ร.ต.นรินทร์   คงหม่ืนไวย  ประธานชุมชนบ้านสก 
   ๕๒. ร.ต.ต.ประมูล  นากกระแสร์   ประธานชุมชนจิระพัฒนา 
   ๕๓. นางประหยัด   รักษาสุวรรณ  ประธานชุมชนท้าวสุระ 
   ๕๔. นายน้อย    แก้วกระจ่าง  ประธานชุมชนศาลาลอยพัฒนา 
   ๕๕. นางภัทรา    นาโสม               ประธานชุมชนสรุนารายณ์พัฒนา (ร.พ.ช.เดมิ) 
    ๕๖. นางสาวสงบ   ประทีป    ประธานชุมชน ๓๐ กันยาพัฒนา 
   ๕๗. นางณัฎฐธิดา   จุมพลพงษ์    ประธานชุมชนหนองแก้ช้าง 
    ๕๘. นายสุเทพ     เสมามอญ   ประธานชุมชนเอ็มแบ๊คสามัคคี 

๕๙. นายเฉลิมศักด์ิ   กุศลการณ์    ประธานชุมชนชลประทาน 
๖๐. นางสมศรี    ตันติรัตน์    ประธานชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม 

   ๖๑. นางเจริญศรี   เนียมวัฒนะ  ประธานชุมชนปาริชาต 
    ๖๒. นายวินัย    ศิลาเริง     ประธานชุมชนเกษตรสามัคคี ๒ 
  ๖๓. นายถวิล    อินทรัตน์    ประธานชุมชนกองพระทราย 
   ๖๔. นางละออศรี    ศรีไสย์    ประธานชุมชนย่าโม ๔ 
   ๖๕. นางนิตยา    สําเนียงใหม่     ผู้สื่อข่าวแก่นคูณคนโคราช 
   ๖๖. นายสําราญ     อินทรังษี    หนังสือพิมพ์พลังไทยยุคใหม่ 

๖๗. นายสุเทพ    แต่งทรัพย์    หนังสือพิมพ์ทันข่าวโคราช 
๖๘. นางพิราพร   ศรีเกษม   หนังสือพิมพ์พลังไทย 
๖๙. นางเสาวณีย์  สุจริยา  เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  
              โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ                             

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี  ๒๕๕๖ 
ครั้งท่ี  ๒  ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับ  

 ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี  ๑  ขอแนะนําผู้เข้าร่วมประชุม ๒ ท่าน คือ นายปราโมทย์  ชลไชยะ  
นิติกรชํานาญการ ผู้สังเกตการณ์แทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  และ 
ท่านท่ี ๒  รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาคนใหม่ นายบํารุง  เจริญพจน์  
ซ่ึงนายกเทศมนตรีได้มีคําสั่ง  แต่งต้ังเม่ือวันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  
ท่านบํารุง  จะกล่าวในท่ีประชุมหรือไม่ครับ เชิญครับ       

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับ   ท่ีได้ให้โอกาสกลับมา
รับใช้พ่ีน้องประชาชน ประธานชุมชน และได้กลับมาร่วมงานกับเพ่ือนสมาชิก
สภาเทศบาล พ่ีน้องข้าราชการทุกท่านครับ ผมก็จะใช้โอกาสท่ีท่านนายกฯ ให้
โอกาสผมใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เอามาเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทํางานร่วมกับเพ่ือนสมาชิกและพ่ีน้องข้าราชการตามนโยบายของท่านนายกฯ
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลได้อยู่ดีมีสุข และมีความสุข
กับการเป็นคนของเทศบาลนครนครราชสีมา ขอบคุณครับ   



                                                                   -๔- 

 เรื่องท่ี ๒ เรื่องการจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้ บมจ.ธนาคาร 
กรุงไทย งวดท่ี ๒  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ด้วยสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา จําเป็นต้องชําระต้นเงินกู้ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย งวดท่ี ๒ จํานวนเงิน ๑๖,๖๗๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่าย
สมทบค่าก่อสร้างระบบประปา    โครงการแก้ไขปัญหาการ    ขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา ซ่ึงศาลปกครองได้มีคําสั่งให้ระงับ
การก่อสร้างไว้เป็นการชั่วคราว ทําให้การเบิกเงินกู้เพ่ือนํามาสมทบเป็นค่า
ก่อสร้างระบบประปาล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน  จากการท่ี
โครงการฯ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุน ทําให้สํานักการ
ประปามีงบประมาณ  ไม่เพียงพอในการต้ังงบประมาณชําระต้นเงินกู้ งวดท่ี ๒ 
จํานวน ๑๖,๖๗๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖    
     เนื่องจากสํานักการประปา  ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่มี
งบประมาณส่วนใดท่ีจะสามารถนํามาต้ังจ่ายเพ่ือการนี้ได้ จึงขอทําความตกลง
ให้ สํ านั กการประปาจ่ าย เ งินสะสมของสํ านั กการประปา  จํ านวน 
๑๖,๖๗๐,๐๐๐ บาท เพ่ือนําไปจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้ บมจ. ธนาคาร 
กรุงไทย งวดท่ี ๒ ขณะนี้สํานักการประปา มีเงินสะสม ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๖  เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือเป็นทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงิน
สะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน ๖๐,๖๖๐,๑๙๒.๕๕ บาท ( หกสิบล้าน
หกแสนหกหม่ืนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์ ) โดยขอยกเว้นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
    “ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และมี
อํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
       ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ 
ให้ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ                                                                           
        ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้” ประกอบกับ 
       “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
      (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด         
      (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว    
     (๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องดําเนินการ   ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 



 

-๕- 

 หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การ    ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป  
     ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว” ประกอบกับคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทยท่ี ๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๔ เรื่อง การมอบ 
อํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  (ในกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน   ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะต้องทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการปฏิบัติ) 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ือโปรด
ทราบต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้ บมจ.ธนาคาร 
กรุงไทย งวดท่ี ๒  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้ บมจ.
ธนาคาร กรุงไทย งวดท่ี ๒  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ  
เชิญท่าน สท. ปิติพงศ์  ครับ                                          

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม ปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา ขอแก้ไข หน้าท่ี ๑๐ บรรทัดท่ี  ๑๓  นับจาก
ข้างล่าง จากคําว่า ผมและเพ่ือ  เป็น ผมและเพ่ือน หน้าท่ี ๑๐ บรรทัดท่ี ๑๒ 
นับจากข้างล่าง จากคําว่า คือเสาร์  เป็น   คือถ้าวันเสาร์  และหน้าท่ี ๑๑
บรรทัดแรก จากคําว่า มันจะยายตัว เป็น มันจะขยายตัว  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เจ้าหน้าท่ีช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีก
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๒  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๕๖ ครัง้ท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ขอได้ 
โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน    ๒๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๑  ท่าน 
 ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 



-๖- 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ......  
กรณีจังหวัดนครราชสีมาส่งคืนร่างเทศบัญญัติให้สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
    ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมาได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ......  
ไปให้จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๖๒ ตามพระราช 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒  เนื่องจาก 
มีความบกพร่องในรายละเอียด จังหวัดนครราชสีมาจึงได้ส่งร่างดังกล่าวคืนให้สภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือพิจารณาใหม่   โดยให้แก้ไขใน ๒ ประเด็น คือ 
    ๑. เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ...... ขอให้
แก้ไขเป็น เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. .... และ     
    ๒. ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของคํานิยาม     
“ศูนย์อาหาร” 
     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๒   วรรคสาม    
          “ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรค
หนึ่งให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการ 
จังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภา
เทศบาล  และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับ แต่วันท่ีได้รับร่าง
เทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมีอยู่   ให้ประธานสภา
เทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ 
และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป   แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัติ คืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยัน
ตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภา
เทศบาลเท่าท่ีมีอยู่  ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป” 
     จึงขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา  เรื่อง   สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ...... 
เดิม หรือไม่ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย   ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๒ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง   
สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ...... เดิม 
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ไม่มีสมาชิกยกมือ   
ประธานสภาเทศบาล เม่ือไม่มีสมาชิกยกมือ  เป็นอันว่าร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   

เรื่อง   สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ...... เป็นอันตกไป 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติไม่ยืนยันร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง   

สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ......  



                                                                 -๗- 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔  
ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  
ข้ามลําตะคอง บริเวณด้านหลังโรงเรียนโคราชพิทยาคม     
เชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
    ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัดทําโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามลํา
ตะคอง  บริเวณด้านหลังโรงเรียนโคราชพิทยาคม  โดยทําการก่อสร้างสะพาน  
ค.ส.ล. กว้างประมาณ 16.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 39.00 เมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 1๑,400,000 บาท(สิบเอ็ดล้านสี่แสน
บาทถ้วน) เทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  โครงการก่อสร้าง
สะพาน ค.ส.ล.ข้ามลําตะคอง บริเวณด้านหลังโรงเรียนโคราชพิทยาคม จะแก้ไข
ปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน และช่วยลดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน แต่
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม เป็นเงิน 1๑,400,000  บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
    ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ  วันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  
๒๕๕๖  เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ี
สามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน ๑๑๘,๗๒๗,๐๒๖.๗๖ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้าน
เจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดพันยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตามนัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจ
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙ 
      ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
       (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
       (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
     (๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หาก    
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
     ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงิน 
สะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง                                                                                                                                                              

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ                        
ขอเชิญ สท. ฉัตร  สุภัทรวณิชย์ ครับ                                                                                   



-๘- 

นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ กระผม นาย ฉัตร  สุภัทรวณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4  ในโครงการท่ีกล่าวเม่ือสักครู่นี้ผมขอทําความเข้าใจ
ว่าพ้ืนท่ีเขต  4    แต่เดิมเป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ของเทศบาลนครนครราชสีมา  
เป็นพ้ืนท่ีท่ีพ่ีน้องส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเมืองได้
พัฒนามากข้ึน  ๆ โดยฝ่ายบริหารได้พยายามสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกไม่ว่า
จะเป็นถนน   ไฟแสงสว่าง พยายามพัฒนาพ้ืนท่ีต่างๆ แม้ว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
ถนนมิตรภาพก็มีการจราจรค่อนข้างแออัดคับค่ัง  ฝ่ายบริหารก็จะมีนโยบาย มี
โครงการท่ีจะมาพัฒนาหรือว่าให้ปัญหาทางด้านจราจรมีความแออัดลดน้อยลง
นะครับ ผมได้มีโอกาสไปดูถนนท่ีเก่ียวข้องกับสะพานท่ีเรากําลังจะสร้าง  ซ่ึงเป็น
ภาคเอกชนก่อสร้างให้ท้ังหมดและก็ยกให้เป็นสาธารณะกุศลขออนุญาตเอ่ยชื่อ
ถนน คือถนนพันธ์สายเชื้อ เพราะว่าพรุ่งนี้ทางเจ้าของก็คือทางภาคเอกชนมีพิธี
มอบให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ และก็ยกให้เป็นสาธารณประโยชน์    
ผมเชื่อว่าสะพานท่ีเราจะสร้างก็จะเป็นการเชื่อมต่อถนนทําให้มีการจราจรจาก
ฝั่งถนนมิตรภาพสามารถตัดตรงข้ามออกไปยังถนนเลียบคลองส่งน้ําได้ และก็จะ
เป็นอีกหนึ่งแนวทางท่ีจะช่วยให้มีการกระจายความแออัดของจราจรในถนน
มิตรภาพ ปัจจุบันพ้ืนท่ีเขต 4  ได้รับการพัฒนาไปมาก มีสิ่งก่อสร้าง มีตึก มี 
อพาร์ทเม้นท์   มาสร้างเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ มีหมู่บ้านมาก่อสร้าง มีพ่ีน้องเข้ามาอยู่
อาศัย ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งท่ีจะช่วยระบายรถและช่วยเก่ียวกับการแก้ไข
ปัญหาจราจรให้มีความแออัดน้อยลงนะครับ  อย่างไรก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหารได้
เห็นความสําคัญ ได้จัดสรรงบประมาณมาเพ่ือสร้างสะพานท่ีเป็นประโยชน์นี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ                        
เชิญ สท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ                                                  

นายปิติพงศ์  พราหมณี   กราบเรียน ท่านประธานท่ีเคารพ ผม นายปิติพงศ์  พราหมณี  ผมขออนุญาตข้อ
แรกก่อนครับ สถานท่ีนี้อยู่บริเวณไหนครับ ผมขอสารภาพว่าไม่ทราบจริง ๆ เม่ือ
เช้าผมขับรถดูผมไม่แน่ใจท่ีต้ังอยู่จุดไหนกันแน่  เพราะบริเวณนั้นมีลําตะคอง
ผ่าน 3 จุด ขอท่ีต้ังสถานท่ีชัดๆเลยอาจจะผ่านหมู่บ้านเขามาต้องทุบกําแพงรั้ว
หรือยังไง เพราะดูจาก Google map ผมดูไม่รู้เรื่อง และก็ถ่ายรูปมาเม่ือเช้า 
สารภาพตามตรงท่ีนั่งดูก่อนนอกรอบก็ไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าอยู่ตรงไหนแน่   ๆ
นะครับ แต่ถามว่าเห็นด้วยไหมกับประเด็นนี้ผมเห็นด้วยอย่างมากครับเพราะ
เป็นอีกเส้นทางหนึ่งท่ีจะลัดออกไปข้างหลังได้   อย่างน้อยขอถามประเด็นแรก
ก่อนครับว่าอยู่บริเวณไหน เพราะสมาชิกในเขต  4  บางคนก็ยังไม่ทราบว่าอยู่
บริเวณไหนเหมือนกัน ว่าจะออกข้างหลัง ออกอย่างไร ตัดทะลุหมู่บ้านเขาไหม
ถ้ามีรูปถ่ายจากสถานท่ีจริงได้จะยิ่งขอบคุณครับ แต่ถามว่าผมเห็นด้วยไหม ผม  

 เห็นด้วยครับแต่อยากรู้ว่าอยู่บริเวณไหนเท่านั้นเองครับ นั้นคือข้อแรกครับท่าน
ประธานครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ    
เรียนเชิญ ท่านนายกเทศมนตรี   ตอบข้ออภิปราย ครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ดูตามแผนท่ี นี่คือ
โค้งวัดโคกพรม มิตรภาพซอย 4  มิตรภาพซอย 6 อยู่ระหว่างกลางวิ่งทะลุข้ึนไป
ชนกับเส้นนี้ได้เลยถามว่าอยู่ตรงไหนจะมีถนนเส้นใหม่ตัดผ่านอยู่บริเวณนี้นะ
ครับ ท่านเห็นถนนเส้นนี้ไหมครับจะมีถนนอีกเส้นหนึ่งบริเวณนี้คือโฮมโปรจะมี 



-๙- 

 อีกถนนเส้นหนึ่งเชื่อมเข้าถนนเส้นนี้แล้วจะทะลุเส้นนี้อยู่บริเวณนี้ครับ  คือใน
อนาคตจะสามารถเชื่อมถนนมิตรภาพซอย 4 เชื่อมมิตรภาพซอย 6 เชื่อมถนนท่ี
เลียบข้างโฮมโปรนะครับ และเชื่อมสุรนารี 2  และเชื่อมกับโรงเรียนโคราชพิทยา
คม ถนนเส้นนี้เชื่อมประมาณสามสี่จุด  หลังจากท่ีก่อสร้างสะพานเสร็จแล้วเราจะ
ขออนุญาตอีกครั้งทําเชื่อมโรงเรียนโคราชพิทยาคมออกมาสะพานเส้นนี้ ต่อไป
นักเรียนโคราชพิทยาคมก็มีฟุตบาทในการเข้าออกอย่างแน่นอนนะครับ ส่วน
เส้นทางจะโค้งนิดหนึ่งครับ และในอนาคตมิตรภาพซอย 4  จะมีเอกชนมอบท่ีดิน
ให้อีก  ในอนาคตผมยืนยันครับว่าต่อไปเขต 4 ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในแง่ของ
การจราจรนะครับ และก็ทราบมาว่าในอนาคตถนนสุรนารี 2  ก็จะมีการขยาย
ถนนเพ่ิมเติมอย่างแน่นอน เพราะเขาก็มองว่าเป็น 4 เลนท่ีจะเชื่อมมอเตอร์เวย์ใน
อนาคตเช่นกันครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ    
เชิญ สท.  ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ           

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาเทศบาล  ผม นายปิติพงศ์  พราหมณี  เข้าใจว่า
ตามท่ีท่าน นายกฯ อธิบายก็คือทะลุหมู่บ้านเวนิช  ผมวิ่งรถไปตามทางแล้วถนน
จะสูงๆ เท่าท่ีดู  ท่อระบายน้ําวางได้ค่อนข้างดี  มีปัญหาเรื่องความสูง คงไม่เป็นไร
เพราะมีการวางท่อระบายน้ําอยู่ ประเด็นต่อไปเรื่องเอกสารสิทธิ์ ผมขอฝากท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล เรื่องเอกสารสิทธิ์ว่าเรียบร้อยไหม เพราะหลายท่านห่วง
ว่าเราจะทําสะพานไปผ่านท่ีเอกชน  อีกอย่างเราจะทําสะพานก่อนท่ีเขาจะทํา
ถนนเสร็จ หรือให้เขาทําถนนเสร็จก่อนแล้วถึงเราจะทําสะพาน  หรือจะทําพร้อม
กันหรือยังไง เด๋ียวชาวบ้านจะงง ท่ีห่วงอีกสําคัญข้อสุดท้ายท่ีห่วงมากท่ีสุด
หลังจากสะพานเสร็จ    ถนนเสร็จแล้วถ้าวิ่งตอนนี้ถ้าเข้าทางด้านเลยมิตรภาพ
ซอย 6 ทางเข้าหมู่บ้านเขามีคันท่ีปิดทางเข้าออกอยู่ ถ้าถนนก่อสร้างเสร็จ
หมดแล้ว คันปิดเปิดยังอยู่หรือเปล่าตรงนี้น่าเป็นห่วงท่ีสุด ถ้าคันปิดเปิดยังอยู่ก็
เสมือนว่าถนนเส้นนี้เราไม่ได้เปิดเป็นสาธารณประโยชน์ ชาวบ้านไม่สามารถวิ่ง
ผ่านใช้ได้ ถ้าเปรียบกับกรุงเทพก็เหมือนแถวย่านอาร์ซีเอรถท่ีผ่านเข้าออกแทนท่ี
จะวิ่งผ่านได้เลยก็ต้องเสียเงิน  แต่ผมเข้าใจว่าท่านนายกฯน่าจะประสานไว้
หมดแล้วทางเข้าออก ถ้ายังไงขอความม่ันใจอีกสักนิด พอเสร็จท้ังระบบหมดแล้ว
ทางปิดเปิดสะดวกแน่นอนหรือไม่ เท่าท่ีผมขับรถวิ่งวนดูเข้าท้ังซอยวัดเลียบมา
ทะลุมาออกมาหลังคือโฮมโปรวิ่งวนดูจนหมดทุกจุดเลยคือถ้าระบบเครือข่าย
จราจรตรงนี้ตามนโยบายของท่านนายกฯ เสร็จหมด ผมว่าจะบรรเทาปัญหา
การจราจรได้อีกพอสมควร คือ  ระบายรถจากมิตรภาพซอย 4 ได้อีกเยอะ ความ
จริงผมเสียดาย อีกนิดเดียวจริงถนนเส้นนี้น่าจะตรงจากหลังเดอะมอล์ท่ีผ่านสภา
ครั้งท่ีแล้ว ถนนจะสวยมาก แต่ทราบว่าท่ีดินบริเวณนั้นมหาแพงมากเพราะเป็นท่ี
เอกชน และเป็นหมู่บ้านนะครับ ก็ฝากสองประเด็นใหญ่ๆ คือ 1. เอกสารสิทธิ์ของ
ท่ีดินท่ีเขายกให้  2. ทางเข้าออกซ่ึงขณะนี้มีท่ีปิดเปิดอยู่เท่านั้นเองครับ ขอบคุณ
มากครับ  

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญ ท่านนายกฯ   ตอบข้ออภิปราย ครับ 
นายกเทศมนตรี กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ครับ  ต้องเรียน

ชี้แจงนะครับว่า ท่ีเราจะทําการก่อสร้างนะครับ   มีการยกพ้ืนท่ีตรงนี้เรียกกันว่า
เป็นถนนท้องถ่ินเรียบร้อยบางส่วนเกือบหมดแล้ว ในส่วนท่ีเราทําต่อก็จะมีหนังสือ 



-๑๐- 

 ท่ีมีเจตจํานงว่าจะยกให้ท้ังประมาณ  16 เมตร    สะพานและถนนก็จะเสร็จ
พร้อมกัน   คําตอบข้อท่ี 2. เม่ือเป็นถนนสาธารณะ เรื่องทางก้ันก็น่าจะข้ามได้เลย
นะครับไม่มีแน่นอนเพราะเป็นถนนหลวงนะครับ  ไม่ใช่เป็นถนนเอกชนต้องเรียน
ว่า เอกชนยินดีท่ีจะก่อสร้างถนนให้เทศบาลบางส่วน และเทศบาลสร้างสะพานก็
จะเป็นถนนสาธารณะเส้นใหม่อีกเส้นหนึ่ง อย่างท่ีเรียนให้ทราบเชื่อมหลายจุดมาก
ท่ีจะทําให้เกิดความคล่องตัวของเขต 4 และสุดท้ายเม่ือเป็นถนนสาธารณะ ดังนั้น 
พ้ืนท่ีดินเหนือถนนท้ังหมดเป็นหน้าท่ีของเทศบาลในการดูแลบํารุงรักษา และออก
กฎหมายตามทุกอย่างท่ีจะเป็นถนนหลวงต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ    
เชิญ  พันตรีวินัย  ครับ           

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผม พันตรีวินัย  สายต่างใจ ขออนุญาต
อภิปรายสนับสนุนโครงการนี้ ในฐานะท่ีเคยร่วมสํารวจต้ังแต่สมัยท่ีแล้วนะครับ
ท่านท่ีอยู่ในห้องประชุมจะเห็นว่าในภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณถนนท่ีจะสร้าง
สะพานในภาพถ่ายจะเป็นพ้ืนท่ีท่ียังไม่มีความเจริญนะครับ จะเห็นว่าเป็นท่ีโล่งคือ
ถ้าก่อสร้างถนน และก่อสร้างสะพานตรงนี้แล้วเสร็จ  จะทําให้เมืองเราขยายตัวมา
ทางนี้ได้นะครับ เป็นถนนท่ีจะรองรับการขยายตัวของเมืองเพ่ือทําให้จังหวัด
นครราชสีมา โดยเฉพาะเทศบาลของเรามีพ้ืนท่ีสาธารณูปโภครองรับความเจริญท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคตได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นถนนเส้นนี้จะเกิดประโยชน์อย่าง
มหาศาล นอกจากจะเป็นทางเลือกของพ่ีน้องชาวมิตรภาพ เขต ๔  ท่ีจะมีสะพาน
ข้ามลําตะคองมาเชื่อมกับถนนเลียบคลองส่งน้ําและถนนมิตรภาพแล้ว ยังจะช่วย
ทําให้ตัวถนนโครงข่ายการจราจรเชื่อมท้ังโรงเรียนท้ังชุมชนในหมู่บ้านนั้นมีการ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและประหยัดเวลามากข้ึน ผมก็ขออนุญาตอภิปราย
สนับสนุน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน สท.ปิติพงศ์ ครับ 
นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับท่านประธาน เม่ือเช้าจากการท่ีไปดูช่างก่อสร้างจะอยู่ริมๆ ลําตะคอง 
นะครับท่ีผมห่วงอย่างเดียวคือกลัวสิ่งปฏิกูลท้ิงลงในลําตะคองเรา เพราะว่าน้ําส่วน
หนึ่งในตรงนั้นน้อย กลัวจะเอามาทําน้ําประปาดูแล้วไม่ค่อยสวยงามนะครับ ฝาก
ท่านเลขานุการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีไปดูด้วยนะครับ    แต่ก็เห็นเขาสร้างส้วมอยู่นะ
ครับ แต่ก็กลัวว่าจะมีน้ําท่ีหรือมีสิ่งของท้ิงลงลําตะคอง เพราะตรงนั้นเป็นต้นน้ํา 
และลงมาตรงอ่างอัษฎางค์เราสูบข้ึนมาใช้ และเกิดโรคติดต่อข้ึนมาในเขตเทศบาล
แล้วมันจะไม่คุ้ม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย                      
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๒ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.   
ข้ามลําตะคอง บริเวณด้านหลังโรงเรียนโคราชพิทยาคมขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  ข้าม 
ลําตะคอง บริเวณด้านหลังโรงเรียนโคราชพิทยาคม    แล้วนะครับ 



 

-๑๑- 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  ข้าม 
ลําตะคอง บริเวณด้านหลังโรงเรียนโคราชพิทยาคม     

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

เลิกประชุม  เวลา ๑๕.๓๐  น.                                       

             เสาวณีย ์   ถอดเทป/พิมพ์  
                     นิวัฒน์      ทาน  
คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี      ๓๐    พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
      (ลงชื่อ)         ปรีชา     สุขพานิช    ประธานกรรมการ 
         (นายปรีชา     สุขพานิช)    

   (ลงชื่อ)            มติ   อังศุพันธ์      กรรมการ 
                     (นายมติ      อังศุพันธุ์) 

   (ลงชื่อ)         นันทนา  แดงใหม่  กรรมการ            
       (นางนันทนา     แดงใหม่) 

   (ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย กรรมการ               สําเนาถูกต้อง 
     (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                         

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

   (ลงชื่อ)       สุกัญญา    ชํานิกุล  กรรมการ           
      (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)                                    

   (ลงชื่อ)        สุพจน์    ไทยสมัคร  กรรมการและเลขานุการ 
                 (นายสุพจน์    ไทยสมัคร) 
  

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

         (ลงชื่อ                     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                            (                                         )  



 

 



 
 

 





 

 

 

 
            

 

       

 

      
 
 

                     

 

    

                             

            
                         
 
 

 
  

 
 
 
      

 
 


