
 
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๕  ครั้งท่ี  ๑ 

วันท่ี   ๒  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕        เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ช้ัน ๕   อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 

………………………..…. 
 

ผู้มาประชุม 
 

  ๑.  นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  ประธานสภาเทศบาล 
 ๒.  นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   สมาชิกสภาเทศบาล 

๓.  นางจุรีรัตน ์  ภูห้องไสย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.  นายฉัตร  สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายชลชาติ            ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๖.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๗.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล     
     ๘. นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๙. นายปกป้อง    ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๐. นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๑. นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  นายธนาคม  วิมลวัตรเวที  รองประธานสภาเทศบาล    ลาประชุม 
     ๒.  นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล          ลาประชุม 
    ๓.  นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล    ลาประชุม 
      ๔.  นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล          ลาประชุม    
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑.  นายสุรวุฒ ิ  เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
๒. นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี    

  ๓. นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี 
  ๔. นายรังสรรค์  อินทรชาธร  รองนายกเทศมนตรี 
 
 



๒ 
  ๕.  นายอุทัย  ม่ิงขวัญ   รองนายกเทศมนตรี  
     ๖.  นายพิมล  พิทักษ์ศิลป  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
    ๗.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๘.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
๙.  นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

  ๑๐. นายคํารณ  สมบูรณ์รัตน์  รองปลัดเทศบาล  
  ๑๑. นายกัมปนาท บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 

๑๒. นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
๑๓. นางอธิชา  รุมพล   แทน ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 
๑๔. นายอํานวย  ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
๑๕. นางนิลุบล  โชคบัญชา  รก.ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 

     ๑๖. นางอธิชา    รุมพล   รก.ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 
    ๑๗. นายเฉลิม  ราชอาสา  ผู้อํานวยการสํานักการประปา 

  ๑๘. นายเสริมศักด์ิ    โคตรศรีสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
  ๑๙. นายอํานวย   ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 

๒๐. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
   ๒๑. นางนิยดา     เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ 

๒๒. นางคู่ขวัญ  บุญชัยสุข  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๒๓. นางสิริกาญจน์ วงศ์โสภา  รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  

          ๒๔. นายนิคม     เหาะสูงเนิน  รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
  ๒๕. นางวริษฐา    พรรณภัทราพงษ์  ผู้อํานวยการส่วนบริการการแพทย์ฯ 

๒๖. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
๒๗. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๘. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๒๙. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
๓๐. นายบุญมี  เดชาวุธ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๓๑. นายนพรัตน์   มาลัยเปีย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๒ 
๓๒. นายประเวชพล นนทะไชย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๓ 
๓๓. นายสายชล  ปราณีตพลกรัง  หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๔. นางสาววาสนา สนิทโกศัย  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว 
๓๕. นายศุภชาติ  เจริญวิวัฒนพงษ์  หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
๓๖. นางสาวมนัสนันท์ คําพูลธินานันท์    หัวหน้าฝ่ายรับถ่ายโอนฯ 
๓๗. นางภัทมาภรณ์   บุญชู   เจ้าพนักงานการคลัง ๔ 
๓๘. นางสาวปริณดา พิทักษ์ธานินทร์  หัวหน้างานแผนและโครงการ 

   ๓๙. นางทิพย์รัตน์ สุวรรณาวัชร ์  รก.หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
๔๐. นางจิรภา    ศิริวัฒน์   เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  ๗ว 
๔๑. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๔๒. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

   ๔๓. นางมาลิสา    อธิเตโชกุล  เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
๔๔. ส.อ.หญิง  ศิริขวัญ   จิตตพงษ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
๔๕. นายฉัตรชัย    ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 



๓ 
 
๔๖. ส.อ. อิสระ  ทองปลอดภัย  ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 
๔๗. นายประมวล เกษียรจังหรีด  ประธานชุมชนสุรวิชัย 
๔๘. นางรัศมี    พานิชโยทัย   แทนประธานชุมชนโคราชคฤหาสน์ทอง 
๔๙. นายอ่ิม  บรรจงปรุ  ประธานชุมชนราชสีมา 
๕๐. ร.ต.ต.ประมูล นากกระแสร์  ประธานชุมชนจิระพัฒนา 
๕๑. นายทรงวุฒ ิ เสาร์ยะวิเศษ  ประธานชุมชนวัดศาลาลอย 
๕๒. นางถนอมศรี มุ่งฝากกลาง  ประธานชุมชนหลักร้อย 

   ๕๓. นางณัฎฐริดา    จุมพลพงษ์    รก.ประธานชุมชนหนองแก้ช้าง 
๕๔. นางเสาวณีย์  สุจริยา  เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  
              โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ 

นายอารมณ์  ทางตะคุ 
เลขานุการสภา 

                            ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
เรื่อง  เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยท่ี ๓  
        ประจําปี ๒๕๕๕ 
                                      ................................. 
       ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมาโดยนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้
ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญแห่ง
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยท่ี ๓ ประจําปี  ๒๕๕๕  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๕   มีกําหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน  เพ่ือพิจารณาญัตติขออนุมัติทํา
กิจการนอกเขตและญัตติอ่ืนต่อสภาเทศบาล อาศัยอํานาจตามนัยมาตรา ๒๖ 
แห่งพะราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  ผู้ว่าราชการจังหวดันครราชสีมา  
จึงเรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยท่ี ๓ ประจําปี 
๒๕๕๕  ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  มีกําหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน  
      ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕    
          สุชาติ   นพวรรณ 
           (นายสุชาติ   นพวรรณ) 
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รักษาราชการแทน 
                                 ผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ขอแนะนําพนักงานสถานธนานุบาล   ท่ีย้ายมาใหม่  นายนพรัตน์  มาลัยเปีย  
ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งท่ี ๒ ย้ายมาจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี  

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๕ 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ                                          

 



๔ 

 ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๙  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๙   ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี ๒ ประจําปี  ๒๕๕๕  ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕  ขอ
ได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมาชิกยกมือ  จํานวน    ๑๘  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจําปี ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง   ญัตติขอรับความยินยอมทําการนอกเขตกรณี  
ดําเนินกิจกรรมโครงการตลาดนัดชุมชน    
เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายกเทศมนตรี           ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้กําหนดจัดทําโครงการตลาดนัด
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
โอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้าในชุมชนและผู้ผลิตสินค้า 
OTOP ตลอดท้ังผู้ประกอบการค้ารายย่อย  ได้มีสถานท่ีสําหรับจัดแสดง 
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นการส่งเสริมการตลาด  สร้างรายได้เพ่ิมแก่
ครอบครัว   ตลอดท้ังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของชาวจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดียิ่งข้ึน โดยกําหนดให้นําสินค้ามาจําหน่ายและร่วมแสดงในรูปแบบ 
“ถนนคนเดิน”  ซ่ึงกําหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันท่ี  ๒๔ – ๒๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ บริเวณถนนร่วมเริงไชย  ตัดกับถนนสืบศิริ  เพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
ได้แก่ชุมชนบ้านรุ่งเรือง –บุญเรือง   ชุมชนชลประทาน  ชุมชนสามแยกปัก  
และชุมชนใกล้เคียง    ซ่ึงมีประชากรอาศัยอยู่ในละแวกถนนร่วมเริงไชย
ดังกล่าวเป็นจํานวนมาก  ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
ของชุมชนได้ใช้ประโยชน์  ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการ
ใช้ถนนร่วมเริงไชยในการเดินทางสัญจรไป –มา เพ่ือเข้าสู่ตัวเมือง ในช่วง
เวลาเร่งด่วน   เพ่ือเป็นการลดปัญหาด้านการจราจรคับค่ัง  เทศบาลนคร
นครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์สุขของประชาชนชาว
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง  จึงได้กําหนดจัดกิจกรรมโครงการ
ตลาดนัดชุมชน ข้ึน ในระยะแรก  บริเวณถนนร่วมเริงไชยตัดกับถนนสืบศิริ  
เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา  และเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวในกิจกรรมพ้ืนฐานของ  “ถนนคนเดิน”   โดยการนําสินค้า 
OTOP  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน  กิจกรรมพ้ืนบ้าน  และการแสดง                    
ร่วมสมัย  ซ่ึงเป็นการสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน   แต่เนื่องจากถนน
ร่วมเริงไชย ตัดกับถนนสืบศิริ    เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบล 
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 หนองไผ่ล้อมบางส่วน ซ่ึงอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนคร
นครราชสีมา   ดังนั้น  เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เรียบร้อย  จึงเห็นควรขออนุญาตทําการนอกเขต ตามพระราช 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บทท่ี ๓ ทวิ มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทํา
กิจการนอกเขต เม่ือ   
        (๑) การนั้นจําเป็นต้องทําและเป็นการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนิน

ตามอํานาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน 
 (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล

สภาจังหวัด หรือสภาตําบลแห่งท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องและ 
 (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ( มอบอํานาจ

อนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด   ตามคําสั่งท่ี ๙๖๑/๒๕๓๔  ลงวันท่ี 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗  เม่ืออนุมัติแล้ว ให้รายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบ ) 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความยินยอมในกรณีดําเนินกิจกรรมโครงการตลาดนัด
ชุมชน ทําการนอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ดังกล่าวต่อไป 

 ประธานสภาเทศบาลฯ 
   

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญคุณปรีชา  ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ตลอดท้ังคณะผู้บริหาร โครงการนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับกับการท่ีจะทําตลาด
นัดชุมชน   ก็เรียกว่า ถนนคนเดินนะครับแต่ผมดูแล้วว่า จะทําแค่นี้ หรือจะ
ทําต่อไป ประการท่ี ๒ บริเวณท่ีจะทํามีพ้ืนท่ีตรงไหนของเราบ้างท่ีติดกับ
ตําบลหนองไผ่ล้อมเพราะฉะนั้นแล้วทางเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมเราได้
ประสานไปแล้วหรือยังเก่ียวกับการท่ีจะทํากิจการนอกเขตถ้าหากผ่านสภา
เทศบาลไปแล้ว ผมต้ังเป็นข้อสังเกตเอาไว้หากผ่านสภาฯ ไปแล้ว ทาง
เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมไม่ผ่านให้เรา  ในญัตตินี้จะเป็นอย่างไร ผมขอ
ฝากนะครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบข้ออภิปราย 
นายกเทศมนตรี         กราบเรียนท่านประธาน และสมาชิกครับ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณ

ท่านสมาชิกท่ีเป็นห่วง ต้องกราบเรียนว่าถนนร่วมเริงไชยเม่ือตอนท่ีเรา
ก่อสร้างมาก็เก่ียวข้องกับเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมและตอนท่ีเราจะขอทํา
การนอกเขตถนนร่วมเริงไชยท่ีจะทําตลาดนัดชุมชน   ก็ได้ประสานกับทาง
เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมไว้แล้วว่าจะมีการจัดตรงนี้ และเทศบาลตําบล
หนองไผ่ล้อมก็ยินดี   เพราะว่าชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงก็จะได้ประโยชน์ร่วมกัน
นะครับก็ ขอขอขอบคุณครับผม 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญคุณปกป้อง ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพกระผม นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๓  วันนี้จะไม่พูดเลยก็คงไม่ได้เพราะเป็นพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของกระผมเองนะครับ     เรื่องถนนคนเดินนี้ผมเห็น 
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 ด้วยจริง ๆ นะครับเพราะว่าเป็นพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีของกระผมเป็นส่วน
ใหญ่จะติดต่อระหว่างถนนร่วมเริงไชยไปถึงสืบศิริชลประทานนะครับ  ผมขอ
ต้ังข้อสังเกตนิดเดียวแค่นั้นเองว่า หลังจากนี้แล้ว ผมอยากให้ทําต่อเนื่องกัน
ไปอีก อาจจะเป็นเสาร์ อาทิตย์ ทุกเสาร์ อาทิตย์และเรื่องร้านค้าท่ีจะเข้ามา
ขายของ ผมอยากให้จัดให้เป็นระเบียบ  แบ่งปันระหว่างชุมชนต่าง ๆ  
เพราะกลัวจะมีปัญหาเรื่องร้านว่า  ทางชุมชนเขตนี้ ได้ก่ีร้าน ขอให้แบ่งปัน
กันให้สมส่วนกันระหว่างทุกเขต  จากเขต  ๑   ถึงเขต   ๔  และรวมถึง
เทศบาล  ตําบลหนองไผ่ล้อมด้วย  เพราะว่าเป็นพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับเรานะครับ 
ขอฝากตรงนี้นิดเดียว ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายกเทศมนตรี  ก็ขอตอบ ๒ ข้อครับ เรื่องนี้  ทําแล้วจะต่อเนื่องไหม  ก็ทําต่อเนื่อง

ครับ ก็จะพยายามจัดให้ต่อเนื่องให้ได้ ครั้งแรกท่ีเราจะจัดก็อยากให้คนมา
รับรู้ตลาดนัดแห่งนี้มาก ๆ และในส่วนต่อเนื่องจะดําเนินการต่อไปต่อมาใน
เรื่องของพ้ืนท่ีของพ่ีน้องในชุมชน และในส่วนของท่ีเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ 
จะหารือต่อไป และพ้ืนท่ียาวมากบรรจุได้หลายบู๊ทนะครับผมม่ันใจว่าพ้ืนท่ี 
เพียงพอในการดําเนินการนะครับ ขอบคุณมากครับ    

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
เม่ือไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๙  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๙  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความยินยอมทําการนอกเขตกรณี ดําเนินกิจกรรม 
โครงการตลาดนัดชุมชน   ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๘  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติให้ความยินยอมทําการนอกเขต  กรณีดําเนินกิจกรรมโครงการ 
ตลาดนัดชุมชน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติให้ความยินยอมทําการนอกเขต  กรณีดําเนนิกิจกรรม
โครงการตลาดนัดชุมชน  

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายกเทศมนตรี           ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้กําหนดจัดทําโครงการตลาดนัด
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
โอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้าในชุมชน  และผู้ผลิตสินค้า 
OTOP ตลอดท้ังผู้ประกอบการค้ารายย่อย  ได้มีสถานท่ีสําหรับจัดแสดงและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการตลาด  สร้างรายได้เพ่ิมแก่
ครอบครัว  ตลอดท้ังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ชาวจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ยิ่งข้ึน โดยกําหนดให้นําสินค้ามาจําหน่ายและร่วมแสดงในรูปแบบ 
“ถนนคนเดิน”  ซ่ึงกําหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว  ณ บริเวณถนนร่วมเริงไชย  
ตัดกับถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
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         ดังนั้น  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา  ได้แก่ชุมชนบ้านรุ่งเรือง –บุญเรือง   ชุมชนชลประทาน  
ชุมชนสามแยกปัก  และชุมชนใกล้เคียง  ซ่ึงมีประชากรอาศัยอยู่ในละแวก
ถนนร่วมเริงไชยดังกล่าวเป็นจํานวนมาก  ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง และ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของชุมชน  ได้ใช้ประโยชน์  ประกอบกับประชาชนส่วน
ใหญ่มีความต้องการใช้ถนนร่วมเริงไชยในการเดินทางสัญจรไป –มา เพ่ือเข้า 
สู่ตัวเมือง ในช่วงเวลาเร่งด่วน  เพ่ือเป็นการลดปัญหาด้านการจราจรคับค่ัง  
เทศบาลนครนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง  จึงได้กําหนดจัด
กิจกรรมโครงการตลาดนัดชุมชน ข้ึน ในระยะแรก  บริเวณถนนร่วมเริงไชย
ตัดกับถนนสืบศิริ  เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา  
และเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในกิจกรรมพ้ืนฐานของ “ถนนคนเดิน”  
โดยการนําสินค้า OTOP  ผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน  กิจกรรมพ้ืนบ้าน  
และการแสดงร่วมสมัย  ซ่ึงเป็นการสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  แต่
เนื่องจากงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการตลาด
นัดชุมชน  ต้ังไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ไม่เพียงพอสําหรับค่าจัดกิจกรรม  เช่น
ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน ค่าตกแต่งสถานท่ีจัดงาน ค่าดําเนินการ
จัดกิจกรรมต่างๆภายในงาน เป็นต้น  จึงมีความจําเป็นต้องโอนมาเพ่ิม เป็น
เงินท้ังสิ้น ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท   ดังนี้ 
         โอนเพ่ิม  
         ด้านบริการชุมชนและสังคม 
         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
         หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ 
         ค่าใช้สอย 
         ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
          + ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัดชุมชน  ต้ังไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
โอนเพ่ิม ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัดชุมชน  โดยจัดให้มีการจัดทําตลาดนัด
บริการนอกสถานท่ีไปยังชุมชนและกลุ่มต่างๆภายในเขตเทศบาล  โดยจัดให้
มีการจัดแสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  กลุ่ม
อาชีพ วิสาหกิจชุมชน  เป็นค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  ติดต้ังเครื่องเสียง  
ประกาศ เผยแพร่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆโดยถัวจ่าย
ภายในวงเงิน ๔,๔๐๐,๐๐๐บาท(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(จ่ายจากเงินรายได้)   เป็นเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(จ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป)  เป็นเงิน๔,๒๐๐,๐๐๐บาท 
 



๘ 

       โอนลด 
      สํานักการช่าง  
      ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานไฟฟ้าถนน 
      หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภท  ถนน 
      + ค่าเครื่องก้ันทางข้ามทางรถไฟอัตโนมัติ  จํานวน ๓ จุด (จ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป)    ต้ังไว้  ๑๔,๕๖๔,๐๐๐ บาท งบประมาณยังไม่ได้ใช้สามารถ
โอนลดได้  จึงขอโอนลดเป็นเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท  มาเพ่ิมท่ีกองสวัสดิการ
สังคม  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และค่าวัสดุค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดนัดชุมชน 
เป็นเงิน   ๔,๒๐๐,๐๐๐   บาท 
        เนื่องจากการโอนลดงบประมาณรายจ่ายจะต้องได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
        “ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญคุณปรีชา ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ผม  นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กลุ่มประสานมิตร
พัฒนา เห็นด้วยกับญัตตินี้ท่ีขออนุมัติโอนเงิน ผมอ่านดูในญัตตินี้แล้ว ผมขอ
ฝากท่านประธานถึงคณะผู้บริหารเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
ค่าตกแต่งสถานท่ีงาน  ค่าดําเนินการภายในงานผมขอให้ใช้เต็มท่ีนะครับดู
แล้วเหมือนกับว่าโคราชเป็นนิมิตใหม่เก่ียวกับการทําถนนคนเดินนะครับ ผม
ได้ไปเห็นท่ีจังหวัดเชียงรายดีมาก เราเป็นเมืองใหญ่กว่าเขานะครับท่ีจริง
งบประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐  บาทผมว่ามันน้อยไป ผมอยากฝากดูแล
ค่าใช้จ่ายให้เต็มท่ี พวกบู๊ทต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ให้มาก เพราะว่าเส้น
นั้นเป็นรอยต่อระหว่างเรากับเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม และชุมชนในเขต 
๓ และเขต ๔ จะได้เข้ามาและถ้าเป็นไปได้ถ้าจะมีการทําถนนคนเดินในเขต 
เมืองบริเวณเขต ๑  หลังย่าโม ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้ทําครับ 

 

 



๙ 

นายกเทศมนตรี        ครับนี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะได้ทําถนนคนเดินนะครับ และมี
ค่าใช้จ่ายซ่ึงไม่ถือว่าแพงนะครับ เพราะว่าเราจะได้ให้พ่ีน้องประชาชนได้ขาย
อย่างต่อเนื่องต่อไปในระยะยาว เพราะฉะนั้น เราอยากเห็นโครงการนี้สําเร็จ
นะครับ ก็จะพยายามทําให้สําเร็จและก็จะพยายามใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัดและดีท่ีสุด ขอขอบคุณท่านสมาชิกครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
เม่ือไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๐  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๐  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความยินยอมทําการนอกเขตกรณี ดําเนินกิจกรรม 
โครงการตลาดนัดชุมชน   ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙ ท่าน 
 สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๙  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินหมวด

เงินอุดหนุน         
เชิญท่านรอง บุญเหลือ  ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

        ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมาได้รับคําร้องจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านย่าโม ๔ ขอให้เทศบาลทําการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าสาธารณะใช้  ทําให้ขาดแสงสว่างในการสัญจรในเวลา
กลางคืนไม่สะดวก อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว  
เทศบาลจึงได้ทําโครงการขยายเขตและติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน 
ย่าโม ๔ เป็นเงิน   ๑๔๑,๓๐๐  บาท  แต่เนื่องจากการดําเนินการติดต้ังเสา
ไฟฟ้าต้องใช้บุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง  จึงจําเป็นต้องให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสมีาเป็นผู้ดําเนินการ  โดยเทศบาลต้องอุดหนุน
เงินงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าฯ 
       เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  จึงขอโอนงบ 
ประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
       โอนเพ่ิม 
       โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
จ่ายจากรายได้ 
หมวดเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 
ประเภท – เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็น 

สาธารณประโยชน์ รายการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด  



๑๐ 

 นครราชสีมา  ต้ังไว้  ๑๔๑,๓๐๐   บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา  เป็นค่าขยายเขตและติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่บ้านย่าโม ๔  ตามนัยหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา ท่ี ๕๓๐๕.๔๔/ฉ.๓ สรน.(บต)๑๒๘๐๑  ลงวันท่ี  ๑๑  กันยายน  
๒๕๕๕  เป็นเงิน  ๑๔๑,๓๐๐  บาท 
       โอนลด 
       ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
จ่ายจากรายได้ 
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าวัสดุ 
ประเภท – วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้  ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท ยังไม่ได้ 

จ่ายจึงขอโอนลด  ๑๔๑,๓๐๐  บาทไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้าน/
แผนงาน/งานเดียวกัน หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุน
ส่วนราชการเอกชน หรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์  รายการ – เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน ๑๔๑,๓๐๐ บาท 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๖๗ ทวิ  การจ่ายเงิน
อุดหนุนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน 
       “มาตรา  ๖๗  ทว ิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘)  เงินอุดหนุนและ
การจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนจะกระทําได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไปด้วย    จักเป็น
พระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญคุณฉัตร ครับ 

นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ  ผม ฉัตร  สุภัทรวณิชย์ สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ ในญัตติปัจจุบันนี้กระผมในฐานะ สท. ในพ้ืนท่ีมีความดีใจท่ี
ทางเทศบาลได้บรรจุวาระนี้ของหมู่บ้านย่าโม ๔ เข้ามา ในส่วนของประธาน
ชุมชน  ผู้นําชุมชน  และพ่ีน้องท่ีอยู่ในชุมชนย่าโม ๔  มีความจําเป็นอย่างยิ่ง
และพ่ีน้อง สท. ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียว สท. ท่านอ่ืนในเขต ๔ ท้ัง ๖ คนได้
รับคําร้องเรียน  ได้รับโทรศัพท์ในเขตชุมชนย่าโม ๔ หลายต่อหลายครั้ง
ต่อเนื่องกันมานาน โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้านะครับ  เม่ือเดือนท่ีแล้วทางผู้นํา
ชุมชนก็ยังได้ติดต่อมา  ท้ังมาพบ และติดต่อทางจดหมายและทาง สท. ก็ได้
พยายามประสานทางชุมชนมาพบกับผู้บริหารเพ่ือท่ีจะได้รับทราบความ
เดือดร้อน  ท้ังมาติดตามความคืบหน้าว่า เรื่องของไฟฟ้าไปถึงไหน ปัญหา
ต่าง ๆ ก็คือพ่ีน้องในหมู่บ้านย่าโม ๔  เดือดร้อนจริง ๆ ขออนุญาตพาดพิงถึง  
สท.  สุกัญญา  เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้เคียง ก็เป็นอีกท่านหนึ่งท่ีต้องเดินทางไป
ดู มารับฟังปัญหาของพ่ีน้องชาวหมู่บ้านย่าโม ๔   วันนี้ทุกคนดีใจท่ีได้บรรจุ 



๑๑ 

 วาระนี้เข้ามา และก็ผลักดันให้สามารถแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องในชุมชนได้ 
นะครับ  ก็มีความยินดีและให้การสนับสนุนท่านนายก และฝ่ายบริหารอย่าง
เต็มท่ีและดีใจกับชุมชุนหมู่บ้านย่าโม ๔ แล้วก็โทรศัพท์ท่ีรับต่อเนื่องหลาย ๆ 
วัน ๆ ละหลาย ๆ ครั้งเราก็พยายามติดตามให้อย่างเต็มท่ีเหมือนกัน ไปพบ
ท่านปลัด ท่านรองปลัด หรือฝ่ายบริหาร ทางผู้นําชุมชนก็มีความเข้มแข็ง
รับผิดชอบ และก็ติดตาม สท. ก็พยายามรับฟัง ประสานงานพยายามผลักดัน
ทุกทางท่ีเราจะทําได้ ก็ขอแสดงความยินดีกับทางหมู่บ้านย่าโม ๔ ด้วยครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญคุณปรีชา ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ผม  นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมเห็นด้วยกับญัตติ
นี้นะครับ  ทางคณะผู้บริหารเห็นความสําคัญของชาวบ้านและเก่ียวกับไฟฟ้า  
แต่เนื่องจากว่าเราก็มีฝ่ายไฟฟ้าเช่นเดียวกัน  แต่ผมสงสัยนิดเดียวว่า เรื่องนี้
ทําไมต้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปดําเนินการทําไมเราทําเองไม่ได้ ผม
มีความสงสัยนิดเดียวครับ ส่วนญัตตินี้ผมสนับสนุนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   
 

เชิญนายกเทศมนตรีตอบข้ออภิปราย 
ขอเชิญท่านบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี  

        กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  หมู่บ้านย่าโม ๔  เป็นสถานท่ีเอกชน
และเพ่ิงยกให้เป็นทางสาธารณะ โดยมีการฟ้องร้องต้องยกให้เป็นทาง
สาธารณะ  เพราะฉะนั้นเสาไฟในบริเวณดังกล่าวท้ังหมดจึงเป็นของเอกชน
อยู่ สายไฟฟ้าท่ีเข้าไปเป็นสายสําหรับจําหน่ายไฟฟ้า เราจ้างไฟฟ้าไปปักเสา 
เดินสาย แต่เดิมเขาจะทําให้ฟรี จนกระท่ังเม่ือประมาณ ๑๐ ปีท่ีผ่านมาการ
เดินสายไฟฟ้าเขาจะแยกเดินต่างหากจากสายท่ีจําหน่ายให้กับบ้าน 
เพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายให้การไฟฟ้าเพ่ือเป็นค่าพาดสาย ซ่ึงเป็นสายไฟ
สาธารณะโดยตรงไม่เก่ียวกับสายไฟท่ีจําหน่ายให้กับชาวบ้าน เพราะฉะนั้น 
ยังไงก็ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้า 

ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญคุณปรีชา ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       ผมขอขอบคุณมากครับ  ก็ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารนะครับท่ี
ได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้นะครับ  เพราะว่าเราไม่ทราบจริง ๆ และคิดว่า
สมาชิกหลาย ๆ ท่านก็คงไม่ทราบ ก็ต้องขอขอบคุณท่ีได้ให้ความกระจ่างใน
เรื่องนี้ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
เม่ือไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๙  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๙  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน        
ขอได้โปรดยกมือครับ  
 



๑๒ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๘  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน           
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน           
ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
เชิญท่านรองรังสรรค์  ครับ 

นายรังสรรค์  อินทรชาธร 
รองนายกเทศมนตรี 

        ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา   มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
ดนตรีสําหรับให้นักเรียน  สมาชิกศูนย์เยาวชน เยาวชนของชาติ  เสริมทักษะ
ในด้านการดนตรีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศและชื่อเสียงของเทศบาลนคร
นครราชสีมา  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  จึงมี
ความจําเป็นต้องโอนเงินมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยขอโอนลดจากสํานัก  
การช่าง  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
ถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  หมวดค่าครุภัณฑ์   ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ถนน  รายการ  ค่าเครื่องก้ันทางข้างทาง
รถไฟอัตโนมัติ  จํานวน ๓ จุด  งบประมาณต้ังไว้  ๑๔,๕๖๔,๐๐๐.-บาท  ยัง
ไม่มีการเบิกจ่ายสามารถโอนลดมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ได้    ดังนี้ 
ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
        สํานักการศึกษา 
        ด้านบริการชุมชนและสังคม 
       แผนงานการศึกษา 
       งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 
        หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ค่าครุภัณฑ์ 
        ครุภัณฑ์ดนตรี   ต้ังไว้ ๘๗๐,๐๐๐.-  บาท 
        + เครื่องเป่าดับเบ้ิล  ต้ังไว้  ๘๗๐,๐๐๐.- บาท   สําหรับจ่ายเป็นค่า     
จัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีประเภทเครื่องเป่าดับเบ้ิล  เฟรนซ์ฮอร์น เครื่องดนตรี
ประเภทเป่าทองเหลือง ท่อลมเป็นทรงกรวยปลายท่อจะบานออกเป็นลําโพง
อย่างกว้างท่อลมจะขดเป็นวงกลม จํานวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๑๔๕,๐๐๐.-บาท  
เป็นเงิน  ๘๗๐,๐๐๐.- บาท  สําหรับใช้ศูนย์เยาวชนสุรนารีเทศบาลนคร
นครราชสีมา (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษางานศึกษาไม่กําหนดระดับ  
(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  เป็นเงิน  ๘๗๐,๐๐๐.-บาท 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณา
อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อ ๒๗  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑   ความว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถ่ิน” ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง     



๑๓ 

ประธานสภาฯ    
    

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๐  ท่าน 
ประธานสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๐ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ  สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙  ท่าน 
ประธานสภาฯ   
 

สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๙ ท่าน 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่   
ระเบียบวาระท่ี ๗   เรื่องอ่ืน ๆ    -ไม่มี- 
       วันนี้    ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว   ผมต้องขอ 
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายก 
เทศมนตรี    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี    
ปลัดเทศบาล   รองปลัดเทศบาล   ผู้อํานวยการสํานัก    ผู้อํานวยการกอง    
ท่านประธานชุมชน  สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุม   
และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม เวลา  ๑๑.๐๐  น.                  
                                             เสาวณีย์      ถอดเทป/พิมพ์ 
                                             นิวัฒน์        ทาน   
      คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี   ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
      (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...........๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕.................      

         (ลงชื่อ          สุรชัย    เลี้ยงอักษร           ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                              ( นายสุรชัย    เลี้ยงอักษร )  



 
                     
 

                                            
                         
 
 

 
  

 

 
 


