
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจําปี  ๒๕๕๕  ครั้งท่ี  ๑ 
วันท่ี   ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๕๕        เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

  ๑.  นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  ประธานสภาเทศบาล 
 ๒.  นายธนาคม  วิมลวัตรเวที  รองประธานสภาเทศบาล      

๓.  นางจุรีรัตน ์  ภูห้องไสย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.  นายฉัตร  สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๖.  นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๗.  นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล   
     ๘. นายปกป้อง    ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๙. นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๐. นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๑. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล  

๑๒. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๓. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๔. นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๕. นางสาวสิริรัตน์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๖. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล       ลาประชุม     
    ๒.  นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 
     ๓.  นายชลชาติ             ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม 
      ๔.  นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล       ลาประชุม 
    ๕.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 
     ๖.  นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  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. นายจิรศักด์ิ  กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
๑๔.  นางนิลุบล  โชคบัญชา  รก.ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
๑๕. นางอธิชา  รุมพล   รก.ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 
๑๔. นายเฉลิม  ราชอาสา  ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
๑๕. นายอํานวย  ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
๑๖. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๗. นางคู่ขวัญ  บุญชัยสุข  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

  ๑๘. นางสิริกาญจน์ วงศ์โสภา  รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
  ๑๙. นางวริษฐา    พรรณภัทราพงษ์  ผู้อํานวยการส่วนบริการการแพทย์ฯ 

๒๐. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
   ๒๑. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

๒๒. นางฉันทจิต  หม่ันมา   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบฯ 
๒๓. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 

          ๒๔. นายบุญมี  เดชาวุธ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๒๕. นายบุญเชิด  พิณปรุ   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๒๖. นายนพรัตน์   มาลัยเปีย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๒ 
๒๗. นายประเวชพล นนทะไชย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๓ 

          ๒๘. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๒๙. นายสายชล  ปราณีตพลกรัง  หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๐. นางสาววาสนา สนิทโกศัย  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว 
๓๑. นายศุภชาติ  เจริญวิวัฒนพงษ์  หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
๓๒. นางทิพย์รัตน์ สุวรรณาวัชร ์  รก.หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
๓๓. นางสายชล   มือขุนทด  หน.กลุ่มงานส่งเสรมิการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๓๔. นางชณิดาภา เขียนสา   นักวิชาการสุขาภิบาล ๔ 
๓๕. นายธีรเวช  สันติทวีชนะ  นายสัตวแพทย์ ๔ 
๓๖. นพ.ชาญชัย  เศรษฐสุวรรณ  นายแพทย์ ๙วช 

   ๓๗. นางขวัญจิตร์ ทองอินทร์  นักวิชาการสุขาภิบาล ๖ว 
           ๓๘. น.ส.อัจฉรียา  เลขกระโทก   นายสัตวแพทย์ ๔ 
   ๓๙.  นายบรรลือ  นราพินิจ  นักวิชาการสุขาภิบาล ๗ว 
           ๔๐. น.ส.สุนันทา  ศุภกิจ    นักวิชาการสุขาภิบาล ๕ 
       



                                               -๓- 
 

๔๑. นายสุทธิศักด์ิ   ศรีรัตน์   นิติกร ๖ว 
    ๔๒. นางภัทมาภรณ์   บุญชู   เจ้าพนักงานการคลัง ๔ 

๔๓. นางสาวปริณดา พิทักษ์ธานินทร์  หัวหน้างานแผนและโครงการ 
๔๔. นางสาวมนัสนันท์ คําพูลธินานันท์    หัวหน้าฝ่ายรับถ่ายโอนฯ 
๔๕. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

   ๔๖. นางมาลิสา    อธิเตโชกุล  เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
๔๗. ส.อ.หญิง  ศิริขวัญ   จิตตพงษ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
๔๘. นายฉัตรชัย    ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
๔๙. ร.ต.ต.ประมูล นากกระแสร์  ประธานชุมชนจิระพัฒนา 
๕๐. นายสิงห์ทอง เพ็ชรไพโรจน์  ประธานชุมชนมหาชัย-อุดมพร 
๕๑. ร.ต.เปลื้อง  ไกรกลาง   ประธานชุมชนท้าวสุระ-เบญจรงค์ 

  ๕๒. นางทองม้วน   แขนโคกกรวด   ประธานชุมชนเบญจรงค์ซอย ๕ 
   ๕๓. นางวันเพ็ญ  ยิ้มสิน    ประธานชุมชนเบญจรงค์ 
  ๕๔. นางมยุรี  เจริญคุณ  ประธานชุมชนราชนิกูล ๓ 
   ๕๕. นางภัทรา  นาโสม   ประธานชุมชนสรุนารายณ์พัฒนา(ร.พ.ช.เดิม)
 ๕๖. น.ส.สงบ   ประทีป   ประธานชุมชน ๓๐ กันยาพัฒนา 
   ๕๗. นายสมศักด์ิ  ดิสนุกูล   ประธานชุมชนอบอุ่นพัฒนา 
   ๕๘. นายนิวัฒน ์  หวังประสบกลาง  ประธานชุมชน ๓๐ กันยาปลายนา 
   ๕๙. นายน้อย   แจ้งกระจ่าง   ประธานชุมชนศาลาลอยพัฒนา 
   ๖๐. ร.อ.ทรงธรรม   อาศรัยป่า  ประธานชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 
  ๖๑. นายแสง  เลี้ยงพรม  ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ-ทุ่งสว่าง
 ๖๒. นายธนกฤต  รุจิกรศิรวัฒน์  แทน ประธานชุมชนวัดศาลาลอย 
   ๖๓. นางอรุณี   จันทะวงษ์  ประธานชุมชนบ้านพักรถไฟ 
  ๖๔. พันเอกเสมอ  คงมา   ประธานชุมชนเดชอุดมพัฒนา 
   ๖๕. นายสมจิตร  ต่อชีพ   ประธานชุมชนปาริชาติ  

๖๖. นายอ่ิม   บรรจงปรุ  ประธานชุมชนราชสีมา 
  ๖๗. นายถวิล   อินทรัตน์  ประธานชุมชนกองพระทราย 
     ๖๘. นางถนอมศรี มุ่งฝากกลาง  ประธานชุมชนหลักร้อย 
   ๖๙. นางสมหมาย  มากทองคํา  ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
   ๗๐. นางลออศรี   ศรีไสย   ประธานย่าโม ๔ 
   ๗๑. นายไพโรจน์  นวลศรี   สื่อมวลชน 
   ๗๒. นายไพฑูรย์   คาบพิมาย  สื่อมวลชน 
   ๗๓. นายทวีรัช   โรจนะพรทิพย์  สื่อมวลชน 
  ๗๔. นางณิชาดา   ชัยประมวล  สื่อมวลชน 

๗๕. นางเสาวณีย์  สุจริยา  เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 
 
       
 
 



-๔- 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
นายอารมณ์    ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล        
 

         กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้ได้เวลานัดประชุมแล้ว
สมาชิกได้มาครบองค์ประชุมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้กรุณาจุดธูป 
เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป   กราบ
เรียนเชิญครับ 

ประธานสภาสภาเทศบาล         วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี   ๒๕๕๕ 
ครั้งท่ี๑   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล
อ่านประกาศเรียกประชุมสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยท่ี ๔                                
ประจําปี  ๒๕๕๕  ครั้งท่ี ๑ เชิญครับ    

นายอารมณ์    ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล        

ประกาศสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
      เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕๕                    
                            …………………………………..…….. 
      ตามมติสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ในการประชุมสภาเทศบาล 
นครนครราชสีมา ครั้งแรก เม่ือวันท่ี  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  กําหนดให้เริ่มสมัย
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําปี  ๒๕๕๕  ต้ังแต่วันท่ี ๒๙   
พฤศจิกายน   ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐ วัน   นั้น 
       ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ    
 เทศบาล   พ.ศ. ๒๔๙๖  จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๔  
 ประจําปี   ๒๕๕๕ ต้ังแต่วันท่ี   ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีกําหนด      
 ๓๐  วัน 
               ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                      สุรชัย    เลี้ยงอักษร 
                                      (นายสุรชัย    เลี้ยงอักษร)                                          
                       ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑  รายงานการจ่ายเงินอุดหนุน และเงินจ่ายขาดจากเงินสะสม   
เทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  

นายกเทศมนตรี            กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการดําเนินการเรื่องเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทย   และรวมถึงเงินท่ีได้รับจากทุกกระทรวง 
ทบวง   กรม  และองค์กรอ่ืนใด   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้จ่ายเงินในกิจการอย่าง
หนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ให้เทศบาลนําเงินดังกล่าวไปใช้โดยไม่ต้องตราเป็นงบ 
ประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และเม่ือได้ดําเนินการ
ใช้จ่ายเงินตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้รายงานให้สภาเทศบาล
ทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕   เทศบาลได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน เป็นเงิน ๖๓๓,๙๕๓,๘๙๖.๕๒ บาท และ
จ่ายขาดจากเงินสะสมเทศบาล เป็นเงิน ๕๙,๓๕๒,๐๕๕.๕๓ บาท ในส่วนของเงิน
อุดหนุนจัดสรรเพ่ือดําเนินการในแผนงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 



-๕- 
 

-  แผนงานบริหารงานท่ัวไป                ๓๙๔,๒๖๑.๕๐      บาท    
-  แผนงานการศึกษา  ๒๐๐,๖๓๓,๘๓๑.๖๔ บาท 
-  แผนงานเคหะและชุมชน            ๑๑๙,๗๕๒.๐๐ บาท 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๖๖,๐๐๐.๐๐      บาท                
-  แผนงานการพาณิชย์  ๓๒๙,๘๕๖,๕๓๑.๒๖ บาท 
-  แผนงานงบกลาง  ๑๐๒,๗๘๓,๕๒๐.๑๒ บาท 
   รวมเป็นเงิน             ๖๓๓,๙๕๓,๘๙๖.๕๒ บาท 
        เนื่องจากเทศบาลได้ดําเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน   และเงินจ่ายขาดจากเงิน
สะสมดังกล่าวแล้ว    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงขอเสนอรายงานการจ่ายเงิน
อุดหนุน และเงินจ่ายขาดจากเงินสะสมเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
มาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไปด้วย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล          ๑.๒  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร   

นครราชสีมา สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)  ขอเชิญท่านรองฯบุญเหลือ ครับ                         
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

          กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ด้วยได้รับรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนคราชสีมาสามปี   (พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๗)   จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ปรากฏ
รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา สามปี (พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๗) และเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) 
ได้กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต่อสภาท้องถ่ิน   
                      ดังนั้น  เพ่ือเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  จึงขอ
เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๗) ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตามเอกสารการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)  จํานวน ๑  เล่ม  มา
เพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาต่อไปด้วย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล     ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี   ๓   ประจําปี   ๒๕๕๕   ครั้งท่ี๑ เม่ือวันท่ี  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะ
ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๓

ประจําปี ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ขอได้โปรดยกมือครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๖  ท่าน 

 



-๖- 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๓ ประจําปี 
๒๕๕๕ ครั้งท่ี  ๑  เม่ือวันท่ี  ๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๕   แล้วนะครับ                     

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๓ 
ประจําปี ๒๕๕๕ ครั้งท่ี  ๑  เม่ือวันท่ี  ๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

ประธานสภาเทศบาล     ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล   
นครนครราชสีมา  เรื่อง  การจัดเก็บมูลฝอยติดเช้ือ   เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล    และสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ ญัตติขอรับ
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 
ผมขอถอนญัตตินี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
 สมาชิกท่านใดยินยอมให้นายกเทศมนตรีถอนญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ขอได้โปรดยกมือครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติยินยอมให้นายกเทศมนตรีถอนญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติยินยอมให้นายกเทศมนตรีถอนญัตติขอรับความเห็นชอบร่าง 
เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การจัดเก็บมูลฝอยติดเช้ือ 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาล  
นครนครราชสีมา   เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล    และสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ ญัตติขอรับ
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ผมขอถอนญัตตินี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มีสมาชิกท่านใดเห็น
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
 สมาชิกท่านใดยินยอมให้นายกเทศมนตรีถอนญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ขอได้
โปรดยกมือครับ   

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ท่าน 



-๗- 

 ท่ีประชุม มีมติยินยอมให้นายกเทศมนตรีถอนญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติยินยอมให้นายกเทศมนตรีถอนญัตติขอรับความเห็นชอบร่าง 
เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ   

ประธานสภาเทศบาล     ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
นครนครราชสีมา เรื่อง  สุสานและฌาปนสถาน ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ    

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล    และสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ ญัตติขอรับ
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน 
ผมขอถอนญัตตินี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
 สมาชิกท่านใดยินยอมให้นายกเทศมนตรีถอนญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง   สุสานและฌาปนสถาน   ขอได้โปรดยกมือครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ท่าน 

 ท่ีประชุม มีมติยินยอมให้นายกเทศมนตรีถอนญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติยินยอมให้นายกเทศมนตรีถอนญัตติขอรับความเห็นชอบร่าง 
เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง  สุสานและฌาปนสถาน 

ประธานสภาเทศบาล     ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
นครนครราชสีมา  เรื่อง  สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ขอเชิญ
ท่านรองฯ พงษ์เลิศ ครับ 

นายพงษ์เลิศ สุภัทรพาณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ประกอบกับกฎกระทรวง
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยและ
อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ี
ใดซ่ึงมิใช่เป็นการขายของในตลาดหรือการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการ
สถานท่ีจําหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการสุขาภิบาล
อาหาร  การคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   
           ดังนั้น   เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลนครนครราชสีมาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีผลบังคับใช้ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ตลอดจนการลดปัญหามลพิษท่ีอาจเกิด
จากการประกอบกิจการ  จึงมีความจําเป็นต้องยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร  



-๘- 

 นครราชสีมา เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ............โดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ประกอบมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พุทธศักราช  ๒๔๙๖  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑๒ )  พุทธศักราช  ๒๕๔๖ ซ่ึงมาตรา ๒๙ 
ประกอบมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
                                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในร่าง 
เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหาร  พ.ศ............ ต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป   

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ  พันตรีวินัย  ครับ 

พันตรีวินัย สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม พันตรีวินัย  สายต่างใจ สมาชิกสภา
เทศบาล จริง ๆ แล้ว เทศบัญญัติเรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
นั้น ถ้าเก่ียวข้องกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ ท่ีเทศบาลจะมี
เทศบัญญัติเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถทํางานหรือบริการจัดการในส่วนของเทศบาลใน
ด้านอาหาร สถานท่ีให้เป็นระเบียบนะครับ และเพ่ือสุขภาพอนามัยของพ่ีน้อง
ประชาชน  แต่ว่า เทศบัญญัตินี้จะเก่ียวข้องกับผู้ประกอบการนะครับ ผมอยากจะ
เพ่ิมเติม เรื่องของการประชาสัมพันธ์ ท่ีผ่านมามันเก่ียวข้องกับสถานประกอบการแต่มี
หลายส่วนเขาไม่ค่อยจะรับทราบ เรื่องเก่ียวกับเทศบัญญัติท่ีจะเกิดข้ึน ผมอยากจะเรียน
ฝากท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหารว่า การตราเทศบัญญัติ ทางเทศบาลน่าจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้รับทราบว่า เทศบาลจะมีกฎ ระเบียบอย่างนี้
เพ่ือพ่ีน้องประชาชนจะได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติท่ีเรากําหนดนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  เชิญคุณปกป้อง  ครับ 

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภา
เทศบาล   วันนี้เพ่ือนสมาชิกได้พูดไปแล้วนะครับ เรื่องเทศบัญญัติเป็นสิ่งสําคัญจริง ๆ 
นะครับ ผมรู้นะครับว่า   กฎหมายในอดีตอาจจะล้าหลังไปบ้าง   แต่วันนี้ทีมงานฝ่าย
นิติบัญญัติเข้าใจหัวอกข้าราชการท่ีจะออกไปทํางานนะครับ ถ้าเราไม่มีกฎเกณฑ์หรือให้
อํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน มันก็อาจไม่ทันการณ์ เพราะเรื่องของสาธารณสุขนี้ จะ
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่จริง ๆ แล้วเราต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าในการพิจารณา ถ้า
เราให้อํานาจไปแล้วจะกลับมาเป็นผลเสียต่อเราทางด้านใดบ้างนะครับ ผมจึงอยากให้
พิจารณาตรงนี้ให้ดีท่ีสุดนะครับเพ่ือประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาของเรา ฝากพ่ีน้องสมาชิกของเราก่อนจะพิจารณาลงไปขอให้พิจารณา
อย่างถ่องแท้ว่าจะมีประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  เชิญคุณปรีชา ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๒ ผมได้อ่านร่างเทศบัญญัตินี้ ในหน้าท่ี  ๓  ข้อ ๖.๕  ท่ีเขียนว่ามีแสง
สว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  หมายความว่าอย่างไรครับ   ความสว่างของในห้องน้ําหรือ  



-๙- 

 อย่างไร และในส่วนของหน้าท่ี  ๔  เรากําหนดหลักเกณฑ์อย่างไรครับ  จํานวนเก้าอ้ี
สําหรับลูกค้า เรากําหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้ ๒๐ – ๓๐ ตัว หรือ ๓๑ – ๓๕  ตัว เรา
กําหนดอย่างไรครับ และตัวบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
การแจ้งในตัวร่างฯ  นะครับท่ีกําหนดอัตราพ้ืนท่ี  เช่น  กําหนดพ้ืนท่ีตั้งแต่ ๑ – ๕๐ 
ตารางเมตร ฉบับละ ๒๐๐  บาท เรากําหนดอย่างไรครับ ซ่ึงในญัตตินี้ผมก็เห็นด้วยท่ี
จะมีการกําหนดหรือตราเทศบัญญัติข้ึนมาใหม่นะครับเก่ียวกับสาธารณสุขในส่วนนี้ 
นะครับ ฝากท่านประธาน ฝากถึงผู้บริหารนะครับว่า ในส่วนนี้เป็นอย่างไร ขอบคุณ
มากครับ                                  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   เชิญคุณธนาคมครับ   

นายธนาคม  วิมลวัตรเวที 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายธนาคม  วิมลวัตรเวที 
สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะสมาชิกนะครับก็เห็นว่าเรื่องเทศบัญญัตินี้เป็นเรื่องดีนะ
ครับ และกล่าวชมทางสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมว่า มีแนวความคิดในการ
ร่างเทศบัญญัติข้ึนมาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะว่าบ้านเมือง
เราเปลี่ยนแปลงไปบางเทศบัญญัติเป็นเทศบัญญัติท่ีเก่ามาก ผมขอฝากครับ ในเนื้อหา
นี้ก็คืออย่างหน้าท่ี   ๓   จะมีการกําหนดห้องน้ําห้องส้วม ขนาดกว้าง X ยาว และมี
การกําหนดอัตราเก้าอ้ีต่อจํานวนห้องน้ํา ก็เลยมีข้อสงสัยการกําหนดเทศบัญญัติจะ
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารหรือไม่ มันจะสัมพันธ์กับกองช่างในการทํางานไม่
ทราบว่าจะเก่ียวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือการอนุญาตใช้อาคารของกอง
ช่างหรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้องคือเราก่อสร้างอาคารเสร็จ ถ้าจะมีการใช้อาคารในการ
ปรับปรุงก็ต้องมีการรื้ออาคารหรือทําใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับเทศบัญญัติ หรือมีการ
พิจารณา พ.ร.บ.ก่อสร้าง หรือเทศบัญญัติ อันไหนสําคัญกว่ากัน ก็ฝากถามว่า การ
ตราเทศบัญญัติเราจะยึดตัวไหนถ้าเก่ียวกับ พ.ร.บ.ก่อสร้างอาคาร ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
นะครับในการตราเทศบัญญัติใหม่ ๆ ออกมาใช้   ก็ฝากไปถึงสํานักอ่ืนๆ ครับ ก็ขอ
ท้วงติงในฐานะสมาชิกก็คือยกตัวอย่างในกรณีท่ีเห็นท่ัวไปนะครับในตอนนี้ในเขต
เทศบาลท่ีเห็นก็เริ่มมีการใช้สื่อโฆษณาท่ีมีความทันสมัยมากข้ึน อย่างจอ   LED นะ
ครับ  ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นสื่อโฆษณาใหม่ท่ีเราเห็นอยู่ทุกมุมเมืองของโคราชนะ
ครับ  ก็จะฝากนะครับว่าสมาชิกส่วนใหญ่ก็มีความสงสัยฝากถามว่าสื่อตัวใหม่มีเทศ
บัญญัติรองรับหรือยังครับ มีการจัดเก็บรายได้อย่างไร หรือมีกฎหมายรองรับหรือไม่
ว่าในการติดต้ังจอ  LED   มีกฎหมายตัวไหนท่ีจะรองรับการมองเห็นใกล้ไกล เรื่อง
ของเรื่องก็คือ ตอนนี้ชาวบ้านร้องเรียนมาเก่ียวกับจอ   LED  คือชาวบ้านบริเวณ
ศาลหลักเมืองโทรมาร้องเรียนเรื่องจอ LED รบกวนชาวบ้านข้างเคียง    คือเรื่องของ
แสงสว่างในเวลากลางคืนจะสว่างมากจนนอนไม่ได้   เพราะแสงสว่างของจอ LED  
จะส่องสว่างเข้าไปในห้องนอน ป้ายท่ีอยู่ตรงร้านศรทองนะครับ ฝั่งตรงข้ามเขาก็
ร้องเรียน ก็เลยอยากทราบว่าเราจะมีกฎหมายครอบคลุมอย่างไรก็ขอฝากด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ   ตอบข้ออภิปราย 
นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

       ขอบคุณท่านประธานครับ ตามท่ีท่านสมาชิกได้แสดงความเห็นในการอภิปราย
เรื่องเทศบัญญัติท่ีเสนอยกร่างใหม่นี้นะครับ ก็ขออนุญาตเรียนว่า ทุกท่านคงทราบ 



-๑๐- 

 แล้วนะครับว่าเรามีการพูดคุยกันนอกรอบและก็เป็นท่ีมาว่าในเรื่องกฎ ระเบียบต่าง ๆ 
บางส่วนเรามีความล้าหลังอยู่บ้างและก็จะทําให้การทํางานขาดประสิทธิภาพท่ีดี
เท่าท่ีควร ขออนุญาตเรียนว่าโดยเฉพาะร่างเทศบัญญัติท่ีเสนอในขณะนี้ ก็คือเรื่อง
สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  เราก็มีเจตนารมณ์เดียวเลยนะครับ
ท่ีเป็นหลักข้อแรกเลยก็คือ เรื่องนี้ เราทําเพ่ือท่ีจะคุ้มครองสุขอนามัยของพ่ีน้อง
ประชาชนโดยเรายึดถือ พ.ร.บ.การสาธารณสุขเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นหลัก ถ้านับปี
นี้ก็ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว หลาย ๆ ส่วนท่ีเราเจอคือการเติบโตของเมือง ทําให้เราต้อง
ดูแลพ่ีน้องประชาชนอย่างเข้าถึงมากข้ึนนะครับนี่คือภาพรวม สิ่งท่ีท่านได้เรียนถาม
มาในเรื่องของเนื้อหารายละเอียด ผมเชื่อว่า ส่วนหนึ่งท่ีสามารถตอบได้เลยก็คือเป็น
เรื่องท่ีเราดูจาก พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการใช้เพ่ือมาตรฐานชีวิต
ความเป็นอยู่ และสุขอนามัยท่ีถูกต้อง อีกส่วนหนึ่งท่ีท่านสมาชิกได้เรียนถามก็อาจจะ
เก่ียวกับถ้าหากว่ามีการกําหนดพ้ืนท่ีใช้สอยหรือห้องน้ํา หรืออะไรต่าง ๆ จะเก่ียวข้อง
พ.ร.บ.ควบคุมอาคารหรือไม่ ผมขอให้ท่านเลขานุการ ช่วยอธิบายในหลักการเพ่ิมเติม
นะครับ เพราะฉะนั้นโดยรวมผมเชื่อว่าในการปรับปรุงครั้งนี้ ก็เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนนะครับ  และในส่วนรายละเอียด   ผมเชื่อว่าท่านคงจะมีโอกาสแปรญัตติ
ในวาระ ๒,๓ นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองอุทัยครับ 

นายอุทัย  ม่ิงขวัญ 
รองนายกเทศมนตรี 

        กราบเรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ มีข้อกังวล 
เรื่องของการจัดเก็บภาษีป้าย การจัดเก็บอัตราค่าป้ายในเขตเทศบาล  ผมถือว่าเป็น
ข้อกังวล เป็นข้อห่วงใยท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับหน่วยงานราชการ เม่ือผมได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีท่ีได้ให้นโยบายในการปฏิบัติกับพ่ีน้องข้าราชการ 
ในส่วนของความรับผิดชอบก็คือการหารายได้จัดเก็บอัตราค่าป้าย และค่าอ่ืน ๆ ก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่งท่ีท่านสมาชิกกังวลผมขออนุญาตกราบเรียนว่ามีกฎหมาย มีกฎกระทรวง 
รองรับในการจัดเก็บอัตราค่าป้ายต่าง ๆ ผมขออนุญาตท่านประธานสภา ได้อ่าน
กฎกระทรวง เพ่ือทําความเข้าใจกับพ่ีน้องสมาชิกสภาเทศบาล กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ 
พุทธศักราช ๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. ๒๕๑๐ 
         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ให้กําหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้   
          (๑)  ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา๓ บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร   
          (๒)  ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพและ
หรือเครื่องหมายอ่ืน ให้คิดอัตรา ๒๐ บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร  
          (๓)  ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา ๔๐ บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร    
                (ก)  ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่   
           (๔)  ป้ายท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา ๑๔ (๓) ให้คิดอัตราตาม (๑) (๒) 
หรือ (๓) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจํานวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 
           (๕)  ป้ายตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราท่ี
ต้องเสียภาษีต่ํากว่าป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท(ข)  ป้ายท่ีมี 



-๑๑- 

 อักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศก็ขออนุญาต
อธิบายความนี้เพ่ือทําความเข้าใจกับพ่ีน้องสมาชิกนะครับว่า ในขณะนี้ผมขออนุญาต
สรุปว่าอัตราภาษีป้ายท่ีพ่ีน้องข้าราชการได้จัดเก็บในเขตเทศบาลได้แบ่งเป็น ๓ 
ประเภทคือ 
        ประเภทท่ี ๑   ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา๓ บาท ต่อห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร   
         ประเภทท่ี ๒  ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับ
ภาพและหรือเครื่องหมายอ่ืน ให้คิดอัตรา ๒๐ บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร และ 
          ประเภทท่ี ๓ ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่  
ให้คิดอัตรา ๔๐ บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร  
ท่ีท่านกังวลห่วงใยนั้นก็คือ จอ LED ในขณะนี้ จอ LED มี ๒ บริษัทท่ีมาขออนุญาต
ติดต้ังในเขตเทศบาลนครคือ  
          ๑. บริษัทฟิวเจอร์  เพาเวอร์ มีเดีย จํากัด  
          ๒.  บริษัท บีทูบี มีเดีย  จํากัด 
บริษัทฟิวเจอร์  เพาเวอร์ มีเดีย จํากัด  ติดต้ังอยู่ ๓ แห่งด้วยกันคือ อาคารเทียมเทียม
ถนนไชยณรงค์ อาคารปีนัง ถนนมิตรภาพ และร้านศรทองท่ีท่านสมาชิกกังวล บริษัท
บีทูบี ต้ังอยู่ ๒ แห่ง คือสามแยกอุดร และสามแยกประตูน้ํา ท่านสมาชิกท่ีเคารพ 
และท่านประธานท่ีเคารพ ในขณะนี้พ่ีน้องข้าราชการเม่ือรับทราบนโยบายก็ได้ไปทวง
ในการจัดเก็บ และจัดเก็บในอัตราตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด ก็ขออนุญาตได้โชว์ภาพ
ให้ท่านสมาชิกได้เห็นว่า ในขณะนี้   ณ   ท่ีจุดดังกล่าวท่ีได้กราบเรียนมา ท่าน
ปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนการคลังได้ส่งม้าเร็วไปถ่ายภาพมาเพ่ือท่ีจะได้ทํา
การประเมินและจัดเก็บภาษีเพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลกับทางราชการ ก็ขอ
อนุญาตเรียนว่า ท่านนายก พวกเราผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ และได้ติดตาม
อย่างใกล้ชิด ก็ขออนุญาตได้กราบเรียนในประเด็นท่ีเป็นข้อข้องใจของพ่ีน้องสมาชิก     
สภาเทศบาลก็ขออนุญาตท่านประธานได้กราบเรียนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ          

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านเลขานุการ ครับ 

นายอารมณ์   ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

        กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ตามท่ี
ท่านรองพงษ์เลิศ   ได้ให้ผมชี้แจงในเรื่องของกรณีร่างเทศบัญญัติฉบับท่ีเรากําลัง
พิจารณากันอยู่ว่า จะโยงใยไปถึงการก่อสร้างอาคารหรือไม่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
หรือไม่ ต้องกราบเรียนท่านว่ามันเก่ียวข้องและโยงใยไปถึงกันครับ สืบเนื่องจากว่า
เวลาท่ีผู้ ประกอบการจะมาขออนุญาตท่ีจะทําร้านอาหารแบบแปลนท่ีเขาเสนอเรามา
ก็ต้องบอกรายละเอียด ซ่ึงรายละเอียดตัวนี้มันจะโยงใยไปถึงร่างเทศบัญญัติ ฉบับนี้
เพราะท้ัง ๒ รายการ ไม่ว่าจะเป็นขบวนของร่างเทศบัญญัติฉบับท่ีท่านกําลังพิจารณา
หรือตัว พ.ร.บ..ควบคุมอาคาร หรือเทศบัญญัติควบคุมอาคารท่ีเราถืออยู่มันก็จะ
สอดคล้องกัน  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของพ่ีน้องประชาชนในการท่ีจะป้องกัน
อันตรายและให้เกิดสุขลักษณะพ.ร.บ.ควบคุมอาคารเทศบัญญัติควบคุมอาคาร ท่ีท่าน
ท้ังหลายขออนุญาตก่อสร้าง การก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการท่ีเสนอมา 
เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ในอาคารแต่ละประเภท แต่ละชนิดก็ 



-๑๒- 

 จะเชื่อมโยง  และผูกพันกันท้ัง ๒ ด้านท้ังสุขลักษณะ และความม่ันคงปลอดภัยและ
ท่ีสุดก็คือการดูแลความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนโดยภาพรวมครับผม  

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เม่ือไม่มีสมาชิกอภิปรายผม 
จะขอมติท่ีประชุมในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 
เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ในวาระท่ี ๑ รับหลักการ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
 สมาชิกท่านใดมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง 

สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ในวาระท่ี ๑ รับหลักการขอได้โปรด 
ยกมือครับ   

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ท่าน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง 

สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ในวาระท่ี ๑ 
ประธานสภาเทศบาล          เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา    

เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ในวาระท่ี ๑  ตามข้อ ๔๕ 
วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า  “ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็น
สามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
         ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เม่ือท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระท่ีสอง 
นั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
          ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติว่า จะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวหรือกําหนดระยะเวลาครับ 
ขอเชิญคุณปรีชาครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอการพิจารณาเป็นสามวาระและในวาระท่ี ๒ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติไว้  ๓๐  วันครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ   

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง สถานท่ี
จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร เป็นสามวาระ และในวาระท่ี ๒ กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้  ๓๐ วัน ตั้งแต่วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ส้ินสุด
วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล      เม่ือท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาของการแปรญัตติแล้ว ตามข้อ ๑๐๕(๓) 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จะต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกสภา  ท้องถ่ินจํานวนไม่
น้อยกว่า สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอให้ท่านสมาชิกเสนอจํานวนกรรมการแปรญัตติ 



-๑๓- 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอคณะกรรมการแปรฯญัตติ  จํานวน  ๗  คน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีถือว่าท่ีประชุม 
มีมติให้มีคณะกรรมการแปรฯ จํานวน  ๗  คนนะครับ    เม่ือท่ีประชุมเสนอจํานวน
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรฯ   
คนท่ี ๑  ครับ 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายปรีชา  สุขพานิช   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายปรีชา สุขพานิช เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๑ นะครับ ต่อไป
ขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๒  ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายธนาคม  วิมลวัตรเวที   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายธนาคม  วิมลวัตรเวที   เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๒ นะครับ 
ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๓  ครับ 

นายธนาคม  วิมลวัตรเวที   
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๓ นะครับ 
ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๔  ครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายมติ  อังศุพันธ์  ขอผู้รับรองด้วยคะ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายมติ  อังศุพันธ์  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๔ นะครับ ต่อไป
ขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๕  ครับ 

นายมติ  อังศุพันธ์   
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๕ นะครับ 
ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๖  ครับ 

นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย   
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๖นะครับ  

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายสุพจน์  ไทยสมัคร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 



                                -๑๔- 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายสุพจน์  ไทยสมัคร  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๗  นะครับ  
ท่ีประชุมก็ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  จํานวน ๗ คน 
ประกอบด้วย ๑.  นายปรีชา  สุขพานิช 
                 ๒. นายธนาคม  วิมลวัตรเวที 
                 ๓.  นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
                 ๔.  นายมติ  อังศุพันธุ์ 
                 ๕.  นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม 
                 ๖.  นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
                 ๗.  นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
และกําหนดระยะการเสนอคําแปรญัตติ ในวาระท่ี ๒  มีกําหนด ๓๐ วัน ต้ังแต่วันท่ี 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕    สิ้นสดุวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖   

ประธานสภาเทศบาล     ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
นครนครราชสีมา  เรื่อง  ตลาด   ขอเชิญท่านรองฯ พงษ์เลิศ ครับ   

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยและอัตรา
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การจัดต้ังตลาด เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการขายของในตลาด ดูแล ควบคุม
ความปลอดภัยของอาหารท่ีจําหน่ายในตลาดเป็นการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค และ
เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการตลาด ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการสุขาภิบาล  การ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกัน  
                                ดังนั้น   เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลนครนครราชสีมาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีผลบังคับใช้ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ
ผู้บริโภค ตลอดจนการลดปัญหามลพิษท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการตลาด   จึง
มีความจําเป็นต้องยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมาเรื่อง ตลาด  พ.ศ.......... 
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา ๖๐  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑๒ ) 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง ตลาด พ.ศ...ต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป         

 



-๑๕- 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เม่ือไม่มีสมาชิกอภิปรายผมจะขอมติท่ีประชุม 
ในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง ตลาด ในวาระ 
ท่ี ๑ รับหลักการ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๕ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๕  ท่าน 
 สมาชิกท่านใดมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง 

ตลาด  ในวาระท่ี ๑ รับหลักการขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๔  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ท่าน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง 

ตลาด  ในวาระท่ี ๑ 
ประธานสภาเทศบาล          เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา    

เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ในวาระท่ี ๑  ตามข้อ ๔๕ 
วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า  “ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็น
สามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
         ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เม่ือท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระท่ีสอง 
นั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
          ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติว่า จะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวหรือกําหนดระยะเวลาครับ 
ขอเชิญคุณสุพจน์ครับ 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอการพิจารณาเป็นสามวาระและในวาระท่ี ๒ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติไว้  ๓๐  วันครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ   

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด 
เป็นสามวาระ และในวาระท่ี ๒ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้  ๓๐ วัน 
ตั้งแต่วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ส้ินสุดวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล      เม่ือท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาของการแปรญัตติแล้ว ตามข้อ ๑๐๕(๓) 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จะต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกสภา  ท้องถ่ินจํานวนไม่
น้อยกว่า สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคนขอให้ท่านสมาชิกเสนอจํานวนกรรมการแปรญัตติ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอคณะกรรมการแปรฯญัตติ  จํานวน  ๗  คน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีถือว่าท่ีประชุม 
มีมติให้มีคณะกรรมการแปรฯ จํานวน  ๗  คนนะครับ    เม่ือท่ีประชุมเสนอจํานวน 



-๑๖- 

 คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรฯ   
คนท่ี ๑  ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายสุพจน์  ไทยสมัคร    ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้   นายสุพจน์  ไทยสมัคร   เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๑ นะครับ 
ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๒  ครับ 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายธนาคม  วิมลวัตรเวที   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายธนาคม  วิมลวัตรเวที   เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๒ นะครับ 
ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๓  ครับ 

นายธนาคม  วิมลวัตรเวที   
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายมติ  อังศุพันธุ์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายมติ  อังศุพันธุ์  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๓ นะครับ ต่อไป
ขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๔  ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์   
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๔ นะครับ 
ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๕  ครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล   
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายปรีชา  สุขพานิช  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายปรีชา  สุขพานิช  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๕ นะครับ 
ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๖  ครับ 

นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย   
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๖นะครับ  

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  ก้องเกียรติ  วงศ์นิยม  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี 
ประชุมมีมติให้ นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๗  นะครับ
ท่ีประชุมก็ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร 

 



-๑๗- 

   นครราชสีมา เรื่อง ตลาด  จํานวน ๗ คน ประกอบด้วย  
                 ๑.  นายสุพจน์  ไทยสมัคร    
                 ๒.  นายธนาคม  วิมลวัตรเวที 
                 ๓.  นายมติ  อังศุพันธุ์   
                 ๔.  นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล   
                 ๕.  นายปรีชา  สุขพานิช   
                 ๖.  นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   
                 ๗.  นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม   
และกําหนดระยะการเสนอคําแปรญัตติ ในวาระท่ี ๒  มีกําหนด ๓๐ วัน ต้ังแต่วันท่ี 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕    สิ้นสดุวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖   

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  8   เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา     เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ    
เชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 

นายพงษ์เลิศ สุภัทรพาณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

         ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ประกอบกับกฎกระทรวง
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยและ
อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและ
การควบคุม  กํากับ ดูแลการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ อีกท้ังให้
ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการสุขาภิบาลอาหาร  การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม  และการดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 

          ดังนั้น   เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลนครนครราชสีมาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีผลบังคับใช้ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จึงมีความจําเป็นต้องยกร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา    เรื่อง     การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  
พ.ศ............โดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา  ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.   ๒๕๓๕ และมาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑๒) พุทธศักราช ๒๕๔๖ ซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย           
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
พ.ศ............ ต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป   

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  
เชิญ  พันตรี วินัย ครับ  

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         กราบเรียนท่านประท่าน   กระผมเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติท่ีจะให้มีการ 
จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะนะครับ  เพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบ  
การจําหน่ายเก่ียวกับเรื่องเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เยอะมากในเขตเทศบาล ซ่ึงตัวผมไม่รู้ว่า 
ตรงไหนได้รับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และมีประชาชนมาถามว่าพ้ืนท่ีตรงนี้เดินตรง 



-๑๘- 

 ทางเท้าไม่ได้ อะไรแบบนี้ตัวผมเองก็ตอบไม่ได้ว่าตรงไหนได้รับอนุญาต หรือว่าไม่ได้ 
รับอนุญาต การตราเทศบัญญัติก็จะทําให้ชัดเจนมากข้ึนนะครับเพ่ือให้พ่ีน้อง 
ประชาชนในเขตเทศบาลทราบว่าตรงไหนได้รับอนุญาต และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วมี 
กฎ ระเบียบอย่างไร ท่ีจะต้องให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เพ่ือความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงามนะครับ ประเด็นนิดหนึ่งว่า การจะตราเทศบัญญัตินี้ 
ข้ึนมาได้เพ่ือไม่ให้เกิดความวุ่นวายข้ึนมาทีหลัง ก็อยากจะให้รับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้ประกอบการด้วยว่า ถ้าเราตราเทศบัญญัติแบบนี้จะกระทบกับผู้ประกอบการ 
หรือไม่ ถ้ามีการรับฟังกับทุกฝ่ายและมีการประชาสัมพันธ์ให้ชัดว่า พ้ืนท่ีตรงไหนได้รับ 
อนุญาต เพ่ือประชาชนจะได้ทําความเข้าใจไม่มาต่อว่าเราทีหลัง ก็ขอสนับสนุนครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองอุทัย ครับ 

นายอุทัย  ม่ิงขวัญ 
รองนายกเทศมนตรี 

        ขออนุญาตตอบข้อข้องใจของสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีท่านได้ถามในเรื่องท่ี
จะตราเทศบัญญัติ ได้จัดให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลในการทําการค้าขายใน
ท่ีทางสาธารณะก็ขอกราบเรียนว่า เป็นเทศบาลเดียวนะครับท่ีให้พ่ีน้องประชาชนได้มี
โอกาสค้าขายทํามาหากิน ท้ังหมดประมาณ ๘ พ้ืนท่ีในการค้าขายในทางสาธารณะ 
เช่นถนนหน้าตลาดแม่กิมเฮง  หน้าวัดสะแก  ตลาดไนท์บาซาร์  ตลาดวัดบูรพ์  ตลาด
หลักเมือง  ตลาดภัทริน และตลาดประมง  จึงขอกราบเรียนท่านประธาน และ
สมาชิกว่า ในส่วนของตลาดต่าง ๆ ซ่ึงอยู่ในความควบคุมดูแลของฝ่ายรักษาความสงบ 
หรือเทศกิจนะครับ ซ่ึงเราได้กําชับ กวดขัน และได้ข้ึนบัญชีผู้ท่ีจะทําการค้าขาย ซ่ึง
นโยบายของท่านนายกฯสุรวุฒิ  เชิดชัย ก็ได้อํานวยความสะดวก และดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนท่ีทําการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราได้พยายามช่วยเหลือ เช่นทํา
การล้างตลาด เพ่ือท่ีจะอํานวยความสะดวก เพ่ือท่ีจะส่งเสริมในส่วนของพ่ีน้อง
ประชาชน พ่อค้า แม่ค้าในเขตเทศบาลได้ทําการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดท้ายเรา
จะได้อาหารท่ีสะอาดนะครับ ก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับว่า ในส่วนนี้ก็
ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีท่านเป็นกังวล ห่วงใยในการออกเทศบัญญัติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 

นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

      ก็ขอขอบคุณท่าน พันตรีวินัย ท่ีท่านได้ย้ําเตือนเรื่องว่าก่อนท่ีเราจะออกกฎ 
ระเบียบใด ๆ ก็อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนมีความเข้าใจด้วย ทีนี้
ผมอยากจะเพ่ิมเติมนะครับเพราะในฐานะท่ีทุกท่านก็ได้รับการคัดเลือกมาเป็นผู้แทน
ของประชาชน โดยเฉพาะหน้าท่ีในการตราเทศบัญญัติสาระสําคัญในร่างนี้ นะครับ 
เรื่องการจําหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะ ส่วนใหญ่ท่ีผมกําลังจะเรียนท่านก็คือ ร่างตัวนี้
จะเน้นไปท่ีเรื่องของสุขอนามัยเป็นหลัก   ซ่ึงท่านรองอุทัย ได้เรียนเรื่องจุดผ่อนผัน 
บริเวณผ่อนผันไปแล้ว   ทีนี้ของเดิมมีการบัญญัติไว้เพียงแค่แผงลอย   ต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๔๘๕  ปีนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื้อหาสาระก็อาจจะมี ๖ – ๗ เรื่อง เรื่องแรกก็คือเรา
มี พ.ร.บ.การสาธารสุข ดูแลเรื่องสุขอนามัย เรื่องท่ี ๒ เราจะกําหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ท่ีจําหน่าย    ส่วนเรื่องต่อมาเราต้องกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไข และการออกใบอนุญาต ซ่ึงถ้าหากว่าเรารวบรวมมา
เช่นนี้จะทําให้เราควบคุมได้ง่ายและเขาก็ให้ความร่วมมือเพราะเหตุร้องเรียนต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน เจ้าหน้าท่ีทํางานไม่ได้ เพราะว่าไม่มีอํานาจหน้าท่ีบ้าง ขาดการครอบคลุมใน  



-๑๙- 

 เรื่องอํานาจหน้าท่ี หรือเกณฑ์บางอย่าง ตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ระบบท่ีดีข้ึน เรื่องต่อ 
มาคือการกําหนดอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน อีกเรื่องหนึ่งคือการเพ่ิมบทกําหนด
โทษท่ีผู้ประกอบการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และอีกเรื่องหนึ่ง 
ท่ีสําคัญท่ีเป็นหัวใจผมเชื่อว่าท่านต้องให้ความเห็นขอบก็คือว่าอัตราค่าธรรมเนียมท่ี
เกิดข้ึน ไม่ได้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเรื่องนี้มาก ก็คือใช้หลักเกณฑ์ท่ีเราเคยใช้
อยู่แล้ว และเราก็ทราบว่าเรื่องท่ีจําเป็นหรือว่าเรื่องท่ีพ่ีน้องประชาชนทํามาหากิน เขา
ไม่ควรท่ีจะมีภาระเพ่ิมข้ึนก็เป็นค่าธรรมเนียมท่ีเราเคยจัดเก็บมา เพียงแต่ว่าให้มีความ
ชัดเจนในเรื่องของกฎ  เรื่องของระเบียบ หรือร่างกฎหมายท่ีเราใช้ ขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณปกป้อง  ครับ  

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      วันนี้ ได้รับทราบรายละเอียดจากฝ่ายบริหารนะครับ ยอมรับว่าเข้าใจถึงเหตุผล
วันนี้ เราพูดคุยกันน้อยมากเลยเรื่องนี้  วันนี้เป็นวันคริสมาสต์นะครับเป็นวันสําคัญ ก็
เหมือนกับทีมบริหารของเทศบาลนครนครราชสีมาได้ให้ของขวัญปีใหม่กับพ่ีน้อง
ประชาชนชาวโคราชเลยจริง ๆ นะครับผมคิดว่าเทศบัญญัติตัวนี้สําคัญจริง ๆ นะครับ 
และผมหวังว่าพ่ีน้อง เพ่ือนสมาชิกก็จะเห็นชอบเหมือนกันนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับเม่ือไม่มีสมาชิกอภิปรายผมจะขอมติท่ี 
ประชุมในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่องจําหน่าย 
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ในวาระท่ี ๑ รับหลักการ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
 สมาชิกท่านใดมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมาเรื่องการ  

จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ในวาระท่ี ๑ รับหลักการขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗ ท่าน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง  

การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ในวาระท่ี ๑ 
ประธานสภาเทศบาล          เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา    

เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ในวาระท่ี ๑  ตามข้อ ๔๕ 
วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า  “ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็น
สามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
         ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เม่ือท่ี
ประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระท่ีสอง 
นั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
          ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติว่า จะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวหรือกําหนดระยะเวลาครับ 
ขอเชิญคุณปรีชาครับ 



-๒๐- 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอการพิจารณาเป็นสามวาระและในวาระท่ี ๒ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติไว้  ๓๐  วันครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ   

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  การ
จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ เป็นสามวาระ และในวาระท่ี ๒ กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้  ๓๐ วัน ตั้งแต่วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ส้ินสุด
วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล      เม่ือท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาของการแปรญัตติแล้ว ตามข้อ ๑๐๕(๓) 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จะต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกสภา  ท้องถ่ินจํานวนไม่
น้อยกว่า สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคนขอให้ท่านสมาชิกเสนอจํานวนกรรมการแปรญัตติ 

นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอคณะกรรมการแปรฯญัตติ  จํานวน  ๗  คน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีถือว่าท่ีประชุม 
มีมติให้มีคณะกรรมการแปรฯ จํานวน  ๗  คนนะครับ    เม่ือท่ีประชุมเสนอจํานวน
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรฯ   
คนท่ี ๑  ครับ 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายปรีชา  สุขพานิช    ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้   นายปรีชา  สุขพานิช    เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๑ นะครับ 
ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๒  ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช     
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายธนาคม  วิมลวัตรเวที   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายธนาคม  วิมลวัตรเวที   เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๒ นะครับ 
ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๓  ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี 
ประชุมมีมติให้ นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล   เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๓ นะครับ 
ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๔ ครับ 

นายธนาคม  วิมลวัตรเวที    
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายสุพจน์  ไทยสมัคร ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายสุพจน์  ไทยสมัคร  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๔ นะครับ 
ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๕ ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา    
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายมติ  อังศุพันธุ์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 



                            -๒๑- 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายมติ  อังศุพันธุ์  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๕ นะครับ ต่อไป
ขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๖ ครับ 

นางจุรีรัตน์  ภูห้องไสย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี
ประชุมมีมติให้ นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๖ นะครับ 
ต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอ  ชื่อคณะกรรมการแปรฯ  คนท่ี ๗ ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์   
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอ  นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนหรือไม่ครับ   เม่ือไม่มีท่ี 
ประชุมมีมติให้ นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม  เป็นคณะกรรมการแปรฯ คนท่ี ๗  นะครับ  
ท่ีประชุมก็ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ   จํานวน ๗ คน 
ประกอบด้วย  
                 ๑.  นายปรีชา  สุขพานิช    
                 ๒.  นายธนาคม  วิมลวัตรเวที 
                 ๓.  นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล   
                 ๔.  นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
                 ๕.  นายมติ  อังศุพันธุ์   
                 ๖.  นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   
                 ๗.  นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม   
และกําหนดระยะการเสนอคําแปรญัตติ ในวาระท่ี ๒  มีกําหนด ๓๐ วัน ต้ังแต่วันท่ี 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕    สิ้นสดุวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖   

ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากการแปรญัตติครั้งนี้กําหนดไว้ ๓๐ วัน แต่สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ 
ประจําปี ๒๕๕๕ ซ่ึงเป็นสมัยสุดท้าย จะสิ้นสุดลงในวันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ซ่ึง
การแปรญัตติจะต้องอยู่นอกสมัยประชุม ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗   ข้อ ๑๑๑  ผมจึงขอมติท่ีประชุมสภาให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ ท้ัง ๓ ชุด  ดําเนินการกิจการของสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  นอก
สมัยประชุมได้ ท้ังนี้ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้ง ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
 สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ท้ัง ๓ ชุด 

ดําเนินการกิจการของสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  นอกสมัยประชุมได้ ท้ังนี้ไม่ให้ 
ประชุมเกินสามครั้งขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ท้ัง ๓ ชุด   



-๒๒- 
 ดําเนินการกิจการของสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  นอกสมัยประชุมได้ ท้ังนี้ไม่ให้

ประชุมเกินสามครั้ง นะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ท้ัง ๓ ชุด  

ดําเนินการกิจการของสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  นอกสมัยประชุมได้  ท้ังนี้
ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้ง  

 ระเบียบวาระท่ี๙ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
เชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์       
รองนายกเทศมนตรี     

       ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินงานศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
นครนครราชสีมาโดยผลพลอยได้จากการดําเนินงานได้ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ   6 ตัน       
       เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วน
ท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยดังกล่าว เพ่ือให้เพียงพอกับปริมาณปุ๋ยอินทรีย์และ
พลาสติกท่ีคัดแยกได้   และการดําเนินการดังกล่าว   จะเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
เทศบาล จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน-
บาทถ้วน)  ขณะนี้ เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ 16พฤศจิกายน ๒๕๕6    
เม่ือกันยอดเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้เป็นเงิน 
192,896,220.52 บาท(หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหม่ืนหกพันสองร้อย
ยี่สิบบาทห้าสิบสองสตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 7 ข้อ ๘๙ ความว่า
ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน   ซ่ึงเก่ียวกับงานด้านบริการชุมชนและสังคม   หรือกิจการท่ีเป็นเพ่ิมพูน 
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน  ท้ังนี้   ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
          (๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (๓)  เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินสะสมแล้ว   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดําเนิน 
การภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปท้ังนี้  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและ
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง 
และเสถียรภาพในระยะยาว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร 
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง   

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

 



-๒๓- 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖    
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑๐  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖  เชิญท่านรองบุญเหลือ  ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์       
รองนายกเทศมนตรี        

       ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินงานศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
นครนครราชสีมา ผลจากการดําเนินระบบสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 6 ตัน ต่อวัน โดย
ใช้วัตถุดิบท่ีหลากหลาย เช่น เศษไม้ท่ีได้จากการย่อย กากตะกอน และข้ีม้า ทําให้ปุ๋ย
อินทรีย์ท่ีผลิตได้ยังมีก่ิงไม้ท่ีย่อยสลายไม่หมด และมีขนาดใหญ่เกินกว่าท่ีมาตรฐานปุ๋ย
กําหนด  และในปัจจุบันกองปุ๋ยอินทรีย์ท่ียังไม่ผ่านการร่อนให้มีขนาดเล็กลง มีจํานวน
มาก ดังนั้น เพ่ือให้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้มาตรฐาน จึงเห็นควรดําเนินการจัดซ้ือเครื่อง
ร่อนปุ๋ยเพ่ือร่อนปุ๋ยอินทรีย์ท่ีผลิตได้ให้มีขนาดตามมาตรฐานก่อนการบรรจุถุงเพ่ือ
จําหน่าย ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของเทศบาล โดยเครื่อง
ร่อนปุ๋ยเป็นแบบตะแกรงกลมหมุน พร้อมสายพานลําเลียง ขาต้ังเหล็ก ถาดรับปุ๋ยจาก
สายพานลําเลียงและทางออกปุ๋ยสําเร็จรูป  และของแปลกปลอมท่ีแยกออกพร้อม
มอเตอร์  ขนาด 2HP  และตู้ควบคุมไฟฟ้า  เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน)  
        เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วน
ท่ีจะต้องดําเนินการจัดซ้ือเครื่องร่อนปุ๋ย และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
จําหน่าย จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
        ขณะนี้ เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ 16 พฤศจิกายน  ๒๕๕6 เม่ือ 
กันยอดเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้วจะมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้เป็นเงิน  
192,896,220.52 บาท(หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหม่ืนหกพันสองร้อย 
ยี่สิบบาทห้าสิบสองสตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 7 ข้อ ๘๙ ความว่า  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน
ภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
       (๑)  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน  ซ่ึงเก่ียวกับงานด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 



-๒๔- 
        (๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่

ละประเภทตามระเบียบแล้ว   
       (๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนิน 
การก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
       ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย 
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล 
 นครนครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ   
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖    
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖    
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑๑ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖               
เชิญท่านรองบุญเหลือ  ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์   
รองนายกเทศมนตรี 

       ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้ดําเนินงานศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
นครนครราชสีมา  โดยรับกําจัดขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยรอบ จํานวน 
24  แห่ง  มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องกําจัดประมาณวันละ  350 ตัน  สามารนําเข้า
โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ได้เพียง 230 ตัน ต่อวัน เหลือปริมาณขยะท่ี
จะต้องนําไปฝังกลบโดยไม่เข้าโรงงาน  และขยะเหลือจากการคัดแยกจากโรงงาน รวม
ประมาณ 200 ตันต่อวัน  ทําให้ปัจจุบันบ่อฝังกลบท่ี 1 ถูกใช้งานจนเต็มความจุของ
บ่อ เกิดปัญหากองขยะล้นท่ีปากบ่อฝังกลบ น้ําชะขยะไหลนอง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
ชุมชนโดยรอบ และอาจเกิดอุบัติเหตุจากน้ําชะขยะได้ 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและยืดอายุการใช้
งานบ่อฝังกลบขยะ ท่ี 1 จึงเห็นควรซ้ือดินถม  จํานวน 15,000  ลูกบาศก์เมตร  เพ่ือ
ฝังกลบขยะมูลฝอย  ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าว  จะช่วยป้องกันผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนและยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ เป็นเงิน 1,500,000 บาท  (หนึ่งล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) 
 เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย  จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 



-๒๕- 
  ขณะนี้ เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ  13  ธันวาคม  ๒๕๕5  

เม่ือกันยอดเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้   เป็น
เงิน  170,450,462.99 บาท  (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนห้าหม่ืนสี่ร้อยหกสิบสอง
บาทเก้าสิบเก้าสตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 7 ข้อ ๘๙ ความว่า 
 ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน    ซ่ึงเก่ียวกับงานด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นเพ่ิมพูน
รายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน  ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
           (๓)  เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
           ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญคุณธนาคม ครับ 

นายธนาคม  วิมลวัตรเวที 
สมาชิกสภาเทศบาล  

       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายธนาคม  วิมลวัตรเวที  ญัตตินี้ก็
มีข้อสงสัยนิดหน่อย  คือจากท่ีได้เห็นว่าจากการจัดเก็บขยะของเรา จะเห็นได้ว่ามี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีอยู่รอบ ๆ เรามาใช้บริการกับเรานะครับ และเรา
สามารถจัดเก็บโดยการฝังกลบทําลายได้แค่วันละประมาณ ๒๐๐  กว่าตัน ขยะก็เหลือ
ทุกวันนะครับ เราจะต้องใช้ระบบฝังกลบตลอดไปหรือเปล่า เพราะว่าดูจากรายงานนี้
คือจะมีขยะเหลือทุกวัน ท้ัง ๆ ท่ีเป็นขยะรอบนอกของเราท่ีมาใช้บริการของเรานะครับ 
เลยคิดว่าจากการบริหารงาน  เราได้เก็บค่าบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
คุ้มค่าหรือไม่ สมมุติว่าเราต้องมาเสียค่าฝังกลบอีก เป็นการบริหารงานท่ีคุ้มค่าหรือไม่
กับการท่ีเราต้องมาเสียค่าฝังกลบขยะอีก ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาทและต่อไปมันก็จะมี
ค่าใช้จ่ายข้ึนมาอีก เราไม่ทราบว่าจะเป็นการบริหารงานท่ีคุ้มค่าหรือเปล่า ผมอยาก
ทราบครับ   

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์   
รองนายกเทศมนตรี 

     ขอขอบคุณท่านสมาชิก  และประธานสภาเทศบาลครับ ก็เป็นไปตามระเบียบของ
เทศบาลท่ีเราได้กําหนดไว้ การกําจัดมูลฝอยท่ีเราคิดกันไว้นะครับ องค์กรปกครองส่วน 

 



-๒๖- 
 ท้องถ่ินอ่ืนท่ีมาท้ิงขยะท่ีเราคือ คิดค่าบริการตันละ ๓๐๐ บาทถึง ๑,๐๐๐ บาทสําหรับ

บางแห่ง เพราะว่าเป็นข้อตกลงในเบ้ืองต้นในการขออนุมัติให้เราใช้พ้ืนท่ีด้วยนะครับ 
อันนี้เป็นข้อตกลงเลยว่า ถ้าเราไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริเวณใกล้เคียงท้ิง
ขยะ  ทหารเขาจะงดให้เราใช้พ้ืนท่ีนี้ทันที เป็นข้อตกลงท่ีเราทําไว้ตั้งแต่ครั้งแรก จึงได้
พ้ืนท่ีดังกล่าวมานะครับ  ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเราได้มากับกับดินท่ีเราซ้ือหรือไม่ เราเก็บ
ค่าบริการเฉลี่ยขยะของเราจริง ๆ จะตกเฉลี่ยประมาณ  ๑๘๐ – ๒๐๐  ตัน ท่ีเหลือจะ
เป็นขยะจากหน่วยงานภายนอก เพราะฉะนั้น เราซ้ือดินประมาณคิวละ ๑๐๐ บาทเรา
คิดค่าบริการ  ๓๐๐  บาทก็คิดว่าน่าจะได้กําไรนะครับ เพียงแต่ว่ากําไรอย่างไรก็ไม่
เท่ากับพ้ืนท่ีท่ีเราใช้อยู่มันจะค่อย ๆ หมดลงไปเรื่อย ๆตอนนี้ทางสํานักการช่างก็เร่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพของการคัดแยกให้เพ่ิมมากข้ึนนะครับ อย่างวันนี้ก็จะมีหน่วยงานท่ี
สนใจเรื่องของพลาสติกเป็นน้ํามันเขามาพูดคุยกันนะครับว่า พอคัดแยกแล้วจริง ๆ 
แล้ว มันควรจะเหลือปริมาณขยะนําไปฝังกลบเหลือน้อยลง  เกินกว่า ๕๐  เปอร์เซ็นต์ 
แต่ว่าด้วยการเริ่มต้นโครงการใหม่ ๆ ทําให้ประสิทธิภาพของโรงงานยังไม่เต็มท่ีท้ังยัง
กําลังผลิตไฟฟ้า  และกําลังการผลิตปุ๋ย และปริมาณการคัดแยก เนื่องจากโครงการ
การกําจัดขยะของเรา ศูนย์กําจัดขยะของเราเป็นแห่งแรกท่ีทําแบบครบวงจรจริง ๆ  
ดังนั้น  ภายใย ๑ ปี หรือ ๒ ปีนี้คงจะได้เพ่ิมประสิทธิภาพของโรงงานกําจัดขยะให้
สมบูรณ์ยิ่งข้ึนนะครับ   

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณธนาคม ครับ 
นายธนาคม  วิมลวัตรเวที 
สมาชิกสภาเทศบาล  

       กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ก็ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีท่ีได้
ชี้แจงนะครับ ก็มีไอเดียฝากเสริมนะครับว่า   เพราะว่าเม่ือ  ๒  วันก่อนผมก็ได้ลงพ้ืนท่ี
ไปร่วมอบรมโครงการกําจัดขยะเป็นศูนย์ของเทศบาลนะครับซ่ึงได้ดําเนินการมาตลอด 
๔ ปีนะครับ ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับ ผมคิดว่าโครงการนี้ทําให้ขยะของเราจาก
ต้นทางจนมาถึงโรงกําจัดขยะ ลดน้อยลงไปมากนะครับ ถือว่าเป็นโครงการท่ีดี ผมจึง
เห็นว่าโครงการนี้เราน่าจะสานต่อนะครับ  ฝากด้วยนะครับคืออาจจะนําร่องด้วยการ
เชิญหัวหน้าส่วนองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินรอบ ๆ เราท้ัง ๒๔ แห่งเข้าร่วมโครงการด้วย
การอบรมหรือแนะนําให้นําโครงการนี้ไปใช้ ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเรามากใน
การกําจัดขยะ และสามารถทําให้ขยะของเราลดน้อยลงไปได้เยอะนะครับ ขอบคุณ
มากครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ   
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖    
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖    

 
 



-๒๗- 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑๒  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมในการจัดการบริการ   

การแพทย์และสาธารณสุขพ.ศ.  ๒๕๕๖     ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ          
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครนครราชสีมา  มีภารกิจ
ในด้านการบริหารจัดการงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมาย
โดยให้ประชาชนมีสุขภาพดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  ปัจจุบันสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
ดังนี้  
         ๑.  โรคต้อกระจกเป็นโรคท่ีเป็นปัญหาสําคัญท่ีทําให้คนไทยตาบอดร้อยละ ๗๔ 
และในขณะนี้  มีผู้ป่วยต้อกระจกท่ียังตกค้างไม่ได้รับการผ่าตัดจํานวนมาก เทศบาล
นครนครราชสีมาจึงได้เห็นความสําคัญและดําเนินการเก่ียวกับการผ่าตัดต้อกระจก
อย่างต่อเนื่อง และในปี ๒๕๕๑ ได้ดําเนินการจดทะเบียนร่วมดําเนินโครงการพัฒนาผู้
มีปัญหาทางสายตากับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง
บริการและในภาวการณ์ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพเทคโนโลยีทาง 
การแพทย์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทําให้
ความต้องการสุขภาพของสังคมเปลี่ยนไป   ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการผ่าตัด ได้แก่ การ
ผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (day  surgery)  และการบริการสุขภาพยังไม่สามารถให้บริการ
ได้อย่างท่ัวถึง เสียเวลารอ จากปัญหาดังกล่าวเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีบริการ
ตรวจตา ประมาณ ๓,๒๐๐ รายต่อปี  ซ่ึงโรคท่ีตรวจพบอันดับ ๑ ได้แก่โรคต้อกระจก   
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีบริการทางสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดูแลผู้ป่วยโรคต้อกระจกและทําผ่าตัดต้อกระจกแบบผู้ป่วยนอกข้ึน ซ่ึงสามารถลดค่า 
ใช้จ่ายในการนอนรอก่อนผ่าตัด  หลังผ่าตัด รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องมาทําเอกสารต่าง ๆ 
จํานวนมาก  ลดเวลารอคิวผ่าตัด ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเร็วข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจัย
สําคัญในการลดความพิการ และได้มีการพัฒนาในรูปแบบของศูนย์บริการให้ครบวงจร 
ลดภาระโรงพยาบาลศูนย์ พยาบาลห้องผ่าตัดได้มีบทบาทเพ่ิมข้ึน ท้ังมิติการรักษา 
พยาบาล มิติส่งเสริมสุขภาพ  มิติป้องกันโรคตลอดท้ังฟ้ืนฟูสภาพ  เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วย
ปลอดภัย ท้ังร่างกาย จิตใจความรู้สึก  รวมท้ังกลับไปใช้ชีวิตประจําวันในสังคมได้ มอง 
เห็นในท่ีสุด  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  มีผู้ป่วยมารับบริการ จํานวน ๕,๑๓๕ ราย และในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผู้ป่วยมารับบริการ ๕,๓๐๐ ราย เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก ทําให้บริเวณห้อง
ตรวจตามีความคับแคบ  ไม่สะดวกในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
กอร์ปกับในปี  ๒๕๕๕  นี ้  กลุ่มงานบริการทางการแพทย์   ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์
ทางการแพทย์  จํานวน ๒ รายการ  ได้แก่ 
      ๑)เครื่อง Yag Laser ซ่ึงเป็นเครื่องมือผ่าตัดทางการแพทย์ โดยใช้รังสี Yag Laser 
ในการผ่าตัดต้อหิน   จึงมีความจําเป็นจะต้องมีห้องผ่าตัดในการยิงแสง Yag Laser 
ผ่าตัดผู้ป่วยต้อหินเป็นการเฉพาะ เนื่องจากแสง Yag Laser อาจเป็นอันตรายแก่ผู้อยู่
บริเวณใกล้เคียงได้   
      ๒) เครื่องสลายต้อกระจก ซ่ึงเป็นเครื่องสําหรับผ่าตัดต้อกระจก โดยเครื่องสลาย
ต้อกระจกมีความจําเป็นต้องใช้ห้องท่ีสะอาด ปราศจากเชื้อ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการติด
เชื้อท้ังก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด  ดังนั้น     สํานักการสาธารณสุขและ 

 



-๒๘- 
 สิ่ง แวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา  มีความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดและขยายการ

บริการให้มีประสิทธิภาพ    และประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน    ประชาชนพึงพอใจในการบริการทางการแพทย์ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา   
       ดังนั้น     จึงจําเป็นต้องขออนุมัติโครงการปรับปรุงดัดแปลงลานจอดรถให้เป็น
ห้องตรวจจอประสาทตา และห้องยิงเลเซอร์  วงเงินงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้เป็นเงิน 
๘๐๐,๐๐๐ บาท  (แปดแสนบาทถ้วน)  
        ๒. จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยปี ๒๕๕๕ พบว่า
แนวโน้มของการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันนั้นสูงข้ึนมากจากอดีต ธุรกิจสัตว์เลี้ยงมีมูลค่ารวม
ราว ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท ซ่ึงนับว่าเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ในส่วนของภาคธุรกิจบริการ เช่น โรงพยาบาลสัตว์ ร้านอาบน้ํา ตัดขนสุนัข รวมไปถึง
ยา เวชภัณฑ์  และวัคซีนสําหรับสัตว์มีมูลค่ากว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  ซ่ึงประเทศไทย
นั้นถือว่าติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกท่ีมีอัตราการเติบโต 
ของธุรกิจสัตว์เลี้ยงสูงสุดเฉลี่ย  ๒๐-๒๕% ต่อปี และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจสัตว์
เลี้ยงในปี ๒๕๕๖  คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอีก ๑๕ – ๒๐%  ท้ังนี้เป็นผล 
จากพฤติกรรมการเลี้ยงดูสัตว์ของคนไทยเปลี่ยนไป  มีการเลี้ยงดูท่ีเอาใจใส่สัตว์เลี้ยง
มากข้ึนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพของสัตว์  ท้ังในส่วนของการรักษาพยาบาลสัตว์ท่ีป่วย 
การส่งเสริมสุขภาพสัตว์ให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และการป้องกัน การเกิดโรคใน
สัตว์โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญท่ีพบในการเลี้ยง
ดูสัตว์    ก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูงในการดูแลสัตว์เลี้ยงท้ังในส่วนของการรักษา  
การส่งเสริมการเลี้ยง และ  การป้องกันโรคสัตว์ เนื่องจากสถานรักษาพยาบาลสัตว์ท่ี
เป็นของหน่วยงานรัฐบาลนั้นมีอยู่อย่างจํากัด  ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในรูปแบบการ
ดําเนินงานของภาคเอกชนทําให้ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงขาดตัวเลือกในการนําสัตว์
เลี้ยงของตนเข้ารับบริการและต้องยอมรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูงในการดูแลสัตว์ 
นับว่า  เป็นอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์ของคนท่ีมีรายได้ไม่สูงมาก   สําหรับเทศบาลนคร
นครราชสีมา มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ    ขนาดใหญ่กว่า ๓๗.๕ ตารางกิโลเมตร ประชากร
อาศัยอยู่มากถึง ๑๔๐,๐๐๐ คน ดังนั้นจึงส่งผลต่อจํานวนประชากรสัตว์เลี้ยงท่ีมี
มากกว่า ๑๒,๐๐๐ ตัว จากข้อมูลของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครราชสีมา ปี 
๒๕๕๔ ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครฯนั้นมีสถานรักษาพยาบาลสัตว์ของเอกชนจํานวนมาก
ถึง ๒๕ แห่ง แต่สถานรักษาพยาบาลสัตว์ของรัฐบาลมีอยู่เพียง ๑ แห่ง เท่านั้นคือ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงการให้บริการยังค่อนข้างจํากัดท้ังในส่วนของ
เวลาเปิดบริการ และรูปแบบการบริการท่ีจะเน้นไปในด้านการควบคุมจํานวน
ประชากรสัตว์  โดยการทําหมันคุมกําเนิด ทําให้ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ขาดทางเลือก 
ท่ีจะเข้ารับบริการจากหน่วยงานรัฐบาล และต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายในราคาท่ีสูงกว่า 
ให้แก่สถานพยาบาลรักษาสัตว์ของเอกชน               
        ดังนั้น สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา มีความ
จําเป็นเร่งด่วนในการจัดบริการดังกล่าวเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ โดยต้องจัดให้มีสถานท่ีเหมาะสมและสะดวก ใน
การบริการสัตว์เลี้ยงชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดทางเลือกสําหรับประชาชน  ผู้
เลี้ยงสัตว์ในการนําสัตว์เข้ารับบริการจากหน่วยงานของรัฐบาลในราคาท่ีตํ่ากว่า  



-๒๙- 
 สถานพยาบาลรักษาสัตว์เอกชน ๑.๗๕ – ๓.๗๕ เท่า และทําให้ประชาชนเจ้าของสัตว์

เลี้ยงเกิดความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลนครนครราชสีมา  จึงจําเป็นต้องขอ
อนุมัติโครงการปรับปรุงสถานท่ีห้องปฏิบัติงาน งานสัตวแพทย์ท่ีเป็นคลินิกรักษา 
พยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสัตว์เลี้ยงชุมชนวงเงินงบประมาณเพ่ือการนี้ 
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และ โครงการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช้ 
งานสัตวแพทย์ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการจัดบริการฯ  เป็นเงิน 
๒๓๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
         ๓. ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารฝ่ายบริหารงานท่ัวไป สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครราชสีมา ซ่ึงต่อเติมจากอาคารสํานักงานเดิมต้ังแต่วันท่ี 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙  ในปัจจุบัน  รวมระยะเวลาใช้งาน  ๒๗ ปี ซ่ึงสภาพโดยท่ัวไป
เก่า ชํารุดทรุดโทรม อีกท้ังวัสดุและอุปกรณ์เก่า ไม่สามารถรองรับการให้บริการได้
อย่างเหมาะสม ปัจจุบันไม่มีความพร้อมในการใช้ในการปฏิบัติราชการ  
 ดังนั้น  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา  มี
ความจําเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาห้องประชุมดังกล่าวมีความสะอาดสวยงาม สะดวก  
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้  มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และใช้พ้ืนท่ีอย่างคุ้มค่า  
จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๓ อาคารฝ่ายบริหาร 
งานท่ัวไป สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้มารับบริการเกิดความพึง
พอใจ  ประทับใจในสถานท่ีดังกล่าว    วงเงินงบประมาณเพ่ือการนี้เป็นเงิน
๕๔๔,๐๐๐  บาท (ห้าแสนสี่หม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  
       จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลนครนครราชสีมา มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการจัดบริการด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุขเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนจากความเจ็บป่วย ให้พ้นจาก
ความทุกข์ทรมาน ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  อนึ่ง 
ใน การจัดทํางบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  เทศบาลนครนครราชสีมาไม่มีงบประมาณ
เพียงพอในการต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ แต่ขณะนี้มีเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วน
ในการบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบเป็น
ภารกิจเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึง
มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโครงการดังกล่าวโดยใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน
๑,๘๗๘,๐๐๐บาท(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
        ระเบียบ / กฎหมาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
หมวด ๗ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
          (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ใต้อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
      



-๓๐- 
           (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่

ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
          (๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป    หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
         ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่าย เงินสะสม
ให้คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
        ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕ท่ี
สามารถนํามาใช้จ่ายได้  จํานวน ๑๗๔,๒๒๘,๔๖๒.๙๙ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
สองแสนสองหม่ืนแปดพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)     จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมาต่อไปด้วย  
จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ   
เชิญคุณธนาคม ครับ  

นายธนาคม วิมลวัตรเวที 
สมาชิกสภาเทศบาล  

   ก่อนอ่ืน ผมขอชมสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาตลอด ก็ขอติงนิดหนึ่ง ให้
ท่านรองนายกฯ ยืนอ่านญัตติแบบยาวเหยียด   ญัตตินี้เป็นเงิน ๓ ก้อนนะครับ มี ๓ 
โครงการและมีเพ่ือนสมาชิกได้เคยท้วงติงไปหลายครั้งแล้วว่า อยากให้แยกเป็นญัตติ 
ญัตติใครญัตติมัน จะได้พิจารณาเป็นญัตติไปนะครับ เพราะเป็น ๓ โครงการ ก็เลยไม่
ทราบว่าจะพิจารณาโครงการยังไงใน ๓ โครงการนี้ คือถ้าผ่านก็ผ่าน ๓ โครงการเลย 
ใช่ไหมครับ โครงการนี้เป็นโครงการท่ีดีเพราะว่าพ่ีน้องประชาชนของเราได้ประโยชน์
ท้ังสิ้น ต้ังแต่โครงการปรับปรุงอาคารโพธิ์กลางของเรา เพราะทุกวันนี้มีประชาชนมา
รักษาพยาบาลเยอะมาก และพ้ืนท่ีก็มีจํากัด เพราะว่ามันแคบ ถือว่าเป็นโครงการท่ีดี
นะครับ ส่วนโครงการท่ี ๒ ก็ขอถามนะครับ คือผมไม่เห็นสภาพนะครับว่า จะปรับปรุง
ห้องสัตวแพทย์ของเรานะครับ  ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องใหม่หรืออย่างไร อยู่ในพ้ืนท่ี
ตรงไหน อาคารนี้ ห้องนี้อยู่ตรงไหนของอาคารสาธารณสุขนะครับ และก็ในรูป แบบ
ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอาคาร ถ้าคิดว่าจะเป็นท่ีทําการของสัตวแพทย์ของเทศบาล  
เลยถือว่าเป็นโครงการท่ีดีว่า เราจะมีโรงพยาบาลสัตว์ คล้าย ๆ โรงพยาบาลสัตว์นะ
ครับเป็นคลินิก และสัตวแพทย์ก็เป็นของเทศบาลโดยตรง แต่การไปใช้ร่วมกับอาคาร
อ่ืนนะครับ สภาพต่าง ๆ ท่ีท่านเคยนําสัตว์เลี้ยงไปท่ีโรงพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกสัตว์ 
นะครับสภาพมันจะมีกลิ่นสัตว์   กลิ่นอาหารสัตว์  ท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ผมเกรงว่าจะไป 
รบกวนสภาพบรรยากาศของอาคารหลังนั้นนะครับ มีท้ังกลิ่นสุนัขท่ีขังไว้เพ่ือรักษา มัน
จะทําให้สภาพอาคารหลังนั้นมีกลิ่น และความสะอาดเรียบร้อยมันจะไปปะปนกัน ก็
เลยคิดว่าตัวอาคารนี้ ห้องนี้จะอยู่ส่วนไหนของอาคาร ก็อยากทราบนะครับ และจะมี
การดําเนินการอย่างไร ส่วนการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๓ เห็นด้วยครับ เพราะห้อง
ประชุมของสํานักการสาธารณสุขฯ ถือว่าเก่ามากครับ แล้วก็อุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะว่า
เป็นท่ีรองรับการประชุมพ่ีน้อง อสม. และเจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ และมีแขกมาเยือนเยอะ
มากนะครับ ก็มีความเหมาะสมในการปรับปรุง แต่ก็ขอท้วงติงนะครับว่า ญัตตินี้เป็น 
๓ โครงการจะผ่านทีเดียวในญัตติเดียวกัน หรือว่าอย่างไร ผมขอฝากนะครับ 

 



-๓๑- 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ตอบข้ออภิปราย ครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

          ขอบคุณครับ ขอบคุณท่ีท่านสมาชิกห่วงผมท่ีอ่านญัตติยาวๆจริง ๆ แล้วเป็น
ความปรารถนาดีท่ีเจ้าหน้าท่ีพยายามอธิบายถึงความจําเป็นนะครับ ประการแรก
ท่ีว่า เรื่องศูนย์บริการแห่งใหม่ท่ีอยู่หน้าเทศบาล   คือศูนย์โพธิ์กลาง แม้ว่าจะมีการ
ประชุมและมีการออกแบบมาแล้ว แต่จริง ๆ แล้วพ่ีน้องประชาชนมาใช้บริการมาก
ข้ึน คุณหมอเองก็พัฒนางานและได้รับการยอมรับมากข้ึน ก็เลยมีความจําเป็นว่า โถง
ด้านหลังท่ีท่านเห็น๑ ใน ๓ จะต้องกันพ้ืนท่ีให้คุณหมอชาญ ได้มีโอกาสใช้เครื่องมือ
และดูแลได้เต็มศักยภาพมากกว่านี้นะครับนี่คือประการท่ี   ๑ ครับ 
        ประการท่ี ๒ ท่ีพูดถึงเรื่องงานสัตวแพทย์ ขออนุญาตเรียนว่า สิ่งแรกเลยเดิมที
สมัยก่อนมีสัตวแพทย์อยู่เพียงท่านเดียว คือคุณหมอทรงพล แต่ส่วนใหญ่งานสมัยนั้น 
จะเป็นงานควบคุมโรงฆ่าสัตว์นะครับ ภารกิจนี้ได้ย้ายไปอยู่นอกเขตแล้ว มาวันนี้เรา
ได้บุคลากรซ่ึงเป็นคนท่ีมีความรู้มา ๒ ท่าน เป็นสัตวแพทย์ ของเทศบาลแล้ว แล้วถ้า
ท่านเห็นข้อมูลท่ีผมอ่านนะครับ  ท้ังจะเห็นว่าท้ัง  ๒๐ กว่าแห่ง   เป็นของเอกชนจะ
มีเพียง ๑  แห่ง ท่ีเป็นสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลาง  เพราะฉะนั้นทาง
ผู้บริหารก็มองเห็นว่า วันนี้ได้มีบุคลากรทางสัตวแพทย์แล้ว  เราก็อยากจะดูแล
รักษาพยาบาลเรื่องนี้ด้วย ส่วนหนึ่งสําหรับพ่ีน้องประชาชนท่ีอยู่ในเมืองจะมีเพ่ือน
เป็นสัตว์เลี้ยง การดูแลควบคุมในภารกิจของเราท่ีเก่ียวข้อง จึงมีความจําเป็นว่าเม่ือมี
บุคลากรแล้ว ประกอบกับเรื่องสถานท่ีท่ีให้บริการท่ีท่านถามถึงก็คือ  ด้านล่างตึก
สํานักงานบริหารนี่แหละจะมีอีกด้านหนึ่งก็คือชั้นล่างสุด ข้อแรก คือจะไม่รบกวน
ส่วนอ่ืนเพราะว่าการบริการสาธารณสุขแยกออกมาท่ีหน้าเทศบาล ส่วนของสัตว
แพทย์จะอยู่ด้านริมของตึก และมีพ้ืนท่ีแยกเป็นสัดส่วน ประการท่ีสอง ผมเชื่อว่าเรา
มีบุคลากรแล้ว นอกจากเรื่องสถานท่ีถ้าเราเอ้ืออํานวย  หรือให้นโยบายเขาไปดูแล 
ผมคิดว่าเขาดูแลได้ แต่เรายังไม่ถึงข้ันท่ีจะรับเป็นสถานท่ีรับเลี้ยงอนุบาล หรือใด ๆ 
นะครับ เพียงแค่บริการ เรามองถึง ๒ อย่าง เชิงรับคือ เม่ือก่อนนี้เวลาใครมาก็ต้อง
มา แต่ตอนนี้ เรามองกลับเรามีโอกาสท่ีจะเข้าถึงพ่ีน้องประชาชนด้วยการสร้างเชิงรุก
เข้าไปด้วย บุคลากรก็มี เพราะฉะนั้นการทําแผน หรือการทํางานก็คงต้องขอท่าน
สมาชิก ขอท้ังสถานท่ี ขอท้ังเครื่องไม้เครื่องมือเพ่ือให้สัตวแพทย์ของเราได้ทํางาน 
และช่วยเหลือพ่ีน้องในชุมชน 
           ประการท่ี  ๓  การปรับปรุงห้องประชุม   ผมเรียนว่าเกือบ ๓๐ ปีท่ีห้อง
ประชุมสาธารณสุขนี้ ได้มีการประชุมพ่ีน้อง อสม. มีการอบรมนวดแผนไทย มีการใช้
เป็นห้องประชุมสํารองด้วยนะครับ ก็ถึงเวลาท่ีควรปรับปรุง ส่วนท่ีท่านเห็นเสนอมา
เป็นญัตติเดียวกันนั้น ก็เพ่ือความสะดวกสําหรับท่านก็เลยขอเสนอเป็น ๓ เรื่องใน
ญัตติเดียวกันครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณมติ ครับ 
นายมติ  อังศุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายมติ อังศุพันธุ์ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑  ก็จะขอเสริมเรื่องสถานท่ีสําหรับสัตวแพทย์นะครับ อีกเรื่องหนึ่งท่ี
เป็นห่วงก็คือผมไม่แน่ใจว่า ณ ตอนนี้เราอนุบาลขนาดไหนนะครับ แต่ในระยะยาวผม
เคยเห็นคลินิกสัตว์ต่าง ๆ เขาจะมีท่ีสําหรับสัตว์เลี้ยง บางตัวต้องไว้ ๑ วัน หรือ ๒ วัน 
ปัญหาท่ีตาม มาก็คือเรื่องเสียง ท่ีเป็นห่วงนะครับว่า อยู่ในเขตรวมกับการบริการ
ประชาชน ก็เลยไม่แน่ใจว่าระยะยาวจะถึงข้ันอนุบาล หรือเก็บเขาไว้ซักวันสองวัน 



-๓๒- 
 เพ่ือดูอาการหรือเปล่า แต่ยอมรับนะครับว่า  โครงการนี้ดี  ผมเองก็มีสัตว์เลี้ยง

เหมือนกัน   เวลาไปใช้บริการต่าง ๆ  ของเอกชนแพงมาก ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ 
และอีกส่วนหนึ่งคืออยากให้เสริมเรื่องของการทําหมันสัตว์สุนัขจรจัด  นี่ก็ค่อนข้าง
เยอะ ผมว่าอันนี้เราก็ทํางานในเชิงรุกได้เหมือนกัน ผมขอฝากด้วยนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ี
ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้เงินสะสมในการจัดการบริการการแพทย์และ
สาธารณสุข   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖ ท่าน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมในการจัดการบริการการแพทย์และสาธารณสุข 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑๓ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ขอเชิญท่านรองรังสรรค์ ครับ 
นายรังสรรค์  อินทรชาธร 
รองนายกเทศมนตรี 

         ด้วยโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) สํานัก
การศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา ยังขาดครุภัณฑ์กีฬาสําหรับให้นักเรียนได้ฝึกซ้อม
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการไปแข่งขันระดับต่าง ๆ ทําชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานของ
ราชการเป็นอย่างมาก จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์กีฬาประเภทอุปกรณ์กีฬา
ยกน้ําหนัก  จํานวน ๔ รายการ   วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  และมี
ความจําเป็นต้องใช้ฝึกซ้อมอย่างเร่งด่วนแต่เทศบาลฯไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้   
จึงขอโอนเงินไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่โดยขอโอนลดจากด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค  
ประเภท  ค่าไฟฟ้า  งบประมาณต้ังไว้ ๗๐๐,๐๐๐.-บาท ได้เบิกจ่ายไปบ้างแล้วและ
พอจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ  จึงขอโอนลดมาต้ังจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

     ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
     สํานักการศึกษา 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา 
     งานระดับมัธยมศึกษา 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์กีฬา     
+ แผ่นน้ําหนัก    ต้ังไว้   ๔๐๐,๐๐๐.-บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์กีฬาของ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) จํานวน ๔ รายการ 
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท(สี่แสนบาทถ้วน) 
        - แผ่นน้ําหนัก  ๑๐ กก.  จํานวน  ๒๐ แผ่น 
        - แผ่นน้ําหนัก  ๑๕ กก.  จํานวน  ๒๐ แผ่น 
        - แผ่นน้ําหนัก  ๒๐ กก.  จํานวน  ๑๖ แผ่น 
        - แผ่นน้ําหนัก  ๒๕ กก.  จํานวน  ๑๔ แผ่น 



-๓๓- 
 (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 
(จ่ายจากรายได้)    เป็นเงิน  ๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณาอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามข้อ ๒๗ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  
๒๕๔๑   ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ี
ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่   ขอได้โปรด
ยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่    
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่                                             
 ขอเชิญท่านรองอุทัย ครับ 
นายอุทัย  ม่ิงขวัญ 
รองนายกเทศมนตรี 

       ด้วยครุภัณฑ์สํานักงานห้องปฏิบัติงานประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา มี
สภาพการใช้งานท่ีเก่าและชํารุด ทําให้ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจึงมีความจําเป็น
จะต้องมีการจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยจะจัดซ้ือเก้าอ้ี
รับแขก มีพนักพิง ล้อเลื่อน จํานวน ๑๒  ตัว วงเงิน  ๔๘,๐๐๐  บาท  เพ่ือใช้สําหรับ
ต้อนรับประชาชนท่ีมาติดต่อราชการให้เพียงพอเหมาะสม  
       เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมามิได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงจําเป็น 
ต้องโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  คือ 
       โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
       สํานักปลัดเทศบาล 
ด้านบริหารท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป      
งานบริหารท่ัวไป   (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
       หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
       ค่าครุภัณฑ์ 
       -  ครุภัณฑ์สํานักงาน   ต้ังไว้   ๔๘,๐๐๐  บาท 
       + เก้าอ้ีรับแขก ต้ังไว้  ๔๘,๐๐๐ บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีรับแขก มีพนักพิง
ล้อเลื่อน  จํานวน  ๑๒  ตัว ๆ ละ ๔,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๔๘,๐๐๐  บาท 
 โดยโอนลดจาก         



-๓๔- 
        สํานักการช่าง 

       ด้านบริการชุมชนและสังคม 
       แผนงานเคหะและชุมชน 
       งานไฟฟ้าถนน  (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
       หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
       -  ค่าเครื่องก้ันทางข้ามทางรถไฟอัตโนมัติ  จํานวน ๓  จุด  ต้ังไว้ 
๑๔,๕๖๔,๐๐๐  บาท  โอนลดครั้งก่อน  ๕,๐๗๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณยัง
ไม่มีการเบิกจ่าย  สามารถโอนลดได้  เป็นเงิน  ๔๘,๐๐๐  บาท 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อ๒๗  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่   ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ี
ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่   ขอได้โปรด
ยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่    
ประธานสภาเทศบาล วันนี้    ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว   ผมต้องขอ ขอบคุณท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายก เทศมนตรี    ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี    ปลัดเทศบาล   รองปลัดเทศบาล   
ผู้อํานวยการสํานัก    ผู้อํานวยการกอง    ท่านประธานชุมชน  สื่อมวลชน  และ
ข้าราชการทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุม   และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภา
เทศบาลในวันนี้  ขอปิดการประชุมครับ 

 
เลิกประชุม 

 
เวลา  ๑๖.๒๐  น.                  

                                             เสาวณีย์      ถอดเทป/พิมพ์ 
                                             นิวัฒน์        ทาน  

 
 
 
 
  



-๓๕- 
  คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี   ๒๔      มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
   (ลงชื่อ)         ปรีชา     สุขพานิช    ประธานกรรมการ 
                                            (  นายปรีชา     สุขพานิช   )    

   (ลงชื่อ)          มติ   อังศุพันธ์       กรรมการ 
                   ( นายมติ      อังศุพันธุ์  ) 

   (ลงชื่อ)         นันทนา  แดงใหม่  กรรมการ             สําเนาถูกต้อง 
       ( นางนันทนา     แดงใหม่ ) 

   (ลงชื่อ)       เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย กรรมการ          (นางเสาวณีย์  สุจริยา)     
     ( นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย )                        เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว 

   (ลงชื่อ)     พงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ กรรมการ          
    ( นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ )                    

   (ลงชื่อ)          สุกัญญา    ชํานิกุล กรรมการ           
                                            ( นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล )                                    

                                (ลงชื่อ)        สุพจน์    ไทยสมัคร  กรรมการและเลขานุการ 
                 ( นายสุพจน์    ไทยสมัคร )  

สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี........๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖......................      

         (ลงชื่อ)        ธนาคม  วิมลวัตรเวที            
                              ( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที )  
                                    รองประธานสภาเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
                                        ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
                 
   
      
    

 

       



               

 

 

 

 

            
 

 

        

 


