
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๕  ครั้งท่ี  ๑ 
วันท่ี     ๒๗     กุมภาพันธ์    ๒๕๕๖        เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

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

ผู้มาประชุม 
 

  ๑.  นายธนาคม  วิมลวัตรเวที  รองประธานสภาเทศบาล      
 ๒.  นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   สมาชิกสภาเทศบาล  

๓.  นางจุรีรัตน ์  ภูห้องไสย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.  นายชลชาติ  ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๖.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๗.  นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล 
                     ๘.  นายปรชีา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล   
     ๙. นายปกป้อง    ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๐. นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๑. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล  

๑๒. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๓. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๔. นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๕. นางสาวสิริรัตน์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๖. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๗. นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๘. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๙. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล  

ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  ประธานสภาเทศบาล      ลาประชุม     
    ๒.  นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 
     ๓.  นายฉัตร  สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม 
      ๔.  นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล       ลาประชุม 
    ๕.  นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 
                     ๖.  นางสาวปิยภรณ์       คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 
    ผู้เข้าร่วมประชุม  
    ๑.  นายสุรวุฒ ิ  เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
    ๒. นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี    
  ๓. นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี 
  ๔. นายรังสรรค์  อินทรชาธร  รองนายกเทศมนตรี 
    ๕.  นายอุทัย  ม่ิงขวัญ   รองนายกเทศมนตรี  
     ๖.  นายพิมล  พิทักษ์ศิลป  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
   ๗.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๘.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 



                                                            -๒- 
                      ๙.  นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  ๑๐. นายคํารณ  สมบูรณ์รัตน์  รองปลัดเทศบาล  
  ๑๑. นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล 

๑๒. นายกัมปนาท บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
๑๓. นายจิรศักด์ิ  กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
๑๔. นางนิลุบล  โชคบัญชา  รก.ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
๑๕. นางอธิชา  รุมพล   รก.ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 
๑๔. นายเฉลิม  ราชอาสา  ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
๑๕. นายอํานวย  ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
๑๖. นายวรเศรษฐ์  พฤฒิศาสตร์   ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคาร  
๑๗. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๘. นางนิยดา    เบ็ญจมาศ    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๙. นางคู่ขวัญ  บุญชัยสุข  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

  ๒๐. นางสิริกาญจน์ วงศ์โสภา  รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
  ๒๑. นายนิคม    เหาะสูงเนิน  รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

๒๒. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
   ๒๓. นายเนติวิทย์   เริงสุขพิพัฒนะ   รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
   ๒๔. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

๒๒. นางฉันทจิต  หม่ันมา   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบฯ 
๒๓. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 

          ๒๔. นางทิพย์รัตน์ สุวรรณาวัชร ์  รก.หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
๒๕. นายบุญมี  เดชาวุธ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๒๖. นายบุญเชิด  พิณปรุ   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

   ๒๗. นายสมบัติ    สังข์ในเมือง  หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๒๘. นายวรวิทย์    วัฒนโรจนกิจ    ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๒๙. นายนพรัตน์   มาลัยเปีย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๒ 
๓๐. นายประเวชพล นนทะไชย  ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๓ 

          ๓๑. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๓๒. นางสาววาสนา สนิทโกศัย  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว 
๓๓. นายศุภชาติ  เจริญวิวัฒนพงษ์  หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
๓๔. นางสาวมนัสนันท์ คําพูลธินานันท์    หัวหน้าฝ่ายรับถ่ายโอนฯ 
๓๕. นายบรรลือ  นราพินิจ  นักวิชาการสุขาภิบาล ๗ว 
๓๖. นางสาวปรินดา    พิทักษ์ธานินทร์    หัวหน้างานแผนงานและโครงการ     
๓๗. นางสาวขวัญจิตร ์ ทองอินทร์  นักวิชาการสุขาภิบาล ๖ว 
๓๘. นางสายชล   มือขุนทด  หน.กลุ่มงานส่งเสรมิการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๓๙. นายศักด์ิเดช   กองสูงเนิน    ผู้อํานวยการโรงเรยีนเทศบาล  ๔  (เพาะชํา) 

  ๔๐. นางเกศรินทร์   ศรีเมือง        รองผู้อํานวยการโรงเรยีนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๔๑. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

   ๔๒. นางมาลิสา    อธิเตโชกุล  เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
๔๓. ส.อ.หญิง  ศิริขวัญ   จิตตพงษ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
 



                                                -๓- 
๔๔. นายฉัตรชัย    ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

          ๔๕.  นายวินัย    ศิลาเริง    นายกสมาคมหนังสือพิมพ์นครราชสีมา 
          ๔๖.  นางสําราญ   อินทรังษี   บ.ก.พลังไทย-ทันข่าว   

๔๗. นางเสาวณีย์  สุจริยา  เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
นายอารมณ์    ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล        
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ บัดนี้ได้เวลานัดประชุมแล้ว 
สมาชิก ได้มาครบองค์ประชุมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป 
เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

(นายธนาคม  วิมลวัตรเวที 
ประธานสภาสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาเทศบาล)         
        วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี  ๑              
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศ
เรียกประชุมสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี    
๒๕๕๖    ครั้งท่ี ๑ เชิญครับ    

นายอารมณ์    ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล        

ประกาศสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๖ 

…………………………………..…….. 
 

 ตามมติสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  ครั้งแรก เม่ือวันท่ี  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  กําหนดให้เริ่มสมัยประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจําปี ๒๕๕๖ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐ วัน   นั้น 
 

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖     จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําปี  
๒๕๕๖  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป   มีกําหนด  ๓๐  วัน 
           ประกาศ   ณ   วันท่ี    ๒๑      มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                      สุรชัย    เลี้ยงอักษร 
                                      (นายสุรชัย    เลี้ยงอักษร)                                          
                       ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ  ผมขอแก้ไข   ๓  เรื่องนะครับ  
        เรื่องท่ี  ๑ ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
 ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการก่อสร้าง 
 ถนน ค.ส.ล.  พร้อมท่อระบายน้ําถนนมิตรภาพซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์
นครราชสีมา ในช่อง แก้ไขเป็น บรรทัดท่ี ๔   งานไฟฟ้าถนน(จ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป) เป็นงานไฟฟ้าถนนไม่มีคําว่า(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) และหน้าท่ี ๒ ในช่อง  
ข้อความเดิม  บรรทัดสุดท้าย เพ่ิมคําว่า(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   เป็นเงิน  ๓,๑๔๙,๐๐๐  บาท  และในช่อง  แก้ไขเป็น  
บรรทัดสุดท้าย  เพ่ิมคําว่า   (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)   
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  เป็นเงิน  ๓,๑๔๙,๐๐๐  บาท และจ่าย 



-๔- 

 จากเงิน  สะสม   เป็นเงิน  ๖๗๑,๐๐๐บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น   ๓,๘๒๐,๐๐๐  บาท 
       เรื่องท่ี  ๒   ระเบียบวาระท่ี  ๑๔  เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุง 
อาคารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา  บรรทัดท่ี  ๒  จากคําว่า  เป็นการ
ซ่อมแซมห้องน้ํา   เป็น  เป็นการซ่อมแซมพ้ืนและห้องน้ํา   และ  บรรทัดท่ี  ๔  จากคําว่า  
ซ่อมแซมห้องน้ํา เป็น ซ่อมแซมพ้ืนและห้องน้ํา บรรทัดท่ี ๘ จากคําว่า  ซ่อมแซมห้องน้ํา   
เป็น ซ่อมแซมพ้ืนและห้องน้ํา  บรรทัดท่ี  ๙  จากคําว่า ซ่อมแซมห้องน้ํา เป็น  ซ่อมแซม
พ้ืนและห้องน้ํา    
       เรื่องท่ี  ๓  ระเบียบวาระท่ี  ๑๙  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่   (สํานักการช่าง)    เป็น ระเบียบวาระท่ี  ๑๙    เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณ  (สํานักการช่าง) นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเข้าระเบียบวาระท่ี  ๑ นะครับ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  การจ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) 
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  ครับ                

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

       กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ 
ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้รายงานจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือขอรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและสํานักงบประมาณเป็นเงินชดเชยค่างาน
สิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างระบบประปาเทศบาล
นครนครราชสีมา ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เทศบาลนคร
นครราชสีมา จากการส่งงานครั้งท่ี ๒๒-๒๓ รวม  ๒๒ งวดงาน  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
๑๑,๓๕๖,๗๗๖.๖๘  บาท   เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี   เม่ือวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ นั้น 

 

       เทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินแจ้งว่า สํานักงบประมาณได้อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินโดย
เทศบาลนครนครราชสีมาจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) โครงการก่อสร้างระบบประปาเทศบาลนครนครราชสีมา จากการส่งงานครั้งท่ี ๒๒-
๒๓ รวม ๒๒ งวดงาน ท่ีเทศบาลขอไปเป็นเงินจํานวน  ๑๑,๓๕๖,๗๗๖.๖๘ บาท อนุมัติให้
เบิกจ่ายเงินชดเชยได้ จํานวน ๑๑,๓๕๖,๗๗๖.๖๖ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหม่ืนหก
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์) โดยจัดสรรเงินงบประมาณของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจากงบกลาง เพ่ือเบิกจ่ายจํานวนเงิน ๗,๙๔๙,๗๔๓.๖๖ บาท (เจ็ดล้าน
เก้าแสนสี่หม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบหกสตางค์) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๗๐ 
และให้เทศบาลนครนครราชสีมาเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลสมทบอีกจํานวน 
๓,๔๐๗,๐๓๓.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดพันสามสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ ๓๐ (ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๕๖)                   
 

      ท้ังนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าวมาต้ังจ่าย
ท่ีคลังจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างท่ีเป็นคู่สัญญาต่อไป     

               เนื่องจากสํานักการประปา ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่มีงบประมาณส่วน 
ใดท่ีจะสามารถนํามาต้ังจ่ายเพ่ือการนี้ได้ จึงขอทําความตกลงให้สํานักการประปาจ่ายเงิน 

                      



-๕- 

 สะสมของสํานักการประปา จํานวน ๓,๔๐๗,๐๓๓.๐๐  บาท เพ่ือนําไปจ่ายเงินชดเชยค่า
งานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ขณะนี้สํานักการประปา มีเงินสะสม 
ณ วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖  เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือเป็นทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว 
จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน ๘๖,๖๐๗,๑๒๕.๕๕ บาท (แปดสิบหกล้าน  
หกแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  

       “ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และมีอํานาจ
ตีความ วินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้    
            ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้ขอทํา
ความ   ตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ                                                                   
             ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้” ประกอบกับ 
      “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
           (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด         
            (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
            (๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
 

       ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึง
ฐานะการคลังและเสถียรภาพใน  ระยะยาว” ประกอบกับ 
        คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่องการ
มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้  ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องทําความตกลงกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดก่อนการปฏิบัติ ) 

 

                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนคราชสีมา เพ่ือโปรดทราบต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ   
นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ญัตตินี้เป็นญัตติแจ้งให้ทราบนะครับแต่ผมมีเรื่องสงสัยคือ  
เรื่องแรก การจ่ายเงินสะสมของเทศบาลควรจะต้องจ่ายโดยอนุมัติของสภาท้องถ่ินตามข้อ 
๘๙ ใช่ไหมครับ เท่าท่ีอ่านดูท้ังหมดในข้อ ๔  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้ 



-๖- 

 เป็นไปตามระเบียบนี้ ผมยังข้อสงสัย  เพราะทุกครั้งท่ีมีการจ่ายเงินจะต้องมีการอนุมัติจาก
สภาก็ขอรบกวนท่านเลขานุการให้ความรู้แก่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยนะครับ  
ขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านเลขานุการ ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ  

ในส่วนเรื่องของการจ่ายเงินสะสม ของประปาในครั้งนี้  ขอกราบเรียนท่านว่า ความเดิม
สืบเนื่องจากการท่ีเทศบาลได้ขอรับเงินอุดหนุนไปท่ีกระทรวงมหาดไทยเพ่ือนํามาทํา 
โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในวงเงิน ๓,๐๖๐  ล้านบาท ในข้ันตอน
ของการทํางานตามสัญญาจ้าง เราก็จะมีการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ และในสัญญาท่ีเราทํากับ
ผู้รับจ้าง เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ คือมีค่า K นะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนของค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดท้ังหมดของโครงการนี้ แยกออกเป็นเงินอุดหนุน  ๗๐  เปอร์เซ็นต์ และเงินเทศบาล 
๓๐  เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นรายจ่ายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นรายการใด รัฐบาลให้เราจ่าย 
๓๐ เปอร์เซ็นต์นะครับในงวดนี้ก็มีค่า K เกิดข้ึนเป็นเงินประมาณ ๑๑  ล้านบาทเศษ ใน
วงเงิน ๑๑  ล้านบาทเศษก็จะเป็นส่วนท่ีสํานักงบประมาณส่วนกลาง คือรัฐบาลกลาง 
เบิกจ่ายไป ๗ ล้านบาทเศษ และอีก ๓ ล้านบาทเศษก็เป็นส่วนท่ีเราต้องเบิกจ่าย เพ่ือนําไป
จ่ายให้กับผู้รับจ้างได้ ทีนี้ปัญหาของการจ่ายค่า K กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน ไม่ได้กําหนดไว้ ฉะนั้นแนวทางในการปฏิบัติเราสามารถท่ีจะจ่ายเงินนี้ได้ 
เราจึงไปทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยมอบอํานาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทําการตกลงแทน เพราะฉะนั้นระเบียบท่ีท่านสมาชิกได้เรียนถาม ข้อ ๘๙  
เป็นกรณีท่ีอํานาจสมาชิกสภาท้องถ่ินอนุมัติได้เลย แต่กรณีนี้เป็นกรณีเป็นเงินค่า K สมาชิก
สภาไม่สามารถอนุมัติจ่ายค่า K ได้ อํานาจในการอนุมัติคือยกเว้นตรงนี้การเบิกจ่ายเงิน
สะสมท่ีปกติจะเป็นอํานาจของสภาท้องถ่ินเป็นไปเป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึง
ได้รับมอบอํานาจจากกระทรวงมหาดไทยนะครับ เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นต้องเสนอ
สภาให้รับทราบ ท่ีจะจ่ายเงินส่วนนี้ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท. ปิติพงศ์ ครับ 
นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม ปิติพงศ์  พราหมณี จากเรื่องท่ีจะแจ้ง
ให้ทราบ    ผมมีเรื่องเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานเก่ียวกับสถานการณ์ภัยแล้งท่ี
ท่ัวประเทศกําลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้รวมถึงเทศบาลของเราด้วย  ใคร่อยากขอให้
ทางผู้บริหารแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยว่า ขณะนี้ทางเทศบาลเรามีการดําเนินการหรอื
เตรียมการรองรับแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้สมาชิกหลาย ๆ ท่านได้รับการ
ร้องเรียนจากชาวบ้านเก่ียวกับน้ําประปาไหลบ้าง ไม่ไหลบ้างนะครับ รวมท้ังการแก้ปัญหา
ด้วยนะครับเทศบาลเราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างท้ังแผนระยะสั้นและระยะยาว  รบกวนท่าน
ประธานฝากไปถึงคณะผู้บริหารช่วยบอกสมาชิกด้วยนะครับ เพราะเป็นเรื่องด่วนจริง ๆ  
ใกล้ช่วงเมษายนหน้าร้อนแล้ว เราจะอยู่ในภาวะนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะครับ ขอบคุณท่าน
ประธานครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ชี้แจงครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอบคุณท่านประธานสภา ครับ สําหรับภัยแล้งท่ีทุกท่านเป็นห่วง ขอเล่าสถานการณ์ก่อน
นะครับ ขณะนี้เราแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือส่วนหนึ่งอยู่ท่ีลําตะคองนะครับท่ีเป็นแหล่ง 
น้ําดิบหลักของเราในเขตของเรามีผู้ใช้น้ําอยู่ประมาณ ๖๐,๐๐๐  ราย ใช้น้ําประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐  คิว เราสูบจากระบบท่อจากลําตะคองตรงสูบด้วยระบบท่อได้วันละประมาณ 
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 ๗๐,๐๐๐  คิว และสูบจากคลองธรรมชาติลําตะคองเหมือนกันแต่เป็นคลองธรรมชาติอีก
วันละ ๓๐,๐๐  คิว โดยเฉลี่ย เพ่ือจะให้ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างครบถ้วน ไม่ขาดแคลน เม่ือ
๒ -๓ อาทิตย์ท่ีผ่านมาก็เกิดปัญหาว่า ท่อท่ีเราสูบวันละประมาณ ๗๐,๐๐๐ คิวท่ีเราสูบทุก
วัน ปกติสูบได้ไม่มีอะไรแต่ว่าน้ําในธรรมชาติไม่มี สาเหตุก็คือน้ําท่ีชลประทานปล่อยมา มา
ไม่ถึงเขตเทศบาล เพราะชาวบ้านเหนือเราข้ึนไปทําการเกษตรหลักตอนนี้ ๑๘,๐๐๐  ไร่ 
แต่ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านชลประทานได้ไปขอร้องแล้วว่า
การทํานาปรังก็คงจะต้องหยุดก่อน   พวกฝาย พวกเข่ือนท่ีชาวบ้านเขาทําไว้ เวลาปล่อย
น้ํามาถึงเรา ชลประทานวางแผนเอาไว้ ๔ คิวต่อวินาทีนะครับ ปล่อยน้ําไล่มาถึงเรา ปล่อย
ออกจากปากเข่ือนลําตะคอง  บางทีไม่ถึงเรานะครับ  สุดท้ายก็ไปไล่น้ํากัน  ชลประทานก็
ปล่อยให้เราเป็น ๖คิว ทุก ๓ วัน เรามีบ่อสํารองเราก็สูบดักเอาไว้ ในบ่อสํารองเรามีท้ังหมด 
๒๐๐,๐๐๐ คิว   เราก็ใช้น้ําตรงนี้เข้ามาช่วยสต๊อกน้ําเข้ามาช่วยผลิตอีกประมาณวันละ 
๓๐,๐๐๐  คิว เพราะฉะนั้นในบ่อนี้ก็จะใช้ได้ประมาณ ๖ วันแค่นั้นเอง ทุก ๆ ๓ วัน ทาง
ท่านท่ีปรึกษาพ่ีเชลงศักด์ิ ก็จะช่วยเราไปไล่น้ํา และเราก็มาขุดความลึก เดิมหัวกะโหลกท่ี
เราแหย่ลงไปจากพ้ืนน้ําประมาณ ๑ เมตรครึ่ง ทีนี้เราก็ขุดลงไปโดยทางชลประทานมาช่วย
ขุดลึกลงไปอีก ๒ เมตรแล้วก็แย่ลงไปเพ่ือให้เท่ากับประตูนั่ง แต่ว่าน้ําท่ีสูบข้ึนมาจะขุ่นคลั่ก
เพราะว่าน้ําท่ีมันมามันน้อยมาก ตอนนี้ทุก ๆ ๓ วัน ทางผม และพ่ีเชลงศักด์ิก็จะวิ่งออกไป
ไล่น้ํากับทางชลประทานซ่ึงจัดเจ้าหน้าท่ีมาให้เรา ดูแลเราโดยเฉพาะทุก ๆ ๓  วันเขาก็จะมี
เวรส่งน้ําส่งให้ลําตะคอง   มาถึงเรา  ๓  วัน ส่งให้ลําบริบูรณ์  ๔  วัน สมมุติว่าปล่อยวันนี้
อีก ๒ วันจึงจะมาถึงเรา แต่ว่าเขาจะดักท่ีเข่ือนละลมหม้อนะครับ เขาจะแบ่งน้ําไปท่ีเข่ือน
ละลมหม้อ ห่างจากเราไปทางโคกกรวดนะครับ เขาจะแบ่งน้ําออกไปเพราะฉะนั้นพอน้ํามา 
ถึงเราจะต้องรีบดักเอาน้ําไว้เลย ถ้าแผนเป็นไปอย่างท่ีเราคาดเหนือเราข้ึนไป สีค้ิว สูงเนิน 
ถ้าการขอร้องเป็นไปตามท่ีเราคิดไม่ทํานาปรังเพ่ิมข้ึนน้ําก็จะพอใช้ไปจนถึงฤดูฝน เพราะว่า
ทางชลประทานคิดว่าจะปล่อยน้ําวันละ ๔-๕ คิวต่อวินาทีทุกวัน น้ําก็จะปล่อยพอถึงสิ้นปี
นะครับ แล้วก็จะมีฝนมาช่วยเติมด้วยนะครับ ทีนี้ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนก็คือปัญหาท่ีน้ําไหล ก็
อาจจะมีเรื่องน้ําไหลอ่อน เนื่องจากระบบท่อแตก อะไรอย่างนั้นมากกว่า ส่วนน้ําดิบก็น่า 
จะหายห่วงได้ อีกจุดหนึ่งท่ีฝั่งหนองบอน โรงงานท่ีหนองบอนก็ยังพอผลิตได้เสริมเข้ามา
ตอนเช้าให้วันละ ๑๐,๐๐๐  คิวจากน้ําลํามูลท่ีมีอยู่ ถ้าการเจรจาทางลํามูลสําเร็จ  ทาง
ท่านนายก ก็จะขุดบ่อสํารองน้ําไว้ประมาณ  ๙๐๐,๐๐๐   คิว ของเดิมมีอยู่แล้วประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐  คิว ก็ประมาณล้านกว่าคิว ตรงนั้นก็ส่งมาช่วยในเมือง  ได้ประมาณวันละ 
๒๐,๐๐๐  คิว ปัญหาหน้าแล้งก็คงจะผ่านไปได้ด้วยดี และถ้าขุดบ่อเสร็จเต็มระบบเม่ือไหร่ 
ผมคาดว่าปีหน้าจะแล้งอย่างไร ก็คงจะมีน้ําทางฝั่งหนองบอนเข้ามาช่วย    เพราะหน้าฝน 
๔ เดือน ในช่วง ๘ เดือนจะมีน้ําจากลํามูลให้เราสูบได้ตลอด เพราะเราทําการชักคลองเข้า
มาท่ีโรงสูบเราด้วย ส่วนท่ีลําแชะก็คงรอคําสั่งจากศาลนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.ปรีชา ครับ 
นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต ๒  เรื่องจ่ายเงินสะสม แบบปรับราคาได้ หรือค่า K นะครับ ผมมีข้อสงสัยว่า
จากการส่งงานครั้งท่ี ๒๒ – ๒๓ รวม ๒๒ งวดงาน หมายความว่าอย่างไรครับ  เพราะว่า
ครั้งท่ี ๑ ท่ี ๒ ผ่านมา เป็นอย่างไร หรือว่าแค่งวดท่ี ๒๒ – ๒๓    แค่ ๒ ครั้ง หรือว่าท้ัง 
 ๒๒  งวดงาน ก็อยากให้ประธานเรียนถามฝ่ายบริหารดูนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธาน ขอให้ ผอ.สํานักการประปา เป็นผู้ชี้แจงนะครับ 
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นายเฉลิม  ราชอาสา 
ผู้อํานวยการสํานักการประปา 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม นายเฉลิม  ราชอาสา  ผู้อํานวยการสํานักการ
ประปา ขอเรียนชี้แจงว่า การส่งงานครั้งท่ี  ๒๒ – ๒๓ รวม ๒๒  งวดงาน หมายความว่า 
ผู้รับจ้างส่งงานเพ่ือขอเบิกเงินค่างวดงานรวม ๒  ครั้ง คือครั้งท่ี  ๒๒  รวม ๑๓  งวดงาน 
และครั้งท่ี ๒๓ รวม ๙ งวดงาน รวมเป็น ๒๒ งวดงาน และต่อมาผู้รับจ้างขอเบิกเงินค่า K 
โดยผู้รับจ้างขอรวมกัน ๒ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๒๒  และ  ๒๓  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
๑๑,๓๕๖,๗๗๖.๖๘ บาท โดยใช้เงินอุดหนุนเป็นเงิน  ๗,๙๔๙,๗๔๓.๖๘  บาทและเงินของ
เทศบาลสมทบเป็นเงิน  ๓,๔๐๗,๐๓๓  บาท  ส่วนการเบิกค่า  K  ท่ีผ่านมาผู้รับจ้างจะแยก
ขอรับเงินค่า K ภายหลังจากการเบิกค่างวดงานแต่ละครั้ง เช่น ขอเบิกเงินค่า K ครั้งท่ี ๑จะ
ขอเงินค่า K  จากการเบิกเงินค่างวดงาน ครั้งท่ี ๑ – ๑๕  และครั้งท่ี  ๒ จะขอเบิกค่างวด
งานครั้งท่ี  ๑๖ เป็นต้น  ขอบคุณครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมขอเรียนถาม ท่ีท่าน ผอ.  อธิบาย ผมพอจะเข้าใจ แต่สงสัยว่า งวดท่ี ๑ ถึงงวดท่ี ๒๒ –
๒๓ มีกําหนดกฎเกณฑ์หรือไม่ว่าก่อนท่ีจะเสนอไปท่ีกระทรวงการคลังเพ่ือให้คํานวณค่า   
K งวดท่ี ๑ เท่าไหร่ งวดท่ี ๒ เท่าไหร่ และทําไมเลยมาจนงวดท่ี ๒๒ – ๒๓  ตรงนี้นะครับ
ขอบคุณมากครับ 

นายเฉลิม  ราชอาสา 
ผู้อํานวยการสํานักการประปา 

ท่านประธานครับ คือทุกครั้งทางผู้รับจ้างจะคํานวณมาทุกครั้งกรณีส่งงาน  บางครั้งอาจจะ
ส่งมา ๕ – ๖ งวดครั้งเดียวพร้อมกัน และก็จะคํานวณค่า K มาว่า ค่า K ครั้งท่ีขอเบิกมา 
จํานวนเท่าไหร่ เม่ือเราตรวจสอบและถูกต้องแล้วเราก็ส่งไปยังสํานักงบประมาณเพ่ือยืนยัน
ว่าถูกต้อง เม่ือสํานักงบประมาณยืนยันว่าค่า K ท่ีทางบริษัทขอมานั้นถูกต้อง ก็จะส่งไปยัง
จังหวัด และแจ้งมายังเทศบาล เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายให้กับทางบริษัทต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔ 
ประจําปี  ๒๕๕๕  ครั้งท่ี  ๑ เม่ือวันท่ี   ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท.ปรีชา ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอแก้ไขคําพูดของผมนะครับ  หน้า ๘ บรรทัดสุดท้าย  
แสงสว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ คําว่า “ร้อยละ” ขอแก้ไขเป็น  “ร้อยลักษ์” นะครับ และขอ
ตัดคําว่า ความสว่างของในห้องน้ําหรืออย่างไร  และหน้าท่ี ๙  บรรทัดแรก เพ่ิมคําว่า 
“เช่น”  หน้าคําว่า จํานวนเก้าอ้ี ครับ  ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไขผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  
ประจําปี ๒๕๕๕  ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๗  ท่าน 
 สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๗  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ 
ประจําปี ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี   ๒๕   ธันวาคม  ๒๕๕๕ แล้วนะครับ        

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ 
ประจําปี ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี   ๒๕   ธันวาคม  ๒๕๕๕ 



-๙- 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา   เรื่อง  สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร วาระท่ี  ๒ และ  
วาระท่ี ๓  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  สถานท่ีจําหน่าย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ...............                                                            
เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย    ๑.  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  สถานท่ีจําหน่าย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ............... จํานวน  ๑  ชุด                                               
      ๒.  สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ        จํานวน  ๑  ชุด 
      ๓.  รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ    จํานวน  ๓  ชุด 
     ๔.  สําเนาคําขอแปรญัตติ                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ตามมติการประชุมสภาเทศบาลนคนครราชสีมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําปี  
๒๕๕๕ ครั้งท่ี  ๑ เม่ือวันท่ี   ๒๕   ธันวาคม  ๒๕๕๕   มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. .....
ในวาระท่ี  ๑  และได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ   ประกอบด้วย  
       ๑.  นายปรีชา    สุขพานิช ประธานกรรมการ 
       ๒.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  กรรมการ 
       ๓.  นางสาวสุกัญญา   ชํานิกุล  กรรมการ 
       ๔.  นายมติ    อังศุพันธุ์ กรรมการ 
       ๕.  นายก้องเกียรติ   วงศ์นิยม  กรรมการ 
       ๖.  นายปกป้อง             ปุสุรินทร์คํา กรรมการ 
       ๗.  นายสุพจน์    ไทยสมัคร กรรมการและเลขานุการ 
       บัดนี้  คณะกรรมการฯ  ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง  
สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ....... เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และเอกสารต่าง ๆ   มาพร้อมนี้ เพ่ือนําเสนอต่อสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาในวาระท่ี   ๒   และวาระท่ี ๓ ต่อไป 
                                            ขอแสดงความนับถือ 
                                             ปรีชา   สุขพานิช 
                                         (นายปรีชา   สุขพานิช) 
            ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  

ประธานสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้รายงานให้ทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

สรุปผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 
เรื่อง    สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ..........       

--------------------------- 
   ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง    สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   พ.ศ. ............ 
ซ่ึงนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาเป็นผู้เสนอ ในวาระท่ี  ๑  แล้ว   นั้น 
      บัดนี้ คณะกรรมการฯ  ดําเนินการตรวจและพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  ท่ีคณะ 



-๑๐- 

 กรรมการตรวจแล้วเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ตามลําดับดังต่อไปนี้ 
       ๑.  คณะกรรมการแปรญัตติ    ประกอบด้วย      
            ๑.๑  นายปรชีา  สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล 
            ๑.๒  นายธนาคม   วิมลวัตรเวที  สมาชิกสภาเทศบาล 
            ๑.๓  นางสาวสุกัญญา   ชํานิกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
            ๑.๔  นายมติ    อังศุพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
            ๑.๕  นายก้องเกียรติ   วงศ์นิยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
            ๑.๖  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภาเทศบาล 
            ๑.๗  นายสุพจน์   ไทยสมัคร สมาชิกสภาเทศบาล 
      ๒.  เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมพิจารณา 
            ๒.๑  นายวีระชัย ทองไพบูลย์ รองปลัดเทศบาล 
            ๒.๒  นางอธิชา  รุมพล  รก.ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
            ๒.๓  นางสายชล   มือขุนทด         รก. หวัหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 
            ๒.๔  นายบรรลือ นราพินิจ   นักวิชาการสุขาภิบาล ๗ว  
            ๒.๕  นางสาวขวัญจิตร ทองอินทร์ นักวิชาการสุขาภิบาล ๖ว  
            ๒.๖  นายสุทธิศักด์ิ  ศรีรัตน์  นิติกร ๖ ว 
       ๓.  ผู้ขอแปรญัตติ  
            -  นายปรีชา    สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล 
       ๔.  การแก้ไขร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง  สถานท่ี
จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ..........       
๑.  หน้า ๒ ข้อ ๙  ก. 
     ข้อความเดิม   ก. สถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีตั้งอยู่นอกอาคารท่ีมิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะ
หรือในอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีไม่เกินยี่สิบห้าตารางเมตร    
     ข้อความใหม่   ก. สถานท่ีจําหน่ายอาหารท่ีตั้งอยู่นอกอาคารท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง
สาธารณะหรือในอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีไม่เกินห้าสิบตารางเมตร 
๒.  หน้า ๓  ข้อ ๙ ข.  
     ข้อความเดิม   ข.  สถานท่ีจําหน่ายอาหารในอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีเกินยี่สิบห้าตารางเมตร  
     ข้อความใหม่  ข.  สถานท่ีจําหน่ายอาหารในอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีเกินห้าสิบตารางเมตร 
๓.  หน้า ๓   
     ข้อความเดิม   ข้อ  ๖.๑๐   
   ข้อความใหม่   ข้อ  ๖.๙ 
๔.  หน้า ๘   
     เพ่ิมข้อความใหม่  ข้อ ๒๘  ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันท่ีเทศบัญญัติ 
มีผลบังคับใช้    ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขลักษณะของสถานท่ีให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไม่สามารถ 

 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือ 
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นคําขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินก่อนจะสิ้นระยะเวลาท่ี
กําหนด  และเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจท่ีจะพิจารณาผ่อนผันการปรับปรุงแก้ไขลักษณะ 



-๑๑- 

 ของสถานท่ีได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง   ระยะเวลาในการผ่อนผันปรับปรุงให้เป็นดุลยพินิจของ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่จะกําหนดระยะเวลาเกินกว่า ๖ เดือนไม่ได้ 
๕.  ผลการพิจารณาแปรร่างเทศบัญญัติ   
     ชื่อร่างเทศบัญญัติ  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
     บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ  ๑  ถึงข้อ ๘       ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ  ๑๐ ถึงข้อ  ๒๗  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 ๖.  เอกสารท่ีเสนอมา 
      ๖.๑  บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  
จํานวน ๓ ชุด                       
      คณะกรรมการฯ   จึงขอเสนอผลสรุปการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง  สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ....
เพ่ือพิจารณาในวาระ  ๒ และวาระ ๓  ต่อไป 
                                           สุพจน์   ไทยสมัคร 
                                       (นายสุพจน์   ไทยสมัคร) 
                                       กรรมการและเลขานุการ 
              คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   
เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ......ได้สรุปผลให้ทราบไปแล้ว  
นั้น เนื่องจากไม่มีการสงวนความเห็นและสงวนคําแปรญัตติ   ดังนั้น ผมจะขอมติท่ีประชุม 
นะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๘  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ......
วาระท่ี  ๒  ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗  ท่าน      
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครนครราชสีมา เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ในวาระท่ี ๒ แล้ว
นะครับ   ต่อไปเป็นวาระท่ี  ๓  นะครับ 
ในวาระท่ี  ๓  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง  สถานท่ี 
จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.......โดยผ่านความเป็นชอบในวาระท่ี  ๒  
เรียบร้อยแล้ว ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลแห่งนี้ เพ่ือจะตราเป็นเทศบัญญัติ ต่อไป 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง   สถานท่ี  
จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ....ในวาระท่ี  ๓  ขอได้โปรดยกมือครับ  

 

 



-๑๒- 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗  ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง สถานท่ี
จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ... ในวาระท่ี  ๒ และวาระท่ี  ๓  เรียบร้อย
แล้วนะครับ  และจะได้ปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง สถานท่ี
จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ..... 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.....วาระท่ี  ๒   และวาระท่ี ๓        
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
เรื่อง    การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  ตลาด   พ.ศ. ..........
เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑.  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  ตลาด   พ.ศ. ..........
จํานวน  ๑  ชุด 
      ๒.  สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ      จํานวน  ๑  ชุด 
      ๓.  รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  ๓  ชุด 
      ๔.  สําเนาคําขอแปรญัตติ     จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ตามมติการประชุมสภาเทศบาลนคนครราชสีมา สมัยสามัญสมัยท่ี ๔ประจําปี ๒๕๕๕ 
ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร   
เรื่อง  ตลาด พ.ศ. .....ในวาระท่ี  ๑  และได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ   ประกอบด้วย  
       ๑.  นายปรชีา    สุขพานิช ประธานกรรมการ 
       ๒.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  กรรมการ 
       ๓.  นางสาวสุกัญญา   ชํานิกุล  กรรมการ 
       ๔.  นายมติ    อังศุพันธุ์ กรรมการ 
       ๕.  นายก้องเกียรติ   วงศ์นิยม  กรรมการ 
       ๖.  นายปกป้อง             ปุสุรินทร์คํา กรรมการ 
       ๗.  นายสุพจน์    ไทยสมัคร กรรมการและเลขานุการ  
       บัดนี้  คณะกรรมการฯ  ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  
ตลาด พ.ศ...... เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และ
เอกสารต่าง ๆ มาพร้อมนี้ เพ่ือนําเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา    พิจารณาใน
วาระท่ี   ๒   และวาระท่ี ๓ ต่อไป 
  ขอแสดงความนับถือ 
                                      ปรีชา   สุขพานิช 
                                  (นายปรีชา   สุขพานิช)  
        ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา                               

ประธานสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้รายงานให้ทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญ เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

 



-๑๓- 

 สรุปผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 
 เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. .......... 

--------------------------- 
     ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
นครนครราชสีมา เรื่อง  ตลาด พ.ศ. ....... ซ่ึงนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาเป็นผู้เสนอ 
ในวาระท่ี  ๑  แล้ว   นั้น 
       บัดนี้   คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจและพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  ท่ีคณะ 
กรรมการตรวจแล้วเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ตามลําดับดังต่อไปนี้ 
        ๑.  คณะกรรมการแปรญัตติ    ประกอบด้วย      
             ๑.๑  นายปรีชา   สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล 
             ๑.๒  นายธนาคม   วิมลวัตรเวที  สมาชิกสภาเทศบาล 
             ๑.๓  นางสาวสุกัญญา   ชํานิกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
             ๑.๔  นายมติ    อังศุพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
             ๑.๕  นายก้องเกียรติ   วงศ์นิยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
             ๑.๖  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภาเทศบาล 
             ๑.๗  นายสุพจน์  ไทยสมัคร สมาชิกสภาเทศบาล 
        ๒.  เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมพิจารณา 
      ๒.๑  นายวีระชัย ทองไพบูลย์ รองปลัดเทศบาล 
     ๒.๒  นางอธิชา  รุมพล  รก.ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      ๒.๓  นางสายชล   มือขุนทด  รก. หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
     ๒.๔  นายบรรลือ นราพินิจ   นักวิชาการสุขาภิบาล ๗ว  
             ๒.๕  นางสาวขวัญจิตร ทองอินทร์ นักวิชาการสุขาภิบาล ๖ว  
             ๒.๖  นายสุทธิศักด์ิ  ศรีรัตน์  นิติกร ๖ว  
       ๓.  ผู้ขอแปรญัตติ  
      -  นายปรีชา    สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล 
        ๔.  การแก้ไขร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง  ตลาด 
พ.ศ. .......... 
๑.  หน้า ๔  ข้อ ๑๒ (๑)   
     ข้อความเดิม       ต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด   
     ข้อความใหม่       ต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
๒.  หน้า ๔  ข้อ ข้อ ๑๒ (๖)   
     ข้อความเดิม   กรณีเป็นโถส้วมชนิดคอห่านต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร  
    ข้อความใหม่  กรณีเป็นโถส้วมชนิดนั่งยองต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร 
๓.  หน้า  ๕   ข้อ ๑๓ (๓)   
     ข้อความเดิม       ต้องจัดให้มีส้วมสําหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุอย่างน้อย ๑ ท่ี   
๔.  หน้า  ๕   ข้อ ๑๕   
     ข้อความเดิม       ท่ีจอดรถต้องจัดให้มีตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครราชสีมา
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
     ข้อความใหม่       ท่ีจอดรถต้องจัดให้มีตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
๕.  หน้า  ๑๑    ข้อ ๔๘ วรรคหนึ่ง       



-๑๔- 

      ข้อความเดิม  ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ดําเนินกิจการใด ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ 
หรือหลักเกณฑ์ ระเบียบ  ท่ีออกตามเทศบัญญัตินี้หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ี
กําหนดไว้เก่ียวกับการดําเนินกิจการนั้น  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการ
นั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องและถ้าผู้ดําเนินกิจการไม่แก้ไข  หรือการดําเนินกิจการนั้น
จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้ทันที หรือเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินว่าปราศจากอันตรายแล้ว  
     ข้อความใหม่  ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ดําเนินกิจการใด ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ 
หรือหลักเกณฑ์ ระเบียบ  ท่ีออกตามเทศบัญญัตินี้หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ี
กําหนดไว้เก่ียวกับการดําเนินกิจการนั้น  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการ
นั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องและถ้าผู้ดําเนินกิจการไม่แก้ไขหรือการดําเนินกิจการนั้น
จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพขอประชาชน  
เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถ่ินเห็นว่าปราศจากอันตราย  
๖.  หน้า ๑๑  ข้อ ๕๐    
     ข้อความเดิม       ผู้ประกอบการใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัติของเทศบาล
นครนครราชสีมานี้ มีโทษตามบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕   
      ข้อความใหม่    ผู้ประกอบการใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษตามบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗.  หน้า ๑๑    
     เพ่ิมข้อความใหม่    หมวด ๘  บทเฉพาะกาล  
     ข้อ ๕๑    ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันท่ีเทศบัญญัติมีผลบังคับใช้  ผู้
ได้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๑ และตลาดประเภทท่ี ๒  ต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขลักษณะของสถานท่ีให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 
           กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นคําขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินก่อนจะ
สิ้นระยะเวลาท่ีกําหนด และเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจท่ีจะพิจารณาผ่อนผันการ
ปรับปรุงแก้ไขลักษณะของสถานท่ีได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง ระยะเวลาในการผ่อนผันปรับปรุงให้
เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่จะกําหนดระยะเวลาเกินกว่า ๖ เดือนไม่ได้ 
     ข้อ ๕๒ ความในข้อ ๑๐ (๑) (๖)  และข้อ ๑๑ มิให้ใช้บังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนก่อน 
วันท่ีกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๔  (พ.ศ. ๒๕๔๒)   ออกตามความในพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บงัคับ และมีข้อจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีซ่ึงไม่อาจจัดให้มีถนนรอบ
อาคารตลาดทางเข้าออกบริเวณตลาดและทางเดินภายในอาคารตามท่ีกําหนดได้ 
๕.  ผลการพิจารณาแปรร่างเทศบัญญัติ   
     ชื่อร่างเทศบัญญัติ    ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
     บันทึกหลักการและเหตุผล   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ  ๑  ถึงข้อ ๑๑        ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ  ๑๔     ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

 



-๑๕- 

      ข้อ  ๑๖  ถึงข้อ  ๔๗    ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ  ๔๙     ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
๖.  เอกสารท่ีเสนอมา 
     ๖.๑  บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  จํานวน 
๓ ชุด   
      คณะกรรมการฯ   จึงขอเสนอผลสรุปการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ........ 
เพ่ือพิจารณาในวาระ  ๒ และวาระ ๓  ต่อไป 
                                          สุพจน์   ไทยสมัคร 

(นายสุพจน์   ไทยสมัคร) 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  พันตรีวินัย ครับ 
พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  ผมขออนุญาตสอบถามคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ คือใน
เรื่องของการแก้ไขนะครับข้อความเดิม หน้า ๔ ข้อ ๑๒(๑) นะครับท่ีท่านแก้ไขข้อความ
เดิมต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด เปลี่ยนมาเป็น ต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ ความหมาย หมายถึงว่าอยู่ในตัวอาคารก็ได้ ใช่หรือไม่ครับ เพราะของเดิมเขียน
ไว้ชัดเจนมากมากว่านอกตัวอาคาร   แต่ท่านแก้มาเป็นท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
หมายถึงว่าอยู่ในตัวอาคารก็ได้ถูกต้องหรือไม่ครับ ประเด็นก็คือว่าเราเขียนว่าไม่ได้อยู่ใน
หรือนอกอาคารผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการตลาดเขาทําห้องส้วมอยู่ในตัวอาคารและ
เกิดมีกลิ่นเหม็นในตลาดนั้น ก็กลายเป็นว่าเทศบัญญัตินี้บังคับใช้ แต่มีกลิ่นเหม็นจะทํา
อย่างไร ผมขออนุญาตฝากเรียนถามคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน ส.ท.ปรีชา ครับ 
นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภา ท่ีเคารพ ผู้ท่ีจะมีส่วนอภิปรายในส่วนนี้ต้องเป็นผู้ท่ียื่นคําขอแปรไว้
นะครับ ส่วนท่ีว่าจะให้อธิบายผมขอให้ คุณบรรลือ เป็นผู้อธิบายนะครับ แต่จริง ๆ แล้ว   
สมาชิกท่ีจะอภิปรายในส่วนนี้ไม่ได้ยื่นคําขอแปรไว้  จะอภิปรายไม่ได้นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอดําเนินการต่อนะครับ 
      ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 

เรื่อง  ตลาด พ.ศ.....ได้สรุปผลให้ทราบไปแล้ว นั้น  เนื่องจากไม่มีการสงวนความเห็นและ
สงวนคําแปรญัตติ ดังนั้น ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครนครราชสีมา   เรื่อง  ตลาด พ.ศ...... ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครนครราชสีมา   เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.......ในวาระท่ี ๒ 

 



-๑๖- 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.......ในวาระท่ี ๒ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นวาระท่ี  ๓  นะครับ 
ในวาระท่ี  ๓  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง  ตลาด  
พ.ศ..... โดยผ่านความเป็นชอบ   ในวาระท่ี  ๒  เรียบร้อยแล้วนั้น ผมจะขอมติจากสภา
เทศบาลแห่งนี้ เพ่ือจะตราเป็นเทศบัญญัติ ต่อไป 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  ตลาด   

พ.ศ..... ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง  ตลาด  

พ.ศ.....เรียบร้อยแล้วนะครับ  และจะได้ปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือบังคับใช้   ต่อไป 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง ตลาด  

พ.ศ....... 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
นครราชสีมา เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓    
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
เรื่อง    การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  การจําหน่ายสินค้า
ในท่ีหรือทางสาธารณะ   พ.ศ. .......... 
เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย    ๑.  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง  การจําหน่ายสินค้า
ในท่ีหรือทางสาธารณะ   พ.ศ. .......... จํานวน  ๑  ชุด  
     ๒.  สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ      จํานวน  ๑  ชุด 
     ๓.  รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  ๓  ชุด 
     ๔.  สําเนาคําขอแปรญัตติ     จํานวน  ๑  ฉบับ 
     ตามมติการประชุมสภาเทศบาลนคนครราชสีมา   สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๔   ประจําปี   
๒๕๕๕  ครั้งท่ี  ๑เม่ือวันท่ี  ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕   มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ....
ในวาระท่ี   ๑   และได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ   ประกอบด้วย  
      ๑.  นายปรีชา   สุขพานิช ประธานกรรมการ 
      ๒.  นายธนาคม   วิมลวัตรเวที  กรรมการ 
      ๓.  นางสาวสุกัญญา   ชาํนิกุล กรรมการ    
      ๔.  นายมติ   อังศุพันธุ์ กรรมการ 
      ๕.  นายก้องเกียรติ   วงศ์นิยม  กรรมการ 
      ๖.  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา กรรมการ 
      ๗.  นายสุพจน์   ไทยสมัคร กรรมการและเลขานุการ       
 บัดนี้  คณะกรรมการฯ  ได้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง  
สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ..........    เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ  



-๑๗- 

 เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และเอกสารต่าง ๆ มาพร้อมนี้ เพ่ือนําเสนอต่อ                      
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา    พิจารณาในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี   ๓  ต่อไป 
                                       ขอแสดงความนับถือ 
                                         ปรชีา  สุขพานิช 
                                      (นายปรีชา  สุขพานิช) 
          ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้รายงานให้ทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายสุพจน์ ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

              สรุปผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 
               เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ........ 
                                        --------------------------- 
 ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล 

นครนครราชสีมา  เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. .......... ซ่ึง
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาเป็นผู้เสนอ ในวาระท่ี  ๑  แล้ว   นั้น 
     บัดนี้   คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจและพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ   ท่ีคณะ 
กรรมการตรวจแล้วเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ตามลําดับดังต่อไปนี้ 
      ๑.  คณะกรรมการแปรญัตติ    ประกอบด้วย      
          ๑.๑  นายปรีชา    สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๑.๒  นายธนาคม   วิมลวัตรเวที  สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๑.๓  นางสาวสุกัญญา   ชํานิกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๑.๔  นายมติ    อังศุพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๑.๕  นายก้องเกียรติ   วงศ์นิยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๑.๖  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภาเทศบาล 
          ๑.๗  นายสุพจน์   ไทยสมัคร สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๒.  เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมพิจารณา 
          ๒.๑  นายวีระชัย  ทองไพบูลย์ รองปลัดเทศบาล 
   ๒.๒  นางอธิชา  รุมพล  รก.ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ๒.๓  นางสายชล   มือขุนทด  รก. หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
           ๒.๔  นายบรรลือ นราพินิจ   นักวิชาการสุขาภิบาล ๗ว  
    ๒.๕  นางสาวขวัญจิตร ทองอินทร์ นักวิชาการสุขาภิบาล ๖ว  
   ๒.๖  นายสุทธิศักด์ิ  ศรีรัตน์  นิติกร ๖ว  
     ๓.  ผู้ขอแปรญัตติ  
    -  นายปรีชา    สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๔.  การแก้ไขร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง  การ  
จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. .......... 
หน้า  ๓  ข้อ  ๑๒   
      ข้อความเดิม      ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าโดยการเร่ขายต้องปฏิบัติดังนี้     
      ข้อความใหม่     ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าโดยการเร่ขายต้องจําหน่ายสินค้า
ในบริเวณท่ีได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติดังนี้ 
หน้า ๘ ข้อ  ๓๕  วรรคสอง   
        ข้อความเดิม     กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน 



-๑๘- 

 ระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง    ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นคําขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินก่อนจะสิ้นระยะเวลาท่ีกําหนด   และเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจท่ีจะพิจารณา
ผ่อนผันการปรับปรุงแก้ไขลักษณะของสถานท่ีได้อีกครั้งหนึ่งแต่ต้องไม่เกิน   ๖  เดือน   
นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่งท้ังนี้การผ่อนผันจะต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์ใช้สอยท่ีหรือทางสาธารณะของประชาชนท่ัวไป   
       ข้อความใหม่     กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง    ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นคําขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินก่อนจะสิ้นระยะเวลาท่ีกําหนด   และเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจท่ีจะพิจารณา
ผ่อนผันการปรับปรุงแก้ไขลักษณะของสถานท่ีได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง ระยะเวลาในการผ่อนผัน
ปรับปรุงให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่จะกําหนดระยะเวลาเกินกว่า ๖ เดือน
ไม่ได้  ท้ังนี้ การผ่อนผันจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ใช้สอยท่ีหรือทางสาธารณะของ
ประชาชนท่ัวไป         
      ๕.  ผลการพิจารณาแปรร่างเทศบัญญัติ   
           ชื่อร่างเทศบัญญัติ   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
           บันทึกหลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
         ข้อ  ๑  ถึงข้อ ๑๑        ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
         ข้อ  ๑๓ ถึงข้อ ๓๔   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
      ๖.  เอกสารท่ีเสนอมา 
    ๖.๑  บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  
จํานวน ๓ ชุด 
   คณะกรรมการฯ   จึงขอเสนอผลสรุปการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....... เพ่ือ
พิจารณาในวาระ  ๒ และวาระ ๓  ต่อไป 
                                       สุพจน์  ไทยสมัคร 
                                   (นายสุพจน์   ไทยสมัคร) 
                                   กรรมการและเลขานุการ 
             คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  
เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ......ได้สรุปผลให้ทราบไปแล้ว นั้น  
เนื่องจากไม่มีการสงวนความเห็นและสงวนคําแปรญัตติ  ดังนั้น ผมจะขอมติท่ีประชุมนะ
ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครนครราชสีมา   เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.....  
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๗  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
นครนครราชสีมา   เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ........ 
ต่อไปเป็นวาระท่ี  ๓  นะครับ 



-๑๙- 

 ในวาระท่ี  ๓  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง  การ
จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.......   โดยผ่านความเป็นชอบในวาระท่ี  ๒  
เรียบร้อยแล้ว ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลแห่งนี้ เพ่ือจะตราเป็นเทศบัญญัติ ต่อไป 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๘  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การจําหน่าย 
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ...... ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน    ๑๗  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา  เรื่อง การจําหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ...... เรียบร้อยแล้วนะครับ  และจะได้ปฏิบัติตามระเบียบ
เพ่ือบังคับใช้   ต่อไป 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง   กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี ๒๕๕๖(กําหนด 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัย  ประจําปี ๒๕๕๖) 
ผมขอปรึกษาสมาชิกทุกท่าน การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม   ประจําปี  ๒๕๕๖  จะเริ่ม
เม่ือใด และแต่ละสมัยมีกําหนดก่ีวัน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา 
๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด   
ขอเชิญ  ส.ท.  สุพจน์ ครับ 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผม ส.ท.สุพจน์ ขอกําหนดกําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุม   ประจําปี  ๒๕๕๖  ดังนี้นะครับ 
       สมัยแรกสภาเทศบาลได้กําหนดไว้แล้ว 
       สมัยท่ี  ๒  เริ่มวันท่ี  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  
       สมัยท่ี  ๓  เริ่มวันท่ี  ๑   สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
       สมัยท่ี  ๔  เริ่มวันท่ี  ๑   ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 โดยแต่ละสมัยกําหนดระยะเวลา สมัยละ ๓๐  วัน    ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ   สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เม่ือไม่มีสมาชิกเห็นเป็นอย่างอ่ืน ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ ดังนี้ 
       สมัยแรกสภาเทศบาลได้กําหนดไว้แล้ว 
       สมัยท่ี  ๒  เริ่มวันท่ี  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  
       สมัยท่ี  ๓  เริ่มวันท่ี  ๑   สิงหาคม  ๒๕๕๖  
       สมัยท่ี  ๔  เริ่มวันท่ี  ๑   ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
โดยแต่ละสมัยกําหนดระยะเวลา สมัยละ ๓๐  วัน     

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ ดังนี้ 
       สมัยแรกสภาเทศบาลได้กําหนดไว้แล้ว 
       สมัยท่ี  ๒  เริ่มวันท่ี  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  

                                          สมัยท่ี  ๓  เริ่มวันท่ี  ๑   สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
                                          สมัยท่ี  ๔  เริ่มวันท่ี  ๑   ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
                                          โดยแต่ละสมัยกําหนดระยะเวลา สมัยละ ๓๐  วัน    



-๒๐- 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๗  
(กําหนดระยะเวลา) 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๕๗ 
ว่า จะกําหนดเม่ือใด   และกําหนดระยะเวลาก่ีวัน    เชิญ  ส.ท.ปรีชา  ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ผม ปรีชา  สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล   
เขต ๒ ครับ ผมขอกําหนดสมัยประชุม สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๕๗   เริ่มวันท่ี  
๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  และกําหนดระยะเวลา  ๓๐ วัน   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ   สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เม่ือไม่มีสมาชิกเห็นเป็นอย่างอ่ืน ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุม  สมัยแรก  
ประจําปี  ๒๕๕๗ เริ่มวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  และกําหนดระยะเวลา  ๓๐ วัน นะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุม  สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๗ เริ่มวันท่ี 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  และกําหนดระยะเวลา  ๓๐ วัน 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๘ 
ขอเชิญ ส.ท.ปกป้อง  ครับ 

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขออนุญาตท่านประธาน ผม ส.ท.ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภาเทศบาล อยากขอหารือ
ท่านประธาน ระเบียบวาระท่ี  ๘ และระเบียบวาระท่ี ๙ เป็นเรื่องเชื่อมโยงกันเป็นไปได้
หรือไม่ครับท่ีจะเสนอไปพร้อมกันทีเดียว ๒ วาระ 

ประธานสภาเทศบาล เป็นเรื่อง ๒ เรื่อง แต่ประเด็นเดียวกัน ขอเสนอเป็นทีละวาระนะครับ  
 ระเบียบวาระท่ี  ๘   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ 

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา  
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ   

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ 
     ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2556  
ในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป) หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ถนน รายการค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์ นครราชสีมา เป็นเงิน 
3,149,๐๐๐  บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)  จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
            เนื่องจากได้มีการตรวจสอบรายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณของโครงการแล้ว 
ปรากฏว่า โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้าง
เดอะมอลล์ นครราชสีมา มีรายละเอียดเนื้องานคลาดเคลื่อนจากการคํานวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ถนน จํานวน 1 โครงการ หากปล่อยไว้อาจมีผลทําให้การดําเนินการไม่เป็นไปตามรูปแบบ 
รายการ จึงมีความจําเป็นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง   คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยมีรายละเอียดใหม่เปรียบเทียบกับรายละเอียดเดิม
ดังต่อไปนี้ 
 

                 

 

  



-๒๑- 

 ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

ปีงบประมาณ ๒๕๕6  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ถนน 
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา 
ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์
นครราชสีมา ต้ังไว้ ๓,๑๔๙,๐๐๐ บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  
 + ช่วงท่ี ๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐-๘.๐๐ เมตร 
ความยาวประมาณ ๒๕๕.๐๐ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ 
ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร  
พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจรท้ังสองด้าน 
ความยาวรวม ๕๑๐.๐๐ เมตร       

+ ช่วงท่ี ๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ 
เมตร กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ความยาว
ประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ถนนไม่น้อยกว่า ๑๖๙ ตารางเมตร ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร
ท้ังสองด้าน ความยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
เป็นเงิน ๓,๑๔๙,๐๐๐บาท  

ปีงบประมาณ ๒๕๕6 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ถนน 
-ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา  
ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์ 
นครราชสีมา  ต้ังไว้ ๓,82๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  
+ ช่วงท่ี ๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา  
๐.๑๕เมตร กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐-๘.๐๐ เมตร  
ความยาวประมาณ ๒๕๕.๐๐ เมตร หรือ 
พ้ืนท่ีก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า   ๑,๘๖๐ 
ตารางเมตรก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร  
พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจรท้ังสองด้าน 
ความยาวรวม ๕๑๐.๐๐ เมตร 
+ ช่วงท่ี ๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ 
เมตร กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ความยาว
ประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ถนนไม่น้อยกว่า ๑๖๙ ตารางเมตร ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจรท้ัง
สองด้าน ความยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร(จาก
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)   
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานเคหะชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
เป็นเงิน  ๓,๑๔๙,๐๐๐  บาท และจ่ายจาก
เงินสะสม   เป็นเงิน  ๖๗๑,๐๐๐บาท รวม
เป็นเงินท้ังสิ้น  ๓,๘๒๐,๐๐๐  บาท 

 

 



-๒๒- 

      การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ อํานาจเป็นของ 
สภาท้องถ่ินท่ีจะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ ความว่า 
    ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือให้
ความเห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญท่าน ส.ท.สมชาย ครับ 

นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  
สมาชิกสภาเทศบาล  

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม สมชาย  สถิตเดชกุญชร  ถนนเส้นนี้นะครับก็
ผมสนับสนุนและเห็นด้วย เพราะว่าผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาก็ ๒ – ๓ สมัยท่ีผ่านมา
ถนนเส้นนี้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเยอะมาก  และผมก็ถามสํานักการช่าง  
เจ้าหน้าท่ี และท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับว่า  ทําไมถึงทําไม่ได้ ก็ได้รับคําตอบว่า
เป็นท่ีส่วนบุคคล  แต่ตอนนี้ผมคิดว่าท่ีส่วนบุคคลคงจะยกให้เทศบาลเข้าไปรับผิดชอบ  
ในส่วนนี้ผมก็ดีใจกับประชาชนท่ีจะได้ใช้เส้นทางนี้ เพราะว่าตัวผมเองก็ได้ใช้บ่อย ๆ   
เวลาส่งลูกหลานไปโรงเรียน  และวกกลับได้เลย ไม่ต้องไปกลับรถท่ีหน้าโรงพยาบาล
กรุงเทพ  ตรงนั้นก็ลําบากเพราะการจราจรก็แออัด ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญท่าน ส.ท. ปกป้อง ครับ 

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม  
ส.ท.ปกป้อง ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ บังเอิญผมอยู่ในพ้ืนท่ีตรงนั้น 
นะครับ ผมทราบว่าเส้นทางนี้มีความสําคัญมากจริง ๆ นะครับ เพราะว่าถ้าเราใช้เส้น
สมอราย และเราจะกลับท่ีหน้าเดอะมอลล์ตรงหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพถ้าเรามีเส้นทางนี้
จะเป็นทางลัดท่ีเราไม่ต้องไปอ้อมกลับรถท่ีถนนสมอรายนะครับแล้วจะช่วยระบายรถทาง 
ตลาดย่าโมด้วยเส้นทางตรงนี้ด้านหลังสามารถติดต่อไปทางซอยก่ิงสวายเรียงด้านหน้าติด
กับถนนมิตรภาพ แต่จะฝากเตือนท่านผู้บริหาร และทางสํานักการช่าง เส้นทางนี้มีปัญหา
น้ําท่วมในอดีตเพราะว่าเป็นท่ีลุ่ม เม่ือประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ท่ีผ่านมาน้ําท่วมสูง
ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร และด้านซ้ายมือของรูปปัจจุบันเขาถมท่ีเป็นท่ีจอดรถของ 
เดอะมอลล์นะครับ น่าจะสูงประมาณ ๕๐ – ๘๐ เซนติเมตรหลังจากท่ีเราก่อสร้างถนน
เสร็จแล้ว ผมเกรงว่าจะมีปัญหาน้ําไหลจากตรงท่ีจอดรถลงมาท่วมขัง ถนนเส้นเส้นนี้อีก 
ก็ขอฝากท่านคณะผู้บริหารด้วยหลังจากก่อสร้างถนนตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมีเจ้าของกิจการ
บางท่านนะครับท่ีอยู่บริเวณหน้าปากซอยนะครับ จะใช้ท่ีตรงนี้เป็นท่ีจอดรถมอเตอร์ไซค์
ท่ีอาจจะเป็นปัญหา ก็ขอฝากท่านผู้บริหารด้วยนะครับเม่ือก่อสร้างถนนเส้นนี้เสร็จก็
อยากจะให้เป็นเส้นทางลัดนะครับ อํานวยความสะดวกตามนโยบายของท่านนายก  
สุรวุฒิ  เชิดชัย ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ในส่วนของถนนเส้นดังกล่าวนะครับ แต่เดิมเป็นท่ีดินส่วนบุคคล 
และได้ยกเป็นทางสาธารณะเม่ือปีท่ีผ่านมา และเราได้นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

 



-๒๓- 

 และอนุมัติงบประมาณในทํา  ส่วนเรื่องระบบระบายน้ําท่ีท่านสมาชิกเป็นห่วงนะครับ 
ตัวท่อขนาด ๘๐ เซนติเมตร ทิศทางในการไหลของน้ําเวลาไหลลงมา มันจะไหลลงยัง 
ท่อหลักขนาดใหญ่บนถนนมิตรภาพนะครับ มุ่งลงสู่ลําตะคองนะครับ สมัยก่อนหน้า
เดอะมอลล์ หน้าศูนย์ฮอนด้า จะมีน้ําท่วมขังเพราะว่าปลายท่อตรงหน้าเดอะมอลล์ตรง
สําโรงจันทร์มันถูกปิดเอาไว้ เพราะยกระดับข้ึนหลังจากท่ีท่านนายก สุรวุฒิ เข้ามา ก็ได้
เอาปลายท่อตรงนั้นออก จะเห็นว่า ๔ – ๕ ปีหลังท่ีผ่านมาตรงหน้าเดอะมอลล์ฝนตก
แรงขนาดไหนน้ําก็ไม่ท่วม ก็ขอขอบคุณท่ีท่านสมาชิกเป็นห่วงนะครับ ทางสํานักการช่าง
ได้ออกแบบและท่านนายกก็ได้ไปควบคุมด้วยตนเอง และน่าจะได้ก่อสร้างในปีนี้  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา 
ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖ โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อมท่อระบายน้ํา
ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖ โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา
ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๙   
ระเบียบวาระท่ี  ๙  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือสมทบค่าก่อสร้าง 
ถนน  ค.ส.ล.   พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์ 
นครราชสีมา  เชิญท่านรองบุญเหลือ  ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพด้วย
เทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัดทําโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา 
ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา   โดยทําการก่อสร้าง ช่วงท่ี ๑ 
ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๗.๐๐-๘.๐๐ เมตร  ความยาว
ประมาณ ๒๕๕.๐๐ เมตร  หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า  ๑,๐๕๐  ตารางเมตร 
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้
ผิวจราจรท้ังสองด้าน ความยาวรวม ๕๑๐.๐๐ เมตร ช่วงท่ี ๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า ๑๖๙ ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจรท้ังสองด้าน ความยาวรวม 
๕๐.๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓,๑๔๙๐๐๐  บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
แต่เนื่องจากได้มีการตรวจสอบรายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณของโครงการ  

 



-๒๔- 

 พบว่าเนื้องานคาดเคลื่อนจากการคํานวณพ้ืนท่ีก่อสร้างถนน เพ่ิมข้ึนอีก ๘๑๐ ตาราง
เมตร คิดเป็นค่าก่อสร้างเพ่ิมข้ึน เป็นเงิน ๖๗๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างท้ังสิ้น 
๓,๘๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  และได้ดําเนินการขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณของโครงการต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาแล้วนั้น  
       เทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ  ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา จะแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน   และระบายการจราจรท่ีแออัดอยู่ในตัวเมืองได้เป็น
อย่างดีและมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวจําเป็น 
ต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือสมทบอีก เป็นเงิน ๖๗๑,๐๐๐  บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืน 
หนึ่งพันบาทถ้วน) เพ่ิมเติมจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ท่ีตั้งไว้ ๓,๑๔๙,๐๐๐  บาท   
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างท้ังสิ้น ๓,๘๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  
      ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม  ณ  วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖  เม่ือ
กันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ 
จํานวน ๑๖๗,๖๒๓,๑๓๔.๕๕  บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหม่ืนสามพัน
หนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙ 
       ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
       (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
       (๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนิน 
การก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
       ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๘  ท่าน 



-๒๕- 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสมทบค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ 
ระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสมทบค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย
น้ํา ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสมทบค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ 
ระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอยตรงข้ามห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๐   
ระเบียบวาระท่ี  ๑๐   เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงหลังคาอาคาร
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา  เชิญท่านรังสรรค์   ครับ 

นายรังสรรค์  อินทรชาธร 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
      ด้วยสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลฯ 
เพ่ือปรับปรุงหลังคาอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา พ้ืนท่ีประมาณ 
๓๙๘ ตารางเมตร เป็นเงิน  ๔๑๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยท่ี๒ประจําปี ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ เม่ือ
วันท่ี  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๕  สํานักการศึกษาได้ดําเนินการจัดจ้างและเปิดซองเรียบร้อย
แล้ว  ปรากฏว่าในแบบแปลนการปรับปรุงหลังคาอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร
นครราชสีมาไม่ได้กําหนดฝ้าเพดานและงานไฟฟ้าไว้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงานของราชการสํานักการช่างจึงประมาณราคางานฝ้าเพดานและงานไฟฟ้า
เพ่ิมเติมให้เต็มรูปแบบการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์แบบของห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครนครราชสีมา สามารถรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการห้องสมุดได้เป็นอย่างดี  
ในการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเนื้องานครั้งนี้ต้องเพ่ิมวงเงินอีก   ๒๘๙,๐๐๐.-บาท 
(สองแสนแปดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)   จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนคร
นครราชสีมา  ดังนี้ 
      - ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ิม 
เป็นเงิน ๒๘๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)  สําหรับปรับปรุงหลังคา
อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการเพ่ิมเนื้องานฝ้าเพดานและ
งานไฟฟ้าเพ่ิมเติมให้เต็มรูปแบบ 
        ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม  ณ  วันท่ี ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๖   ท่ี
สามารถนําไปใช้จ่ายได้  จํานวน ๑๖๗,๖๒๓,๑๓๔.๕๕บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหก
แสนสองหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์)  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)   
พ.ศ. ๒๕๔๘   ข้อ  ๘๙ 
               ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ิน  ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
                     (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการขุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ 
  



-๒๖- 

 ประชาชน  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
       (๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
       (๓)  เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง 
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการ 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
            ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย 
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึง  
ถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติ 
ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง     

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท.ปกป้อง ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม ส.ท.ปกป้อง  
ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  กราบรบกวนหารือท่านประธาน 
นะครับโครงการนี้ผมเห็นด้วยจริง ๆ ครับ ห้องสมุดของเราปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นห้องสมุด
อย่างเดียวนะครับ จะมีเจ้าหน้าท่ีของผมแวะไปใช้บริการหลายครั้ง จะมีผู้ปกครองของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ได้ไปรอลูกหลานของ
เราไปรับลูกหลานบริเวณจุดนั้น และจะมีกลุ่มคนบางท่านเป็นอาสาสมัครได้ไปร้องเพลง
ให้พ่อแม่พ่ีน้องของเราท่ีไปรอรับลูกหลานบริเวณนั้นได้ฟัง  วันนี้มีโอกาสซ่อมแซมฝ้า
เพดาน ผมก็ขอฝากสํานักการช่าง ถ้ามีเงินเหลือจะอยากจะให้ดูบริเวณหน้าห้องสมุด 
นะครับ อยากจะให้ต่อหลังคาให้อาสาสมัครท่ีมาทํางานมาร้องเพลงขับกล่อมพ่ีน้องของ
เราตรงนั้นนะครับ จะได้บังแดดบังฝน ก็ขอฝากไว้นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองรังสรรค์ครับ 
นายรังสรรค์  อินทรชาธร 
รองนายกเทศมนตรี 

      กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ   อันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริการ
ห้องสมุดประชาชนอยู่แล้วนะครับ   คือจะมีรูปแบบท่ีจะให้พ่ีน้องประชาชนร่วมทํา
กิจกรรมรอบ ๆ บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบของห้องสมุดประชาชนนะครับ จะเป็นห้องสมุด
ประชาชนเต็มรูปแบบ ก็จะมีการเล่านิทานของเด็ก มีกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ
เพ่ือท่ีจะมารอรับลูกหลาน เป็นรูปแบบของห้องสมุดประชาชน ก็อยากเชิญชวนให้
สมาชิกสภาเทศบาลได้ไปเยี่ยมบ่อย ๆ  จะได้เห็นรูปแบบท่ีมีมากกว่านี้ ส่วนหนึ่งตรง
ด้านหน้าก็เป็นโอกาสท่ีเราจะดําเนินการอยู่แล้วแต่เป็นช่วงต่อไป อันนี้ก็เป็นงบประมาณ
ท่ีเราจะปรับปรุงภายใน  และข้างนอกนั้นก็มีโครงการท่ีจะปรับปรุงหน้าห้องสมุด
ประชาชนให้สวยงามยิ่งข้ึน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๕  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๕  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงหลังคาอาคารห้องสมุด
ประชาชน เทศบาลนครนครราชสีมา  ขอได้โปรดยกมือครับ 



-๒๗- 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๔ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงหลังคาอาคารห้องสมุดประชาชน 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงหลังคาอาคารห้องสมุดประชาชน 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๑ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑๑   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างรั้วตาข่ายศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล      เชิญท่านรองรังสรรค์  ครับ 
นายรังสรรค์  อินทรชาธร 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
            ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูลสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา   มีความจําเป็น
จะต้องก่อสร้างรั้วตาข่ายสําหรับก้ันบริเวณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่เด็กในความรับผิดชอบท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องดูแลและเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้ปกครองท่ีส่งบุตร-หลานมาเรียนใน
สถานศึกษาของเทศบาลนครนครราชสีมารายการก่อสร้างรั้วตาข่ายดังกล่าวได้บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) แต่เทศบาลฯ 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณสําหรับการก่อสร้างในครั้งนี้ไว้ในเทศบัญญัติแต่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของราชการและมีความเหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา
รับผิดชอบ  จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครนครราชสีมา  ดังนี้ 
     - ก่อสร้างรั้วตาข่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล   เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท   
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  สําหรับก่อสร้างรั้วตาข่ายความยาวประมาณ ๔๒.๐๐เมตร 
พร้อมบานประตูเลื่อนเหล็ก จํานวน ๑ ชุด 
          ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม  ณ  วันท่ี ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๖  ท่ี
สามารถนําไปใช้จ่ายได้  จํานวน ๑๖๗,๖๒๓,๑๓๔.๕๕บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหก
แสนสองหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์)    ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)   
พ.ศ. ๒๕๔๘   ข้อ  ๘๙ 
           ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ิน  ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
      (๑)ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการขุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
           (๒)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
     (๓)เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 



-๒๘- 

     ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่าย 
ประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะ
การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย
จักเป็นพระคุณยิ่ง     

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างรั้วตาข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ราชนิกูล   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๕  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างรั้วตาข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างรั้วตาข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล   
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๒ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑๒  ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา    เชิญท่านรองรังสรรค์  ครับ 

นายรังสรรค์  อินทรชาธร 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
         ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา มีความจําเป็น 
ต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) ซ่ึงชํารุดทรุดโทรม
มากอาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนได้และเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันเป็น
ท่ีพึงพอใจแก่ผู้ปกครอง   ท่ีส่งบุตร-หลานมาเรียนในสถานศึกษาของเทศบาลนคร
นครราชสีมารายการปรับปรุงอาคารสถานท่ีดังกล่าวได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) แต่เทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณสําหรับ
การปรับปรุงซ่อมแซมดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติแต่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของ
ราชการและมีความเหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีเทศบาลนครนครราชสีมารับผิดชอบ  จึง
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครนครราชสีมา  ดังนี้ 
      - ซ่อมแซมหลังคาอาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาล  ๔  (เพาะชํา)  เป็นเงิน 
๖๗๖,๐๐๐.-บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถ้วน)  สําหรับ ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)   โดยรื้อถอนวัสดุหลังคาเดิมพร้อมติดต้ังหลังคา
แผ่นเหล็กรีดลอน พ้ืนท่ีประมาณ ๑,๑๐๗ ตารางเมตร 
            ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม  ณ  วันท่ี   ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๖   ท่ี
สามารถนําไปใช้จ่ายได้  จํานวน ๑๖๗,๖๒๓,๑๓๔.๕๕บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหก-
แสนสองหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์)  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)   
พ.ศ. ๒๕๔๘   ข้อ  ๘๙ 
          ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ิน  ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 



-๒๙- 

    (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการขุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
        (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
     (๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
        ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง พอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติต่อไป
ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง     

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท.ปิติพงศ์ ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  จากญัตตินี้นะครับไม่ทราบว่าโรงเรียนของทาง
เทศบาลจะปิดเม่ือไร ผมอยากจะฝากไว้ไม่ทราบว่าการจัดซ้ือจัดจ้างเม่ือผ่านสภาไปแล้ว 
จะทันเด็กเปิดเทอมหรือไม่ ช่วงระยะเวลาการดําเนินการอยากให้เป็นของขวัญเด็กเวลา
เปิดเทอมเขาอยากมาโรงเรียน เม่ือเขามาโรงเรียนเห็นสภาพโรงเรียนใหม่ ๆ มันก็น่า
เรียน ผมขอฝากทางท่านผู้บริหารและทางเลขานุการด้วยนะครับช่วยเร่งรัดให้เสร็จเร็ว ๆ 
เพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและความสวยงามของโรงเรียน ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ท่านรองรังสรรค์ ครับ 
นายรังสรรค์  อินทรชาธร 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทางสํานักการศึกษาได้ชี้แจงให้ทราบว่าจะทํา
การก่อสร้างในช่วงท่ีปิดเทอม เพ่ือท่ีเปิดเทอมมาก็จะได้ให้เด็กเข้าไปเรียน และไม่มี
ผลกระทบต่อการเรียนครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุม
นะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา    ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ให้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
นครนครราชสีมา     

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ให้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
นครนครราชสีมา 

 



-๓๐- 

ประธานสภาเทศบาล - พักการประชุม  ๑๕  นาที - 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๓ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑๓   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงอาคารสถาน 

ศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
            ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา มีความจําเป็น 
ต้องปรับปรุงพ้ืนชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเรียน ๑  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะ
ปัจจุบันเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้ปกครองท่ีส่งบุตร-หลานมาเรียนในสถานศึกษาของเทศบาล
นครนครราชสีมารายการปรับปรุงอาคารสถานท่ีดังกล่าวได้บรรจุในแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) แต่เทศบาลฯ ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณสําหรับการปรับปรุงไว้ในเทศบัญญัติแต่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของ
ราชการและมีความเหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีเทศบาลนครนครราชสีมารับผิดชอบ  จึง
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้ 
       - ค่าปรับปรุงพ้ืนชั้น ๒ และชั้น ๓  อาคารเรียน ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) 
เป็นเงิน ๑,๗๑๕,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)สําหรับ
ปรับปรุงพ้ืนชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) โดยการรื้อ
ถอนพ้ืนไม้และฝ้าเพดานของเดิม ทําการติดต้ังใหม่ พร้อมโครงสร้างของใหม่ พ้ืนท่ี
ประมาณ ๕๘๐ ตารางเมตร ติดต้ังฝ้าเพดาน กระเบ้ืองแผ่นเรียบ และโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง และพัดลมเพดาน 
              ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม  ณ  วันท่ี  ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๖   
ท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  จํานวน ๑๖๗,๖๒๓,๑๓๔.๕๕บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
หกแสนสองหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์) ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๗  และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๘   ข้อ  ๘๙ 
       ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ิน  ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการขุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
        (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
        (๓)  เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
           ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
               



-๓๑- 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติต่อไป
ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง     

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัด 
เทศบาลนครนครราชสีมา   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนจ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนจ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๔ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑๔  เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงอาคาร

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
           ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา มีความจําเป็น
จะต้องปรับปรุงอาคารสถานท่ี  เป็นการซ่อมแซมพ้ืนและห้องน้ํา  อาคารหอประชุม ของ
โรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้ปกครองท่ีส่ง
บุตร-หลานมาเรียนในสถานศึกษาของเทศบาลนครนครราชสีมารายการปรับปรุง
ซ่อมแซมพ้ืนและห้องน้ํา  อาคารหอประชุม ดังกล่าวได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ) แต่เทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณสําหรับ
การปรับปรุงไว้ในเทศบัญญัติแต่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของราชการและมีความ
เหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีเทศบาลนครนครราชสีมารับผิดชอบ  จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมเทศบาลนครนครราชสีมา      ดังนี้ 
     - ซ่อมแซมพ้ืนและห้องน้ํา  อาคารหอประชุม โรงเรียนเทศบาล  ๔  (เพาะชํา)   เป็น
เงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านสามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)  สําหรับซ่อมแซมพ้ืนและ 
ห้องน้ํา อาคารหอประชุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  โดยดําเนินการทําผิวคอนกรีต
เคลือบผิวระบบ Poly  Urethane Concrete ความหนา ๔ มิลลิเมตร พ้ืนท่ีประมาณ 
๖๓๗  ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงห้องน้ําโดยทําการรื้อถอนพ้ืนกระเบ้ืองของเดิมพร้อม
ดําเนินการติดต้ังใหม่และติดต้ังระบบสุขาภิบาลท่ีชํารุดเสียหายใหม่ 
            ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม  ณ  วันท่ี ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๖   ท่ี
สามารถนําไปใช้จ่ายได้  จํานวน ๑๖๗,๖๒๓,๑๓๔.๕๕บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหก
แสนสองหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์)   ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)   
พ.ศ. ๒๕๔๘   ข้อ  ๘๙ 
          ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก  



-๓๒- 

 สภาท้องถ่ิน  ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการขุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
     (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

     (๓)  เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง 
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนิน 
การภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
         ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้ 
จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึง
ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติต่อไป
ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง     

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เชิญท่าน ส.ท.ปรีชา ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ญัตตินี้นะครับ
ผมเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าเทศบาลเรา โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) ส่วนของห้องน้ํา
ผมเคยไปนะครับ  ก็ชํารุดพอสมควรและไม่น่าดูเท่าไรในการปรับปรุงนี้ผมก็เห็นด้วยใน
ญัตตินี้ ส่วนท่ีเป็นการปรับปรุงห้องน้ํานี้เป็นการปรับปรุงท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ํา 
กระเบ้ือง ทุกอย่างเลยถูกต้องไหมครับ เพราะการปรับปรุงท้ังหมดเห็นสมควรนะครับ 
เพราะว่าโคราชเราเป็นเมืองใหญ่   เทศบาลนครนครราชสีมาก็ไม่ด้อยกว่าเทศบาลอ่ืน 
นะครับ ก็อยากให้ปรับปรุงตรงนี้ให้ดีท่ีสุด ขอบคุณมากครับครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี ครับ ก็ขออนุญาตให้ทางท่าน ผอ.สํานักการศึกษา  เป็นผู้ตอบครับ 
นายจิรศักด์ิ  กีรติวรการ 
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในญัตติ
นี้จะเป็นการปรับปรุงอาคารหอประชุม คืออาคารเอนกประสงค์ในเขตของอาคารจะอยู่
ฝั่งซ้ายมือจะเป็นการปรับปรุงท้ังระบบเลยครับเปลี่ยนพ้ืนใหม่ท้ังหมด และห้องน้ําท่ีอยู่
ภายในปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ และระบบสุขาภิบาลท้ังหมดครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติท่ีประชุม
นะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗ ท่าน   
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา    ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา    



-๓๓- 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมค่าปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา    

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๕ 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑๕   เรื่อง ญัตติขออนุญาตกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์

ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา  ๑ เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายกเทศมนตรี เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑.  สถิติการดําเนินการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑           
จํานวน  ๑  ชุด    
           ๒.  สําเนาหนังสือธนาคารออมสิน ท่ี นม.ร.(สช.)๓๖/๒๕๕๖ 
จํานวน  ๑  ฉบับลงวันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  นําเสนอวงเงินสินเชื่อ 
             ตามท่ี  สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๑  ได้รับอนุมัติให้กู้เบิกเงินเกิน
บัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาสุรนารี  วงเงิน  ๔๐  ล้านบาทถ้วน  ตามสัญญาลงวันท่ี  
๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ซ่ึงจะครบอายุสัญญาในวันท่ี  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖ แต่สถาน 
ธนานุบาลฯ ๑  มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา  เนื่องจากมี
ยอดรับจํานําเพ่ิมข้ึนจากเดิม  ประกอบกับมีประชาชนมาใช้บริการของสถานธนานุบาล
เป็นจํานวนมาก 

            ดังนั้น เพ่ือให้กิจการสถานธนานุบาลฯ ๑ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเพ่ือมิให้ 
กิจการต้องสะดุดหยุดลง และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ  
จําเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินกู้เพ่ือใช้ในกิจการสถานธนานุบาลฯ เพ่ิมข้ึน และจําเป็นต้อง
เตรียมการให้บริการแก่ประชาชนด้านเงินกู้อย่างเพียงพอตามความจําเป็น  โดยธนาคาร
ออมสิน  สาขาสุรนารี  ได้เสนอวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี  จํานวน  ๕๐  ล้านบาทถ้วน 
โดยมีเง่ือนไขหลักประกันเป็นบัญชีเงินฝากประเภทประจํา๑๒ เดือนวงเงิน ๕๐ ล้านบาท  
(หลักประกันเดิม)  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ลบ ๑.๗๕ ต่อปี  ปัจจุบัน MOR เท่ากับ 
๗.๓๗๕ บาท (๗.๓๗๕ - ๑.๗๕ = ๕.๖๒๕ บาท)โดยขอใช้บัญชีเงินฝาก ประจําของ
เทศบาล  ธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล ชื่อบัญชี “เทศบาลนครนครราชสีมา”
เลขท่ีบัญชี ๐๖-๔๓๑๗-๓๔-๐๐๑๗๕๗-๘ ในวงเงิน ๕๐ ล้านบาทเป็นหลัก ประกันเงินกู้  
(ซ่ึงเป็นหลักประกันเดิมท่ีใช้ประกันร่วมกับสถานธนานุบาลฯ ๒ และ ๓) 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณาอนุญาตให้
สถานธนานุบาลฯ ๑ กู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าวข้างต้น ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘  ต่อไปด้วย  
จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย   
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุญาตให้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ของสถานธนา 
นุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา  ๑   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุญาตให้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ของสถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา  ๑  



-๓๔- 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุญาตให้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ของสถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา  ๑  

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๖ 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑๖   เรื่อง ญัตติขออนุญาตกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์

ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา  ๒   เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายกเทศมนตรี เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑.  สถิติการดําเนินการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒           
จํานวน  ๑  ชุด    
          ๒.  สําเนาหนังสือธนาคารออมสิน ท่ี นม.ร.(สช.)๓๗/๒๕๕๖ 
จํานวน  ๑  ฉบับลงวันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  นําเสนอวงเงินสินเชื่อ 
            ตามท่ี  สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๒  ได้รับอนุมัติให้กู้เบิกเงินเกิน
บัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาสุรนารี  วงเงิน  ๔๐  ล้านบาทถ้วน  ตามสัญญาลงวันท่ี  
๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ซ่ึงจะครบอายุสัญญาในวันท่ี  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖  แต่สถาน 
ธนานุบาลฯ ๒  มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา เนื่องจากมียอด
รับจํานําเพ่ิมข้ึนจากเดิม  ประกอบกับมีประชาชนมาใช้บริการของสถานธนานุบาลเป็น
จํานวนมาก 

           ดังนั้น  เพ่ือให้กิจการสถานธนานุบาลฯ ๒ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือ 
มิให้กิจการต้องสะดุดหยุดลง  และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้มาใช้
บริการ จําเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินกู้เพ่ือใช้ในกิจการสถานธนานุบาลฯ เพ่ิมข้ึนและจําเป็น 
ต้องเตรียมการให้บริการแก่ประชาชนด้านเงินกู้อย่างเพียงพอตามความจําเป็น  โดย
ธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี ได้เสนอวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจํานวน ๕๐ ล้านบาทถ้วน  
โดยมีเง่ือนไข หลักประกันเป็นบัญชีเงินฝากประเภทประจํา ๑๒ เดือนวงเงิน๕๐ล้านบาท  
(หลักประกันเดิม)  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ลบ ๑.๗๕ ต่อปี  ปัจจุบัน MOR เท่ากับ 
๗.๓๗๕ บาท (๗.๓๗๕ - ๑.๗๕ = ๕.๖๒๕ บาท)  โดยขอใช้บัญชีเงินฝากประจําของ
เทศบาล  ธนาคารออมสิน  สาขาถนนจอมพล  ชื่อบัญชี  “เทศบาลนครนครราชสีมา”  
เลขท่ีบัญชี ๐๖-๔๓๑๗-๓๔-๐๐๑๗๕๗-๘  ในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท เป็นหลักประกันเงินกู้  
(ซ่ึงเป็นหลักประกันเดิมท่ีใช้ประกันร่วมกับสถานธนานุบาลฯ ๑ และ ๓) 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณาอนุญาตให้
สถานธนานุบาลฯ ๒ กู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าวข้างต้น ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘  ต่อไปด้วย  
จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย   
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุญาตให้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ของสถานธนา 
นุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา  ๒   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุญาตให้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ของสถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา ๒  



-๓๕- 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๗ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑๗   เรื่อง ญัตติขออนุญาตกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์

ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา  ๓   เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 
นายกเทศมนตรี เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑. สถิติการดําเนินการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓           
จํานวน  ๑  ชุด    
        ๒.  สําเนาหนังสือธนาคารออมสิน ท่ี นม.ร.(สช.)๓๘/๒๕๕๖  
จํานวน  ๑  ฉบับลงวันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  นําเสนอวงเงินสินเชื่อ 
           ตามท่ี  สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา ๓  ได้รับอนุมัติให้กู้เบิกเงินเกิน
บัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาสุรนารี  วงเงิน  ๔๐  ล้านบาทถ้วน  ตามสัญญาลงวันท่ี  
๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๔  ซ่ึงจะครบอายุสัญญาในวันท่ี ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖  แต่สถาน 
ธนานุบาลฯ ๓ มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา  เนื่องจากมี
ยอดรับจํานําเพ่ิมข้ึนจากเดิม  ประกอบกับมีประชาชนมาใช้บริการของสถานธนานุบาล
เป็นจํานวนมาก 

          ดังนั้น  เพ่ือให้กิจการสถานธนานุบาลฯ ๓ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเพ่ือ 
มิให้กิจการต้องสะดุดหยุดลง และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้มาใช้
บริการ  จําเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินกู้เพ่ือใช้ในกิจการสถานธนานุบาลฯ  เพ่ิมข้ึน  และ
จําเป็นต้องเตรียมการให้บริการแก่ประชาชนด้านเงินกู้อย่างเพียงพอตามความจําเป็น  
โดยธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี ได้เสนอวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี จํานวน๕๐ล้านบาท
ถ้วน โดยมีเง่ือนไขหลักประกันเป็นบัญชีเงินฝากประเภทประจํา ๑๒ เดือน  วงเงิน  
๕๐ล้านบาท (หลักประกันเดิม)  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ลบ ๑.๗๕ ต่อปีปัจจุบัน 
MOR เท่ากับ ๗.๓๗๕ บาท (๗.๓๗๕ - ๑.๗๕ = ๕.๖๒๕ บาท)  โดยขอใช้บัญชีเงินฝาก
ประจําของเทศบาล  ธนาคารออมสิน  สาขาถนนจอมพล  ชื่อบัญชี  “เทศบาลนคร
นครราชสีมา”  เลขท่ีบัญชี  ๐๖-๔๓๑๗-๓๔-๐๐๑๗๕๗-๘  ในวงเงิน ๕๐ล้านบาท เป็น
หลักประกันเงินกู้  (ซ่ึงเป็นหลักประกันเดิมท่ีใช้ประกันร่วมกับสถานธนานุบาลฯ ๑ 
และ ๒) 
             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณาอนุญาตให้
สถานธนานุบาลฯ ๓  กู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าวข้างต้น ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘  
ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ   
ขอเชิญ ส.ท.ณัฏฐ์ชยกร ครับ 

นายณัฏฐช์ยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพ ผม นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๑ ครับ ผมเห็นด้วยกับญัตติท้ัง ๓ ญัตตินี้ท่ีท่านนายกฯ 
มีความพร้อมท่ีจะเตรียมเงินสํารองให้กับสถานธนานุบาล หรือโรงรับจํานํานะครับ เพ่ือ
สนองตอบความต้องการของพ่ีน้องประชาชนท่ีต้องการใช้เงินรวมถึงการขาดสภาพ
คล่องทางการเงินนะครับ ซ่ึงความต้องการใช้เงินท่ีจะมาถึงนี้คือการเปิดเทอม มี
ค่าใช้จ่ายด้านการเรียน และอุปกรณ์การเรียน รวมถึงการใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
แล้วก็งานประเพณีท่ียิ่งใหญ่ ก็คือการฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีนะครับ ผม
ขอขอบคุณท่านนายกฯ นะครับ และคณะผู้บริหารท่ีได้เล็งเห็นปัญหา และได้ช่วยเหลือ 



-๓๖- 

 บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พ่ีน้องนะครับ ต้องขอขอบคุณแทนพ่อแม่พ่ีน้อง
ครับ แล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานท่ีให้โอกาสผมข้ึนมาอภิปรายในวันนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานฯ ครับ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกครับท่ีเห็นความ

จําเป็นในเรื่องของการกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ท่ีให้ทางสถานธนานุบาล
สามารถมีเงินหมุนเวียนให้พ่ีน้องประชาชนได้กู้ยืมนะครับ จริง ๆ ต้องเรียนนะครับก็มา
เริ่มต้นกัน ในเรื่องของการกู้ยืมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ซ่ึงสมัยก่อนถ้า
ท่านไปท่ีสถานธนานุบาล ท่านจะเห็นเลยว่า สมมุติว่าวันนี้จะมีเงินกู้คนต้องไปนั่งรอ ถ้า
หากมีคนมาใช้เงินคืนถึงจะกู้ใหม่ได้นะครับ และทุกปีทุกเทศกาลก็จะมีนักข่าวมาถามว่า 
มีเงินไหม ท่ีจะให้พ่ีน้องได้กู้ยืมเวลาเปิดเทอมทุกครั้งนะครับจะเป็นแบบนี้หลาย ๆ ปี
ต่อเนื่องกัน  มาระยะหลังนี้ไม่มีใครมาถามทางเทศบาลนครเลยนะครับ เพราะว่า
สมาชิกก็อนุญาตให้ทางคณะผู้บริหารในการท่ีจะอนุญาตให้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับ
ธนาคารพาณิชย์มาใช้ในสถานธนานุบาลมาโดยตลอด ในขณะนี้สถานธนานุบาล หรือ
โรงรับจํานํา มีเงินหมุนเวียน ท้ัง ๓ แห่งรวมกัน ๘๐๐ ล้านกว่าบาทเกือบ ๙๐๐  ล้าน
บาทเศษก็คงเพียงพอ ในอนาคตคิดว่าคงจะรบกวนท่านสมาชิกต่อไปว่า ถ้าวงเงินเรา
เหลือน้อยเม่ือไหร่ก็คงจะรบกวนท่านสมาชิกในการกู้ยืมเงิน เพราะว่าท่ีผ่านมาเราแทบ
จะไม่ต้องเพ่ิมหลักประกันเลยนะครับก็สามารถกู้ยืมเงินได้โดยตลอด เพราะว่าเง่ือนไข
ในการบริการทางผู้บริหารและปลัดเทศบาลได้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ม่ันใจว่า
คุณภาพสินทรัพย์ท่ีเราเป็นหลักประกันก็คือทอง เพียงพอกับระบบอย่างแน่นอน ก็
ขอขอบคุณท่ีสมาชิกเล็งเห็นความสําคัญของสถานธนานุบาล และทําให้เทศบาล
สามารถท่ีจะดูแลพ่ีน้องประชาชนได้ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ี
ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุญาตให้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ของสถานธนา 
นุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา  ๓   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุญาตให้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ของสถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา ๓  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุญาตให้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ของสถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา ๓ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๑๘   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่   เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายกเทศมนตรี เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
              ด้วยบ้านพักรองปลัดเทศบาลต้ังอยู่เลขท่ี 639 ถนนโพธิ์กลาง  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  บริเวณภายในสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมาได้
ชํารุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้  เนื่องจากใช้งานมานานประกอบกับเป็นบ้านไม้และถูก  



-๓๗- 

 ปลวกทําลาย จําเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซมโดยด่วนเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายไป
มากกว่านี้    สํานักปลัดเทศบาลจึงได้ขอความร่วมมือจากสํานักการช่างตรวจสอบและ
ประมาณการเพ่ือจะซ่อมแซมบ้านพักรองปลัดเทศบาลให้ใช้ได้ตามปกติ โดยจะทําการ
รื้อถอนกระเบ้ืองมุงหลังคาของเดิม พร้อมติดต้ังใหม่ พ้ืนท่ีประมาณ ๑๔๗  ตารางเมตร  
และรื้อถอนผนังไม้ของเดิม ระบบสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ของเดิม  พร้อมทําการติดต้ัง
ใหม่  เป็นเงิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน) 
      เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมามิได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  จึงจําเป็นต้อง
โอนเงิน  งบประมาณ  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  คือ 

 โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
   ด้านบริหารท่ัวไป 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป   (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  - อาคารต่าง ๆ  ต้ังไว้  ๔๐๐,๐๐๐  บาท   
            + ค่าซ่อมแซมบ้านพักรองปลัดเทศบาล  ต้ังไว้ ๔๐๐,๐๐๐  บาทสําหรับจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมบ้านพักรองปลัดเทศบาลโดยทําการรื้อถอนกระเบ้ืองมุงหลังคาของเดิม  
พร้อมติดต้ังใหม่  พ้ืนท่ีประมาณ ๑๔๗ ตารางเมตร  และรื้อถอนผนังไม้ของเดิม  ระบบ
สุขาภิบาลและสุขภัณฑ์ของเดิม  พร้อมทําการติดต้ังใหม่  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา พ.ศ.  ๒๕๕๖) 
                                 โดยโอนลดจาก 
   สํานักการช่าง 
    ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟ้าถนน  (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   -  ค่าเครื่องก้ันทางข้ามทางรถไฟอัตโนมัติ จํานวน ๓ จุด ต้ังไว้  
๑๔,๕๖๔,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งก่อน ๕,๑๑๘,๐๐๐บาท คงเหลือ  ๙,๔๔๖,๐๐๐ บาท  
เนื่องจากงบประมาณยังไม่มีการเบิกจ่าย สามารถโอนลดได้ เป็นเงิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามข้อ  
๒๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 



-๓๘- 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่     
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ท่าน 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๙ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑๙   เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

เชิญท่านรองบุญเหลือ  ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี   

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
             ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ ในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวน 
สาธารณะ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอยประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา 
ซ่ึงบริการ ต้ังไว้ ๑๑,๔๒๔,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งดูแลสวนภูมิรักษ์ 
๑, ๒  สวนสุขภาพ  สวนประตูน้ํา  บริเวณสวนหนองแก้ช้าง  สวนบริเวณอ่างอัษฎางค์  
สวนอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี  เกาะกลางถนนมิตรภาพ และสวนสาธารณะอ่ืน
เท่าท่ีจําเป็น ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนไม้ประดับหรือสวนหย่อม บริเวณสวน 
สาธารณะภายในเขตเทศบาล  ฯลฯ 
            ในการนี้เทศบาลนครนครราชสีมา ได้จ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะและเกาะ
กลางถนน  เป็นเงิน ๗,๒๐๓,๐๐๐ บาท (๖ เดือนแรก)  ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ค. ๘๘/
๒๕๕๕ (สํานักการช่าง)  ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ถึงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  และเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระแสไฟฟ้า  ค่า 
ธรรมเนียมต่าง ๆ ทําให้มีงบประมาณคงเหลือ ๔,๑๔๕,๗๑๘.๗๖ บาท  ซ่ึงขณะนี้ระยะ 
เวลาในการจ้างเอกชนดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนต่าง  ๆ  ใกล้
สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว ประกอบกับต้องจ้างเอกชนดูแลคูเมืองเพ่ิมเติม  ทําให้
งบประมาณท่ีตั้งไว้เพ่ือการนี้ไม่เพียงพอ จึงมีความจําเป็นต้องโอนมาเพ่ิม เป็นเงินท้ังสิ้น  
๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
 โอนเพ่ิม 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานสวนสาธารณะ 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภท – รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้  ๑๑,๔๒๔,๐๐๐  บาท จ่ายไป
แล้วคงเหลือ  ๔,๑๔๕,๗๑๘.๗๖ บาท โอนเพ่ิม  ๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท   รวมเป็นเงิน  
๘,๐๐๕,๗๑๘.๗๖ บาท  สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
 + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนยานพาหนะ  
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตท่ีดิน ฯลฯ 
 + ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชยมิเตอร์ไฟฟ้าท่ีชํารุด 
 + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้า ค่าลอกท่อระบายน้ํา ฯลฯ 



-๓๙- 

           + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ม้วนวีดีทัศน์ แผ่นพับ คู่มือการจัดการน้ําเสียขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลของชุมชน เพ่ือแจกจ่ายให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ 
          + ค่าจ้างเหมาตกแต่งดูแลสวนภูมิรักษ์ ๑,๒ สวนสุขภาพ สวนประตูน้ําบริเวณ  
สวนหนองแก้ช้าง  สวนบริเวณอ่างอัษฎางค์  สวนอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี  
เกาะกลางถนนมิตรภาพ  และสวนสาธารณะอ่ืนเท่าท่ีจําเป็น  ดูแลรักษาต้นไม้  สนาม
หญ้า  สวนไม้ประดับหรือสวนหย่อม  บริเวณสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล  ฯลฯ 
 + ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕   
          + ค่าจ้างเหมาดําเนินการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์ในกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่  ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร รวมท้ังจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการคัดแยกและรวบรวมขยะอินทรีย์ ฯลฯ 
            ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
          แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๑,๔๒๔,๐๐๐ บาท 
 งานสวนสาธารณะ (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  เป็นเงิน ๓,๘๖๐,๐๐๐  บาท 
 โอนลด 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ถนน 
 + ค่าเครื่องก้ันทางข้ามทางรถไฟอัตโนมัติ จํานวน ๓ จุด (จ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป) ต้ังไว้ ๑๔,๕๖๔,๐๐๐ บาท  โอนลดครั้งก่อน  ๕,๑๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือ  ๙,๔๔๖,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลดเป็นเงิน  ๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท  มาเพ่ิมท่ีด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นเงิน 
๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท 
      เนื่องจากการโอนลดงบประมาณรายจ่ายจะต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท. ปิติพงศ์  ครับ 

 



-๔๐- 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ี  ผม ปิติพงศ์  พราหมณี    ผมขอรวบเป็น ๒ ญัตติ
เลยนะครับ  คือญัตติท่ี ๑๘ และญัตติท่ี ๑๙  คืออะไรท่ีมันเสียก็ต้องซ่อม ถูกต้องแล้ว
ครับแต่ผมดูจากเงินท่ีโอนท้ัง ๒  รายการ เป็นการโอนลดจากเครื่องก้ันรถไฟอัตโนมัติ
ทางรถไฟท้ัง  ๒  รายการ ท้ัง ๓ จุด และอยู่ในพ้ืนท่ีของเขต ๔ ท้ังนั้น ผมเป็นห่วงไม่
อยากไปงานศพนะครับ เพราะว่าโอนลดจากส่วนนี้ ผมจําได้ว่า เม่ือตอนจัดสรร
งบประมาณเครื่องก้ันทางรถไฟ ทางสมาชิก เขต ๔ ท้ัง ๖ คน ขอว่าเราจะต้องทําให้
เพราะว่าทางรถไฟไม่มีเครื่องก้ันมานานแล้ว และมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครั้ง ผมไม่
ทราบว่า  เงินท่ีเราตัดไปเขามีเงินมาอุดหนุนเรา หรือว่าจะเอาเงินตรงไหนไปทําเครื่อง
ก้ันรถไฟ  จริง ๆ แล้วมันอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟ เม่ือเข้าไปพ้ืนท่ีของผม
เม่ือไหร่ ชาวบ้านก็จะถามตลอดเวลาว่า  เม่ือไรจะมีเครื่องก้ันรถไฟ ฝากถึงท่านนายก  
และท่านสมาชิกเขต  ๔   ด้วย   เพราะในพ้ืนท่ีนั้นไม่ได้ใช้เฉพาะชาวบ้านเขต   ๔  
เขตเดียว เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นทางลัดท่ีออกมาจากโรงเรียนราชสีมา มีคนใช้
เยอะข้ึนทุกวัน ผมเป็นห่วง  ฝากถึงท่านผู้บริหารด้วยนะครับว่าเราจะทํากันอย่างไรดี
ตรงนี้ ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกนะครับ ในจุดนี้ ท่ีเราตัดออกก็
เพราะว่าเดิมเรากําหนดไว้ ๓ จุดนะครับ การรถไฟทําไปแล้ว ๒ จุด เหลือเฉพาะซอย
ทางมอญนะครับ ซ่ึงเราก็เตรียมท่ีจะประกวดราคาแล้ว แต่เราต้องขออนุญาตจากการ
รถไฟแห่งประเทศไทยทางกรุงเทพ  ถ้าหากมีหนังสือตอบรับมาเราก็จะดําเนินการต่อ
ทันที ก็จะครบท้ัง ๓ จุด แต่เราจะใช้เงินแค่จุดเดียวครับ 

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒๐ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๒๐   เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี   ๒๕๕๖  เชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
       ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์กวาดดูดฝุ่น  เครื่องยนต์
ดีเซล ๖ สูบ ๑๙๕ แรงม้า หมายเลขทะเบียน ๘๓ – ๗๙๗๒ ก ๖จํานวน ๑ คัน เป็นเงิน 
๗๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจากมีการคลาดเคลื่อนในการพิมพ์เอกสารของเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขคําชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ดังนี้  



-๔๑- 

 ข้อความเดิม 
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
     +ค่าซ่อมแซมรถยนต์กวาดดูดฝุ่น  เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๑๙๕ แรงม้า หมายเลข
ทะเบียน ๘๓–๗๙๗๒ ก ๖ 
      - ซ่อมแซมระบบปัดกวาดและดูดฝุ่น 
      - ซ่อมแซมปากท่อดูดฝุ่น บน–ล่าง พร้อมล้อ 
      - ซ่อมพัดลมดูดฝุ่นโบเออร์ 
      - เปลี่ยนเทอร์โบเครื่องดูดฝุ่น 
      - เปลี่ยนฝาท้าย 
      - ปะผุพ่นสีท้ังคัน 
จํานวน ๑ คัน เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ต้ังตามราคาท้องถ่ินเพ่ือให้เหมาะสมกับการ 
ใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
      ข้อความใหม่ 
      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
     +ค่าซ่อมแซมรถยนต์กวาดดูดฝุ่น  เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๑๙๕ แรงม้า หมายเลข
ทะเบียน ๘๓–๗๙๗๒ ก ๖   
       - ซ่อมแซมระบบปัดกวาดและดูดฝุ่น 
       - ซ่อมแซมปากท่อดูดฝุ่น บน–ล่าง พร้อมล้อซ่อมพัดลมดูดฝุ่นโบเออร์ 
       - เปลี่ยนไส้เทอร์โบเครื่องดูดฝุ่น 
       -  เปลี่ยนฝาท้าย 
       -  ปะผุพ่นสีท้ังคัน 
จํานวน ๑ คัน เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ต้ังตามราคาท้องถ่ินเพ่ือให้เหมาะสมกับการ 
ใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
       การแก้ไขคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ ตามรายการ
ข้างต้นเป็นอํานาจของสภาท้องถ่ินท่ีจะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙  
      “ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติ  ของสภาท้องถ่ิน”  
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติต่อไป
ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

  



-๔๒- 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี   ๒๕๕๖   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี   ๒๕๕๖   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี   ๒๕๕๖   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒๑ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๒๑   เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างหลังคา 

โครงเหล็กคลุมสนามบริเวณเสาธง     เชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
             ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)  มีความจําเป็นต้องดําเนินการก่อสร้าง
หลังคาคลุมสนามโรงเรียน   เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้สนามบริเวณหน้าเสาธง ท่ีใช้ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนและชุมชน  ซ่ึงเดิมสนามหน้าเสาธงเป็นพ้ืนยาง เม่ืออากาศ
ร้อนหรือพ้ืนยางเม่ือโดนแสงแดดมาก ๆ จะมีผลกระทบกับนักเรียนครูผู้สอน และ
ประชาชนท่ีมาใช้สนามทํากิจกรรมต่าง ๆ  ทําให้ไม่สามารถใช้พ้ืนท่ีท่ีมีอยู่อย่างจํากัด
ของโรงเรียนฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  โดยดําเนินการ ก่อสร้างต่าง ๆ หลังคาคลุม
สนามบริเวณหน้าเสาธง เป็นหลังคาโครงเหล็ก และมุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน 
พร้อมกรุฉนวน  PE  พ้ืนท่ีประมาณ  ๑,๐๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้า 
แสงสว่าง และอุปกรณ์ครบชุด ในวงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซ่ึง
โครงการนี้ได้ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – 
๒๕๕๘)  แล้ว 
               เทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  โครงการดังกล่าวเป็นการให้ 
บริการชุมชนและสังคมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญ 
ก้าวหน้าในด้านการศึกษา  โดยมีพ้ืนท่ีให้นักเรียนและประชาชนในชุมชนได้ใช้ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบ 
ประมาณเพ่ือการนี้ไว้และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุม
สนามบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน)  
              ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้
จ่ายได้ จํานวน  ๑๕๘,๓๐๐,๓๓๔.๕๕ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านสามแสนสามร้อย
สามสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์) 
       ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙  



-๔๓- 

 ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(๑)ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนของ 
ท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
        (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
        (๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนิน 
การก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
             ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มียอดเงินสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท.ชลชาติ ครับ 

นายชลชาติ  ตันจินดาประทีป 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผม  ชลชาติ  ตันจินดาประทีป  หลังจากท่ีผมดูรายการแล้ว หลังคาคลุมน่าจะคล้าย ๆ 
กับของโรงเรียนเทศบาล ๓ แต่ความยาว และความสูงคงจะไม่เท่ากันเพราะเอกสารท่ี
แนบมา มีแต่รายละเอียด ไม่มีแบบก็เลยไม่แน่ใจว่า ความสูง ความยาว หรือความกว้าง
เท่าไร และจะคลุมได้ขนาดไหน เพราะรูปแบบของตัวอาคารไม่เหมือนกับโรงเรียน
เทศบาล ๓ ส่วนทุกอย่างคงจะใกล้เคียงกัน แต่ผมอยากทราบเรื่องของความสูงนะครับ 
หรือขนาด ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล   ให้ ผอ.สํานักการศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูล ท่ีมา
ของประมาณการ ครับ 

นายจิรศักด์ิ  กีรติวรการ 
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ครับ 
สําหรับรูปแบบของรายการ ต้องขอประทานโทษท่ีไม่ได้แนบมาให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติดู
ในวันนี้ ในรูปแบบของโครงหลังคาเหล็กจะสูงอยู่ในช่วงของอาคารชั้น ๓ นะครับ คือ
คลุมหลังคาอาคารชั้น ๓ ก็จะพยายามไม่ให้มีปัญหาเหมือนกับของโรงเรียนเทศบาล ๓ 
ขอกราบนําเรียนเท่านี้ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ขอเชิญท่าน ส.ท.ปิติพงศ์ ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล   

ผม ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ นี่แหละครับท่ีผมกลัว กลัวปัญหาท่ีจะตามมาเหมือน
โรงเรียนเทศบาล ๓ เท่าท่ีผมนั่งคุยกับท่าน ส.ท.ชลชาติ ว่าอยากเห็นรูปแบบว่าเป็น
อย่างไร คือถ้าครอบตรงกลางไปแล้วเข้าใจว่าข้างล่างจะเย็น แต่ข้างบนจะร้อนหรือ
เปล่า ลมอาจจะไม่ระบายเข้าไปตามห้องเรียนหรือเปล่าท่ีเป็นห่วง และความสูงท่ีน่า
เป็นห่วงคือเรื่องลม ถ้าลมพัดแรงๆ กลัวหลังคาจะเปิงจะปลิวไปหมด จึงอยากจะขอดู  
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 แบบว่าเป็นอย่างไร น่าจะแนบแบบแสดงรายการมาให้ดูเรื่องความละเอียดเกรงว่าทํา
เสร็จแล้วจะต้องมาแก้ไขอีกไม่จบ และอีกอย่างหนึ่งคือจะเสร็จทันโรงเรียนเปิดเทอม
หรือไม่ ก็ขอฝากทางท่านผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม
บริเวณเสาธง   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนามบริเวณ
เสาธง   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม
บริเวณเสาธง   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒๒   เรื่อง ญัตติขอรับความยินยอมทํากิจการนอกเขตเทศบาล  
เชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
              ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เป็นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ําประตูระบายน้ําข่อย
งาม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการระบายน้ํา  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขังของประชาชน ในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียง ในงบประมาณค่า
ก่อสร้าง 18,000,000 บาท แล้วนั้น  
             เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมา   มีนโยบายและเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังแบบยั่งยืนและต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   จึงได้
จัดทําโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําประตูระบายน้ําข่อยงาม   เพ่ือก่อสร้างสถานีสูบ
น้ําพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการระบายน้ํา  ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําได้
รวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน   ลดปัญหาน้ําท่วมขังเป็นเวลานาน   แต่บริเวณท่ีจะก่อสร้าง
สถานีสูบน้ําพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการระบายน้ํา   ต้ังอยู่นอกเขตเทศบาลโดยอยู่ในพ้ืนท่ี
ของเทศบาลตําบลหัวทะเล ซ่ึงในการดําเนินโครงการต้องได้รับความยินยอมจากสภา
เทศบาลเสียก่อน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 57 ทวิ เทศบาล
อาจทํากิจการนอกเขต เม่ือ 
       (1)  การนั้นจําเป็นต้องทําและเป็นการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินตามอํานาจ
หน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน 
        (2)  ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  คณะกรรมการสุขาภิบาล  สภาจังหวัด
หรือสภาตําบล แห่งท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง และ 
       (3)  ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
              และการได้รับอนุมั ติตาม (3)  ให้เ ป็นไปตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
961/2534 เรื่อง การมอบอํานาจในการอนุมัติให้เทศบาลและสุขาภิบาล ทํากิจการ 
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 นอกเขตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบอํานาจจาก 
การอนุมัติให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับอนุมัติให้เทศบาลในจังหวัดนั้นทํากิจการนอก
เขต และเม่ือได้รับอนุมัติแล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้ทํากิจการนอกเขตต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญท่าน ส.ท.ปิติพงศ์ ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล   

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม ปิติพงศ์  พราหมณี ครับ ผมเห็นด้วยกับ 
การระบายน้ําท่ีไม่ทันกับการสร้างตรงเข่ือนข่อยงามและขอทําการนอกเขต ผมมีประเด็น
ข้อสงสัยเก่ียวกับเรื่องน้ําเสียอีกนิดหนึ่งในญัตตินี้   ทางเทศบาลเรามีบ่อบําบัดน้ําเสีย 
อยู่แล้ว  และน้ําเสียท่ีเราบําบัดแล้วก็ปล่อยท้ิงไป    ผมได้เคยคุยกับท่านรองบุญเหลือ 
อยู่ว่า จริง ๆ แล้วเคยมีโครงการท่ีจะเอาน้ําเสียท่ีระบบบําบัดกลับมาใช้ใหม่หรืออาจจะ
นํามาผลิตน้ําประปา คือน้ําเสียท่ีเราบําบัดแล้วผมว่ามันเป็นจุดท่ีเราลงทุนและเราไม่ต้อง
ซ้ือน้ําดิบมาใช้ ตรงนี้ไม่ทราบว่าในเทศบาลเราเคยมีโครงการอย่างนี้ไหม เพราะว่าน้ําท่ี
เราบําบัดแล้วท้ิงไปเปล่า ๆ รวมถึงน้ําบริเวณข่อยงามท่ีเวลาน้ําท่วมน้ําบางส่วนไม่
สามารถกักเก็บเอาไว้ใช้ได้เท่ากับท้ิงน้ําไปเปล่า ๆ นะครับ ผมว่าน้ําเสียท่ีเราบําบัดแล้ว
เราก็ปล่อยท้ิงไปตามลําตะคอง หากเรานําน้ําในส่วนนี้กลับมาใช้ได้ ขนาดน้ําทะเลเค็ม ๆ 
ยังสามารถนํามาทําน้ําประปาได้ นี่เป็นน้ําท่ีค่อนข้างจะสะอาดพอสมควรแล้ว น่าจะ
นํามาผลิตเป็นน้ําประปาได้ ก็ขอฝากตรงนี้ด้วย หากทางผู้บริหาร หรือท่านรองบุญเหลือ
มีข้อมูลรบกวนฝากบอกให้เพ่ือนสมาชิกทราบด้วยว่า เราสามารถทําได้ไหม ผมว่าเรา
ลงทุน ๕-๖๐ ล้านบาท ถึง ๑๐๐ ล้าน ผมว่าเอามาลงทุนตรงนี้คุ้ม โครงการต่าง ๆ ท่ีทาง
ระยองเขาลงทุนผลิตน้ําประปามหาศาลมาก ผมขอฝากด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน ส.ท. พันตรีวินัย ครับ 
พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม พันตรีวินัย  สายต่างใจ สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  ญัตตินี้ไม่มีปัญหาเพราะเกิดประโยชน์จริง ๆ ครับ ท่ีผมลุก
ข้ึนมาอภิปรายก็อยากจะขอบคุณสํานักการช่างครับท่ีเวลานําเสนอออกมาเป็นแผนท่ีทํา
ให้มองเห็นภาพ หลาย ๆ คนคงนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหน เม่ือเห็นภาพอธิบายก็เลยนึก
ออก ก็อยากจะฝากทางผู้บริหารและส่วนราชการ เวลาท่ีจะทําโครงการถนนหรืออะไรก็
แล้วแต่ นําภาพมาเสนอนิดหนึ่งสมาชิกจะได้ตัดสินได้ง่าย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณท่ี

อยากเห็น บังเอิญว่าช่วงนี้เราน่าจะเตรียมตัวเรื่องป้องกันน้ําท่วมตรงรางระบายเปิดก่อน 
และในส่วนของระบบบําบัดท่ีเราเสร็จแล้ว ตอนนี้เรามีหน้าท่ีท่ีนําน้ําท่ีเหลือจากการ
บําบัดมาทําประปาอยู่ ทีนี้งบประมาณค่อนข้างจะสูง แต่ว่าได้จัดเข้าในแผนแล้ว หากว่า
มีโอกาสท่ีจะดําเนินการได้ ก็จะเร่งดําเนินการถ้าได้จะได้น้ําคืนมาประมาณวันละ 
๑๐,๐๐๐ คิวก็จะช่วยทางโซนหัวทะเลได้เลยนะครับ หากมีงบประมาณเม่ือไหร่ก็จะรีบ
ดําเนินการนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน ส.ท.ปรีชา ครับ 
นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ญัตตินี้ผมก็
เห็นด้วยนะครับ ส.ท. เขต ๓ ส.ท.๔ ได้ออกความเห็น ผมก็ ส.ท.เขต ๒ ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ี 
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 ในบริเวณนี้สมควรท่ีจะทําอย่างยิ่ง เพราะว่าตรงนี้ไปดูพ้ืนท่ีแล้วมีบางส่วน บริเวณหลัง
บ้านเทศมนตรีเก่าขออนุญาตไม่เอ่ยนาม เพราะท่านเสียชีวิตไปแล้ว บริเวณนั้นน้ําท่วม
บ่อยและน้ําขังถ้าหากว่าเรามีการปรับปรุงระบบระบายน้ําในส่วนนี้นะครับจะทําให้ทาง
โซนมหาชัย   ทุ่งสว่าง-ศาลาลอย ทางเบญจรงค์ต่าง ๆ ไหลไปทางหัวทะเล ท่ีท่าน
นายกฯ ได้พูดไป จะทําให้น้ําไม่ท่วม ซ่ึงท่านนายกฯ มองการณ์ไกล เราได้ประสบการณ์
จากน้ําท่วมเม่ือปี ๒๕๕๓ มาแล้ว ซ่ึงต่อไปนี้เทศบาลคงไม่ปล่อยให้น้ําท่วมเกิดข้ึนอีก
แล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญใน
ส่วนนี้ ทางชุมชนเขต ๒ ฝากผมมาบอกนะครับว่า เห็นโครงการนี้แล้วดีใจมากนะครับ
ขอขอบคุณทางผู้บริหารท่ีมองเห็นความสําคัญของชาวบ้านในเขต ๒ ของเรา และ
ชุมชนในเขตเทศบาลท้ังหมดนะครับ ก็ขอขอบคุณในส่วนนี้ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความยินยอมทํากิจการนอกเขตเทศบาลขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นควรให้ความยินยอมทํากิจการนอกเขตเทศบาล  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นควรให้ความยินยอมทํากิจการนอกเขตเทศบาล  
 วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว   ผมต้องขอขอบคุณ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษา 
นายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี    ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล 
ผู้อํานวยการสํานัก    ผู้อํานวยการกอง    ท่านประธานชุมชน  สื่อมวลชน  และ
ข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม  และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาล
ในวันนี้     ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม เวลา  ๑๗.๓๐  น.                  

                                             เสาวณีย์      ถอดเทป/พิมพ์ 

                                             นิวัฒน์        ทาน   

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔๗- 

 
คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี     ๒    มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖  

  
   (ลงชื่อ)        ปรีชา     สุขพานิช    ประธานกรรมการ 
                                             (  นายปรีชา     สุขพานิช   )    

   (ลงชื่อ)          มติ      อังศุพันธุ์   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........................................................................      

        (ลงชื่อ)           สุรชัย    เลี้ยงอักษร           ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                              ( นายสุรชัย    เลี้ยงอักษร )  
 
   

 


