
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี   ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๗    เวลา   ๑๔.๓๐   น. 

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

ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล 

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

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

๑๓. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

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

๑๙. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๒๑. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล    
๒๒. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล   
  

ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑. นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 
    ๒. นายปิติพงศ์          พราหมณี สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 
    ๓. นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
            ๑.  นายสุรวุฒ ิ  เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
    ๒.  นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์   รองนายกเทศมนตรี 
    ๓. นายพงษ์เลิศ             สภุัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี    
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       ๔.  นายบํารุง  เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี  
                    ๕.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

   ๖.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๗.  นายพงษ์ยุทธ   สุภัทรวณิชย ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

    ๘.  นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
๙.  นายวีระชัย   ทองไพบูลย์   รองปลัดเทศบาล  
๑๐. นายสันติ   เกิดโมฬี   รองปลัดเทศบาล 

    ๑๑. นายกัมปนาท   บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
    ๑๑. นายอํานวย     ปราณีตพลกรัง    ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
   ๑๓. นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
   ๑๔. นางนิลุบล  โชคบัญชา           ผู้อํานวยการสํานักการคลัง    
          ๑๕. นางอธิชา  รุมพล     ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 
    ๑๖. นายเฉลิม  ราชอาสา  ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
     ๑๗. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา      
    ๑๘. นายวรเศษรฐ์  พฤฒิศาสตร์  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ 
    ๑๙. นางเนตรดาว  ทองประกอบ  ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 

๒๐.นางสาวนิตยา   เพลิดจันทึก     ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
           ๒๑. นางคู่ขวัญ    บุญชัยสุข     ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  ๒๒. นางสาววันทนี   ฮิมหม่ันงาน      ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา  

๒๓. นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ  รก.ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
๒๔. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๕. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
๒๖. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
๒๗.  นายบุญเชิด  พิณปรุ     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

  ๒๘. นายรุจวิทูร   ชาติกล้า  ศรีคํา   ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๒ 
๒๙.นายประเวชพล นนทะไชย  ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๓ 
๓๐. นายบุญมี   เดชาวุธ    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๓๑. นางจิรภา  ศิริวัฒน์   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

  ๓๒. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๓๓. นายพูนศักด์ิ   วัฒนธนาพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
๓๔. นางสาววาสนา  สนิทโกศัย   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว.  
๓๕. นางภัทมาภรณ์   บุญชู   เจ้าพนักงานการคลัง  ๕ 

      ๓๖. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
     ๓๗. นางสาวณัฐกานต์   บางกระ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
    ๓๘. นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
                     ๓๙. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
   ๔๐. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    ๔๑. นายฉัตรชัย   ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
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๔๒. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๔๓. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก  พนักงานจ้างท่ัวไป 

   ๔๔. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๕. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป  

๔๖. นางสาววีณา   มานะตะคุ    พนักงานจ้างท่ัวไป 
                     ๔๗. นางภทัรธิดา ชมกลาง   หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ 
    ๔๘. นางศศิกานต์ อุดรไสว   เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ๔๙. นายพงษ์ศิริ  ใจสําราญ  หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา 

๕๐. น.ส.พรกนก  ประเสริฐพงศ์ธร   พนักงานจ้างท่ัวไป 
๕๑.  ส.อ.อิสระ   ทองปลอดภัย  ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 
๕๒.  นางพิรวิภา  ศรีเพ็ญ   ประธานชุมชนประตูชุมพลพัฒนา 
๕๓.  นางกรรณิการ์ อินทรกําแหง  ประธานชุมชนประตูชุมพลพัฒนา 
๕๔.  นางภัทรา  นาโสม    ประธานชุมชนสรุนารายณ์พัฒนา (ร.พ.ช.เดิม) 
๕๕.  นางณัฎฐธิดา  จุมพลพงษ์  ประธานชุมชนหนองแก้ช้าง 
๕๖.  นายประเสริฐ จองรัตนวนิช  ประธานชุมชนรุ่งเรือง – บุญเรือง 
๕๗.  พันเอกเสมอ คงมา     ประธานชุมชนเดชอุดมพัฒนา 
๕๘.  นางถนอมศรี มุ่งฝากกลาง  ประธานชุมชนหลักร้อย 
๕๙.  นางสมหมาย มากทองคํา  ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
๖๐.  นางลอยพิมพ์ ช่วยโพธิ์กลาง  ประธานชุมชนอรุณสามัคคีโชคดี 
๖๑.  นายยงยุทธ   ภักดีธรรมคุณ  ช่างภาพ KCTV 
๖๒.  นายณฐกฤต ตะถา   ผู้สื่อข่าว KCTV 
๖๓.  นายจักรพันธ์ เปรี่ยมสูงเนิน  ผู้สื่อข่าว KCTV    
๖๔. นางเสาวนีย ์ สุจริยา      เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุม  เวลา     ๑๔.๓๐       น.     
     

       โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําปี  2557   

ครั้งท่ี  1  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  อ่าน
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
สมัยท่ี  1   ประจําปี  2557  ขอเชิญครับ 

นายอารมณ์  ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง   เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยท่ี  1   

ประจําปี  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี  1 
…………………………………..…….. 



4 
 

  ด้วยประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนครราชสีมาขอให้เปิดประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา      
สมัยท่ี 1  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  ต้ังแต่วันท่ี  30  มิถุนายน  2557  เป็นต้นไป   
มีกําหนดไม่เกิน  15  วัน  เพ่ือเสนอญัตติขอความยินยอมดําเนินกิจการประปานอกเขต
เทศบาล  และญัตติอ่ืนต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒6  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖   ผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงให้เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา  สมัยท่ี 1 ประจําปี 2557  ครั้งท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี  30  มิถุนายน  2557  
เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  15  วัน 

                                   ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๓   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                                      ธงชัย  ลืออดุลย์ 
                                                  (นายธงชัย  ลืออดุลย์)                                                                      
       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี – 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                          
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  23  พฤษภาคม  2557 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ  ครับถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใดข้อแก้ไขผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  2๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  2๒  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                          
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  23  พฤษภาคม  2557  
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  2๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  2๓  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ                      
สมัยท่ี  2  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  23  พฤษภาคม  2557 แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ                        
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  23  พฤษภาคม  2557  

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   ญัตติขอความยินยอมดําเนินกิจการประปานอกเขตเทศบาล 
ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
        ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีนโยบายและเป้าหมายในการให้บริการน้ําประปาแก่
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ประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและเพียงพอตามชุมชนต่าง ๆ จากการสํารวจพบว่า ประชาชนท่ี
พักอาศัยบริเวณถนนสืบศิริ ซอย ๓๐, ซอย ๓๐/๑, ซอย ๓๒, ซอย ๓๒/๑  ถนนบุญเรือง 
ซอย ๑๐-๑๕ และถนนปักธงชัย ซอย ๒-๕ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ําประปามีไม่
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เพราะน้ําดิบขาดแคลน ประกอบกับเป็นพ้ืนท่ี
สูงอยู่ห่างไกลจากสถานีจ่ายน้ําประปา ทําให้แรงดันน้ําประปาตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ   
         สํานักการประปา จึงดําเนินการจัดหาแหล่งน้ําดิบใต้ผิวดินมาผลิตน้ําประปา โดยได้
จัดทําโครงการก่อสร้างบ่อน้ําบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาลบริเวณสถานีเพ่ิมแรง 
ดันน้ําประปาหนองกระทุ่ม ซ่ึงได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี ๔) เนื่องจากพ้ืนท่ีก่อสร้างอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองจะบก ในการดําเนินโครงการดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากสภา
เทศบาลก่อน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจ
ดําเนินการนอกเขต เม่ือ 
                    (๑)  การนั้นจําเป็นต้องทําและเป็นการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินตาม
อํานาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน 
                    (๒)  ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภา
จังหวัด หรือสภาตําบลแห่งท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง และ 
                    (๓)  ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    การได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๗ ทวิ (๓) ให้เป็นไป
ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๙๖๑/๒๕๓๔ เรื่องการมอบอํานาจในการอนุมัติให้
เทศบาลและสุขาภิบาล   ทํากิจการนอกเขตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้มอบอํานาจการอนุมัติให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับอนุมัติให้
เทศบาลในจังหวัดนั้นทํากิจการนอกเขต และเม่ือได้รับอนุมัติแล้วรายงานให้กระทรวง 
มหาดไทยทราบ ต่อไป   
          ฉะนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ําประปาในบริเวณ
ดังกล่าวโดยเร่งด่วน จึงมีความจําเป็นต้องขอรับความยินยอมในการดําเนินการการก่อสร้าง
บ่อน้ําบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาลบริเวณสถานีเพ่ิมแรงดันน้ําประปาหนอง
กระทุ่ม จากสภาเทศบาลในการกระทํากิจการนอกเขต 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาให้ความยินยอม
ต่อไปด้วย     จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับ เชิญ  สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  ในญัตตินี้ผมเห็นด้วยครับ  และในการทําแผนท่ีให้ดูในญัตตินี้ผม
ขอขอบคุณสํานักการประปา ท่านได้ใช้แผนท่ีแสดงจุดท่ีตั้งและรายละเอียดท่ีเขียนมาได้
อย่างชัดเจนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ  สท.  ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภา
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สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ครับ  วันนี้กราบขอบพระคุณฝ่ายบริหารก่อนนะครับให้
ความเป็นห่วงเป็นใยพ่ีน้องประชาชนในเขต ๓  ท่ีขาดแคลนน้ําประปาในชุมชนรุ่งเรือง-บุญ
เรืองซ่ึงเป็นชุมชนใหญ่ เป็นยุทธศาสตร์ของสมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๓  ผมและเพ่ือน
สมาชิกมีความข้องใจอยากจะถามว่า เรื่องการกระทําการนอกเขตในการแก้ปัญหาขาดแคลน
น้ําประปานี้เราได้มีการจัดโครงการระยะยาวหรือไม่ครับขุดเจาะบริเวณไหนและ ระบบการ
กรองการใช้น้ําประปา  เราสามารถผลิตน้ําประปาได้เท่าไร พอท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง
น้ําประปาได้ในบริเวณนี้   ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ชี้แจงครับ 
นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ   จริง ๆ แล้วต้อง
ขอเรียนว่าท่ีบริเวณนั้นโดยธรรมชาติ เวลาน้ําประปามีปัญหา บริเวณท่ีอยู่สุดถนนจะมีปัญหา
บ่อยเพราะหนองกระทุ่มสูงกว่าในเมือง  ๔ – ๕ เมตรข้ึนไปแล้วเวลาน้ําประปาไหลอ่อนเขต
นั้นจะมีปัญหา ซ่ึงสํารวจแล้วน่าจะเป็นบ่อเดียวกับบ่อโรงงานเป๊ปซ่ี เด๋ียวนี้โรงงานเป๊ปซ่ี ก็ใช้
น้ําประปาใต้ดินถ้าเราขุดบริเวณนี้ได้ในระยะยาวก็สามารถแก้ปัญหาได้ในส่วนท่ีสูงเท่านั้นนะ
ครับ ส่วนปกติก็ใช้น้ําประปาของเทศบาล  แต่จริง ๆ เป็นการเสริมแรงดันน้ํานะครับ  และพ่ี
น้องท่ีเราทําบ่อเก็บน้ําสุก หรือน้ําประปาในบริเวณหนองกระทุ่มก็เช่นกันครับ ก็สามารถทํา
บริเวณนั้นต่อเนื่องได้เลยครับ  ก็ถือว่าลงทุนอีก ๒ – ๓ ล้านบาท  ก็สามารถทําบ่อเก็บน้ํา
และก็จะก่อสร้างระบบสร้างโรงกรองถาวรอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับ เชิญ  สท.  ปรีชา  สุขพานิช 

นายปรีชา สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ  
กระผมนายปรีชา  สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๒  ในญัตตินี้เขียน
ว่าก่อสร้างบ่อน้ําบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาลบริเวณสถานีบริเวณเพ่ิมแรงดันน้ํา 
ประปาหนองกระทุ่ม  แต่ในภาพเขียนว่ามีการเจาะน้ําบาดาลไม่ทราบเป็นจุดเดียวกันหรือไม่
ครับ  สรุปว่าเจาะหรือทําบ่อ แล้วไม่ทราบว่าหนองกระทุ่มเป็นสถานีเดิมท่ีมีอยู่หรือก่อสร้าง 
ใหม่  แต่ในญัตตินี้ผมเห็นด้วยนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ชี้แจงครับ 
นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

ครับ ขอเรียนว่าเจาะน้ําบาดาลตามท่ีท่านปรีชากล่าวมาครับ  คือเจาะน้ําบาดาลเสร็จแล้วก็
มาต้ังโรงกรองน้ําบาดาลเพ่ือผลิตน้ําประปาและก็ทําท่อใส่บ่อน้ําท่ีเราทําไว้แล้ว  และจากบ่อ
น้ําก็จ่ายเข้าตามระบบครับ ขอขอบคุณท่านปรีชาครับ   

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๑  ท่าน 

สมาชิกท่านใดให้ความยินยอมดําเนินกิจการประปานอกเขตเทศบาล ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๐   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๐   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติให้ความยินยอมดําเนินกิจการประปานอกเขตเทศบาล  แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติให้ความยินยอมดําเนินกิจการประปานอกเขตเทศบาล     
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ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ญัตติขอให้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตี
ราคาปานกลางท่ีดินในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา    ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา       
 ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ี ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีบํารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 โดยการจัดเก็บภาษี
ได้นําราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ีประจําปี พ.ศ. 2521 
ถึง พ.ศ. 2524 ท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินนํามาใช้ประเมินภาษีและ
จัดเก็บภาษีทุกรอบระยะเวลาสี่ปีจนถึงรอบปีปัจจุบัน พ.ศ. 2557 นั้น  
               บัดนี้  จังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งตามหนังสือ ท่ี นม 0018.1/ว 2530 ลงวันท่ี  
28 พฤษภาคม2557 เรื่อง การตีราคาปานกลางของท่ีดินรอบปี พ.ศ. 2554- 2557 มา
ใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ีสําหรับปี พ.ศ. 2558-2561 ตามนัยหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0310.3/ว 1181 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเม่ือวันท่ี  18  ธันวาคม  2555  มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง 
การคลังรับความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ในการจัดทําราคาปานกลางของท่ีดินข้ึนใหม่แทนการใช้ราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใช้อยู่ ใน
การประเมินภาษีบํารุงท้องท่ีประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 เนื่องจากไม่สะท้อนถึง
ราคาท่ีดินท่ีแท้จริงในปัจจุบัน 
           กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาดําเนินการ 
ในส่วนเก่ียวข้องโดยให้มีการตีราคาปานกลางของท่ีดินข้ึนใหม่ในรอบปี  พ.ศ. 2554 - 
2557 เพ่ือนํามาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ีสําหรับปี พ.ศ. 2558 - 2561 ให้เป็น 
ไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้ซักซ้อมความเข้าใจในการตีราคา
ปานกลางของท่ีดิน โดยให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
           1. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งในพ้ืนท่ี (ยกเว้นองค์การบริหารส่วน
จังหวัด)  ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นตามมาตรา 14 (2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพ่ือแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  
                1.1 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินหรือคณะผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีเห็นสมควร 1 คน เพ่ือทําหน้าท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการ 
                1.2 ให้สภาท้องถ่ิน เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2คน(ควรเลือกและเสนอ 
ชื่อผู้ท่ีมีความรู้ด้านประเมินทุนทรัพย์หรือนักประเมินทุนทรัพย์จากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี) 
เป็นคณะกรรมการ         
           2. แต่งต้ังคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินในเขตองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินแต่ละแห่ง ตามมาตรา 14 (2)  ประกอบด้วย  
                 2.1 ปลัดจังหวัด 
                 2.2 เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด 
                 2.3 นายอําเภอท้องท่ี 
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       2.4 ผู้ซ่ึงผู้บริหารท้องถ่ินหรือคณะผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมาย 1 คน  
              (ตามข้อ 1.1) 

                 2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ซ่ึงได้รับเลือกจากสภาท้องถ่ิน (ตามข้อง 1.2) 
 

  ดังนั้นเพ่ือให้การตีราคาปานกลางของท่ีดินในรอบปี พ.ศ 2554 - 2557 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และตามมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีบํารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 จึงได้มอบหมายให้ นายสันติ เกิดโมฬี  ตําแหน่งรองปลัด 
เทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 9)  ทําหน้าท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ   
ส่วนบุคคลซ่ึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ผู้ท่ีมีความรู้  ด้านประเมินทุนทรัพย์หรือนัก
ประเมินทุนทรัพย์จากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี  ต้องได้รับเลือกจากสภาท้องถ่ิน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาคัดเลือกผู้ 
ทรงคุณวุฒิ 2  คน ร่วมเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  เพ่ือรายงานผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินข้ึนใหม่
ในรอบปี พ.ศ. 2554 – 2557 เพ่ือนํามาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ีสําหรับปี พ.ศ.  
2558 - 2561 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  ต่อไป     

ประธานสภาเทศบาล ในญัตตินี้สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาต้องเป็นผู้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือร่วมเป็น
คณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  คือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน  ๒ ท่าน และควรเลือกและเสนอชื่อผู้ท่ีมีความรู้ด้านการประเมินคุณ
ทรัพย์จากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี  ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ทรง 
คุณวุฒิ จํานวน ๒ ท่าน เพ่ือเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา  ขอเชิญ สท. สุพจน์  ไทยสมัคร  ครับ 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายสุพจน์  ไทยสมัคร สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา  เขต  ๒  ครับ  ผมขอเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านดังนี้ครับ     
   ๑. นายสมพร    เฟ่ืองกฤษฎา    ตําแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชํานาญการ    
   ๒. นางนันทนัช  ไพรวรรณ์       ตําแหน่ง  นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ 
ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 

นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ครับ  ผมอยากจะเรียนถามว่าข้ันตอนในการปฏิบัติตาม
ข้อ 1.2 ในการคัดสรรชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ความรู้ความสามารถนี้ ซ่ึงผมก็เพ่ิงเห็นชื่อเม่ือได้รับ
หนังสือเชิญประชุมก่อนเม่ือ  ๓ - ๔  วันท่ีผ่านมาก็อยากเรียนถามฝ่ายบริหารว่า ได้ชื่อของ
เจ้าหน้าท่ีจากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี โดยท่ีทางเทศบาลขอไป หรืออย่างไร ช่วยชี้แจงด้วย
ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ชี้แจงครับ 
นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

ครับตาม ข้อ  1.2  ให้สภาท้องถ่ิน เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ๒  คน  (ควรเลือกและ
เสนอชื่อผู้ท่ีมีความรู้ด้านประเมินทุนทรัพย์หรือนักประเมินทุนทรัพย์จากสํานักงานธนารักษ์
พ้ืนท่ี)    ทางเทศบาลก็ทําหนังสือขอรายชื่อจากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี และสํานักงานธนา
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รักษ์พ้ืนท่ีจัดส่งรายชื่อมาให้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ 

ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   
นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ครับ  ขอถามว่า กรณีถ้ามีการโอน(ย้าย)  ๒ ท่านนี้ยังคง
ดํารงตําแหน่งนี้ต่อไปหรือไม่ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ชี้แจงครับ 
นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

ยังคงดํารงตําแหน่งครับ  แต่ถ้าหากเขาทําหนังสือลาออกจากคณะกรรมการตีราคาปานกลาง
เราก็ทําหนังสือขอรายชื่อจากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีเช่นเดิมครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมมีมติเลือกนายสมพร  เฟ่ืองกฤษฎา  ตําแหน่ง นักประเมินราคา
ทรัพย์สินชํานาญการ   และนางนันทนัช  ไพรวรรณ์  ตําแหน่ง  นักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปฏิบัติการ  จากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการตี
ราคาปานกลางของท่ีดินในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา    แล้วนะครับ                                                                        

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติเลือก   
๑. นายสมพร  เฟ่ืองกฤษฎา  ตําแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชํานาญการ และ 
๒. นางนันทนัช  ไพรวรรณ์  ตําแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ  
จากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีนครราชสีมา  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตีราคาปานกลางของท่ีดินในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือโครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําถนนสุรนารายณ์  ข้างร้านบลูเบอร์รี่   ขอเชิญท่านรองบุญเหลือครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
      ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา  มีนโยบายและเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
แบบซํ้าซากภายในเขตเทศบาลแบบยั่งยืนและต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายในเขตเทศบาลในช่วงฤดูฝน เทศบาลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณหน้าศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ําท่วมขังเป็น
เวลานานและเอ่อล้นท่วมถนนส่งผลให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกในการ
เดินทาง  ซ่ึงเดิมทีทางเทศบาลได้ดําเนินการวางท่อเพ่ือระบายน้ําในท่ีสาธารณะ เพ่ือนําไป
ลงยังลําตะคอง แต่เนื่องจากการระบายน้ําในจุดท่ีท่วมขังต้องอาศัยท่อระบายน้ําของกรม
ทางหลวง บริเวณไหล่ทางท่ีมีระดับสูงกว่าไม่สามารถระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทศบาลฯ ได้เห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงได้ติดต่อขอใช้ท่ีดินของเอกชน 
เพ่ือทําการวางท่อระบายน้ําผ่านท่ีดิน ซ่ึงเจ้าของท่ีดินได้ยินยอมให้วางท่อผ่านท่ีดิน ในเดือน 
พฤษภาคม 2557  ท่ีผ่านมา เทศบาลฯ  จึงได้ทําโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําถนน 
สุรนารายณ์ข้างร้านบลูเบอร์รี่  เพ่ือก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร 
ความยาวประมาณ 115 เมตร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง
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ท่ีจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาท
ถ้วน) 
      ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี  1 กรกฎาคม 2557 เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ   25   แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ 
จํานวน 144,491,495.39 บาท  (หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยเก้า
สิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
       ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
 (1)  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
 (2)  ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3)  เม่ือได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
     ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่าย 
ประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการ
คลังและเสถียรภายในระยะยาว 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท.ปรีชา  สุขพานิช ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ  
กระผมนายปรีชา  สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๒  บริเวณนี้น้ําท่วม
บ่อยครั้ง  ซอยท่ีทําอยู่ตรงข้ามเยื้องกับซอย 17 สุรนารายณ์ครับ  ผมขอทราบข้อมูลว่าท่ีดิน
แปลงนี้ท่ีเจ้าของท่ีให้ผ่านมีหนังสือยินยอมหรือไม่  และระยะเวลาท่ีให้เราฝังท่อผ่านเข้าไป
นานก่ีปี  แล้วเจ้าของมีโครงการในท่ีดินหรือไม่  ถ้าหากเราทําแล้วเขาปิดท่อเรา เราจะมีผล
บังคับอย่างไร  ถ้าเกิดบังเอิญน้ําท่วมในปีพ.ศ. 255๗  หรือเรากําลังก่อสร้างในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘  หรือเกิดน้ําท่วม เพราะท่ีเราทําไปผ่านไปทางหลังสรรพากรถ้าเขาปิดแล้วเขา
สามารถรื้อท่อเราได้หรือไม่  ผมของฝากผู้บริหารว่าถ้าหากเกิดมีปัญหามีการปิดไปหรือเขา
ไม่ปิด แต่ถ้าวันนี้ท่ีดินตรงนั้นเขาให้  50  ล้านบาทหากเจ้าของท่ีดินเขาขาย จะมีผลกระทบ
ต่อเนื่องหรือไม่ครับต่อทางเจ้าของท่ีใหม่ แต่ถ้าเจ้าของใหม่สั่งรื้อจะมีการฟ้องร้องเทศบาล
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หรือไม่  หรือเจ้าของท่ีทําหนังสืออุทิศให้หรือไม่ในท่ีดินนี้  ผมขอฝากถามครับ  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ชี้แจงครับ 
นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
คือ นายอลงกรณ์  สถิตเดชกุญชร  ได้ทําหนังสืออนุญาตให้เทศบาลนครนครราชสีมาวางท่อ
ระบายน้ําผ่านท่ีดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ําท่วมบริเวณผิวจราจรถนนสุร
นารายณ์  เจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดินอนุญาตให้วางท่อผ่านท่ีดิน  ไม่ได้ยกท่ีให้ทางเทศบาลครับ  
บริเวณนี้เราไม่ได้ทําแค่นี้นะครับต้องทําข้ามคลองตรงบริเวณ ปภ. ทะลุข้ามถนน  จะมีอีก
โครงการหนึ่งครับประมาณกลางเดือนสิงหาคม  จะมีการเปิดประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งก็จะ
เป็นตรง   ปภ.  ข้ามฟากมาและก็เจาะถนนบริเวณนี้  สมมุติในอนาคตจะให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ก็
จะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ แต่ตอนนี้เขาให้ใช้  ผมเชื่อว่าในอนาคตสภาพถนน ปภ. ท่ีน้ํา
ท่วมขังทุกครั้ง ก็จะเป็นจาก ปภ. ข้ามฟากมาลงฝั่งตรงข้าม จากฝั่งตรงข้ามจากท่อนี้ก็จะเปิด
ข้ามทางรถไฟแล้วเลี้ยวซ้ายข้ึนไปบ้านเกาะจนไปลงลําตะคองในช่วงบ้านเกาะ นี้คือช่วงท่ี
สําคัญท่ีสุดแล้วก็ต่อไปตรงนั้นจะเป็นป่าต้นธูป เด๋ียวเราจะไปเคลียร์ป่าต้นธูปออกนะครับ 
เม่ือได้ระบบนี้ครบแล้ว  ถ้ามีโอกาสก็จะให้กรมทางสํารวจต่อท่อฝัง  สมมุติว่าเราบอกว่าถ้า
เราหันหน้าไปทางด้านเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ด้านซ้ายมือเราคือ ปภ.  ด้านขวามือคือ
หอการค้า  เด๋ียวทางกรมทางจะไปสํารวจกดท่อของตัวเองลงอีกในอนาคต แต่ในระยะยาวนี่
เรายังไม่รู้  ก็จะไปกดท่อทางด้านขวาลงและดึงลง ท้ังนี้บริเวณด้านในก็ท่วม ในตอนนี้พูดคุย
กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดินแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรว่าจะให้ใช้นานแค่ไหน  ผมเรียนกับท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลว่าเวลาเขาจะซ้ือขายเรื่องนี้ก็จะข้ึนอยู่ผู้ซ้ือ และผู้ขายนะครับ แต่คิดว่า
คงจะไม่มีการซ้ือการขายในระยะยาวเขาถึงอนุญาตให้เราผ่านได้ในบริเวณนั้น หากเราทํา
เสร็จแล้วก็จะสามารถช่วยได้มาก และอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เงินไม่มาก 3  ล้านกว่าบาท  และ
บริเวณ ปภ. อีก 3 ล้านกว่าบาท รวมแล้วก็ประมาณ 6 ล้านกว่าบาท แนวทางจะเป็นอย่างนี้ 
ถ้าเราไม่ข้ามบริเวณนี้เราต้องอ้อมไป อบต.บ้านเกาะและย้อนลงมา  ผมเชื่อว่าแก้ปัญหาไม่ได้  
เพราะท่ีตรงนั้นมันสูงและระยะทางไกลใช้งบประมาณมากกว่า และได้คุยกับเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีโล่งและไม่ได้ใช้งานอะไรก็เลยอนุญาตให้ทางเทศบาลใช้ พอลงตรงนี้
ก็มาเชื่อมท่ออีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะเสร็จแล้ว ตรงนี้ใช้เงินประมาณ ๓ ล้านกว่าบาท บริเวณ ปภ. 
อีก 3 ล้านกว่าบาท รวมแล้วก็ประมาณ 6 ล้านกว่าบาท ต้องขออภัยนะครับระยะยาวยังไม่
ทราบว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าทําอย่างนี้ 3 – 5 ปี ปภ. อาจจะแก้ปัญหาได้ก่อนครับ  ต้องขอ
อภัยท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ  จริงแล้วได้เจรจาขอถนนบริเวณนี้มาเป็นเวลา ๒ ปี
เจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ได้อนุญาตให้ผ่านในปีนี้ครับ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  19  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  19  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  
ถนนสุรนารายณ์  ข้างร้านบลูเบอร์รี่  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   18  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   18  ท่าน 
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ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา             
ถนนสุรนารายณ์  ข้างร้านบลูเบอร์รี่  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา   
ถนนสุรนารายณ์  ข้างร้านบลูเบอร์รี่ 

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

เลิกประชุม   ๑๕.30  น. 
 
                              คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี   ๑๐   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
      (ลงชื่อ)      ปรีชา     สุขพานิช     ประธานกรรมการ 
                                           (  นายปรีชา     สุขพานิช   )     
                     (ลงชื่อ)        มติ      อังศุพันธุ์       กรรมการ 
                 ( นายมติ      อังศุพันธุ์  ) 
   (ลงชื่อ)     นันทนา     แดงใหม่     กรรมการ       สําเนาถูกต้อง  

           ( นางนันทนา     แดงใหม่ ) 
      (ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย กรรมการ  (น.ส.ณัฐกานต์  บางกระ)   
             ( นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย )                เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ๓  

(ลงชื่อ)     พงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ   กรรมการ        
             ( นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ )                    
   (ลงชื่อ)        สุกัญญา    ชํานิกุล       กรรมการ           
                                          ( นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล )      
                               (ลงชื่อ)         สุพจน์    ไทยสมัคร    กรรมการและเลขานุการ 
                 ( นายสุพจน์    ไทยสมัคร )  
  
                 สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี                                           

        
        (ลงชื่อ)        ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

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

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

(ลงชื่อ)               กรรมการ 
                 ( นายมติ      อังศุพันธุ์  ) 
     

(ลงชื่อ)         กรรมการ       สําเนาถูกต้อง  
           ( นางนันทนา     แดงใหม่ ) 

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

             ( นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย )                เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ๓ 
     

(ลงชื่อ)     กรรมการ        
             ( นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ )                    
     

(ลงชื่อ)            กรรมการ           
            ( นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล )      
                               

                                   
      (ลงชื่อ)              กรรมการและเลขานุการ 
                 ( นายสุพจน์    ไทยสมัคร )  
  
                             สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี                                           

        
        (ลงชื่อ)        ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
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                                          (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)                 
 


