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 (สําเนา) 

การประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

สมัยสามัญ   สมัยที่สี่  ประจําป  ๒๕๖๓  คร้ังที่  ๑ 

วันท่ี   ๑๗  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓   เวลา ๑๓.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น ๕   อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๕๐  ป 

………………………..…. 

ผูมาประชุม 
  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล 

๒.  นางกาญจรัตน ชินกุลกิจนิวัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓.  นายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.  นายปติพงศ  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายปรชีา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นายปกปอง           ปุสุรินทรคาํ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.  นายพงษศกัดิ์           ตั้งสิทธิประเสริฐ    สมาชิกสภาเทศบาล    
๘.  นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร    สมาชิกสภาเทศบาล   
๙. นายมติ  อังศุพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. พันตรีวินัย  สายตางใจ  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๑. นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๒. นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๓. นางสาวสิริรัตน  คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๔. นายสุพจน  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๕. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๖. นายทวีศักดิ์           พันธวิเศษศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาล  

ผูไมมาประชุม 

          ๑.  นางนันทนา  แดงใหม   รองประธานสภาเทศบาล 
 ๒.  นางสาวจุรีรัตน บุตตะโยธี  สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๓.  นายชลชาติ            ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.  นางสาวปยภรณ คงศักดิ์ตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นางสาวมารยาท พิมพปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล      

ผูเขารวมประชุม  
           ๑.  นายสุรวุฒิ    เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
  ๒.  นายบุญเหลือ        เจริญวัฒน  รองนายกเทศมนตรี 

๓.  นายพงษเลิศ     สุภัทรวณิชย  รองนายกเทศมนตรี 
๔.  นายสหพล  กาญจนเวนิช  รองนายกเทศมนตรี 
๕.  นายเชลงศักดิ์   มานุวงศ            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  ๖.  นายรัฐนันท    เชิดชัย   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  ๗.  นายวีรพงษ  พงษบุญ   ผูแทนผูวาราชการจังหวัด 
  ๘.  นายสันติ  เกิดโมฬี   รองปลัดเทศบาล 
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  ๙.  นายกัมปนาท บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
  ๑๐. นายศิระ  จันทวร   รองปลัดเทศบาล 

๑๑. นางเพ็ญศิริ  วงษเมธีกิตติ์  รก.ผูอํานวยการสํานักการประปา 
1๒. นายนัชรัศม  ชูหิรัญญวัฒน  ผูอํานวยการสวนการโยธา 
1๓. นายพิทยา  ค้ําชู   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๑๔. นางสาวนิตยา เพลิดจันทึก  ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง 
๑๕. นางเนตรดาว ทองประกอบ  ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได 
1๖. นางกัลยนภัส วรรณวิจิตร  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๗. นางภัทรวดี  ปรินแคน  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๘. นางเพ็ญศิริ  วงษเมธีกิตติ์  ผูอํานวยการสวนผลิต 

           ๑๙. นายพนมวันท ทองโคกสูง  ผูอํานวยการสวนการบริการและซอมบํารุง 
  ๒๐. นางสาวสุดารัตน อินทร   ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 
          ๒๑. นางสายชล  มือขุนทด  ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  ๒๒. นางสาวอรุณ ปราณีตพลกรัง  ผูอํานวยการสวนบริหารธุรกิจการประปา   
            ๒๓. นายเนติวิทย เริงสุขพิพัฒนะ  ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล 
  ๒๔. นางจิรชัญา  จําปาทอง  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
  ๒๕. นายบุญเชิด  พิณปรุ    หัวหนาฝายปกครอง 

๒๖. นายพูนศักดิ์  วัฒนธนาพันธ  หัวหนาฝายอํานวยการ 
๒๗. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ 
๒๘. นางจิรภา  ศิริวัฒน   หัวหนาหนวยงานตรวจสอบฯ 
๒๙. นางผุสดี  รวมสมุห  หัวหนางานธุรการ   

   ๓๐. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหนางานควบคุมเทศพาณชิย 
๓๑. นายสมบัติ  สังขในเมือง  หัวหนางานรักษาความสงบ 
๓๒. นางสาวปยะดา วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาลฯ ๑  
๓๓. นายสุระชัย  เทาใหม   ผูจัดการสถานธนานุบาลฯ ๓  
๓๔. นางศศิกานต อุดรไสว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๓๕. นางสาวกัญณภัทร ลืออดุลย       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๓๖. นางกิตตยิา  ศิลปประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

  ๓๗. นายวิสิฐ   วรแสน   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
  ๓๘. นางเสาวณยี        สุจริยา   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  ๓๙. สิบเอกหญิงศิริขวัญ  จิตตพงษ   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๔๐. นางสาวดวงดี แสนบรรเทา  ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 

๔๑. นายนิพนธ  โอภาโส   ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 

๔๒. นางสาวพรกนก ประเสริฐพงศธร  ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
๔๓. นายฉัตรชัย  ชางเติม   ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
๔๔. นายธนบรรณ นากลาง   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
๔๕. นายชัยณรงค ปญญาเลิศ  พนักงานจางทั่วไป 
๔๖. นายพชร               อรรถวัชระธาดา        นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ จด/บันทึกการประชุม 
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เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

               โดย  นายทวีศกัดิ์ พันธวิเศษศักดิ์  ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกไดมาครบองคประชุม    

ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตาม

ระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจําป  256๓     
คร้ังท่ี  1  ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุมสามัญ 
แหงสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป  256๓   
เชิญครับ    

เลขานุการสภาเทศบาล                           ประกาศสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 เร่ือง   เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจําป  ๒๕๖๓ 
                             …………………………………..…….. 
        ตามมติของสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในการประชุมสภา  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓                        
ไดกําหนดใหเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  
ประจําป  ๒๕๖๓  ตั้งแตวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน นั้น 
        ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ส่ี ประจําป  ๒๕๖๓ ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม  
๒๕๖๓  เปนตนไป  มีกําหนด  ๓๐  วัน 
        ประกาศ   ณ   วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                                      ธนาคม  วิมลวัตรเวที 
                                                   (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)                                                                      
        ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
    ผมขอแนะนําทานวีรพงษ พงษบุญ ผูแทนผูวาราชการจังหวัด ที่ไดใหเกียรติเขารวม
สังเกตการณการประชุมในวันนี้ครับ 
    และผมขอแนะนาํทานวัชรวิชย สุขวัฒนาภิรมย ซึ่งทานนายกเทศมนตรฯีไดแตงตั้ง               
ใหดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 โดยในวันนี้ไมไดเขารวมประชุม เนื่องจากติดภารกิจสวนตัวครับ 
    นายสุรชัย เทาใหม ซึ่งโอน(ยาย) มาดํารงตําแหนง ผูจัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา 3 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
    นางสาวปยะดา วงศละคร ซึ่งโอน(ยาย) มาดาํรงตําแหนง ผูจัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
    นางสาวสุรีรตัน ธรรมโชติ ซึ่งโอน(ยาย) มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ                      
สํานักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
โดยในวันนี้ไมไดเขารวมประชุม เนื่องจากเดินทางไปราชการครับ 
    นางสาวอรุณ ปราณีตพลกรัง ซึ่งโอน(ยาย) มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวน
บริหารธุรกิจการประปา (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เมื่อวันที่ ๒ ตลุาคม 
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2563   
      ขอตอนรับทกุทานดวยความยินดีครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมขออนุญาตนําเรียนสัก ๒-๓ เร่ืองตอสภา
เทศบาลแหงนี้ครับ โดยพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครราชสีมาของเราคอนขางใหญ จึงมี
ปญหาเรื่องสุนัขจรจัด และการดูแลสุขภาพของสัตวเลี้ยงคอนขางมาก เราจึงประสาน
กับบริษัท ป.ต.ท. ในการจัดตั้งศูนยรับฝากสุนัข ซึ่งทางป.ต.ท.ไดใหงบประมาณมา ๕ 
ลานบาท เพื่อชวยดูแลคาใชจายในการดูแลสุนัขจรจัดและสัตวเลี้ยง โดยเปนคาอาหาร 
คายา ซึ่งไดจัดทําบัญชีแยกออกตางหากเพราะทางเทศบาลไมสามารถใชเงินสวนตัวได 
ซึ่งปจจุบันก็มีประชาชนไดนําสัตวมาฝากแลว และในเร่ืองของศนูยแพทยลําตะคองก็
ตองขอขอบคุณกรมเจาทา กรมที่ดิน และทางจังหวัดนครราชสีมา ที่อนุญาตใหทาง
เทศบาลไดดําเนินการจัดตั้งศูนยแพทยดังกลาวไดครับ เราก็จะเรงดําเนินการในเร็ว
วันนี้ครบั และในเร่ืองของบอบําบัดน้ําเสียบริเวณสระแกวเราก็ไดดําเนินการเสร็จ
เรยีบรอย มีน้ําพุแลวและทางเทศบาลจะไดติดตั้งไฟสองสวางเพิ่มเติม ซึ่งเราได
ดําเนินการคลายกับบริเวณหนาอบจ. ที่เราไดทดลองมาแลวไดผลเปนอยางดี สวนเรื่อง
ของการนําสายไฟลงใตดิน ในขณะนี้ก็กําลังเรงดําเนินการอยูก็ขอใหชวยอดทนกับ
การจราจรในระหวางการดําเนินการไปกอนนะครับ หากดําเนินการเสร็จแลวเราจะทํา
การ Overlay ทั้งหมดพรอมติดตั้งไฟสองสวางท่ีประหยัดไฟและใหความสวางเพิ่มขึ้น
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.พงษศักด์ิครับ 
นายพงษศักดิ์   ตั้งสิทธิประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายพงษศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ สังเกตไดวาบางพื้นที่ท่ีมีการนําสายไฟลงใตดินแลว จะมตูีสีขาวอยู
ดานขางบริเวณทางเทาตลอดแนว ผมคิดวาไมสวยงามครบั เราสามารถยกตูขึ้นลอย 
ไดหรือไม หรือเราจะมีวิธีแกไขในเร่ืองนี้หรือไมครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ตูสีขาวที่ทานสังเกตเห็น เปนรูปแบบที่เล็กที่สุดที่
จะมีไดแลวครบั โดยบริเวณพ้ืนท่ีรอบยาโมเราไดทําการขยับตูเขาไปดานในหลบทาง
เทา สวนฝงตรงกันขามจะเปนมิเตอร หากพื้นที่ใดสามารถขยับหลบได เราก็จะ
ดําเนินการครับ ซึงในบางหนวยงานก็ไมอนุญาตใหเราขยับตูเขาไปในพื้นที่ได                          
จึงจําเปนตองใชพื้นที่ทางเทาในการติดตั้งครับ ตูเหลานี้ไดสั่งมาจากตางประเทศ
ท้ังหมด ประเทศไทยยังไมสามารถผลิตได ก็ตองติดตั้งในรูปแบบที่ไดรับการออกแบบ
มาครับ  

ประธานสภาเทศบาล ผมสงสัยในเรื่องของการจัดวางตูมิเตอร บางตูก็หันหนาออกถนน บางตูก็หันหนาฝง
ขวาง โดยเรียงอยูบนทางเทาเดียวกัน  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ อาจจะเปนในเรื่องของความสะดวกในแตละพื้นที่
ท่ีทําการติดตั้ง และอาจจะไมไดเนนเรื่องความสวยงามครบั 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.ปกปองครับ 
นายปกปอง     ปุสุรินทรคาํ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายปกปอง ปุสุรนิทรคํา สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ หากในอนาคตเราสามารถเจรจากับหนวยงานเจาของพื้นท่ีใหสามารถขยับตูเขา
ไปได เราจะสามารถดําเนินการไดหรือไมครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ สามารถดําเนินการยายตูไดทันทีครับ                           
หากเจรจาได 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.มติครับ 
นายมติ   อังศพุันธุ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายมติ   อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
๑ เร่ืองของการ Overlay ผิวจราจรบริเวณถนนราชดําเนินที่เสร็จสิ้นแลว ตอไปจะเริ่ม
Overlay ที่พื้นที่ใดตอไปครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ถาพื้นท่ีเฟสใดดําเนินการนําสายไฟลงใตดิน 
เสร็จสิ้น เราจะทําการ Overlay เลยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายปรีชา     สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
๒ รูปแบบของทางเทา เราจะดําเนินการในรูปแบบเดียวกับถนนกุดั่นหรอืไมครับ และ
หากเราจะประชาสัมพันธเก่ียวกับพื้นที่ที่จะ Overlay ตอไป จะสามารถดําเนินการได
หรือไมครบั 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ทางเทาจะดําเนินการรปูแบบเดียวกับถนนกุดั่น
แตเปลี่ยนสีครับ สวนเร่ืองของพื้นที่ท่ีจะ Overlay ตอไป ตองรอทางการไฟฟาตรวจ
รับงานใหถูกตองกอน เราถึงจะดําเนินการตอไปไดครับ 

ประธานสภาเทศบาล การ Overlay ผิวถนน จะดําเนินการ Overlay ทับถนนทุกเสนหรือไม เพราะถนนบาง
เสน ผิวจราจรก็มีระดับท่ีสูงมากอยูแลว  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ เฉพาะรอบแรกท่ีเราจะ Overlay ทับผิวจราจร 
สวนทางดานหลังในเมืองผมจะใหลดระดับผิวจราจรลงท้ังหมด โดยไมเพ่ิมความสูงครับ 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล 
 
 

 

ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา                         
                         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม คร้ังที่ 6 
สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา  จํานวน  1  ฉบับ 
          ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา  ไดมีการประกาศใหใชแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ตามขั้นตอนแหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยไดมีการเห็นชอบและ
ประกาศใชแลวเมื่อวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2563 
          จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือทราบ โดยเทศบาลฯไดมีการ
เผยแพรแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ทางเว็บไซต www.koratcity.go.th  อีกทางหนึ่งดวย 
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ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๒  
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒  การประกาศใชแผนการดําเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา                         
                          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สิ่งท่ีสงมาดวย   สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับที่ 619 / 2563     
                     เรื่อง  ใหใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา                   
                     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 ฉบับ 
 ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน เทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้ันตอนแหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 26 และ ขอ 27 โดยได
ประกาศใหใชแลวเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม  2563  รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏตาม
สิ่งท่ีสงมาดวยแลว   
           จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๓  
ระเบียบวาระท่ี ๑.๓  ประชาสัมพันธการแกไขแผนพัฒนาเทศบาลนคร  
                         นครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565)  ครั้งที่ 9                        

 สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา  จํานวน  1  ฉบับ                  
          ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดมีการประกาศใหใชแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 ตามขั้นตอนแหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยไดมีการเห็นชอบและ
ประกาศใชแลวเมื่อวันท่ี  6  ตุลาคม  2563 
 จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อทราบ โดยเทศบาลฯไดมีการ
เผยแพรแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ทางเว็บไซต www.koratcity.go.th อีกทางหนึ่งดวย                    

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๔  
ระเบียบวาระท่ี ๑.๔  ขอประชาสัมพันธแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา                                    
                         (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5                                                 

 สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา  จํานวน 1 ฉบับ 
 ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา  ไดมีการประกาศใหใชแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 ตามข้ันตอนแหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยไดมีการเห็นชอบและ
ประกาศใชแลวเมื่อวันท่ี  6  ตุลาคม  2563 
 จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อทราบ โดยเทศบาลฯ ไดมีการ
เผยแพรแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ทางเว็บไซต www.koratcity.go.th  อีกทางหนึ่งดวย              

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๕  
ระเบียบวาระท่ี ๑.๕  ขอประชาสัมพันธแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา                                    
                         (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6                                                 

 สิ่งท่ีสงมาดวย   สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับที่ 557 / 2563   
                     เรื่อง ใหใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา   
                     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6  
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                     จํานวน  1  ฉบับ 
          ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน เทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 6  โดยไดมีการอนุมัติ
และประกาศใชแลว ทั้งนี้ ตามนัย ขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหเทศบาลแจงไปยังสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
และหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยแลว 
         จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือทราบ  

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๖  
ระเบียบวาระท่ี ๑.๖  รายงานการจายเงินอดุหนุนและจายจากเงินสะสมเทศบาล
                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                            

 สิ่งท่ีสงมาดวย   รายงานการจายเงินอุดหนุนและจายจากเงินสะสมเทศบาล   
                     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน 1 ชุด 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดซักซอมแนวทางการปฏิบัติการดําเนินการเร่ือง
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทย และรวมถึงเงินที่ไดรบัจากทุกกระทรวง 
ทบวง กรม และองคกรอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหใชจายเงินในกิจการอยางหนึ่ง
อยางใดโดยเฉพาะ ใหเทศบาลนําเงินดังกลาวไปใชโดยไมตองตราเปนงบประมาณ
รายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และเมื่อไดดําเนินการใชจายเงนิ
ตามระเบียบที่เกี่ยวของวาดวยการนั้นแลว ใหรายงานใหสภาเทศบาลทราบในการ
ประชุมคราวตอไป โดยในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   เทศบาลไดรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เปนเงนิ 82,011,616.77  บาท  และจายจากเงินสะสม
เทศบาล  เปนเงิน  145,360,598.53  บาท ในสวนของเงินอุดหนุนจัดสรร                  
เพื่อดําเนินการในแผนงานตาง ๆ ดังนี้ 
 -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 457,020.00           บาท 
          -  แผนงานการศึกษา  14,547,523.83 บาท 
          -  แผนงานสาธารณสุข   551,034.00           บาท 
          -  แผนงานเคหะและชุมชน  749,628.71           บาท 
 -  แผนงานงบกลาง   65,706,410.23       บาท 
    รวมเปนเงิน             82,011,616.77       บาท 
 เนื่องจากเทศบาลไดดําเนินการใชจายเงินอุดหนุนและจายจากเงินสะสม
ดังกลาวแลว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอเสนอรายงานการจายเงินอุดหนุน
และจายจากเงินสะสมเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอตอสภา
เทศบาลเพื่อทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๗  
ระเบียบวาระท่ี ๑.๗  รายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร  
                         นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจําปงบประมาณ   
                         พ.ศ. 2563        

  สิ่งท่ีสงมาดวย  รายงานการประเมินผลแผนงาน โครงการและยุทธศาสตร                
                    การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา                        
                    (พ.ศ.2561-2565) และการประเมินผลโครงการ ตามแผน 
                    การดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ   
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                    พ.ศ. 2563   จํานวน 1 เลม 
 ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  ไดรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา(พ.ศ. 
2561–2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร
การประเมนิผลแผนงาน โครงการและยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา(พ.ศ.2561-2565) และการประเมินผลโครงการ ตามแผนการ
ดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่แนบมา
พรอมหนังสือนี้ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561 ขอ 29 (3) ไดกําหนดใหผูบริหารทองถ่ินตองเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตอสภาทองถ่ินเพื่อทราบ  
          ดังนั้น  เพื่อเปนการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว                 
จึงขอเสนอรายงานการประเมินผลแผนงาน โครงการและยุทธศาสตรการพัฒนา                 
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา(พ.ศ.2561-2565) และการประเมินผล
โครงการ ตามแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือทราบ  

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2 
ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา    
                         สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําป  256๓  คร้ังท่ี 1                  
                         เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 256๓ 

 สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความที่ไดกลาวไว ขอไดโปรดยกมือครับ 
ถาไมมีสมาชิกขอแกไข   ผมจะขอมติที่ประชุมนะครบั 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน  
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน 

สมาชิกทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป  256๓  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 256๓               
ขอไดโปรดยกมือครับ    

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 

ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําป  256๓  คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 256๓               
แลวนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําป  256๓  ครั้งที่ 1 เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน 256๓               

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  3 
ระเบียบวาระท่ี  3   เร่ือง  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือจางเหมาบริการ   

             ขนยายขยะมูลฝอยในบอฝงกลบมูลฝอยชั่วคราว                
                                 ไปกําจัดยังสถานท่ีอื่น (สํานักการชาง)                      
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 
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นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน                            
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                   ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา ไดรับความอนุเคราะหใชพื้นที่ในครอบครอง
ของกองทัพบกเพ่ือจัดทํา บอฝงกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว เนื้อที่จํานวน ๕๐ ไร               
และกําหนดใหเทศบาล เร่ิมใชพ้ืนที่ตั้งแตวันที่ลงนามในบันทึกขอตกลง จนถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ แตจากการคาดการณ จะสามารถใชงานบอฝงกลบขยะมูลฝอย
ชั่วคราว ไดอีกประมาณ 5 เดือน จึงจําเปนตองจางเหมาบริการขนยายขยะมูลฝอย          
ในบอฝงกลบชั่วคราวไปกําจัดยังสถานที่อื่น หากไมดําเนินการ จะไมสามารถรองรับ
ปริมาณขยะไดในระยะยาวและอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประชาชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัดได งบประมาณ จํานวน 
23,512,500 บาท (ย่ีสิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 
ระยะเวลาดําเนินการ 275 วัน 
                เนื่องจากเทศบาลฯ ไมไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว และมีความจําเปนเรงดวน                 
ท่ีตองการดําเนินการจางเหมาบริการขนยายขยะมูลฝอยในบอฝงกลบมูลฝอยชั่วคราว 
ไปกําจัดยังสถานท่ีอื่น และโครงการดังกลาวไดบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 5 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1 ประกอบ
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 ไดกําหนดแนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 2.1.3.3 (4) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเงินสะสมไป
ใชจายตามอํานาจหนาที่เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กับโครงการ
การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในทองถ่ิน จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม 
เปนเงิน 23,512,500 บาท (ย่ีสิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาท
ถวน)  

             ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 
เมื่อกันยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละสบิหาของงบประมาณประจําป จะมีเงิน
สะสมที่สามารถนําไปจายได จํานวน  280,138,546.39  บาท  (สองรอยแปดสิบ
ลานหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหารอยสี่สิบหกบาทสามสิบเกาสตางค)  ตามนัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการรับเงิน  การเบิกจายเงนิ  การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ขอ 89* 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว เพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครบั 
ขอเชิญทานพันตรีวินัยครบั                                             

พันตรวิีนัย   สายตางใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมพันตรีวินัย  สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ ในญัตตินี้ใชงบประมาณถึง ๒๓ ลานบาท แตคอนขางจะมีรายละเอียดท่ีนอย 
จึงอยากเรียนถามวา เราไดตั้งงบประมาณไวในป ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เรา
จะตองใชงบประมาณลักษณะนี้ทุกป หรือใชเฉพาะบางปครับ ประเด็นท่ี ๒ คือ การ
ขนยายขยะมูลฝอยจะขนยายไปยังสถานที่ใด เปนระยะทางเทาไร ขอบคุณครบั 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.ณัฏฐชยกรครับ 
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นายณัฏฐชยกร   สุวัฒนะพงศเชฏ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๑ งบประมาณที่จะใชไป ๒๓ ลานบาทมีความคุมคาหรือไมกับการที่เรา
ตองขนยายขยะ และเมื่อขนออกไปแลวจะมีคาดาํเนินการอ่ืนๆอีกหรือไม และ
ระยะเวลาในการขนยายขยะคือ ๒๗๕ วันหรือประมาณ ๙ เดือน แตระยะเวลาที่เรา
จะเก็บขยะใหมมาลงในบอเหลืออีก ๕ เดือน ระยะเวลาของการดําเนินการของ ๒ 
กระบวนการนี้จะสมดุลกันหรือไม เราจะตองขนยายขยะทั้งหมดจนบอขยะวางเลย
หรือไม คาดําเนินการที่เราขนยายขยะกับเงินรายไดจาก อปท.อ่ืนๆที่จายใหเราจะ
คุมคาหรือไม และหลังจากป พ.ศ. ๒๕๖๗ เราจะดําเนินการอยางไรกับขยะท่ีเกิดขึ้น  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.เศรษฐกิจครับ 
นายเศรษฐกิจ    ทับทิมธงไชย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๓ ขอขอบคุณทานผูบริหารที่ไดจัดเตรียมขอมูลมาเปนอยางดี แตก็จะมี
ขอซักถามที่สงสัยซึ่งทานผูบริหารก็จะไดมีโอกาสไดชี้แจงตอไป ผมอยากทราบถึงแนว
ทางการบริหารจัดการขยะในระยะยาวของเมืองโคราชตอไปครบั 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.ปติพงศครบั 
นายปติพงศ     พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายปติพงศ  พราหมณ ีสมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๔ ผมเขาใจครบัวาเมื่อขยะลนเราก็ตองขยายออกไปยังพ้ืนที่อ่ืน แตผมอยากทราบ
วา ปริมาณขยะที่เรารับไดในปจจุบันนั้น Over spect เกินกวาที่เราจะรับไดแลว
หรือไม และจากการที่เราตองใชงบประมาณขนยายขยะ ๒๓ ลานบาท รายรับกับ
รายไดน้ันไมนาจะสัมพันธกัน เราตองใชงบประมาณในการขนยายขยะเปนประจํา
อยางนี้ทุกปหรือไม และสถานที่อ่ืนที่เราขนยายขยะไปจะเปนพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอยู
หรือไม หากดําเนินการลักษณะนี้แลวไมคุมคาเราจะตองขาดทุนเชนนี้ไปทุกปอยางนั้น
หรือ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.ปรีชาครบั 
นายปรีชา     สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
๒ เมื่อกอนเราขนยายขยะโดยไมตองเสียคาดําเนินการ ผมเขาใจวาเปนขยะแหง แตใน
คร้ังนี้อาจจะเปนขยะเปยก เราจะสามารถดําเนินการใหเปนขยะแหงกอนจึงขนยาย
และไมเสียคาดาํเนินการไดหรือไมครบั 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมขอแสดงภาพแผนผังบอขยะของเรานะครับ 
โดยตองขอขอบคุณกองทัพภาคท่ี ๒ และกองทัพบกเปนอยางย่ิงที่ใหเทศบาลนคร
นครราชสีมาใชพ้ืนที่ได โดยเปนแหงเดียวในประเทศไทยที่ใชพ้ืนที่ของกองทัพในการ
บริหารจัดการขยะ โดยพ้ืนที่บริเวณนี้อยูนอกเขตเทศบาล และผมยืนยันวาเราจะตอง
ดูแล อปท.ขางเคยีงเทาที่เราจะสามารถกระทําได หากเรามีความสามารถดูแลไดเรา
ตองทํา ในเร่ืองของสิ่งแวดลอมก็ตองขอขอบคุณเทศบาลตําบลโพธ์ิกลางที่ไดรวมมือ
กับเทศบาลนครนครราชสีมามาโดยตลอด เม่ือประมาณ ๑๐ ปที่แลวเรามีโรงงานขยะ
ท่ีผลิตกระแสไฟฟาละในขณะนี้ก็นาจะเปนแหงเดียวในประเทศไทยที่ยังเปดดําเนินการ
อยู ถึงจะไมไดกระแสไฟฟาท่ีมากแตเราก็ไดทําใหขยะหมดไปถึง ๒๐๐ ตัน ในปจจุบัน
เทคโนโลยีเปลี่ยนไป เราไดใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ตัวอยางเชน ที่หนองแขม ทางกทม.
ตองจายใหผูจัดการขยะตันละ ๙๐๐ บาท แตการออกแบบการบริหารจัดการใหมของ
เราจะตองจายเพียงตันละ ๓-๔ รอยบาท เทศบาลอยากจะเสียใหนอยที่สุดเทาที่นอย
ได ในขณะน้ีอยูระหวางปรึกษากับทางที่ปรึกษาเพ่ือหาวิธีลดงบประมาณในการจัดการ
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ขยะใหลดลงไปอีกครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานรองบุญเหลือครบั 
นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ แนวโนมในป พ.ศ. ๒๕๖๗ ก็จะเปนไปตาม
ขอตกลงที่เราไดทําไวกับกองทัพ ที่ระบุไวอยางชัดเจนวาตองคืนกองทัพโดยทําเปน
พ้ืนที่ปา สวนพ้ืนท่ีใหมคือหลุมกลบฝงที่เรายืมใช ๘ ป ซึ่งเราไดคาดวาจะใช ๓ ป โดย
หากเกิดปญหาทางเทคนิคตางๆเราก็จะมีเวลาใชไดถึง ๘ ป ซึ่งหลุมฝงกลบ ๕๐ ไร เรา
นาจะใชที่ ๔ ปแตสุดทายแลวก็จะตองกลบฝงแลวทําการปลูกปาคนืใหกับกองทัพภาค
ท่ี ๒ ขณะที่ขยะเขาวันละ ๕๐๐ ตันและตองขนออกทุกวัน โดยไดเก็บคาใชจาย ๓๐๐ 
บาทจากทุกๆอปท.ขางเคียง ขยะเฉพาะของเราประมาณ ๒๐๐ ตันนอกจากนั้นเปน
ขยะจากอปท.อ่ืนๆ ปหนึ่งที่เราจัดเก็บไดจะอยูที่ประมาณ ๓๐ ลานบาท โดยเราจะจาง
ขนขยะวันละ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ ตันตอวันตามกําลังของผูรบัจาง ผูรบัจางก็จะมีขอตกลง
วิธีการปฏิบัติในการขนขยะรวมถึงพื้นที่ที่จะนําขยะไปทิ้งใหถูกสุขลักษณะ เปนรถขน
ขยะระบบปดไมมีน้ําหยด  เราไดเคยดําเนินการในลักษณะนี้มาแลว โดยในครั้งนั้นไมมี
คาใชจายในการขนขยะเพราะเปนขยะแหงซึ่งสามารถนํามารอนและเปลี่ยนเปน
พลังงานไดเลย สวนปจจุบันนั้นเปนขยะสดซึ่งตองตากผึ่งอีก ๑๐ ปถึงจะดําเนินการตอ
ไดจึงตองเสียคาใชจาย  หากถามวาคุมคาหรือไมเราก็ยังไดกําไรอยู สุดทายแลวเราก็จะ
นํากําไรท่ีไดไปกลบหนาดินและปลูกตนไมสงคืนกองทัพตอไป แนวโนมหลังจากเราใช
ระบบกลบฝงแลวก็อาจจะเปลี่ยนเปนระบบเตาเผาทั้งหมด  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานพันตรีวินัยครับ 
พันตรวิีนัย     สายตางใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมพันตรีวินัย  สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ ผมขอถามถึงเสนทางในการขนยายขยะ โดยจากท่ีฝายบริหารไดชี้แจงมานั้น                       
ก็คือแลวแตผูรบัจางจะขนไปใชหรือไมครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานรองบุญเหลือครบั 
นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ บรษิัทที่จะเขามารับจางขนขยะตองเขามายื่น
เอกสาร และแสดงเสนทางการขนพรอมยานพาหนะและสถานที่ของบอกลบฝงท่ีจะทํา
การขนขยะไปทิ้งเพ่ือใหคณะกรรมการไดตรวจและพิจารณาวามีความเหมาะสมหรือไม
ครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๔ ทาน  
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน ๑๔ ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อจางเหมาบริการขนยายขยะมูลฝอย                   
ในบอฝงกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกําจัดยังสถานที่อ่ืน ขอไดโปรดยกมือครับ                           

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๓ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๓ ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงนิสะสม เพ่ือจางเหมาบริการขนยายขยะมูลฝอย                   
ในบอฝงกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกําจัดยังสถานที่อ่ืน แลวนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อจางเหมาบริการขนยายขยะมูลฝอย                   
ในบอฝงกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกําจัดยังสถานที่อื่น 
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ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๔   
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เร่ือง  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมสําหรับจาย                           
                                 ในโครงการวางทอเมนประปา (สํานักการประปา)                
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน                              
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา มีนโยบายและเปาหมายในการใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนที่ไดคุณภาพมาตรฐานเพียงพอและท่ัวถึง  สํานักการประปาจึง
ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่เฝาระวัง 
(DMA) เพ่ือเปนการลดน้ําสูญเสียในระบบเสนทอจายน้ําประปาในเขตพ้ืนที่การ
จําหนายน้ําประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องจากปญหาทอเมนประปาที่มี
อายุการใชงานมานาน การแกไขปญหาแนวทางหนึ่งคือตองดําเนินการเปลี่ยนทอเมน
ประปา เพ่ือลดการสูญเสียของน้ําประปาและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจําหนาย
น้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน  นั้น 
                      เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแลวเห็นวาควรจัดใหมีวางทอเมนประปา
ถนนโพธ์ิกลางดานทิศใตถนนโยธาดานทิศตะวันตก โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 
6 ขนาด Ø 160 มม. (6 นิ้ว) จากถนนจอมสุรางคยาตรเขาถนนบัวรองเลี้ยวซายเขา
ถนนโพธ์ิกลางถึงแยกเตกฮะเลี้ยวซายเขาถนนโยธาเลี้ยวซายเขาถนนจอมสุรางคยาตร 
ความยาว 1,315 เมตร เชื่อมประสานเขาทอ PVC (ทอเมนเดิม) ขนาด Ø 400 มม. 
และเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม พรอมจัดทํา Loop การใชนํ้าใชทอ PB ขนาด Ø 
50 มม. (2 นิ้ว) และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน ขนาด Ø 150 มม. จํานวน 5 
แหง พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA ตามแบบท่ีกําหนด งบประมาณ 
4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) ซึ่งไดมีการบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หนาที่ 89-90 ลําดับที่ 6 
              เนื่องจากสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มิไดตั้งงบประมาณ
เพื่อการนี้ไว  แตมีความจําเปนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ในดานการบริการชุมชน             
และสังคมเร่ืองการใหบริการน้ําประปาใหทั่วถึง ลดปญหาทอน้ําประปาแตกรั่วสูญเสีย
รายไดจากการจายน้ําประปา บําบัดความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความ
ประสงคขออนุมัติใชจายเงนิสะสมของสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา 
เปนจํานวนเงิน4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) โดยเงินสะสมของสํานักการ
ประปา ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เมื่อกันยอดเงินสะสมและหักรายจายตามระเบียบฯ 
แลวจะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายไดจํานวน 53,510,971.10 บาท (หาสิบ
สามลานหาแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค) ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการรับเงนิ การเบิกจายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2561 ขอ 89 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสมตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง          

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครบั                                            
ขอเชิญทาน สท.ปติพงศครบั  

นายปติพงศ    พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายปติพงศ  พราหมณ ีสมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๔ ผมเห็นดวยกับญัตติเปลี่ยนทอเมนประปาครบั จากที่ทานนายกเทศมนตรีได
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 กลาวไววาจะทําการ Overlay ผิวถนนดวย จึงอยากทราบวาเราจะเปลี่ยนทอเมน
ประปากอน  นําสายไฟลงใตดินกอน หรือจะ Overlay กอน อยากทราบถึงขั้นตอนวา
จะดําเนินการอยางไรกอนครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.มติครับ 
นายมติ   อังศพุันธุ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายมติ   อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
๑ ในสวนที่จะวางทอเมนประปานั้น จะอยูบริเวณถนนหรือทางเทาครบั 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานรองบุญเหลือครบั 
นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน                              
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ การนําสายไฟลงใตดินจะดําเนินการกอน  
จากนั้นจะเปนการวางทอเมนประปาเพ่ือลดปริมาณนํ้าสูญเสียและ Overlay ผิวถนน 
เพราะวาหลังจาก Overlay แลวเราจะไมทําการขุดผิวถนนใดๆ เราก็จะดําเนินการตอ
จากการไฟฟานําสายไฟลงใตดินตอไป โดยเราจะพิจารณาถึงปริมาณนํ้าสูญเสียใน
บริเวณพ้ืนที่ใดมีมากที่สุด ก็จะดําเนินการเปลี่ยนทอเมนประปาในบริเวณนั้นกอนครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน  
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน ๑๔ ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา                
ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงนิสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา               
แลวนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา               
ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๕   

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เร่ือง  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมสําหรับจาย                           
                                ในโครงการวางทอเมนประปา (สํานักการประปา)                
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน                            
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                    ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา มีนโยบายและเปาหมายในการใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนที่ไดคุณภาพมาตรฐานเพียงพอและท่ัวถึง  สํานักการประปาจึง
ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่เฝาระวัง 
(DMA) เพ่ือเปนการลดน้ําสูญเสียในระบบเสนทอจายน้ําประปาในเขตพ้ืนที่การ
จําหนายน้ําประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องจากปญหาทอเมนประปาที่มี
อายุการใชงานมานาน การแกไขปญหาแนวทางหนึ่งคือตองดําเนินการเปลี่ยนทอเมน
ประปา เพ่ือลดการสูญเสียของน้ําประปาและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจําหนาย
น้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน  นั้น 
                    เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแลวเห็นวาควรจัดใหมีวางทอเมนประปา
ถนนเบญจรงคซอย 1 – ทาวสุระซอย 2 โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด 
Ø 160 มม. (6 นิ้ว) บริเวณถนน     เบญจรงคซอย 1 ถึงสุดซอยและวางทอเมนเขา
ถนนทาวสุระซอย 2 ไปจนถึงถนนทาวสุระ และประสานทอเมนใหมเขาซอยตางๆ
ภายในโครงการ ความยาว 756 เมตร เชื่อมประสานเขากับทอ AC (ทอเมนเดิม) 
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ขนาด Ø 250 มม. และเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม พรอมจัดทํา Loop การใช
น้ําใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม. (2 นิ้ว) และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน ขนาด Ø 
150 มม. จํานวน 2 แหง พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA ตามแบบท่ีกําหนด 
งบประมาณ 3,200,000 บาท (สามลานสองแสนบาทถวน) ซึ่งไดมีการบรรจุไวใน
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 91-92 
ลําดับที่ 7 
            เนื่องจากสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มิไดตั้งงบประมาณเพื่อ
การน้ีไว  แตมีความจําเปนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ในดานการบริการชุมชนและสังคม
เรื่องการใหบริการนํ้าประปาใหท่ัวถึง ลดปญหาทอน้ําประปาแตกรั่วสูญเสียรายไดจาก
การจายน้ําประปา บําบัดความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความประสงคขอ
อนุมัติใชจายเงินสะสมของสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสมีา เปนจํานวนเงิน
3,200,000 บาท (สามลานสองแสนบาทถวน) โดยเงินสะสมของสํานักการประปา 
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เมื่อกันยอดเงินสะสมและหักรายจายตามระเบียบฯ แลว    
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายไดจํานวน 53,510,971.10 บาท                              
(หาสิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว  ตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสมตอไปดวย จักเปนพระคุณย่ิง                 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครบั 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน ครบองคประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา                
ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงนิสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา             
แลวนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา 
ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  6   

ระเบียบวาระท่ี  6   เร่ือง  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมสําหรับจาย                           
                                ในโครงการวางทอเมนประปา (สํานักการประปา)                
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน                            
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา  มีนโยบายและเปาหมายในการใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนที่ไดคุณภาพมาตรฐานเพียงพอและท่ัวถึง สํานักการประปา               
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการพื้นที่เฝาระวัง 
(DMA) เพ่ือเปนการลดน้ําสูญเสียในระบบเสนทอจายน้ําประปาในเขตพ้ืนที่การ
จําหนายน้ําประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องจากปญหาทอเมนประปาที่มี
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อายุการใชงานมานาน การแกไขปญหาแนวทางหนึ่งคือตองดําเนินการเปลี่ยนทอเมน
ประปา เพ่ือลดการสูญเสียของน้ําประปาและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจําหนาย
น้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน นั้น   
                     เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแลวเห็นวาควรจัดใหมีการวางทอเมน
ประปาถนนสุรนารีดานทิศใต จากหาแยกการไฟฟาฯ ถึงถนนบัวรองดานทิศตะวันตก
ความยาวรวม 1,244 เมตร โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด Ø 225 มม. 
(8 นิ้ว) เชื่อมประสานเขาทอ PVC (ทอเมนเดิม) ขนาด Ø 400 มม. และวางทอเมน
ประปา โดยใชทอ HDPE Class 160 มม. (6 นิ้ว) จากถนนสุรนารีเขากับถนนบัวรอง
ฝงทิศตะวันตก ความยาว 628 เมตร และเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม พรอม
จัดทํา Loop การใชน้ํา ใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม. (2 นิ้ว) และติดตั้งทอธารดับเพลิง
มาตรฐานขนาด Ø 150 มม. จํานวน 5 แหง พรอมติดต้ังบอควบคุม ระบบ DMA 
ตามแบบที่กําหนด งบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) ซึ่งไดมีการ
บรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2 หนาที่ 88-89 ลําดับที่ 5 
                    เนื่องจากสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มิไดต้ังงบประมาณเพ่ือ
การน้ีไว  แตมีความจําเปนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ในดานการบริการชุมชนและสังคม
เรื่องการใหบริการนํ้าประปาใหท่ัวถึง ลดปญหาทอน้ําประปาแตกรั่วสูญเสียรายไดจาก
การจายน้ําประปา บําบัดความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่    จึงมีความประสงค
ขออนุมัติใชจายเงินสะสมของสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน
8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) โดยเงินสะสมของสํานักการประปา ณ วันท่ี 2 
ตุลาคม 2563 เมื่อกันยอดเงินสะสมและหักรายจายตามระเบียบฯ แลวจะมีเงินสะสม
ท่ีสามารถนําไปใชจายไดจํานวน 53,510,971.10 บาท (หาสิบสามลานหาแสนหนึ่ง
หมื่นเการอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561                
ขอ 89 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว  ตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
พิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสมตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง                 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครบั 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา            
ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงนิสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา              
แลวนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมสําหรับจายในโครงการวางทอเมนประปา 
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ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  7   
ระเบียบวาระท่ี  7   เร่ือง  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการ  
                                บํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณระบบผลิต  
                                และสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซม                    
                                หัวขับไฟฟา (Electric Actuator) และอุปกรณ  
                                ประกอบ  (สํานักการประปา)                                            
ขอเชิญทานบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน                            
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                    ตามท่ีสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  มีหนาที่ผลิตและใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนผูใชน้ําในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขางเคยีง  และพื้นที่ทหาร (คายสุรนารีและคายสุรธรรมพิทักษ)  เพื่อการ
อุปโภคบริโภคที่เพียงพอและทั่วถึง โดยจากการตรวจสอบระบบระบายตะกอนของ 
โรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน  พบวาหัวขับไฟฟา (Electric Actuator)                 
และอุปกรณประกอบชํารุดเสื่อมสภาพ ระบบไฟฟาควบคุมอัตโนมัติไมสามารถใชงาน
ได  ประสิทธิภาพการระบายตะกอนลดลง  ซึ่งหากปลอยไวอาจเกิดปญหาระบบ
ระบายตะกอนตัน  กระทบตอคุณภาพน้ําประปา  ระบบผลิตน้ําประปาไมสามารถผลิต
และจายน้ําประปาไดตามเปาหมายที่กําหนด  เกิดปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภค  สรางความเดือดรอนแกประชาชนผูใชน้ํา  โดยระบบระบายตะกอนดังกลาว  
มีหัวขับไฟฟา (Electric Actuator) และอุปกรณประกอบ  รวมจํานวน 16 ชุด                
ทําการปรับปรุงซอมแซมไปแลวจํานวน 4 ชุด  คงเหลือหัวขับไฟฟา (Electric 
Actuator) และอุปกรณประกอบที่มีความชํารุดและจําเปนตองซอมแซมเพ่ิมเติม
จํานวน 12 ชุด 

                          ในการนี้  เทศบาลนครนครราชสีมามีโครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
เครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปาบรรจุแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 3.1-118  ลําดับที่ 23  แตมิไดตั้ง
งบประมาณเพ่ือการน้ีไว   
                       ดังน้ัน  เพ่ือเปนการปองกันมิใหระบบผลิตน้ําประปาเกิดความเสียหาย                    
เพื่อเปนการปองกันมิใหประชาชนไดรับความเดือดรอนจากปญหาขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภคและเพ่ือเปนการรกัษาทรัพยสินของราชการใหใชงานไดดีดังเดิม                       
จึงขออนุมตัิใชจายเงนิสะสมตามขอ 89  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย                
การรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61   
เพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจาย
น้ําประปา  สําหรบัเปนคาซอมแซมหัวขับไฟฟา (Electric Actuator) และอุปกรณ
ประกอบ  จํานวน 12 ชุดงบประมาณ 2,996,000 บาท  (สองลานเกาแสนเกาหมื่น
หกพันบาทถวน) 
                    ทั้งนี้  ยอดเงนิสะสมของสํานักการประปา  เทศบาลนครนครราชสีมา  ณ วันที่ 
2 ตุลาคม 2563   หักรายจายตามระเบียบแลวจะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจาย
ได จํานวน 53,510,971.10 บาท (หาสิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ดสิบ
เอ็ดบาทสิบสตางค)  
                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติ
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ใหใชจายเงินสะสมตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครบั 

ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินโครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
เครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซม                    
หัวขับไฟฟา (Electric Actuator) และอุปกรณประกอบ  ขอไดโปรดยกมือครับ                           

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงนิสะสมเพ่ือดําเนินโครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
เครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซม                      
หัวขับไฟฟา (Electric Actuator) และอุปกรณประกอบ  แลวนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินโครงการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคา
ซอมแซมหัวขับไฟฟา (Electric Actuator) และอุปกรณประกอบ   

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  8   
ระเบียบวาระท่ี  8   เร่ือง  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการ  
                                บํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณระบบผลิต  
                                และสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซม                    
                                วาลวน้ําประจําเคร่ืองสูบน้ําของโรงสูบน้ําดิบลําตะคอง  
      (สํานักการประปา) 
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน   
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                    ตามที่สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  มีหนาที่ผลิตและใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนผูใชน้ําในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขางเคยีง  และพื้นที่ทหาร (คายสุรนารีและคายสุรธรรมพิทักษ)  เพื่อการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอและทั่วถึง  โดยจากการตรวจสอบระบบสูบสงน้ําดิบของโรง
สูบน้ําลําตะคอง  พบวาวาลวน้ําประจําเคร่ืองสูบน้ํา  ซึ่งประกอบดวย วาลวน้ําชนิด 
Check Valve ขนาด 400 มิลลิเมตร และวาลวน้ําชนิด Butterfly Valve ขนาด 
400 มิลลิเมตร เกิดความชํารุดเสื่อมสภาพเนื่องจากมีการใชงานที่ยาวนานและ
ตอเนื่อง  วาลวน้ําปดไมสนิท  น้ํารั่วซึม  ไหลยอนกลับ  และไมสามารถควบคุมการไหล
ของน้ําได  ซึ่งหากปลอยไวจะสงผลใหประสิทธิภาพในการสูบสงนํ้าลดลง  เคร่ืองสูบน้ํา
เกิดความชํารดุกอนเวลาอันควร และการบริหารจัดการน้ําไมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด  
                 ในการนี้ เทศบาลนครนครราชสีมามีโครงการบํารงุรักษาและซอมแซมเครื่องจักร
อุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ.2561 - 2565)หนา 3.1-118 ลําดับที่ 23 แตมิไดตั้งงบประมาณเพื่อการน้ีไว  
                ดังนั้น  เพื่อเปนการปองกันมิใหระบบผลิตน้ําประปาเกิดความเสียหาย  เพ่ือเปน
การรักษาทรัพยสินของทางราชการใหใชงานไดดีดังเดิม  และเพ่ือใหการบริหารจัดการ
น้ํามีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติใชจายเงนิสะสมตามขอ 89  แหงระเบียบกระทรวง 
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มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน                    
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม                      
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕61 เพ่ือดําเนินโครงการบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักร
อุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา  สําหรับเปนคาซอมแซมวาลวน้ําประจํา
เครื่องสูบน้ําของโรงสูบน้ําดิบลําตะคอง งบประมาณ 1,926,000 บาท                           
(หนึ่งลานเกาแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน)  รายละเอียดดงันี้ 

1. ซอมแซมวาลวน้ํา (Check Valve) ขนาด 400 มิลลิเมตร   จํานวน 6 ชุด 
2. ซอมแซมวาลวน้ํา (Butterfly Valve) ขนาด 400 มิลลิเมตร   จํานวน 6 ชุด 

 

         ทั้งน้ี  ยอดเงินสะสมของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ณ วันที่  
2 ตุลาคม 2563 หักรายจายตามระเบียบแลวจะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชจายได 
จํานวน 53,510,971.10 บาท (หาสิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ดสิบเอ็ด
บาทสิบสตางค)  
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณา
อนุมตัิใหใชจายเงินสะสมตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครบั 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินโครงการบํารุงรักษาและซอมแซม
เครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซมวาลวน้ํา
ประจําเคร่ืองสูบน้ําของโรงสบูน้ําดิบลําตะคอง  ขอไดโปรดยกมือครบั                           

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงนิสะสมเพ่ือดําเนินโครงการบํารุงรักษา                             
และซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา                                  
สําหรบัเปนคาซอมแซมวาลวน้ําประจําเครื่องสูบน้ําของโรงสูบน้ําดิบลําตะคอง               
แลวนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินโครงการบํารุงรักษา                             
และซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา                                  
สําหรับเปนคาซอมแซมวาลวน้ําประจําเครื่องสูบน้ําของโรงสูบน้ําดิบลําตะคอง               

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  9   
ระเบียบวาระที่  9   เร่ือง  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินโครงการ  
                                บํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณระบบผลิต  
                                และสูบจายน้ําประปา สําหรับเปนคาซอมแซม                    
                                เครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump                  
                                อัตราการไหล 1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง                     
                                หมายเลขครุภัณฑ ป.0๕5-46-0009  
     (สํานักการประปา) 
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 
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นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน   
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                    ตามท่ีสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  มีหนาที่ผลิตและใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนผูใชน้ําในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขางเคยีง  และพื้นที่ทหาร (คายสุรนารีและคายสุรธรรมพิทักษ)  เพื่อการ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอและทั่วถึง  โดยจากการตรวจสอบระบบสูบสงน้ําดิบของโรง
สูบน้ําลําตะคอง  พบวา  เคร่ืองสบูน้ําแบบ Vertical Turbine Pump อัตราการไหล 
1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง หมายเลขครุภัณฑ ป.0๕5-46-0009 ชํารุด
เสื่อมสภาพ  เนื่องจากมีการใชงานมาเปนเวลายาวนานและตอเนื่อง  โดยขณะเคร่ือง
ทํางานเกิดเสียงดังผิดปกติ  หากปลอยไวจนเกิดความชํารุดจนไมสามารถใชงานได               
จะสงผลกระทบตอประชาชนผูใชน้ํา  เกิดปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองทาํการซอมแซมใหมีความพรอมในการผลิตน้ําประปา
ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยโรงสูบน้ําลําตะคองมีเครื่องสูบน้ําที่ใชสูบสงนํ้าดิบมาผลิต
น้ําประปายังโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา  ทั้งหมดจํานวน 6 เคร่ือง  ปจจุบันมีการ
จัดซื้อเคร่ืองใหมเพ่ือใชงานทดแทนเคร่ืองเดิม จํานวน 3 เครื่อง  และไดทําการซอม
บํารุง (ซอมใหญ) จํานวน 2 เครื่อง  มีเพียงเครื่องสูบน้ําหมายเลขครภุัณฑ ป.0๕5-
46-0009  ที่ยังมิไดมีการปรับปรงุซอมแซมแตอยางใด   
                ในการนี้  เทศบาลนครนครราชสีมามีโครงการบํารงุรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักร
อุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปาบรรจุแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(พ.ศ.2561 - 2565)หนา 3.1-118 ลําดับที่ 23 แตมิไดตั้งงบประมาณเพื่อการน้ีไว   
                 ดังน้ัน  เพ่ือเปนการปองกันมิใหระบบผลิตน้ําประปาเกิดความเสียหาย                     
เพื่อเปนการปองกันมิใหประชาชนไดรับความเดือดรอนจากปญหาขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภคและเพ่ือเปนการรกัษาทรัพยสินของราชการใหใชงานไดดีดังเดิม                     
จึงขออนุมัติใชจายเงนิสะสมตามขอ 89  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
รับเงนิ การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงนิขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547   แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕61  เพื่อดําเนิน
โครงการบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา  
สําหรบัเปนคาซอมแซมเคร่ืองสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump อัตราการไหล 
1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง  หมายเลขครุภัณฑ ป.0๕5-46-0009  งบประมาณ 
1,845,000 บาท  (หนึ่งลานแปดแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน) 
                  ทั้งนี้  ยอดเงนิสะสมของสํานักการประปา  เทศบาลนครนครราชสมีา  ณ วันที่ 
2 ตุลาคม 2563   หักรายจายตามระเบียบแลวจะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจาย
ได จํานวน 53,510,971.10 บาท (หาสิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นเการอยเจ็ดสิบ
เอ็ดบาทสิบสตางค)  
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติ
ใหใชจายเงินสะสมตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง  

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครบั 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินโครงการบํารุงรักษา                    
และซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา                             
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สําหรบัเปนคาซอมแซมเคร่ืองสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump                  
อัตราการไหล 1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง  หมายเลขครุภัณฑ ป.0๕5-46-0009 
ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงนิสะสมเพ่ือดําเนินโครงการบํารุงรักษา                    
และซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา                             
สําหรบัเปนคาซอมแซมเคร่ืองสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump                  
อัตราการไหล 1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง  หมายเลขครุภัณฑ ป.0๕5-46-0009 
แลวนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการบํารุงรักษา                           
และซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา สําหรับเปน                   
คาซอมแซมเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine Pump  
อัตราการไหล 1,000 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง หมายเลขครุภัณฑ ป.0๕5-46-
0009 

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  10   
ระเบียบวาระท่ี  10  เร่ือง  ญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคเคร่ืองสูบน้ํา                
                                 ชนิดหอยโขง จํานวน 2 เคร่ือง (สํานักการประปา)                
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน   
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                     ดวยสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ไดรบับริจาคเคร่ืองสูบน้ํา
จากศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพ่ือใชประโยชนในสวนรวม
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล จํานวน ๒ เคร่ือง  ซึ่งเปนพัสดุของใหมไมเคยใชงานมา
กอน  ราคาเครื่องละ ๓๔๗,๗๕๐ บาท  รวมเปนเงนิทั้งสิ้น ๖๙๕,๕๐๐ บาท  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใชในกิจการประปาของโรงกรองนํ้าบานมะขามเฒา  โดยเปนเคร่ือง
สูบน้ํา ชนิดหอยโขงยี่หอ  Pentair - Southern Cross รุน ISO ๑๕๐x๑๒๕x๕๐๐  
เลขประจําเครื่อง ๒๐E๒๐๒๐W๐๒ และ ๒๐E๒๐๒๐ W๐๓ อัตราการไหล ๓๑๒ 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  ที่ระยะยกนํ้า ๖๕ เมตร  เครื่องสูบน้ํามีความเร็วรอบ ๑,๔๘๐ 
รอบตอนาที  ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องสูบน้ํา ๖๗ %  ยี่หอมอเตอรไฟฟา 
TECO  มอเตอรไฟฟาขนาด ๑๑๐ กิโลวัตต  มอเตอรไฟฟามีความเร็วรอบ ๑,๔๘๐ 
รอบตอนาที  มอเตอรไฟฟากระสลับ ๓๘๐ โวลต ความถ่ี ๕๐ เฮิรท ระบบไฟฟา ๓ 
เฟส ระดบัการปองกัน ๕๕   
                    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๗๘๒  ลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เร่ือง ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ (๑) กรณีขอหารือเก่ียวกับ
อํานาจหนาท่ีของสภาทองถ่ินในการรับเอาพัสดุที่มีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธ์ิแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุ เห็นวา
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  มาตรา 
๓ บัญญัติวาใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อ จัดจาง หรือการบริหารพัสดุ 
ในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติและขอกําหนดใดๆ ของหนวยงาน
ของรัฐที่อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
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และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓  มีเจตนาใหยกเลิกบทบัญญัติ
เก่ียวกับการพัสดุ สําหรับกรณีอ่ืนที่มิไดเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ     
ก็ยังคงดําเนนิการตามระเบียบที่เก่ียวของตอไป หากขอเท็จจริงปรากฏวา  กรณีมีผู
อุทิศใหเปนกรรมสิทธ์ิแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินหรือใหสิทธิเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือ มีภาระติดพัน  
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเม่ือไดรบั
ความเห็นชอบจากสภาหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน และเปนไปตามระเบียบ
อ่ืนที่เกี่ยวของ  แตอยางไรก็ดี หลังจากที่ไดรบัพัสดุมาแลวจะตองดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.
๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ตอไป 
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณา            
ใหความเห็นชอบตอไปดวย จักเปนพระคุณย่ิง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครบั 
ขอเชิญทานสท.ปรีชาครับ 

นายปรีชา     สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
๒ เมื่อไดอานเอกสารแลว ผมมีความเขาใจวาเรารับเอาเครื่องสูบน้ํามาแลวจึงมาขอ
ความเห็นชอบในภายหลัง ซึ่งปกติแลวทางสภาตองใหความเห็นชอบกอนจึงจะ
ดําเนินการตอไปได ผมจึงขอคําชี้แจงดวยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานรองบุญเหลือครบั 
นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน   
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ในกรณนีี้ก็คือทางศูนยบรกิารวิชาการแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดสงหนังสือมาเพ่ือบริจาคพรอมเคร่ืองสูบนํ้า เราจึงไดนํามา
ขอรบัรบัความเห็นชอบจากสภาเทศบาล หากทางสภาเทศบาลเห็นชอบดวยเราจึงจะ
ทําหนังสือตอบกลับไปวาทางสภาเทศบาลไดใหความเห็นชอบแลวครับ จากนั้นจึงจะมี
การสงมอบเครื่องสูบน้ําอยางเปนทางการครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน ๑๕ ทาน 

สมาชิกทานใดเห็นชอบใหรบับริจาคเคร่ืองสูบน้ําชนิดหอยโขง จํานวน 2 เคร่ือง                
ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ทาน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหรับบริจาคเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง จํานวน 2 เครื่อง                   
แลวนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหรับบริจาคเคร่ืองสูบน้ําชนิดหอยโขง จํานวน 2 เคร่ือง 
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ประธานสภาเทศบาล วันนี้ ไดประชุมครบตามระเบียบวาระแลวนะครับ ผมตองขอขอบคุณ                             
ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี                             
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล                                 
รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการสวน                           
ทานประธานชุมชน  สื่อมวลชน  และขาราชการทุกทาน ที่ไดเขารวมประชุมและรวม
สังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  
ขอปดการประชุมครับ 

เลิกประชุม    1๖.๐๐  น. 
 

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เมื่อวันที่   ๒๑   ธันวาคม  พ.ศ.  256๓ 
 

      (ลงชื่อ)        ปรีชา     สุขพานิช    ประธานกรรมการ 
                                             (นายปรีชา     สุขพานิช) 
      

(ลงชื่อ)          มติ  อังศุพันธุ    กรรมการ 
                 (นายมติ      อังศุพันธุ ) 
    

(ลงชื่อ)       นันทนา     แดงใหม  กรรมการ             สําเนาถูกตอง  
            (นางนนัทนา     แดงใหม ) 
                                      
(ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย กรรมการ      (นายพชร  อรรถวัชระธาดา)      

              (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       
                                                                                                      

(ลงชื่อ)   พงษศักดิ์  ตั้งสิทธิประเสริฐ กรรมการ     
             (นายพงษศักดิ์  ตั้งสิทธิประเสริฐ) 
                     

(ลงชื่อ)        สุกัญญา    ชํานิกุล        กรรมการ           
            (นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล) 
                                    

                               (ลงชื่อ)        สุพจน    ไทยสมัคร  กรรมการและเลขานุการ 
                (นายสุพจน    ไทยสมัคร) 
  
  
          สภาเทศบาลไดรับรองแลว    เมื่อวันท่ี                                                 

               
        (ลงชื่อ)                                        ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

                                            (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)    
 


