
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี  ๑ 
วันท่ี    ๑๐   กันยายน  ๒๕๕๖      เวลา    ๑๓.๓๐    น. 

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

ผู้มาประชุม 
 

  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล   
   ๒.  นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย    รองประธานสภาเทศบาล 
    ๓.  นางจุรีรัตน ์  ภูห้องไสย์  สมาชิกสภาเทศบาล     

๔.  นายฉัตร   สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายชลชาติ             ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล  
๖.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล  

  ๗.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล  
  ๘.  นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙.  นายปิติพงศ์   พราหมณี   สมาชิกสภาเทศบาล 
      ๑๐.  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๑.  นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๑๒.นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๓. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
      ๑๔. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๕. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๖. นายสุรพจน์   หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๗. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล    
    ๑๘. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
        ๑.  นายพงษ์ศักด์ิ     ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล     ลาประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
     ๑.  นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี       
  ๒.  นายบํารุง    เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี 
                     ๓.  นายวีรพงษ์   พงษ์บุญ   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

   ๔.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
    ๕.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
     ๖.  นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
    ๗.  นายคํารณ    สมบูรณ์รัตน์  รองปลัดเทศบาล 

๘.  นายวีระชัย   ทองไพบูลย์   รองปลัดเทศบาล  
    ๙. นายกัมปนาท   บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
    ๑๐. นายจิรศักด์ิ   กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
    ๑๑. นางนิลุบล   โชคบัญชา   ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
   ๑๒. นางอธิชา   รุมพล  ผู้อํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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      ๑๓. นายเฉลิม    ราชอาสา    ผู้อํานวยการสํานักการประปา 

๑๔   นายประสิทธิ์   มหาวีระวัฒน์    แทน ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๕. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
๑๖.นายวรเศรษฐ์     พฤฒิศาสตร์   ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาหาร  

    ๑๗. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
          ๑๘. นางสาวนิตยา   เพลิดจันทึก     ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
   ๑๙. นางเนตรดาว  ทองประกอบ   ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 

๒๐. นางนิยดา  เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   ๒๑. นางคู่ขวัญ  บุญชัยสุข  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  ๒๒. นายนิคม     เหาะสูงเนิน    รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

๒๓. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
๒๔. นายเนติวิทย์   เริงสุขพิพัฒนะ   รก. ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
๒๕. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๖. นางฉันทจิต      หม่ันมา    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ๒๗. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๒๘. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 

๒๙. นายบุญเชิด     พิณปรุ     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  ๓๐. นายสมบัติ    สังข์ในเมือง  หัวหน้างานรักษาความสงบฯ 

๓๑. นายประเวชพล   นนทะไชย      ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๓ 
 ๓๒. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

๓๓. นางสาวปริณดา   พิทักษ์ธานินทร์   หัวหน้าแผนงานและโครงการ  
    ๓๔. นายสายชล   ประณีตพลกรัง    หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ 

๓๕. นางสาววาสนา  สนิทโกศัย    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว 
๓๖. นายศุภชาติ  เจริญวิวัฒนพงษ์  หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 

      ๓๗. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
     ๓๘.  นางสาวณัฐกานต์   บางกระ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
    ๓๙.  นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
                     ๔๐. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ   จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
   ๔๑. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    ๔๒. นายฉัตรชัย   ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
    ๔๓. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๔. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก  พนักงานจ้างท่ัวไป 
   ๔๕. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๖. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ๔๗. นางสาววีณา   มานะตะคุ    พนักงานจ้างท่ัวไป 

๔๘. นางภัทมาภรณ์    บุญชู    เจ้าพนักงานการคลัง ๔ 
๔๙. นางสาวศศิกานต์     ดาดพุดซา     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔  

   ๕๐. นางกิตติยา   ศิลป์ประเสริฐ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๗ว 
    ๕๑. ร.ต.กสินธ์   เนื่องสุวรรณลักษณ์  ประธานชุมชนหลังวัดสุทธจินดา 
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๕๒. ส.อ.อิสระ     ทองปลอดภัย    ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 
๕๓. ร.ต.นรินทร์   คงหม่ืนไวย์    ประธานชุมชนบ้านสก 
๕๔. นายประมวล   เกษียรจังหรีด   ประธานชุมชนสุรวิชัย 
๕๕. ร.ต.ต.ประมูล   นากกระแสร์  ประธานชุมชนจิระพัฒนา 
๕๖. นางทองม้วน    แขนโคกกรวด   ประธานชุมชนเบญจรงค์ซอย ๕ 
๕๗. นายอําพร    ม่วงฉะ     ประธานชุมชนราชนิกูล ๑ 
๕๘. นายสมศักด์ิ   ภัทรานุกูลรัตน์     ประธานชุมชนหลังวัดสามัคคี 
๕๙. นายแสง   เลี้ยงพรม  ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ – ทุ่งสว่าง 
๖๐. นางทรงวุฒิ   เสาร์ยะวิเศษ      ประธานชุมชนวัดศาลาลอย 
๖๑. นางสุนิตย์      ระคนจันทร์    กรรมการชุมชนเบญจรงค์ซอย ๕ 
๖๐. นางสมศรี     ตันติรัตน์   ประธานชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม 
๖๑. พันเอกเสมอ   คงมา    ประธานชุมชนเดชอุดมพัฒนา 
๖๒. นายสุเทพ    เสมามอญ  ประธานชุมชนเอ็มแบ๊คสามัคคี 
๖๓. นายสุรชัย      สายจะบก  ประธานชุมชนตะคองเก่า 

   ๖๔. นางถนอมศรี  มุ่งฝากกลาง   ประธานชุมชนหลักร้อย 
    ๖๕. นางลออศรี    ศรีไสย     ประธานชุมชนย่าโม ๔ 

๖๖. นายอ้ัน     ศรีสวัสด์ิ   ประธานชุมชนสําโรงจันทร์ 
๖๗. นางสาวอรวรรณ   ปัทมลฑล    ประธานชุมชนราชสีมาพัฒนา 
๖๘. เด็กหญิงพรนภา   หนองพุดซา       โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๖๙. นายอนุชา    อินทรชนะ   โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๗๐. เด็กหญิงอัญชลี   วิชัย   โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๗๑. เด็กหญิงชิษณุภรณ์    แย้มจอหอ  โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๗๒. เด็กหญิงชลธิชา    สุวรรณพัฒน์  โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๗๓. นางสาวศิราณี     คงศรี   โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๗๔. เด็กหญิงปิยะพร    ชื่นตา   โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๗๕. เด็กหญิงบุณยนุช   มุ่งแรมกลาง  โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๗๖. เด็กหญิงสุธิดา    แซ่ตั้ง   โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๗๗. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    อํานวยศิลป์  โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๗๘. นางสาวฐะพิมพ์    เหมือนทับ  โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๗๙. เด็กหญิงโสธิตา    โยโส   โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๘๐. เด็กหญิงอริสา    วิเศษทรัพย์  โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๘๑. เด็กหญิงประภัสสร   แสงสุข   โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๘๒. นายวุฒิชัย    อิงไธสง   โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
๘๓. นายธีรพงศ์    จินดารัตน์  โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 

   ๘๔. นายภัทร     เทียมพล   KCTV 
   ๘๕. นางสาวภูศรัญญา   ชัชวาล    KCTV 
    ๘๖. นางเสาวณีย์  สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 
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เริ่มประชุม  เวลา     ๑๐.๓๐       น. 
               โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี๑  
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่าน
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญแห่งเทศบาลนคร
นครราชสีมา สมัยท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕๖   

นายอารมณ์  ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

                              ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
   เรื่อง  เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยท่ี ๓ 
                                       ประจําปี ๒๕๕๖ 
                               ................................. 
       ด้วยประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาขอให้เปิดประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สมัยท่ี ๔ ประจําปี  ๒๕๕๖ ต้ังแต่วันท่ี  ๖  กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มีกําหนด
ไม่เกิน  ๑๕  วัน  เพ่ือเสนอญัตติออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๒๕๕๖ ต้ังจ่ายรายการใหม่  และญัตติอ่ืนต่อสภาเทศบาล  
     อาศัยอํานาจตามนัยมาตรา ๒๖ แห่งพะราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงให้เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา สมัยท่ี ๓ ประจําปี ๒๕๕๖ ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ เป็น
ต้นไป   มีกําหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน 
     ประกาศ ณ วันท่ี    ๕  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖    
                 วินัย  บัวประดิษฐ์ 
          (นายวินัย  บัวประดิษฐ์) 
                              ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ผมขอแนะนํา นายวีรพงษ์  พงษ์บุญ  นิติกร
ชํานาญการพิเศษ ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้สังเกตการณ์จาก
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  ยินดีต้อนรับนะครับ 
และเรื่องท่ี ๑ ขอแก้ไข  ในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล หน้า ๒๑ งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการถังแยกตะกอน บรรทัดท่ี ๑นับจากล่าง ขอแก้ไขจาก(สํานักการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม)  เป็น  (สํานักการช่าง)  และ  หน้า ๒๔  ต่อจากบรรทัดสุดท้าย 
ในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ขอเพ่ิมเติมข้อความ  ต่อจากบรรทัดสุดท้าย  เพ่ือขุดสระพักน้ําดิบ บริเวณ
โรงผลิตน้ําบ้านใหม่หนองบอน ระยะท่ี ๓ 
เรื่องท่ี  ๒ เนื่องจากว่ามีหน่วยงานในเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการ 
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ใหม่ รวมท้ังสิ้น  ๓๓  รายการ  เนื่องจากเป็นการโอนลดงบประมาณ และโอนเพ่ิม
ไปต้ังจ่ายรายการใหม่   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท้ังหมดเทศบาล
นครนครราชสีมาจึงได้รวมทุกรายการเป็นญัตติเดียวจึงอยากจะ ถามความเห็น
สมาชิกสภาเทศบาล ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้  เสนอญัตติเพียง
ญัตติเดียว แต่แยกพิจารณาแต่ละสํานัก  แต่ละรายการ ๆ  ไปเรื่อย ๆ นะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับขอได้โปรดยกมือครับ ถ้าไม่มี สมาชิก
เห็นชอบตามท่ีเสนอมานะครับ  ผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับ    

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  รายงานผลการบันทึกข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
2    ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ปรับปรุงรูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินข้ึนใหม่เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ท้ังนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
ส่วนราชการและการจัดทํางบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (Electronic  
Local Administrative Accounting System(e-LAAS)) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยให้ใช้ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
รวมถึงการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ท่ีได้จัดทําไปแล้วหรือกําลังจะดําเนินการต่อไป 
       เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี  2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้เป็น 
ไปตามนัยหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทําเทศบัญญัติดังกล่าว จึงได้มีการ
นํางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่ี
ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาเข้าสู่ระบบ (e-LAAS)  เรียบร้อยแล้ว  จึงนําเรียนให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านทราบ  นะครับ 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3   ประจําปี  2556  ครั้งท่ี 3   เม่ือวันท่ี  30  สิงหาคม  2556 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๕    ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๕  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๓  เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๖                            
ขอได้โปรดยกมือครับ   

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน    ๑๔   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๔  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ   
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สมัยท่ี ๓ ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๖   แลว้นะครับ                                 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย

สามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖     
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ในวาระท่ี  1    
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

เรียน   ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมาเรื่องงบ 
ประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับ
นี้ มาเพื่อโปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ในสมัย
ประชุมนี้ ซ่ึงได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวมาด้วยแล้ว   
   ตามที่สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปแล้ว  นั้น 
    บัดนี้ปรากฏว่าเทศบาลนครนครราชสีมามีความจาํเป็นต้องต้ังงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับ
เทศบาลนครนครราชสีมามีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับ 
เป็นเงินท้ังสิ้น ๙๓,815,000 บาท ทําให้มีความจําเป็นต้องต้ังงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 เป็นเงินท้ังสิ้น ๙๓,815,000 บาท 
   โดยแยกเป็นรายจ่ายตามด้านแผนงาน ของงบประมาณท่ัวไปได้ ดังนี้ 
 

งบท่ัวไป  
ด้านบริหารท่ัวไป  
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6,000,000 บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,500,000 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 4,000,000 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน ๗๓,๓๔๐,๐๐๐ บาท 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง ๑,975,000 บาท 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๙๓,815,000 บาท  
 จึงได้แถลงมาเพ่ือให้สภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้โปรดพิจารณาต่อไปด้วย  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 

ขอเชิญ  ส.ท. สุกัญญา  ชํานิกุล  ครับ 
นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๔ ขอเรื่องแรกนะคะจะขออนุญาตพูดเป็นเรื่องๆไป  
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พอจบแล้วค่อยตอบคําถามนะคะ  เรื่องแรกเป็นเรื่องงบรถรางพ่วง น่าจะเป็นเรื่อง
ค่อนข้างใหม่เพราะว่าเทศบาลเรายังไม่เคยจัดซ้ือจัดจ้างรถรางพ่วงเลย และก็อยู่ใน
ส่วนของงบงานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา คาดว่าเรื่องรถรางพ่วงนี้น่าจะมาใช้
สําหรับเด็กนะคะ  แต่ดิฉันมีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าตาม พ.ร.บ.  ของเทศบาล พ.ศ.  
๒๔๙๖   ดิฉันอยากเรียนถามท่านประธานสภา ฝากไปถึงท่านผู้บริหารช่วยตอบว่า
จริงๆ แล้วการจัดซ้ือรถรางเป็นภารกิจหรือเป็นหน้าท่ีของเทศบาลหรือเปล่าเพราะ 
ถ้าเกิดดูตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕  หน้าท่ีของเทศบาลตําบล  
ไล่มาเรื่อย ๆ จนถึงมาตรา  ๕๗ หน้าท่ีของเทศบาลนคร  มีหลายข้อด้วยกันดิฉันไม่
ทราบจริงๆ ว่าเรื่องนี้สามารถท่ีจะเข้าในข้อไหนได้ในมาตราได้  ถ้าเกิดมีระเบียบ 
หรือข้อยกเว้นอย่างไรก็ให้ทางผู้บริหารชี้แจงด้วยนะคะ  สําหรับเก่ียวกับภารกิจ
หน้าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างรถราง   เรื่องต่อไปเป็นเรื่องการจัดซ้ือรถกําจัดขยะ 
จํานวน  ๔,๒๐๐,๐๐๐  บาท  ดิฉันเห็นด้วยนะคะในเรื่องของการจัดซ้ือรถขยะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการประชุมเก่ียวกับเรื่องสํานักการศึกษา  ผู้อํานวยการของ
แต่ละจังหวัดก็มาประชุม  ก็จะชมเมืองโคราชเรามากเลยว่า เมืองโคราชเทศบาล
เราไปท่ีไหนก็มีแต่ความสะอาด โดยตัวเราเองก็อาจจะยังไม่ทราบเรายังคิดว่าของ
เราน่าจะยังไม่เรียบร้อย แต่คนอ่ืนก็มองเราว่าสะอาดเราก็ดีใจ แต่ว่าการจัดซ้ือรถ
ขยะครั้งนี้คือดิฉันไม่มีความรู้ พอดีมีข้อความหนึ่งว่า ใช้ระบบอัดท้าย  คือเม่ือ
สมัยก่อนถ้ารถขยะไปทางไหนเวลาเก็บขยะก็จะมีน้ําออกมาจากรถขยะไหลไปตาม
ทาง บางครั้งก็สกปรกและมีกลิ่นเหม็น ดิฉันก็เป็นห่วงว่ารถคันนี้สามารถท่ีจะ
ป้องกันน้ําสกปรกท่ีจะไหลลงถนน คือจริงๆ แล้วอยากให้สะอาดท้ังความสะอาด
และก็กลิ่นด้วยมีแค่นี้ และก็ขอชมว่าจริง ๆ แล้วเมืองเราก็สะอาดอยู่แล้วนะคะ  
ต่อไปเรื่องของงบก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนมิตรภาพ  ซอย ๑๕ งบ 
ประมาณ ๓๐  ล้านบาท โครงการนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งจริงๆ ตรงนี้เป็นพ้ืนท่ี เขต ๔  
แล้วถนนเส้นนี้เป็นถนนท่ีมีปัญหามากเป็นถนนทางเข้าการเคหะและเป็นถนนท่ี
เป็นปัญหามากคือถ้าฝนตกทุกครั้งถ้าฝนตกแรงน้ําจะท่วม เพราะฉะนั้นการสัญจร
ไปมาระหว่างถนนเส้นนี้เข้าเคหะค่อนข้างท่ีจะลําบาก  และท่ีสําคัญถนนเส้นนี้
ซ่อมแซมบ่อยมากซ่อมแซมครั้งหนึ่งปัญหาจราจรก็เกิดข้ึนนะคะ รถจะติดขัดมาก
ชาวบ้านก็ว่า  ดิฉันคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนเขต ๔ หรือคนในเคหะ
มาก ดิฉันเห็นด้วยควรจะก่อสร้างแต่ก็มีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าในช่วงเวลาท่ีก่อสร้าง 
ดิฉันอยากจะทราบว่าเรามีการจัดจราจรอย่างไรเพ่ือท่ีจะไม่ให้ตรงนั้นติดขัดในช่วง
เช้า และช่วงเย็น  และข้อท่ีสองคืออยากจะเรียนถามว่าถ้าทําถนนเส้นนี้ ทําทาง
ระบายน้ํา  บริเวณซอย ๑๕  สามารถท่ีจะแก้ปัญหาน้ําท่วมบริเวณหน้าเซฟวันได้
หรือไม่ ขอฝากด้วยนะคะ  และเรื่องสุดท้าย เรื่องการขุดสระพักน้ําดิบ  จํานวน 
๓๕ ล้านบาท จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  
เพราะช่วงนี้น้ําประปาเราไม่ค่อยจะไหลอาจจะเป็นเพราะสาเหตุท่ีว่าเราไม่มีน้ําดิบ  
ถึงแม้ฝนจะตกเราก็ยังเกิดภาวะแล้ง คือไม่มีน้ําท่ีจะใช้ในการผลิตน้ําประปาให้
ประชาชนใช้และดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องท่ีดี  คือเราอาจจะต้องใช้วิธีการขุดและ
ก็เก็บน้ําของเรา ปัญหาอาจจะมีสมาชิกหลายๆ ท่านอาจจะไม่ทราบ   ก่อนหน้านี้
ฝ่ายบริหารก็ได้เชิญสมาชิกหลายคน ลงไปดูพ้ืนท่ีจริง  แต่ว่าอีกหลายท่านยังไม่
ทราบรายละเอียดอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องใช้เงินถึง  ๓๕  ล้านบาท  ก็อยากให้ 
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ท่านผู้บริหารช่วยชี้แจงรายละเอียดว่า ๓๕ ล้านบาทว่าใช้ทํามีอะไรบ้างเพราะว่าใช้
เก็บกักน้ําอย่างเดียว ดิฉันคิดว่าคงจะไม่ได้ใช้เงินถึง  ๓๕ ล้านบาท  แต่ก็อยากให้
ผู้บริหารทําความเข้าใจนิดหนึ่ง  ดิฉันทราบแล้ว แต่อาจจะมีอีกว่าหลายคนยังไม่
ทราบรายละเอียดตรงนี้ ก็ขอฝากให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงเรื่องนี้นิดหนึ่งว่า ถ้าเราขุด
สระตรงนี้เป็นการกักเก็บน้ําเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และหน้าแล้งของเราค่อนข้าง
ยาว ดิฉันอยากทราบว่าเราสํารองน้ําตรงนี้ใช้เป็นน้ําดิบได้ก่ีวัน  ก่อนท่ีจะมีน้ําดิบ
จากแหล่งอ่ืนมาใช้ดิฉันขอถามแค่นี้ก่อนนะคะ  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่     
ขอเชิญ ส.ท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
   

เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมพันตรีวินัย สายต่างใจ สมาชิกสภาเทศบาล 
นครนครราชสีมา เขต ๓ ผมขออนุญาตประเด็นของเรื่องการขุดสระพักน้ําดิบ 
อาจจะเป็นการสนับสนุนเพ่ิมเติมกับท่านสมาชิกท่ีได้อภิปรายไปเม่ือสักครู่ ในเรื่อง
ของกการขุดสระพักน้ําดิบ  ๓๕  ล้านบาท  ผมก็เห็นด้วยนะครับ  เม่ือประมาณ
สองสัปดาห์หลายท่านในเขตเทศบาลก็จะได้รับทราบว่ามีพ่ีน้องประชาชน
เดือดร้อนเรื่องของน้ํา ประปาไม่ไหลสาเหตุเรื่องของปริมาณน้ําดิบสํารองเราไม่
เพียงพอ  เท่าท่ีทราบจากผู้บริหาร ญัตตินี้ ๓๕  ล้านบาท  ผมไม่มีปัญหานะครับ
ผมเห็นว่าผมเห็นด้วยเพราะ ว่าท่านคงชี้แจงว่าใช้อะไรบ้าง  ผมมีประเด็นเรื่อง
ประปาอยากจะนําเสนอแนะให้ท่าน  เพ่ือว่าต่อไปท่านอาจจะต้องเพ่ิมเป็นวาระ  
หรืองบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาน้ําประปาเพ่ิมเติม  เนื่องจากผมได้ไปศึกษาตัวแผน
ท่ีน้ําบาดาลในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีสํานักงานบ่อน้ําบาดาล  ซ่ึงครั้งแรก
ผม  จากท่านท่ีปรึกษาเชลงศักด์ิ  มานุวงศ์   ตัวผมเองไปดูท่ีสํานักงานน้ําบาดาลก็
ได้ข้อมูลว่าน้ําบาดาลในเขตเมืองของเราโดยเฉพาะพ้ืนท่ีรอยต่อเทศบาลนคร
นครราชสีมากับตําบลหนองไผ่ล้อม  และตําบลหนองจะบกมีแหล่งน้ําใต้ดินน้ําท่ี
เป็นน้ําดีนะครับ น้ําสะอาดน้ําไม่กร่อยและมีน้ําใต้ดินมหาศาล ผมอยากจะเรียน
นําเสนอเรื่องของประปานี้ว่าฝากให้กับทางท่านผู้บริหารลองพิจารณาว่า จุดไหนท่ี
เรามีแทงค์น้ําหรือมีบ่อพักน้ําใกล้ๆ ในจุดแถวตําบลหนองจะบก  หรือตําบลหนอง
ไผ่ล้อมท่ีติดกับเขตเทศบาลเรา ถ้าเราสามารถทําเรื่องขุดเจาะดึงบ่อน้ําบาดาลมา
แก้ปัญหาประปาในเขตเมืองเราได้ ก็จะทําให้สถานการณ์ขาดน้ําประปาในเขต
เทศบาลเราน้อยลง  เป็นการทําให้พ่ีน้องประชาชนมีความเดือดร้อนน้อยลงครับ
แก้ปัญหาการใช้น้ําได้เป็นอย่างดีนะครับก็อยากจะฝากเรียนท่านผู้บริหารไว้ครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญท่าน  ส.ท. ชลชาติ  ตันจินดาประทีป  ครับ 

นายชลชาติ  ตนัจินดาประทีป  
สมาชิกสภาเทศบาล  

ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผม นายชลชาติ  ตันจินดาประทีป  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๑  วันนี้เห็นเด็กนักเรียนมาเยอะๆ ผม
เลยนั่งดูเรื่องรถราง  รถรางจริงแล้วผมมาเปิดดูใน Google  รถรางคือพาหนะชนิด
หนึ่งท่ีอยู่บนรางผมก็เลยคิดว่า ทุกวันนี้แล้วใช้ศัพท์ถูกหรือเปล่า  ผมอยากให้น้องๆ 
ให้เข้าใจว่ารถรางในปัจจุบันนี้สามารถมาใช้กับรถชมเมือง  และวิ่งโดยไม่ต้องใช้ราง 
 
ด้วยล้อก็ได้ แต่สมัยก่อนจะไม่ได้ ต้องใช้รางอย่างเดียว  อีกเรื่องหนึ่งคือว่าผมไม่รู้
ว่าจะเข้าใจถูกหรือเปล่ารถรางพ่วงท่ีเราจะซ้ือจํานวน ๔ คัน  คันละ  ๑  ล้านบาท  
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ใช่รถท่ีเรานํามาใช้รับส่งนักเรียนจากหน้าย่าโมไปโรงเรียนเช้ากับเย็นใช่หรือไม่ครับ  
รู้สึกว่าจะเป็นรถเช่า  ข้อท่ีสองว่าทําไมเราใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง
ท้ังท่ีน้ํามันเบนซินราคาสูงกว่าน้ํามันดีเซล หรือว่าเราจะซ้ือเครื่องยนต์เบนซินเพ่ือ
ในอนาคตมาติดแก๊สหรือไม่ อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ  ถ้าหากว่าเราซ้ือรถรางแล้ว
ช่วงเวลากลางวันท่ีเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้
ไหม  และวันเสาร์ – อาทิตย์ ถ้าเราสามารถทําได้มากกว่าการรับ – ส่งนักเรียน
สามารถนํามาจัดเก็บรายได้ ได้หรือไม่   ผมขอฝากด้วยนะครับท่านประธานสภา  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญท่าน ส.ท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ผม   นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ขอหารือท่านประธานครับ คือเราจะอภิปราย
ในส่วนของสมาชิกก่อนแล้วก็ให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามเป็นข้อ ๆ  ไป หรือจะให้
สมาชิกอภิปรายจบก่อนแล้วค่อยให้ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี   ๓  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๖  ให้สมาชิกอภิปรายท้ังหมดก่อน  แล้วผู้บริหารค่อยตอบข้อซักถามครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญท่าน ส.ท. ณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ  ครับ 

นายณัฏฐช์ยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผม  นายณัฏฐ์ชยกร  สุวฒันะพงศ์เชฏ  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๑  ในส่วนงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสายพานลําเลียง
นะครับ  จํานวนเงิน  ๓  ล้านบาท  ทราบมาว่าอายุการใช้งานของสายพานตัวนี้อยู่
ได้ประมาณ  ๒ ปี เราจะสามารถหาวัสดุทดแทนหรือว่าวัสดุท่ีคงทนถาวรมาใช้ได้
ไหมและก็ค่าบํารุงรักษาท่ีเกิดข้ึนประมาณ  ๓   ล้านบาท  ถือว่าเป็นค่าบํารุงรักษา
ค่อนข้างแพงและถ้าเกิดข้ึนทุกปี  ๆ ก็จะเป็นรายจ่ายประจํา  และวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งโรงกําจัดขยะ ท่ีนําขยะไปรีไซเคิล นําไปทําปุ๋ย หรือนําไปผลิตไฟฟ้าใน
ส่วนตรงนี้ทําให้เกิดรายได้ข้ึนมาหรือยัง  เพราะว่าในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
ยังไม่ได้ตั้งรับไว้เป็นรายได้ของเรา  ซ่ึงถ้าเรามารายได้ในส่วนนี้มาชดเชยมาเป็นค่า
บํารุงรักษาท่ีเราต้องจ่ายไป น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญท่าน ส.ท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ผมมี  ๓ เรื่อง และขอต้อนรับน้องๆ โรงเรียน
เทศบาล ๔  ครับ  เรื่องแรกท่านประธานดูหน้าท่ี ๑๙  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  ค่าครุภัณฑ์  รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง  อเนกประสงค์  
๘,๕๐๐,๐๐๐  บาท  วันนี้ดีใจครับก็ได้มีโอกาสทํางานกับทีมดับเพลิงเทศบาลนคร
นครราชสีมาเป็นนโยบายของท่านนายกสุรวุฒิ  เชิดชัย  ท่ีคิดว่าเราควรจะอยู่ใน
เหตุการณ์ไฟไหม้ภายในเวลา  ๑๕ นาที  และเราได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการทํางานของ 
ทีมงานดับเพลิงเทศบาลของเราค่อนข้างจะทํางานได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีข้อสังเกต
ก็คือว่าท่ีเรานําเสนอซ้ือรถคันใหญ่จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
มีตรอกซอกซอยเป็นจํานวนมาก  รถคันใหญ่อาจจะเข้าไปลําบาก  และมีปัญหาใน
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การดับเพลิงด้วย อันนี้เป็นข้อคิดกับอนาคตข้างหน้า  เผื่อจะมีงบประมาณเพ่ิมเติม
ในการจัดซ้ือรถเล็กก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยครับ  เรื่องท่ี  ๒ ก็ขอฝากวันนี้มีน้องๆ 
ของโรงเรียนเทศบาล ๔  และมีงบประมาณของโรงเรียนเทศบาล ๔ ด้วย ก็กราบ
ขอบคุณแทนน้องๆ สู่ฝ่ายบริหารว่าจะดูแลแก้ไขโครงสร้างของโรงเรียนเทศบาล ๔  
งบประมาณวันนี้น้อง ๆ กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับว่า  ในท่ีนี้  ส.ท. 
ทุกเขต  พร้อมผู้บริหารจะเตรียมหางบประมาณเพ่ือปรับปรุงโรงเรียนของเราถือว่า
น้องๆ วันนี้อนาคตข้างหน้าก็ฝากน้องๆ ว่าเราเป็นห่วงเป็นเด็กวันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใน
วันหน้านะครับ ถือว่าโรงเรียนเทศบาล ๔ ของเราก็เป็นโรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบ
โรงเรียนหนึ่งและได้ออกรายการทีวีช่อง ๓ ด้วยนะครับ ขอบพระคุณคณะผู้บริหาร
ให้ความกรุณาโรงเรียนเทศบาล๔  ในการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
เรียน ปรับปรุงอาคารเรียน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญท่าน ส.ท. สุกัญญา  ชํานิกุล   ครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล สมาชิกสภา 
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๔  ต่อจากเรื่องเม่ือสักครู่ท่ีพูดถึงเรื่องการขุดสระ
เพ่ือเก็บน้ําดิบมาทําน้ําประปา ดิฉันสงสัยว่ากรณีท่ีขุดสระแล้วจะมีดินท่ีขุดออกมา
อยากจะทราบว่าดินท่ีขุดเราเอาไปทําอะไรได้บ้าง   แต่เห็นท่านรองบุญเหลือ  ขอ
อนุญาตเอ่ยนาม ท่านบอกว่าจะเอาดินท่ีขุดออกมาไปถมโรงกําจัดขยะดิฉันว่าเป็น
ความคิดท่ีดี  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญท่าน ส.ท. ปิติพงศ์   พราหมณี   ครับ 

นายปิติพงศ์   พราหมณี    
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ในหน้า ๑๘ ครับ หมวดเงินอุดหนุน
สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับกองทัพภาคท่ี ๒ เพ่ือจัดทําโครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ําอิสระภักดีพ้ืนท่ี  ๑๘  ไร่ ผมอยากทราบว่าอ่างเก็บน้ําทําไว้เพ่ืออะไรเพราะ
อยู่ในกองทัพ เอาไว้ก้ันน้ําฝนท่ีมาตอนน้ําท่วม หรือว่าน้ําในส่วนนี้เก็บน้ําได้แล้วเรา
สามารถเอาไปทําน้ําประปาได้ด้วยหรือไม่ ผมสงสัยในประเด็นนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปรายผมจะให้คณะผู้บริหารชี้แจงนะครับ   
ขอเชิญท่านรองบํารุง  เจริญพจน์  ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์   
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพทุกท่าน  
คําถามท่ีท่านถามเก่ียวกับเรื่องรถราง   ท่านมีความสงสัยเก่ียวกับเรื่องระเบียบ
ภาระ หน้าท่ี ก็เรียนตามนี้นะครับว่าเทศบาลมีภาระหน้าท่ีมีอํานาจตามพระราช 
บัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  ท่านจะเห็นว่า ถ้าท่านมีพระราชบัญญัติเทศบาล
ท่านจะเห็นว่าในมาตรา ๕๐  มาตรา ๕๑  เป็นอํานาจหน้าท่ีเทศบาลตําบล  
มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ เป็นอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลเมือง  และมาตรา ๕๖  
มาตรา ๕๗  เป็นอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลนคร  เทศบาลนครมีอํานาจหน้าท่ี
จัดการเรื่องทุกเรื่องท่ีเก่ียวกับเทศบาลท้ังหมดจะรวมอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล 
ตําบล และเทศบาลเมืองเข้าไปด้วย ต้องกราบเรียนว่ารถรางมีหลายจังหวัด มี
หลายเทศบาลท่ีจัดซ้ือรถรางเพ่ือนํามาใช้ในหลายวัตถุประสงค์  ผมยกตัวอย่างว่า
เทศบาลนครเชียงรายเขาซ้ือรถรางมาไว้ใช้สําหรับการท่องเท่ียวนะครับ  ก็เป็น
อเนกประสงค์อย่างหนึ่งเท่าท่ีทราบและสอบถามกันมานอกจากเรื่องท่องเท่ียวเขา
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ยังใช้ในเรื่องอ่ืนเข้าไปด้วยนะครับ  และยังมีเทศบาลตําบลเล็กๆ อีกหลายเทศบาล
ทางภาคเหนือจังหวัดน่านก็ซ้ือรถรางไว้ใช้นะครับ  ของเราเริ่มต้นจากการท่ี  
นายกฯ สุรวุฒิว่าจะซ้ือรถราง เพ่ือนสมาชิกหลายท่านก็สงสัยว่า รถรางเราซ้ือมา
เราจะใช้ได้ไหม  ไม่ใช่แต่เพ่ือนสมาชิกนะครับ  แม้แต่คนจะซ้ือท่ีเก่ียวโยงสํานัก
การศึกษาอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล มีหลายส่วนจะเป็นเรื่องปัญหาจราจรก็เป็น
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลท่านจะเห็นว่าไฟแดงก็ดี ไม่ใช่อํานาจโดยตรงแต่เราก็ใช้
อํานาจทาง พ.ร.บ. เทศบาลไปแก้ไข  และก็ไปดําเนินการเก่ียวกับไฟแดงทางแยก
ต่างๆ นะครับเป็นงบของเทศบาล  เราร่วมกับสถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา  
ท่านหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราซ้ือมาแล้วก็ใช้รับ – ส่งนักเรียนจะเป็นภาระหน้าท่ี
ของเราหรือไม่ ก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าในเรื่องขนส่งนักเรียนก็อยู่ในเรื่องภาระ 
หน้าท่ีของเทศบาลตามเทศบัญญัติ  เขาบอกเรื่องขนส่งเอาไว้ด้วยก็ตีความอย่าง
กว้าง เพ่ือให้ภารกิจตรงนี้สมบูรณ์นอกจากเรื่องขนส่งจะมีภาระหน้าท่ีของเทศบาล
เก่ียวกับเรื่องสาธารณูปการหลายท่านตีความเรื่องสาธารณูปการว่าเป็นเรื่องเฉพาะ 
ใช้เฉพาะการศาสนา  ความจริงไม่ใช่ความหมายของสาธารณูปการซ่ึงกําหนดไว้ใน
เทศบาลเม่ืออํานาจหน้าท่ีเทศบาลเมือง  ซ่ึงเทศบาลนครก็มีอํานาจหน้าท่ีในส่วน 
นี้ด้วย คําว่าสาธารณูปการในตามความหมายของทางปกครองสาธารณูปการ
หมายถึงบริการสาธารณะซ่ึงดําเนินการโดยองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชนโดยการ
ควบคุมของรัฐบาลซ่ึงได้แก่การบริการเรื่องเคหะสถานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม  
อนามัย ความปลอดภัย  สันทนาการและบริการอ่ืนๆ ตามความต้องการของ
ประชาชนและเป็นภารกิจท่ีไม่หวังผลกําไรต้องเรียนว่ารถรางท่ีเรานํามาใช้เราไม่ได้
หวังกําไร เรานํามาใช้แก้ไขปัญหาจราจร และอีกส่วนหนึ่งท่านจะเห็นว่าถนน
มิตรภาพมีโรงเรียนหลายโรงเรียนท่ีตั้งอยู่นับต้ังแต่โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเมือง  
โรงเรียนสุรนารี  และ อ.ศ.น.  ต้ังอยู่เรียงกันเป็นแถว  ตอนเย็นๆ ท่านเห็นว่าถนน
มิตรภาพมีรถผู้ปกครองมารับลูกหลานเป็นจํานวนมากทําให้รถติดมิตรภาพเป็น
ถนนเส้นใหญ่การจราจรคับค่ัง เราก็พยายามแก้ไขจราจรส่วนหนึ่ง  อีกส่วนหนึ่ง
รถรางเราไม่ได้นํามาใช้แต่เฉพาะเรื่องรับ–ส่งนักเรียนอย่างเดียววันเสาร์  – อาทิตย์  
ในอนาคตข้างหน้าเราก็คงจะใช้เก่ียวกับเรื่องการท่องเท่ียวซ่ึงก็เก่ียวข้องกับอํานาจ
หน้าท่ีเทศบาลครับ เรามีคูเมืองท่ีอนาคตจะปรับปรุงคู่เมืองก็นํามาใช้  และอีกส่วน
หนึ่งท่ีเพ่ือนสมาชิกถามว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินทําไมเราถึงซ้ือรถท่ีใช้เครื่องยนต์
เบนซิน ต้องกราบเรียนว่าหลายท่านท่ีใช้รถยนต์ท่ีเป็นเครื่องดีเซลกับเครื่องเบนซิน 
กรณีนี้ศึกษามาบ้างนิดหน่อยพอมีความรู้เครื่องดีเซลการบํารุงรักษายากกว่าการ
บํารุงรักษาเครื่องยนต์เบนซินนะครับ  และเบนซินอาจจะดัดแปลงและนําไปใช้นํา
ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ LPG  เอามาใช้หลายคนกังวลเรื่องราคาน้ํามันนะครับ
อนาคตเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงจะดูเรื่องความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วน
ของรถรางจะตอบไว้เท่านี้ เพราะว่านี้เป็นงบประมาณท่ีตั้งไว้ยังไม่ได้มีการกําหนด
รายละเอียดไว้ชัดเจน ตอนท่ีจัดซ้ือจัดจ้างจะนําระเบียบท่ีท่านสงสัยและก็ราย 
 
ละเอียดเรื่อง ระเบียบการซ้ือการจัดจ้างอะไรต่างๆ มาเสนอท่านอีกครั้งหนึ่งครับ 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมขอ
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รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 

อธิบายเรื่องท่ีท่านสมาชิกมีข้อสงสัยในส่วนของรถราง  เดิมท่านจะเห็นว่าเรามีของ
เอกชนมาวิ่งอยู่แล้ว และวิ่งอย่างไรก็ขาดทุน เพราะว่าใช้วิ่งเฉพาะในช่วงเทศกาล
นะครับ เราก็เลยนํามาใช้ประโยชน์ ๒ ทางนะครับปัจจุบันท่านเห็นแล้วก็คือรถราง 
๑ คัน บรรจุนักเรียนได้ถึง ๑๒๐ คน  แต่ละขบวนจะมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจนําขบวน
ตลอด และมีเจ้าหน้าท่ีอาสาประจํารถ เพราะฉะนั้นถ้าฝั่งเดอะมอลล์ ผมเคยขอเขา
มาฟรี ๆ ๒ ขบวน เท่ากับ ๒๔๐ คน รถของผู้ปกครอง ๒๔๐ คันไม่ต้องวิ่งผ่านหน้า
โรงเรียนอนุบาล นี่เราทําแค่มุมเมืองเดียวถ้าต่อไปถ้าเราซ้ืออีก  ฝั่งหน้าเดอะมอลล์
ขาเข้าเมืองอย่างไงก็ต้องมี ๒ ขบวน เพราะว่าในปัจจุบันมีแค่ขบวนเดียวข้ึนได้แค่ 
๑๒๐ คนแน่นขนัดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเปิดอีกสายก็คือฝั่งหัวทะเลกับฝั่งเทคโนฯ  
คือลดปัญหาการจราจรหน้าเทคโนฯ นะครับนี้คือส่วนสําคัญเป็นหลักเรื่องของการ
อํานวยความสะดวกในส่วนหนึ่งอย่างหน้าเทศกาลเราขอรถรางสวนสัตว์มาตลอด
ขอมาทุกครั้งเขาวิ่งมาไกลมากเลยเพราะฉะนั้นอรรถประโยชน์การใช้งานอาจจะ
สูงสุดท่ีเราจะใช้งานได้  ตอบข้อซักถามในส่วนต่อไป รถบรรทุกขยะท่ีจัดซ้ือทํางาน
ด้วยระบบไฮดรอลิกส์มันบีบขยะเข้าไปส่วนใหญ่กลัวน้ําจะรั่วไหลลงมารถขยะพวก
นี้ตาม สเปคเขาจะมีถังเก็บน้ําเสียพอบีบเสร็จถังเก็บน้ําเสียก็จะบีบตัวน้ําเข้าไปเก็บ
ท่ีถัง แล้วค่อยมาปล่อยท้ิง แต่ปัจจุบันท่ีเราเห็นสภาพรถหมดสภาพจริงๆ ใช้งานมา
บางคันเกิน ๑๕ ปี  สมัยก่อนการเคลือบเหล็ก ๑๕ ปีก่อนวิธีการเคลือบคุณภาพ
เหล็กท่ีใช้ก็คงไม่เหมือนปัจจุบันนะครับ  ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างถนน
บริเวณเซฟวันตัวนี้จะเป็นการขยายผิวจราจรเดิมเราจะเห็นว่าจริงๆ เราสามารถทํา
ได้ถึง๓ ช่องจราจรใหญ่นะครับ แต่ปัจจุบันเนื่องจากตัวฟุตบาทตัวพ้ืนถนนค่อนข้าง
จะชํารุดหมดแล้วนะครับ  ท่านนายกฯ มีความคิดว่าน่าจะทําเพราะว่าในชุมชน
เคหะมีบ้านเรือนต้ังอยู่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ครัวเรือนรวมถึงนอกเขตข้างๆ ต่อไปก็
จะเป็นสายหลักเลย  เพราะฉะนั้นเม่ือจัดระบบจราจรตรงนี้แล้วนะครับ  จะรวมถึง
ท่อระบายน้ําซ่ึงลําเลียงน้ําออกมาจะเห็นว่าปัจจุบันนี้น้ําเปลี่ยนทิศทางเรื่อย  ปีท่ี
แล้วน้ํามาอีกทางหนึ่งตรงนี้เป็นส่วนประกอบไปต่อเนื่องกับระบบระบายน้ําตรง 
โฮมโปรเป็นบายพาสออกหลังประตูเข่ือนคนชุมก็จะเชื่อมต่อเนื่องมาเราต้องทํา
ระบบนี้รองรับไว้ต่อไปผมเข้าใจว่าแนวทางทางปรุใหญ่ได้รับงบประมาณมาเขาผัน
น้ําเข้าสู่จุดเคหะเราแน่ เพราะฉะนั้นพอเราทําตรงนี้แล้วขนาดท่อท่ีเราทําลงตรง
บายพาส ท่อขนาด ๑๖  น้ําตรงนั้นคงจะไม่มีท่วมขังอีกแล้ว  เพราะว่าแต่เดิมถ้า
ใครจําได้ฝั่งตรงข้ามเทศบาลสมัยก่อนจะเป็นทุ่งและก็เป็นข้ีปรักน้ําท่ีมาตกมาก็จะ
ไปขังอยู่ตรงนั้นชั่วคราว ตรงนั้นก็ถมหมดแล้วมาเป็นกิจการน้ําก็เลยท่วมในส่วน
ของการขุดสระพักน้ําดิบ จริงๆ อย่างท่ีเราทราบกันปีนี้ เขาบอกว่าปีนี้เผาหลอกปี
หน้าเผาจริงเรื่องน้ํา  อีกเดือนหนึ่งเต็มๆ ท่ีเราจะรอฝนน้ําในลําตะคองตอนนี้มีอยู่
ประมาณ ๒๘% ถ้าเดือนนี้ ไม่มีฝน ปีนี้เราหนักแน่นะครับ เราจึงต้องยืนอยู่บนขา
ของเรานะครับ เราต้องมีท่ีสํารองเก็บน้ํา  ๓๕  ล้านบาท จริงๆ เราลงทุนไป ๓ 
พันล้านแล้วนะครับ ลําแชะเราไม่ได้น้ํามาสักหยดเรื่องก็ยังค้างคาอยู่เพราะฉะนั้น 
เราก็ต้องหาวิธีใช้เรามีกําลังการผลิตท่ีหนองบอน ๑ แสนคิว แต่ไม่มีน้ํามาผลิต 
ทุกวันนี้สูบน้ําจากลํามูลนะครับซ่ึงมีมาบ้างหรือไม่มีมาบ้างวันไหนโชคดีเขาปล่อย
น้ํามาเลี้ยงระบบนิเวศน์เราก็สูบได้วันละ ๒ หม่ืนคิวเราขุดมาเราแบ่งเป็น ๓  ระยะ 
ระยะ ๑ เราขุดเสร็จแล้วเราใช้น้ํา ๓ แสนคิว  พอเข้าระยะท่ี ๓ ระยะท่ีเราจะทํา
คือขุดอีก ๑๕๐,๐๐๐ คิว พอขุด๑๕๐,๐๐๐ คิวแล้วเราก็จะต้องทําอาคาร สูบน้ํา
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คือในหน้าน้ําหลากอย่างปัจจุบันถ้าระดับน้ํามูลสูงก็จะไหลเข้าสู่บ่อเก็บน้ําเรา
อัตโนมัติด้วยระดับน้ํา แต่พอหน้าแล้งแล้วน้ําก็จะไม่ไหลเข้า เพราะฉะนั้นเราจะ 
ต้องมีระบบสูบน้ําข้ึนมาซ่ึงระบบสูบนี้จริง ๆ  ถามว่าเปรียบเทียบกับเรื่องสูบน้ําท่ี
ลําแชะตัวนี้ประหยัดกว่าลําแชะหลายเท่าตัวลําแชะถ้าเราสูบน้ําจากลําแชะเราต้อง 
โดนค่าไฟเฉลี่ยประมาณ๗ล้านบาทแต่เราสูบตรงนี้ค่าไฟจะเหลือไม่เกิน๑ ล้านบาท  
เพราะฉะนั้นเราอาศัยสูบน้ําจากลํามูลในช่วงฤดูแล้งพอสูบเข้ามาแล้วโครงการท่ีจะ
ประสบผลสําเร็จก็คือขุดพร้อมกันท้ัง ๓ ระยะ มีน้ํารวมกัน ๑ ล้านคิว เขตเทศบาล
รวมถึงผู้ใช้บริการน้ําเรานอกเขตเทศบาลด้วย  ปัจจุบันต้องการน้ํา  ๑๒๐,๐๐๐ คิว
ต่อวันเราสูบจากท่อลําตะคองเราได้วันละ ๗ หม่ืนคิวจากท่อสูบโดย ตรงสูบจาก
อ่างอัษฎางค์ ได้ ๗ หม่ืนคิว  ๓  หม่ืนคิวเราต้องสูบจากลําธรรมชาติทุกคนก็เห็นว่า
ลําธรรมชาติปัจจุบันนี้ถ้าฝนไม่ตกน้ําตํ่าถึงระดับท่ีเราจะสูบไม่ได้   และเหม็นเน่า
นะครับ อีก ๒ หม่ืนคิวท่ีเราพยายามเอามาจากหนองบอน เราก็ถูกส่งเข้ามาช่วย
นะครับ เราจะต้องมีน้ําดิบท่ีหนองบอนสัก  ๑  ล้านคิว นํามาเก็บไว้สูบมาช่วยใน
เมืองได้ประมาณ ๔๐ วัน หมายความว่าหลังจากเราสูบน้ําท่ีลํามูลไม่ได้  ๔๐ วัน
เรามีเวลาท่ีจะไปขอน้ําถ้าเราเรียกว่าไล่น้ํามูลบน ลําแชะ เพ่ือให้เข้ามาสู่หนองบอน
มีเวลา ๔๐ วันเพ่ือให้ไล่ระดับน้ําให้สูงข้ึนและก็สูบเข้าระบบเรานะครับก็จะสํารอง
ได้อีกส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นท่ีจะต้องทํานอกเหนือจากโครงการนี้ก็จะมีโครงการท่ี
จะขุดท่ีมะขามเฒ่ามีบ่อสํารองน้ํา๒ แสนคิวเราสูบวันละ ๓ หม่ืนได้ประมาณ ๖ วัน  
เราจะขุดเพ่ิมให้ได้เต็มประมาณ ๔ แสนคิวเพราะฉะนั้นน้ําไม่มา  ๑๐ วันเรายังอยู่
ได้  มีเวลาให้ผมไปไล่น้ําขอน้ําจากลําตะคองมา ๑๐ วัน ครั้งท่ีแล้วน้ําหยุด  ๗ วัน
ไล่น้ําไม่มาเข้านาปีและฝนท้ิงช่วงชลประทานกรุณาช่วยปล่อยน้ําประมาณ ๑๐ คิว  
จริงขอแค่ผ่านมาถึงเรา ๑ คิวเท่านั้นเองเราก็สามารถสูบน้ํามาได้  แต่ว่า ๗ วันท่ี
ผ่านมาผมข้ึนไปไล่น้ําทุกวันไม่ได้น้ํามาแม้แต่หยดเดียวจนกระท่ังชาวนาเขาสูบน้ํา
จนพอแล้วนะครับเราถึงมีน้ํามาสูบต่อไปเราก็จะมีเวลาใช้เวลาในการไล่น้ําข้ึนมา
ทุกวัน  นอกจากนี้นะครับท่านนายกกับท่านท่ีปรึกษาได้มาคุยกันปรึกษาในเรื่อง
ของปริมาณน้ําเป็นอย่างนี้เราต้องมาเอาระบบน้ําใต้ดินคือน้ําบาดาลมาช่วยด้วย
ตอนนี้ทางสํานักการประปารับเรื่องไปสํารวจแต่ท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าน้ํา
บาดาลน้ําตรงนี้สูบข้ึนมาก็จะเข้าสู่ระบบกรองของประปาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็
จะมีน้ําดิบหลาย ๆ  จุดเข้ามาวิกฤตน้ําก็เพ่ิมข้ึนทุกทีเพราะว่านอก จากตัวนี้แล้ว
นะครับปัจจุบันน้ําเราผลิตมา ๑ แสนคิวเราได้ใช้จริง ๖หม่ืนคิว  อีก ๔ หม่ืนหายไป
ในดินหมดเลย ไม่เหมือนไฟฟ้าเรายังมองเห็นสายขาดอันนี้ท่อแตกท่อรั่วเรามองไม่
เห็นนะครับตอนนี้เราทําระบบ  DMA  ฝั่งเคหะเราจ่ายน้ําไป  ประมาณ ๔ หม่ืนคิว  
โซนเคหะ โซนสืบสิริ  โซนมิตรภาพ ซอย ๔ ฝั่งโน้นเราจ่ายน้ําเฉลี่ยประมาณ ๔ 
หม่ืนคิวต่อวันเราได้กลับมาอย่างน้อยๆ๑๐ % ท่ีตามสัญญาของระบบรับน้ําสูญเสีย  
๔๐,๐๐๐ คิวต่อวันเลี้ยงทหารค่ายสุรนารีได้ท้ังค่ายเลยนะครับ เพราะฉะนั้นภายใน 
 
มีนาคม ปีหน้าเราได้น้ํากลับมาคืนแน่ๆ อย่างน้อย ๔,๐๐๐ คิว ปีหน้าน้ําต้นทุนมี
น้อยเราก็ยังพอบริหารจัดการได้  คําถามต่อไปเรื่องสายพานลําเลียง ปัจจุบันนี้
สายพานลําเลียงอายุการใช้งานจริงประมาณ ๒ ปี โดยข้อแม้ต้องมีปริมาณขยะท่ี
เรากําหนดไว้คือไม่เกิน ๓๐๐ ตันนะครับ จนมาถึงวันนี้ท่ีชํารุดเร็วกว่ากําหนดนะ
ครับ ขยะเข้าเราวันนี้วันหนึ่ง ๔๐๐ กว่าตันนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเพ่ิมข้ึนก็
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สึกหรอเร็วข้ึน  ซ่ึงถามว่าพอเราใช้งานนี้เป็นค่าบํารุงรักษารายปี เราแต่ก็มีรายได้
กลับเข้ามานะครับโดยรายได้กลับในปัจจุบันจะมีรายได้ ๒ – ๓ ทาง  คือเรามีค่า 
ธรรมเนียมการกําจัดขยะท่ีองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินประมาณ ๔๐ แห่ง ท่ีมาท้ิงกับ
เราจ่ายให้เราประมาณ ๔ ลา้นบาท ไฟฟ้า ๑๕ วัน  กําลังผลิตเราอยู่ท่ี ๘๐๐ 
กิโลวัตต์  ๑๕ วันท่ีผ่านเราได้เราพ่ึงขายได้กว่าเราจะเข้าระบบไฟฟ้าได้เราขายได้  
๑๙,๐๐๐ บาท  อันนี้เราผลิตยังไม่เต็มกําลังเพราะว่ากําลังการผลิตไฟฟ้าถ้าเป็น
ระบบจริงจะได้  ๘๐๐ กิโลวตัต์ตอนนี้เราน่าจะผลิตได้ไม่ถึง ๑ ใน ๓ นะครับคิดว่า
ค่าตอบแทนจากการขายไฟฟ้าน่าจะอยู่ท่ีปีหนึ่งเกือบ๑๐ล้านนะครับ  นอกจากนั้น
ตัวพลาสติกท่ีเราอัดขายปี ๒๕๕๕ เราขายได้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ยังมีเชื้อเพลิงท่ี
เราอัดขายอีกส่วนหนึ่ง และก็มีโครงการต่อเนื่องคือการอัดเป็นแท่งไม้สําหรับขาย
อีกเป็นโครงการต่อเนื่องก็จะมีเงินคืนจากคาร์บอน คือการลดมลพิษจากจีนตอนนี้
อยู่ระหว่างทําสัญญาจะได้คืนปีละประมาณไม่ต่ํากว่า ๑๕ ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็
เป็นบริการท่ีเราจะได้จัดทําไปนะครับ  ส่วนต่อมาส่วนของรถดับเพลิงนะครับ  
จําเป็นต้องซ้ืออย่างยิ่งครับ ปีหน้าอย่างท่ีผมเล่าให้ฟังรถดับเพลิงเป็นรถน้ําบรรจุน้ํา  
ปีหน้านี้เราอยากจะขยายสถานีออกไปอีกสัก ๒ จุด รถน้ําตอนนี้ มีอยู่ ๖ คันผมว่า
แจกน้ําบ่อย  ๆ สภาพก็เริ่มไปแล้วครับ เพราะฉะนั้นจริงๆ  แล้วท่านนายกอยากได้
อีกสัก ๓-๔ คัน  เพราะว่าเราจะขยายสถานีให้เข้าใกล้จุดมากยิ่งข้ึนนะครับ ส่วนรถ
คันเล็กนั้นจะมีรถดับเพลิงคันเล็กเป็นอยู่คอยรีเลย์น้ําเข้าไปข้างในอยู่แล้วนะครับ  
ส่วนถามข้อสุดท้ายคือเรื่องอ่างเก็บน้ําอิสระภักดี  ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําเลยจากท่ีเรา
เคยขุดเดิมไปนะครับ  จะไปดักน้ําท่ีมาจากจ่าดําท้ังหมดแล้วไหลมาจวนผู้ว่าฯ  เรา
ก็จะดักน้ําตรงนั้นเอาไว้นะครับได้ประมาณเกือบ  ๒ แสนคิวก็เป็นการชะลอน้ําใน
ขณะเดียวกันท่ีเราผลักน้ําสูบน้ําออกไปทางหัวทะเลนะครับไปบริเวณนั้นก็ชะลอน้ํา
ให้เราชั่วคราวก็จะต้องทําแก้ไขปัญหาหน้าจวนผู้ว่าฯ ได้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมในการรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติ   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ในวาระท่ี ๑ นะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  

ฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖  ในวาระท่ี ๑  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับ
ท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระท่ี ๑   ตามข้อ ๔๕ แห่งกระทรวง 

 มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ วรรค ๒ ญัตติร่าง
ข้อบังคับงบประมาณจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาใน
วาระท่ี  ๒ ให้กําหนดระยะเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า  ๒๔ ชั่วโมงนับต้ังแต่
สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติของงบประมาณนั้นๆ  ฉะนั้น ผม
จะขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอระยะเวลาในการแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติฯ 
ขอเชิญท่าน ส.ท. ปิยภรณ์  คงศักด์ิตระกูล  ครับ 
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นางสาวปิยภรณ์ คงศักดิ์ตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉันนางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๑  ดิฉันขอเสนอระยะเวลาในการย่ืนคํา
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๑ วันนับต้ังแต่วันท่ี ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๖  
ถึง วันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๖  ขอผู้รับรอง  

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลา
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี๓ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นระยะเวลา ๑ วัน  นับต้ังแต่วันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๖  ถึง 
วันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๖  เม่ือท่ีประชุมมีมติกําหนดระยะเวลาแปรญัตติแล้ว  
ตามข้อ ๑๐๕ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  จะต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติซ่ึงประกอบไปด้วยสมาชิก
สภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  แต่ไม่เกิน ๗ คน ขอให้สมาชิกเสนอจํานวน
คณะกรรมการแปรญัตติด้วยครับ ขอเชิญท่าน ส.ท. ปิยภรณ์  คงศักด์ิตระกูล  ครับ 

นางสาวปิยภรณ์ คงศักดิ์ตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันนางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๑ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
จํานวน ๓  คน  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ท่ีประชุมมีมติให้คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  จํานวน  ๓  คน  เม่ือท่ีประชุมเสนอจํานวนคณะกรรมการเรียบร้อย
แล้วขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๑ ครับ 
ขอเชิญ ส.ท. สุกัญญา  ชํานิกุล  ครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  ขอเสนอ 
ส.ท.มติ   อังศุพันธุ์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน   ถือว่าท่ีประชุมมีมติเลือก 
นายมติ  อังศุพันธุ์  เป็นคณะกรรมแปรญัตติคนท่ี ๑ ครับ 
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ ครับ 
ครับเชิญ ส.ท. มติ  อังศุพันธุ์  ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์   
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา เขต ๑  ผมขอเสนอ  ส.ท. ณัฏฐ์ชยกร  สวุัฒนะพงศ์เชฏ  ครับ  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าท่ีประชุมมีมติเลือก 
นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ  เป็นคณะกรรมแปรญัตติคนท่ี ๒ ครับ 
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ ครับ 
ครับเชิญ ส.ท. ณัฏฐ์ชยกร  สวุัฒนะพงศ์เชฏ  ครับ 

นายณัฏฐช์ยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
สมาชิกสภาเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๑  ผมขอเสนอ 
นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  ครับ    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าท่ีประชุมมีมติเลือก 
นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล    เป็นคณะกรรมแปรญัตติคนท่ี ๓ ครับ 
ดังนั้นท่ีประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จํานวน ๓ ท่าน
ดังนี้ 
 ๑. นายมติ  อังศุพันธุ์   
 ๒. นายณัฏฐ์ชยกร  สวุัฒนะพงศ์เชฏ 
 ๓. นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  นะครับ 
ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๔  ครับ 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านรองบุญเหลือครับ 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
   ด้วยสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา และจําเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยค่างาน
สิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างดังกล่าว จากการ 
ส่งงานครั้งท่ี ๒๔-๒๕ รวม ๒๖ งวดงาน ท่ีเทศบาลได้รับแจ้งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
ชดเชยได้ จํานวน ๑๑,๒๔๗,๔๕๕.๗๔ บาท โดยจัดสรรเงินงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจากงบกลางเพ่ือเบิกจ่ายจํานวนเงิน ๗,๘๗๓,๒๑๙.๐๒ 
บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๗๐ และให้เทศบาลนครนครราชสีมาเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้ของเทศบาลสมทบอีกจํานวน ๓,๓๗๔,๒๓๖.๗๒ บาท คิดเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ ๓๐  

    คณะผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าสํานักการประปาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ 
นี้ไว้แต่เนื่องจากสํานักการประปา ได้ตั้งงบประมาณด้านการดําเนินงานอ่ืน แผน 
งานงบกลาง งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้)ประเภทค่าชําระหนี้เงินต้นและดอกเบ้ีย 
รายการค่าชําระดอกเบ้ียเงินกู้บมจ.ธนาคารกรุงไทยต้ังจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ปรากฏว่ามีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ทําให้ต้องขยายเวลาเบิก
เงินกู้  ออกไปด้วย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  สํานักการประปาฯ จึงมีงบประมาณ
คงเหลือสามารถโอนลดไปจ่ายรายการใหม่ เพ่ือเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)  ดังรายการต่อไปนี้ 
 
โอนเพ่ิม 
โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สํานักการประปา 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา (จ่ายจากรายได้) 
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หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)  ต้ังไว้  
๓,๓๗๔,๓๐๐  บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
เทศบาลนครนครราชสีมา 
โอนลด 
สํานักการประปา 
ด้านการดําเนินการอ่ืน 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) 
รายจ่ายงบกลาง 
-ค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้และดอกเบ้ีย 
+ค่าชําระดอกเบ้ียเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย งบประมาณต้ังไว้๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ใช้ไปแล้วคงเหลือ ๗,๑๕๑,๙๒๓.๓๐ บาท ได้ตรวจสอบแล้ว มีงบประมาณ
คงเหลือสามารถโอนลดไปเพ่ิมแผนงานด้าน  การพาณิชย์ งานกิจการประปา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทเงินชดเชย
ค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเงิน ๓,๓๗๔,๓๐๐ บาท     
   เนื่องจากการโอนลดงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องนําเสนอต่อสภาท้องถ่ินเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
   “ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนคราชสีมาอนุมัติต่อไป. 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 

 
 
 
 

 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่     แล้วนะครับ  



18 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย    บัญชีรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
                     ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่     
                     จํานวน  ๗  ชุด 
     ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตาม 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีท่ีแนบท้ายญัตตินี้ 
    เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ินตามข้อ  ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ 
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๑                                                                                                                        
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณา
อนุมัติต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
บัญชีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 

สํานักปลัดเทศบาล 

ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

1 ด้วยสํานักปลัดเทศบาล  มีความ
จําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อ
ใช้ต้อนรับแขก  และใช้ในงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

โอนลด 
สํานักปลัดเทศบาล   
ด้านบริหารทั่วไป    
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  
ค่าตอบแทน   
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ   

 
 
 
 
 
 
 
 

90,000บาท 

ด้านบริหารทั่วไป                  
แผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารทั่วไป                    
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าครุภัณฑ์ 
-ครุภัณฑ์สํานักงาน                      ตั้งไว้   90,000  บาท   
+   ชุดรับแขก                            ตั้งไว้   90,000  บาท   
สําหรับจ่ายเป็นค่าชุดรับแขก โซฟาหลุยส์ไม้สักบุหนัง จํานวน  1  
ชุดเป็นเงิน  90,000  บาท  ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งาน(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

2 ด้วยสํานักปลัดเทศบาล  มีความ
จําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อ
ทดแทนของเดิมที่ชํารุดและใช้งาน 
มานาน 

สํานักปลัดเทศบาล   
ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  
ค่าตอบแทน   
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
66,800บาท  

ด้านบริหารทั่วไป                  
แผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารทั่วไป                    
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าครุภัณฑ์ 
-ครุภัณฑ์สํานักงาน                      ตั้งไว้  66,800  บาท 
+ เครื่องปรับอากาศ                     ตั้งไว้  66,800 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวนขนาด  24,00๐  บีทียู  พร้อมติดตั้งจํานวน  2  
เครื่อง ๆ  เครื่องละ  33,400  บาท  เป็นเงิน  66,800  บาท 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

๓ ด้วยสํานักปลัดเทศบาล  มีความ
จําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งเพื่อ
ทดแทนของเดิมที่ 
เสื่อมสภาพและใช้งานมานาน 

ด้านการดําเนินงานอื่น  
แผนงานงบกลาง   
งานงบกลาง   
รายจ่ายงบกลาง   
ประเภท  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ  (จ่ายจากรายได้) 
 

 
 
 
 
๗๘๗,๐๐๐บาท 
 
 
 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง            ตั้งไว้   ๗๘๗,๐๐๐  บาท  
+ รถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแคบ              ตั้งไว้   ๗๘๗,๐๐๐   บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกแบบดับเบิ้ล  เครื่องยนต์ดีเซล  
ขับเคลื่อน  2  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี.  
เป็นกระบะสําเร็จรูป  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ  4 ประตู 
เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพสามิต  
จํานวน  1  คัน  เป็นเงิน  787,000  บาท 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

4  
ด้วยสํานักปลัดเทศบาล  มีความ
จําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งเพื่อ
ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและ
ใช้งานมานาน 

 
สํานักปลัดเทศบาล   
ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ   
ค่าตอบแทน   
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
37,500 บาท   

 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
-  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     ตั้งไว้         37,500 บาท   
+  รถจักรยานยนต์                      ตั้งไว้         37,500 บาท  
สําหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์  ขนาดไม่ต่ํากว่า 110 ซีซี. 
จํานวน 1 คันเป็นเงิน  37,500  บาท   
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)       
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

5 ด้วยสํานักปลัดเทศบาล  มีความ
จําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่  รายการเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  สําหรับ
ใช้ในห้องประชุมกาญจนาภิเษก  
อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ   
50 ปี  ชั้น  5  เพื่อทดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้
งานมานาน 

ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  
ค่าตอบแทน   
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
 

 
 
 
 
 
99,000  บาท 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                ตั้งไว้    99,000  บาท 
+  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์            ตั้งไว้    99,000  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ หลอดภาพแบบ  
LCD  ความสว่างที่  4500 ANSI Lumens  พร้อมอุปกรณ์ในการ
ติดตั้ง  จํานวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  99,000  บาท  ตั้งตามราคา
ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

6 ด้วยสํานักปลัดเทศบาล  มีความ
จําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชํารุดและใช้งานมานาน 

กองวิชาการและแผนงาน        
ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ   
ค่าใช้สอย   
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ  
รายการค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา   
 

 
 
 
 
 
 
 
79,400 บาท 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              ตั้งไว้          ๗๙,๔๐๐  บาท 
 +  เครื่องคอมพิวเตอร์                 ตั้งไว้          50,000  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่  1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18นิ้ว)  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  
25,000  บาท  เป็นเงิน  50,000  บาท (รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานของกระทรวง ICT)   
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 



22 

 

ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

    + เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  ตั้งไว้ ๒๖,๐๐๐บาท           
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  
(30 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,000  บาท  เป็นเงิน 
26,000  บาท  (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)   
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
 +  เครื่องสํารองไฟฟ้า                          ตั้งไว้   3,400  บาท   
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  2  เครื่องๆ ละ   
1,700  บาท  เป็นเงิน 3,400  บาท   
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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บัญชีรายละเอียดการโอนงบรายจ่ายประมาณประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองวิชาการและแผนงาน 

ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

1 ด้วยกองวิชาการและแผนงาน  มีความ
จําเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้
เพิ่มเติมและทดแทนของเดิมที่มีอยู่  ซึ่งไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อรองรับ
บุคลากรที่มีการโอน (ย้าย) มาบรรจุใน
หน่วยงาน 

กองวิชาการและแผนงาน  
 ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าใช้สอย   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ  รายการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
64,900  บาท 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์สํานักงาน                       ตั้งไว้ 64,900 บาท 
 +  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 3 ลิ้นชัก    ตั้งไว้ 10,500 บาท                   
สําหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร   
ชนิด 3 ลิ้นชัก จํานวน  3  ตู้ๆ ละ 3,500 บาท  
 เป็นเงิน  10,500  บาท 
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
 +  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน        ตั้งไว้ 4,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
 ชนิด  2 บานจํานวน  1  ตู้  เป็นเงิน  4,000  บาท 
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
   +ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน แบบกระจก 
                                                ตั้งไว้  20,000  บาท                    
สําหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด                       
บานเลื่อนแบบกระจกจํานวน 5 ตู้ๆ ละ                       
4,000 บาท   เป็นเงิน 20,000 บาท  
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ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

    ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับ การใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน   แบบทึบ                                      
ตั้งไว้  4,000  บาท   สําหรบัจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 
บานเลื่อนแบบทึบ  จํานวน 1 ตู้  เป็นเงิน 4,000 บาท 
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับ การใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  ชั้นวางเอกสารแบบตรง 5 ชั้น         ตั้งไว้  3,100 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าชั้นวางเอกสารแบบตรง 5 ชั้น      จํานวน 1 ที่  
 เป็นเงิน  3,100  บาท 
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับ การใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  โต๊ะทํางานขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้   ตั้งไว้ 7,100 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้มี
ล้อเลื่อนหมุนได้บุนวม มีที่พักแขน 2 ข้าง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 
7,100 บาท  
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับ การใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  โต๊ะทํางาน ขนาด  4 ฟุต  พร้อมเก้าอี้      ตั้งไว้  12,200 บาท                         
สําหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางานเหล็กขนาด  4 ฟุต  
พร้อมเก้าอี้มีล้อเลื่อนหมุนได้บุนวม มีที่พักแขน  2 ข้าง   
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 6,100  บาท เป็นเงิน 12,200 บาท                         
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับ การใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

  
 
 
 
 
 

    +  พัดลมตั้งพื้น                               ตั้งไว้  4,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมตั้งพื้น ใบพัดขนาด 16 นิ้ว          ปรับ
แรงลมได้  3 ระดับ  ปรับสูง – ต่ําได้ 3 ระดับ    จํานวน  2 เครื่องๆ 
ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

2 ด้วยกองวิชาการและแผนงาน  มีความจําเป็นต้อง
จัดหาอุปกรณ์  จอรับภาพสําหรับใช้ในการ
เผยแพร่นโยบายหรือผลงานต่างๆ ของเทศบาลใน
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองวิชาการและแผนงาน   
ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าใช้สอย   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ  รายการ 
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
6,500  บาท 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             ตั้งไว้  6,500 บาท  
  +  จอรับภาพชนิดขาตั้ง                      ตั้งไว้  6,500 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าจอรับภาพชนิดขาตั้ง  ขนาด 120 นิ้ว หรือ 
72x96 นิ้ว  จอม้วนเก็บในกล่องได้  เปิดใช้งาน  โดยการดึง  ขึ้น – 
ลง  จํานวน  1  จอ  เป็นเงิน 6,500 บาท   
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

3 ด้วยกองวิชาการแลแผนงาน  มีความจําเป็นต้อง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน  ที่มี
อายุการใช้งานมานาน  และเสื่อมสภาพขาดความ
รวดเร็วในการประมวลผล  รวมทั้งการจัดหา
เพิ่มเติม  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ  

กองวิชาการและแผนงาน   
ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าใช้สอย   

 
 
 
 
 
209,300 บาท 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
จ่ายจากรายได้ 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์  
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ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด โอนเพิ่ม 

หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน  

 รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ  
รายการค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 

  -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               ตั้งไว้  209,300  บาท      
 +  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค   
สําหรับงานประมวลผล                  ตั้งไว้  108,000  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค                สําหรับงาน
ประมวลผลจํานวน 4 เครื่องๆ ละ                
27,000 บาท  เป็นเงิน  108,000 บาท  
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
+  เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล                               
แบบที่ 1                                      ตั้งไว้  25,000 บาท  
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง                   
เป็นเงิน 25,000 บาท  
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล  
 แบบที่ 2                                    ตั้งไว้  32,000  บาท  
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์   
สําหรับงานประมวลผล  แบบที่  2        
(จอขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่องๆ ละ  32,000  บาท  เป็นเงิน 32,000 บาท 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

     + เครื่องพิมพ์ Multifunction                                       แบบฉีด
หมึก (Inkjet)                        ตั้งไว้  21,000 บาท                   
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์Multifunction       แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน  5  เครื่องๆ ละ             4,200  บาท  เป็นเงิน  21,000  บาท 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
+  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  
แบบ Network                               ตั้งไว้  18,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network  
จํานวน 1 เครื่องเป็นเงิน 18,000 บาท 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 750 VA   ตั้งไว้  1,700 บาท                        
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 750 VA  
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ  1,700 บาท  เป็นเงิน 1,700 บาท 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  จอภาพแบบ  LED  ขนาด                                            ไม่น้อย
กว่า 20 นิ้ว                            ตั้งไว้  3,600 บาท                         
สําหรับจ่ายเป็นค่าจอภาพแบบ LED  
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จํานวน 1 จอ เป็นเงิน 3,600 บาท 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

4 ด้วยกองวิชาการและแผนงาน งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ  มีความจําเป็นต้องหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งไม่สามารถ
รองรับโปรแกรมใหม่ๆ ที่ต้องใช้ในการ
ประมวลผลได้  เช่น  โปรแกรมกราฟฟิก 
โปรแกรมแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) หรือ 
โปรแกรมอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองวิชาการและแผนงาน   
ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าใช้สอย   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ  รายการ 
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

 
 
 
 
348,600 
บาท 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     ตั้งไว้  348,600  บาท 
 +  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค   สําหรับ 
ประมวลผล                                      ตั้งไว้  27,000  บาท                               
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค     
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆ ละ                    
27,000 บาท  เป็นเงิน  27,000  บาท 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวล 
แบบที่ 2                                          ตั้งไว้  96,000  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2           
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 
32,000 บาท  เป็นเงิน  96,000  บาท 
(โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
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ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

      +  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบที่ 1   ตั้งไว้ 120,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 120,000 บาท 
(โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
  +  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดํา ตั้งไว้ 3,500 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดํา จํานวน 
1 เครื่อง  เป็นเงิน 3,500 บาท (โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้
สําหรับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 750 VA       ตั้งไว้  5,100 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 5,100 บาท 
(โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
 +  เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 2 KVA        ตั้งไว้  1๘,000  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 2 KVA  จํานวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 18,000  บาท(โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

  
 

    +  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)   ตั้งไว้ 52,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)    
ขนาด 24 ช่อง (แบบที่ 2)จํานวน 2 เครื่องๆ ละ     26,00๐ บาท
เป็นเงิน  52,000  บาท 
(โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) และอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์)(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง 
ICT)(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  + อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่าย  
(Media Converter)                              ตั้งไว้  15,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่าย   (Media 
Converter) รองรับการทํางานแบบ Auto MDI/MDIX จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 
(โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) และอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์)  
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  อุปกรณ์สลับสัญญาณจอภาพคอมพิวเตอร์   
(KVM Switch)                                    ตั้งไว้  12,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์สลับสัญญาณจอภาพคอมพิวเตอร์ (KVM 
Switch) รองรับการควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ไม่ต่ํากว่า จํานวน 8 เครื่อง 
จํานวน 1 เครื่องเป็นเงิน 12,000 บาท(โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์) ตั้ง
ตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 



บัญชีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
สํานักการคลัง 

ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

1 ด้วยสํานักการคลัง  ความจําเป็นต้อง
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในการ
จัดเก็บเอกสารพัสดุและทรัพย์สิน 
งานการเงินและบัญชี  งานสถิติและ
ระเบียบการคลัง  รวมถือการให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อชําระภาษี  การ
จัดเก็บรายได้จากการเช่าทรัพย์สิน  
และการจดทะเบียนพาณิชย์ 

กองวิชาการและแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป         
งานวางแผนสถิติและวิชาการ     
(จ่ายจากรายได้)  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ  รายการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสีเขียว  
(รักษ์โลก รักต้นไม้)   
 

 
 
 
 

161,500 บาท 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์สํานักงาน                  ตั้งไว้  161,500 บาท 
  +  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก     ตั้งไว้      8,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก   
จํานวน  2  ตู้ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท  
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
  +  ชั้นเหล็กวางเอกสาร                ตั้งไว้  41,000  บาท      
สําหรับจ่ายเป็นค่าชั้นเหล็กวางเอกสาร  เลื่อนประกอบได้
ขนาด  3  ชั้น  ขนาดไม่น้อยกว่า  240 x 60 x 240 cm  
จํานวน  1  ชุด เป็นเงิน 41,000 บาท 
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า  
เป็นระบบ 2 ภาษา                       ตั้งไว้  18,700  บาท                               
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า   
เป็นระบบ  2  ภาษา  ชนิดไม่มีหน่วยความจําเนื้อที่การพิมพ์ 
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ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

    ไม่น้อยกว่า  11  นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,700 บาท 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)     
  +  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ตั้งไว้ 66,800 บาท                         
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด  
24,000  บีทียู รวมค่าติดตั้งจํานวน  2  เครื่องๆ ละ  33,400  บาท 
เป็นเงิน 66,800 บาท  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
    +  เครื่องกดน้ําเย็น                          ตั้งไว้  27,000  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องกดน้ําเย็นชนิด  3 โถ  จํานวน  1  เครื่อง  
เป็นเงิน 27,000 บาทตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
งาน(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

2 ด้วยสํานักการคลัง  มีความ
จําเป็นต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานขณะนี้ยังขาดครุภัณฑ์
ยานพาหนะในการออกติดตาม
เร่งรัดจัดเก็บภาษี 

กองวิชาการและแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานทั่วไป         
งานวางแผนสถิติและวิชาการ     
(จ่ายจากรายได้) 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย 

 
 
 
 
 
75,000บาท 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     ตั้งไว้  75,000 บาท 
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ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

  

และวัสดุ   
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ รายการค่าใช้จ่ายในโครง 
การเมืองสีเขียว  (รักษ์โลก รักต้นไม้) 

 

+  รถจักรยานยนต์                               ตั้งไว้  75,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ํากว่า 110  ซี.ซี.  จํานวน  2  คันๆ ละ 37,500  บาท 
เป็นเงิน  75,000  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)     

 

3 ด้วยสํานักการคลัง  ความ
จําเป็นต้องจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการประชาชน
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองวิชาการและแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานทั่วไป         
งานวางแผนสถิติและวิชาการ      
(จ่ายจากรายได้)  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ   
รายการค่าใช้จ่ายในโครงการเมือง   
สีเขียว (รักษ์โลก รักต้นไม้)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
56,000 บาท 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             ตั้งไว้  56,000  บาท 
  +  กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง   ตั้งไว้  30,000  บาท                         
สําหรับจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งสามารถถ่าย
ภาพนิ่ง 8.9 ล้านพิกเซลและมีช่วงซูมแบบขยายที่  55  เท่า  เลนส์มุม
กว้าง 26.8  จํานวน 1 กล้อง  เป็นเงิน 30,000 บาท 
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับ การใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  โทรทัศน์จอ  LED                         ตั้งไว้  26,000  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์จอ LED ขนาดจอภาพไม่ต่ํากว่า40  นิ้ว  
เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080  พิก
เซล ช่องต่อ HDMI  ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง ช่องการเชื่อมต่อ แบบ AV , DVD 
Component ระบบภาพซ้อน ภาพ (PIP) 1 จูนเนอร์  พร้อมระบบ
ภาพอัตโนมัติ (Picture Sensor) 
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ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

    จํานวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน 26,000 บาท 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

4 ด้วยสํานักการคลัง  มีความ
จําเป็นต้องจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เพื่อบริหารประชาชนให้
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว  
และใช้ในการปรับข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  
และรับจดทะเบียนพาณิชย์ 

กองวิชาการและแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ      
(จ่ายจากรายได้)  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย  และวัสดุ    
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ  รายการค่าใช้จ่ายใน
โครงการเมือง  สีเขียว  (รักษ์โลก รัก
ต้นไม้)   

 
 
 
 
 
99,000  บาท 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      ตั้งไว้  99,000  บาท 
  +  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 1                                         
      ตั้งไว้  25,000  บาท             
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องประมวลผล  แบบที่ 
1  จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท (รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานของกระทรวง ICT)    (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล   แบบที่ 2                                   
ตั้งไว้  32,000  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องประมวลผล   
แบบที่ 2  จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท  
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
  +  เครื่องสํารองไฟ                   ตั้งไว้  3,400 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 750 VA สามารถสํารอง
ไฟฟ้าได้ไม่ต่ํากว่า 15 นาที  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ1,700 บาท  
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ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

    เป็นเงิน 3,400 บาท 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
+  เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED   ขาวดํา    ตั้งไว้  13,000  บาท                              
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(๓๐หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
+  เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี             ตั้งไว้  18,000  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  
สีแบบ Network จํานวน 1  เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
+  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ                     ตั้งไว้  7,600 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
จํานวน 2 ชุดๆละ  3,800  บาท เป็นเงิน 7,600 บาท 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)   
 

 



บัญชีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สํานักการศึกษา 

ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม 
หมาย
เหตุ รายการ จํานวนเงิน 

๑ ด้วยสํานักการศึกษา มีความ
จําเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบ
ดับเบิ้ลแคบเนื่องจากรถกระบะเดิม
ของสํานักการศึกษาชํารุดเสียหายใช้
การไม่ได้ และได้จําหน่ายรถกระบะ 
หมายเลขทะเบียน นม ๖๗๐๔ 
นครราชสีมาไปแล้วนั้น  

สํานักการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
เงินเดือน 
-เงินเดือนพนักงานเทศบาล (จ่ายจากรายได้) 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
ค่าใช้สอย 
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
ค่าใช้สอย 
-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา (จ่ายจากรายได้) 
งานระดับมัธยมศึกษา 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (จ่ายจากรายได้) 
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ   
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
ค่าวัสดุ 
-วัสดุสํานักงาน (จ่ายจากรายได้) 

 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐บาท 
 
 

๕๐๐,๐๐๐บาท 
 
 
 
 

๓๗,๐๐๐บาท 
 
 
 

๕๐,๐๐๐บาท 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  ๗๘๗,๐๐๐ บาท 
-รถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแคบ         ตั้งไว้  ๗๘๗,๐๐๐ บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุก  แบบดับเบิ้ลแคบ 
เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อนสองล้อ ประมาณกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เป็นกระบะสําเร็จรูป ห้องโดยสาร
เป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ และรวมภาษีสรรพสามิต 
(จ่ายจากรายได้  ๒๘๗,๐๐๐ บาท) 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม 
หมาย
เหตุ รายการ จํานวนเงิน 

๒ ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพา
วิทยากร)ขอปรับปรุงระบบ
ประปาภายในโรงเรียนเนื่องจาก
ของเดิมใช้การมานานทําให้เกิด
การชํารุด และเป็นสนิม ซึ่งอาจ
อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ
ของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้ 

สํานักการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
-โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 
-โครงการเข้าค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ 
-โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
-โครงการหลักสูตรคู่ขนาน 

 
 
 
 

 
๒๐,๐๐๐บาท 

 
๘๐,๐๐๐บาท 

 
๑๐๐,๐๐๐บาท 
๑๐๐,๐๐๐บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์  ตั้งไว้   ๓๐๐,๐๐๐บาท 
+ปรับปรุงระบบจ่ายน้ําประปาภายในโรงเรียนเทศบาล ๑
(บูรพาวิทยากร)                       ตั้งไว้    ๓๐๐,๐๐๐บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ําประปาภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑(บูรพาวิทยากร) โดยปรับปรุงท่อส่ง-จ่าย
น้ําประปาภายในโรงเรียน  ติดตั้งเครื่องสูบน้ําหอยโข่งพร้อม
อุปกรณ์ จํานวน ๓ ชุด ถังเก็บน้ําไฟเบอร์กลาสความจุ ๒๐๐๐
ลิตร จํานวน ๑๐ ถัง(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

๓ ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๒(วัดสมอ
ราย)มีความจําเป็นต้องสร้าง
สนามเด็กเล่นบริเวณด้านหลัง
อาคารเรียน ๒โรงเรียนเทศบาล 
๒ (วัดสมอราย)เนื่องจากขาด
สถานที่ให้นักเรียนมีบริเวณเพื่อ
พัฒนาความแข็งแรงด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีสถานที่ออก
กําลังกายเพิ่มขึ้น 

สํานักการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการ
สาธารณประโยชน์ 
เงินอุดหนุนสถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐๐,๐๐๐บาท  

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-สนามเด็กเล่น                         ตั้งไว้  ๙๐๐,๐๐๐  บาท  
+ก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณด้านหลังอาคารเรียน ๒ 
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)   ตั้งไว้  ๙๐๐,๐๐๐  บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณด้านหลัง
อาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) โดยเทพื้น 
ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ประมาณ ๗๐ ตารางเมตร   
ปูพื้นยางสําเร็จรูป และติดตั้งเครื่องเด็กเล่น พร้อมติดตั้งระบบ 
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม 
หมาย
เหตุ รายการ จํานวนเงิน 

    ไฟฟ้าแสงสว่าง (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคนครราชสีมา)  
๔ ด้วยโรงเรียนเทศบาล  ๔(เพาะ

ชํา)มีความจําเป็นขอปรับปรุง
อาคารเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์
การเรียนรู้  
การท่องเที่ยว เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน 
เยาวชน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่ง
ค้นคว้าด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถิ่น 

สํานักการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการ
สาธารณประโยชน์ 
เงินอุดหนุนสถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๙๙๕,๐๐๐ บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-อาคารต่าง ๆ                            ตั้งไว้  ๙๙๕,๐๐๐ บาท 
+ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยว 
โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา)          ตั้งไว้  ๙๙๕,๐๐๐ บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวโรงเรียน
เทศบาล ๔(เพาะชํา) โดยทําการปรับปรุงพื้นชั้นล่างอาคาร
เรียน  ๒   พื้นที่ประมาณ  ๗๐  ตารางเมตร  รื้อถอนประตู-
หน้าต่างระบบไฟฟ้าแสงสว่างของเดิม พร้อมทําการติดตั้งใหม่
ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นและฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับ 
อากาศและครุภัณฑ์(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

๕ ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชํา) 
มีความจําเป็นขอปรับปรุงอาคาร 
๓เนื่องจากของเดิมอยู่ในสภาพ
ชํารุดทรุดโทรม หลังคารั่ว ฝ้า
เพดานทะลุ ทําให้วัสดุร่วงลงมา 
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษาและ 

สํานักการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
-ค่าวัสดุ 
+วัสดุคอมพิวเตอร์ (จ่ายจากรายได้) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

๑๓๔,๐๐๐ บาท 
 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร  ตั้งไว้   ๑,๗๐๐,๐๐๐  บาท 
+ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)   
                                      ตั้งไว้   ๑,๗๐๐,๐๐๐  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่ารื้อถอนวัสดุมุงหลังคาของเดิมและติดตั้ง 
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม 
หมาย
เหตุ รายการ จํานวนเงิน 

 ทรัพย์สินของทางราชการ จึงขอ
ปรับปรุงซ่อมแซมเป็นการ 
เร่งด่วนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดี 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
+ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกิจกรรมทาง
วิชาการ (จ่ายจากรายได้) 
+ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี และยุวกาชาด (จ่ายจากรายได้) 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
+โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา (จ่ายจากรายได้) 
ค่าวัสดุ 
+วัสดุสํานักงาน (จ่ายจากรายได้) 
+วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จ่ายจากรายได้) 
งานระดับมัธยมศึกษา 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าวัสดุ 
+วัสดุก่อสร้าง (จ่ายจากรายได้) 
+วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (จ่ายจากรายได้) 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
+ค่าไฟฟ้า  (จ่ายจากรายได้) 
+ค่าน้ําประปา (จ่ายจากรายได้) 
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน 
+ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (จ่ายจากรายได้) 

 
๔๖,๐๐๐ บาท 

 
๒๕,๐๐๐ บาท 

 
 

 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
 

๕๙,๐๐๐ บาท 
๘๖,๐๐๐ บาท 

 
 
 

๕๗,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๑๕๘,๐๐๐ บาท 

๔๕,๐๐๐ บาท 
 

 
 

๒๓,๐๐๐ บาท 

หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน พื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ตารางเมตร 
ทาสีภายในและภายนอกอาคาร รื้อฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า
แสงสว่างของเดิม พร้อมทําการติดตั้งใหม่ ปรับปรุง 
ห้องน้ํา ๓ ห้อง พร้อมระบบสุขาภิบาล 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม 
หมาย
เหตุ รายการ จํานวนเงิน 

  +ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 
(จ่ายจากรายได้) 
+ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งสมาชิกศูนย์
เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขัน 
(จ่ายจากรายได้) 
ค่าใช้สอย 
+ค่าใช้จ่ายในโครงการ K.K.PARK (Korat 
Knowledge Park) (จ่ายจากรายได้) 
ค่าวัสดุ 
+วัสดุสํานักงาน  (จ่ายจากรายได้) 
+วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จ่ายจาก
รายได้) 
+วัสดุการเกษตร (จ่ายจากรายได้) 
+วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (จ่ายจากรายได้) 
+วัสดุอื่น ๆ  (จ่ายจากรายได้) 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ค่าสาธารณูปโภค 
+ค่าไฟฟ้า  (จ่ายจากรายได้) 
+ค่าน้ําประปา  (จ่ายจากรายได้) 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน 
+ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (จ่ายจากรายได้) 

๙๖,๐๐๐ บาท 
 

๓๒,๐๐๐ บาท 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ บาท 
 

 
๕๖,๐๐๐ บาท 
๕๐,๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๐ บาท  
๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 

๗๐,๐๐๐ บาท 
๑๙๒,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ บาท 
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

  +เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
(จ่ายจากรายได้) 
-ค่าใช้สอย 
+ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปีใหม่  
(จ่ายจากรายได้) 
+ค่าใช้จ่ายในโครงการงานพิธีทางศาสนาและ
วัฒนธรรม (จ่ายจากรายได้) 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
+ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร (จ่ายจากรายได้) 

๒๓๑,๐๐๐ บาท 
 
 

๒๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ บาท 
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บัญชีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ที่  หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม 
หมาย
เหตุ รายการ จํานวนเงิน 

1 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี
ความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหา
การจัดเก็บขยะประเภทกิ่งไม้  เศษวัสดุ
ก่อสร้างและอื่นๆ โดยจะขอจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะเพื่อจัดเก็บขยะ 

รายจ่ายงบกลาง 
ด้านการดําเนินงานอื่นๆ  
แผนงานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) 
งานงบกลาง 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ  

 
 
 
 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      ตั้งไว้  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  + รถบรรทุกเทท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ตั้งไว้  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกเทท้าย ตัวรถยนต์ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้า
เดี่ยวล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา เครื่องยนต์ดีเซลมีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่
น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ราคาคันละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน  
๑ คัน รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

 

2 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี
ความประสงค์ ขอติดตั้งเครื่องขยายเสียง
รถยนต์ สําหรับติดตั้งบนหลังรถยนต์เพื่อ
แจ้งเตือน และกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว
ในการป้องกันและควบคุมโรคของกลุ่ม
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการชุมชน และสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการสาธารณสุขอื่น 
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ  
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
 

 
 
 
 
 
 
๓๐,๐๐๐  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ค่าครุภัณฑ์                                       
   -    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท 
   +   ค่าเครื่องขยายเสียงสําหรับ  ติดบนหลังคารถยนต์    ตั้งไว้                 
๓๐,๐๐๐ บาท สาํหรับจา่ยเป็นค่าเครื่องขยายเสียงสําหรบัติดบนหลังคา
รถยนต์ ลักษณะเป็นเครื่องขยายขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ วัตต์, ลาํโพงไม่
น้อยกว่า ๒ ตัวบนหลังคา, ไมโครโพนชนิดสาย และอุปกรณ์สําหรับติด 
ตั้ง  จํานวน ๑ ชดุ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม 
หมาย
เหตุ รายการ จํานวนเงิน 

๓ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบดําเนินงานจัดการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ของเมือง นําไปกําจัดให้มีประสิทธิภาพ เชิงระบบให้
บรรลุผลสําเร็จทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมามีปัญหาในด้านการดําเนินงาน 
ภาชนะที่ใช้รองรับขยะมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ไม่
เพียงพอ ส่วนใหญ่ใช้งานมานาน มีสภาพเก่า ชํารุดทรุด
โทรมตามอายุ และสภาพการใช้งาน จึงมีความจําเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ โดยขอ
อนุมัติจัดหาถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๘ ลูกบาศก์เมตร มีฝาเปิด – ปิด จํานวน ๒ ถัง 

สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  
หมวดค่าตอบแทน  
ใช้สอยและวัสดุ  
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อ
บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  
หมวดค่าตอบแทน  
ใช้สอยและวัสดุ  
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ 
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อ
ชุดเยี่ยมและมอบของขวัญแก่มารดา
หลังคลอดบุตร และทารกแรกเกิด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

๙๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 

 
๙๐,๐๐๐  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าครุภัณฑ์                                  
     -   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      ตั้งไว้ 
๑๘๐,๐๐๐  บาท 
     +  ค่าถังคอนเทนเนอร์   ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร มีฝาเปิด – ปิด ได้อย่าง
สะดวก พื้นภาชนะรองรับมีความหนาไม่น้อยกว่า 
๔.๕ มิลลิเมตร ด้านข้างมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ 
มิลลิเมตร ราคาถังละ ๙๐,๐๐๐  บาท จํานวน ๒ ถัง 
เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา) 
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม 
หมาย
เหตุ รายการ จํานวนเงิน 

๔ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
มีความประสงค์ขออนุมัติปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขโพธิ์กลาง (เดิม) ชั้นที่ ๑ และชั้น ที่ ๒ โดย
ปรับปรุงเป็นห้องนวด 
แผนไทย และกายภาพบําบัดปรับปรุงเป็นห้อง
ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
ที่ทําการกองทุนหลักประกันเพื่อสุขภาพเทศบาลนคร
นครราชสีมา ชมรม อสม.  
และผู้สูงอายุ 

สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
รายจ่ายงบกลาง  
ด้านการดําเนินงานอื่นๆ  
แผนงานงบกลาง (จ่ายจากรายได้) 
งานงบกลาง 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  
หมวดค่าจ้างชั่วคราวรายการ
เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่
พนักงานจ้าง  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดค่าจ้างชั่วคราวรายการ
เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่
พนักงานจ้าง  

 
 
 
 
 
 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   
   -  อาคารต่างๆ        ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   + โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๑ และ ๒   ตั้งไว้ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่ารื้อถอนฝ้าเพดาน และกระเบื้องปู
พื้นของเดิม บริเวณชั้นที่ ๑ และ ๒ พื้นที่ประมาณ 
๗๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมทําการติดตั้งใหม่, รื้อถอนผนังภายในและ
กั้นห้องใหม่ ทาสีภายในและภายนอกอาคารพร้อม
ปรับปรุงห้องน้ํา – ห้องสุขา และระบบสุขาภิบาล 
เป็นเงินจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
 
 

 



บัญชีรายละเอียดการโอนงบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สํานักการช่าง 

ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

๑ ด้วยสํานักการช่างยังขาดพัด
ลมไอเย็นเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้มาตรวจเยี่ยม
ผู้ทัศนศึกษาดูงานและ
ประชาชนทั่วไป จึงมีความ
จําเป็นจะต้องจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

สํานักการช่าง 
ด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
    - ครุภัณฑ์สํานักงาน           ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
    + พัดลมไอเย็น                 ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมไอเย็นใช้ไฟ๒๒๐ โวลท์ สามารถใช้งาน
กลางแจ้งได้มีระบบกรองอากาศ ปรับความแรง ถังเก็บน้ําขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า๔๕ลิตร จํานวน ๘ เครื่องๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
(สําหรับจ่ายในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่วปฏิกูล จํานวน ๔ ตัว ๆ ละ 
๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
จํานวน ๔ ตัว ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

 

๒ ด้วยสํานักการช่างโดย  
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล  
ส่วนการโยธา ยังขาดเครื่อง
อัดจารบีชนิดใช้ลม สําหรับ 

  
 
 

 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม 
หมาย
เหตุ รายการ จํานวนเงิน 

 อัดจารบีให้กับเครื่องจักรกลจึง
มีความจําเป็นจะต้องจัดหา
เครื่องใช้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบําบัดน้ําเสีย 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 
 

 
 
 
๒๘,๐๐๐บาท 

 ค่าครุภัณฑ์   
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 ตั้งไว้  ๒๘,๐๐๐   บาท 
+ เครื่องอัดจารบีชนิดใช้ลม       ตั้งไว้  ๒๘,๐๐๐   บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องอัดจารบีชนิดใช้พัดลมพร้อมอุปกรณ์และ
ชุดปรับแรงดันมีขนาดถังบรรจุจารบีได้ ๕ แกลลอน สามารถอัด
จารบีได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัม/นาที จํานวน ๑  เครื่อง ตั้งตาม
ราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

๓ ด้วยสํานักการช่าง มีความ
จําเป็นต้องจัดหาเครื่องมือใช้ให้
มีความเพียงพอและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน โดยจะขอซื้อ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อออกสํารวจตรวจสอบสภาพ
ถนน ลํารางสาธารณะและ
สิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี 
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

สํานักการช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  

 
 
 
 
 
 

๗๘๗,๐๐๐บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
   - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     ตั้งไว้  ๗๘๗,๐๐๐  บาท 
   + รถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแคบ  ตั้งไว้  ๗๘๗,๐๐๐  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแคบ เครื่องยนต์
ดีเซลขับเคลื่อน๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า๒,๔๐๐  ซีซี 
เป็นกระบะสําเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู 
จํานวน ๑ คัน  เป็นเงิน  ๗๘๗,๐๐๐บาท 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

๔ ด้วยสํานักการช่าง มีความ
จําเป็นต้องจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้ความเพียงพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
โดยจะขอซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  
รถจักรยานยนต์ สําหรับออก
ตรวจพื้นที่มีไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบําบัดน้ําเสีย 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

 
 
 
 
 

๓๗,๕๐๐บาท 
 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบําบัดน้ําเสีย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้   ๓๗,๕๐๐ บาท 
+ รถจักรยานยนต์                    ตั้งไว้  ๓๗,๕๐๐ บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด๑๑๐ ซีซี  จํานวน ๑ คัน 
เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐บาท(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 

๕ ด้วยสํานักการช่าง โดยส่วนช่าง
สุขาภิบาล มีเครื่องสูบน้ําชนิด
จุ่มแช่ในน้ําเป็นจํานวนมากซึ่งมี
ปัญหาด้านความชื้นที่เข้าสู่
ระบบกําลังไฟฟ้าของเครื่องสูบ
เป็นผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
ดังนั้น จึงจําเป็นต้องใช้
เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าในการ
ตรวจสอบความต้านทานที่เกิด
จากความชื้นของระบบเพื่อลด
ความเสียหายดังกล่าว 

ด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 
 
 
 

๕๒,๐๐๐บาท 
 
 
 
 
 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบําบัดน้ําเสีย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      ตั้งไว้       ๕๒,๐๐๐   บาท 
+ เครื่องวัดฉนวน              ตั้งไว้       ๕๒,๐๐๐   บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องฉนวน เพื่อวัดฉนวนไฟฟ้าในงานเกี่ยวกับ
มอเตอร์สายไฟ โดยวัดค่าความต้านทานได้ตั้งแต่๐.๑ โอหม์ ขึ้นไป  
จํานวน ๑   เครื่อง  เป็นเงิน  ๕๒,๐๐๐   บาท 
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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 หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

๖ ด้วยสํานักการช่าง มีความ
จําเป็นจะต้องจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
โดยจะขอซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว เครื่องตัดหญ้าสําหรับ
ใช้ในการปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ให้มีความสวยงามสบายตา 

ด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 
 
 
 
 

๑๙๐,๐๐๐บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและขุมชน 
งานสวนสาธารณะ 
งานกําจัดขยะฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งานบําบัดน้ําเสีย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์   
 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ตั้งไว้     ๑๓๓,๐๐๐  บาท 
+ เครื่องตัดหญ้า               ตั้งไว้     ๑๓๓,๐๐๐  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายไหล่ ๔ จังหวะ 
๑ สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบบสตาร์ทแบบสวิงกลับ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔๐ ซีซี จํานวน ๑๔ เครื่อง ๆ 
ละ ๙,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๓,๐๐๐ บาท   
(งานสวนสาธารณะ จํานวน ๔  เครื่อง 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน ๕ เครื่อง  
งานบําบัดน้ําเสีย จํานวน ๕ เครื่อง )  
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

   
 
 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   ตั้งไว้    ๕๗,๐๐๐  บาท 
+ เครื่องตัดหญ้า                  ตั้งไว้    ๕๗,๐๐๐  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายไหล่ ๔ จังหวะ  
๑ สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบบสตาร์ทแบบสวิงกลับ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔๐ ซีซี จํานวน ๖ เครื่อง ๆ ละ 
๙,๕๐๐ บาทเป็นเงิน ๕๗,๐๐๐  บาท  
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ ด้วยสํานักการช่าง มีความ
จําเป็นจะต้องจัดซื้อเครื่อง
สกัดไฮดรอลิก เพื่อซ่อมแซม
ถนนที่ทรุดตัว และ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายใน
เขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพที่
ดีสามารถใช้งานได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการและแผนงาน  
แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ  
รายการ ค่าใช้จ่ายในโครงการเมือง 
สีเขียว (รักษ์โลกรักต้นไม้)   
สํานักการช่าง  
ด้านเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 

๖๐๘,๕๐๐บาท 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                ตั้งไว้    ๖๕๐,๐๐๐ บาท 
+ เครื่องสกัดไฮดรอลิก           ตั้งไว้    ๖๕๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสกัดไฮดรอลิก สําหรับใช้ติดตั้งกับรถตัก
หน้าขุดหลัง ขนาด๔-๙ ตัน สามารถใช้ได้กับดอกสกัดขนาดตั้งแต่  
๗๐ มม. ขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดสายไฮดรอลิก จํานวน 
๑ ชุด ตั้งตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
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ที่ หลักการและเหตุผล 
โอนลด 

โอนเพิ่ม หมายเหตุ 
รายการ จํานวนเงิน 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 

 
 
 

๔๑,๕๐๐ บาท 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประธานสภาเทศบาล ในญัตตินี้เราจะพิจารณาเป็นสํานักไปนะครับ  เริ่มจากสํานักปลัดเทศบาล 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับเชิญท่าน พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ขออนุญาตอภิปรายในญัตติอนุมัติ 
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่สํานักปลัดเทศบาลนะครับ  ในข้อท่ี ๖  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับผมก็เห็นด้วยครับท่ีท่านจะจัดซ้ือแต่ผมมี
คําถามว่าถ้าท่านจัดซ้ือแล้วจะไปไว้ท่ีไหนคือท่ีผมถามเพราะว่าผมทํางานท่ีห้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเกือบทุกวันเป็นท่ีทราบว่าห้องสมาชิกมีคอมพิวเตอร์อยู่ ๒
เครื่อง ๑ เครื่องเสียไปเม่ือ ๖ เดือนท่ีแล้วก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมซ่ึงมีความจํา
เป็นมากเพราะว่าเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมาชิกส่วนหนึ่งเราให้สําหรับ
หาข้อมูล เช็คข้อมูลของอุตุนิยมวิทยาสถานการณ์น้ําลําตะคลองทุกวัน  ในส่วน
ของสมาชิกเองก็ได้ใช้ในกรณีท่ีมีพ่ีน้องรับแจ้งเหตุมาว่าจะให้เราไปทํางานหรือ
ซ่อมแซมบริเวณไหนในชุมชนสมาชิกก็จะมาเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือดูใน
แผนท่ีชุมชนจะได้มาร์คสถานท่ีท่ีจะต้องไปทํางานนั้นและก็ส่งให้ฝ่ายผู้บริหารแต่
คณะนี้เสีย ๑ ตัวประมาณ ๖ เดือนแล้วเราต้องเข้าคิวกันนะครับซ่ึงก็มีความรู้สึก
ว่าถ้าเป็นวันเร่งด่วนก็ไม่ทัน  ก็อยากจะเรียนถามว่าท่ีท่านซ้ือคอมพิวเตอร์ ๒ ตัว
มีส่วนหนึ่งท่ีต้องใช้ในห้องสมาชิกด้วยหรือไม่นะครับ  ก็ต้องฝากไว้เวลาต้องใช้
เร่งด่วนท่านรองจะเช็คเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ ซ่ึงอยากจะฝากท่านครับเป็นไปได้
สองเครื่องท่ีท่านซ้ือมีส่วนของท่ีห้องสมาชิกด้วยหรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของสํานักปลัดหรือไม่ครับ   
ขอได้โปรดยกมือครับ 
เชิญท่าน ส.ท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

สงสัยในรายการท่ี ๑ ครับผม ด้วยสํานักปลัดเทศบาลมีความจําเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์สํานักงานเพ่ือใช้ต้อนรับแขกโซฟาหลุยส์ไม้สักบุหนัง จํานวน ๑ ชุด 
๙๐,๐๐๐ บาท ต้ังข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งครับ โซฟาหลุยส์ค่อนข้างหนักและก็ใช้
พ้ืนท่ีในการเก็บค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยจริงๆ ก็ไม่ทราบว่าจะใช้รับแขกท่ี
เป็นงานรัฐพิธีก็เลยเข้าใจว่าอาจจะเป็นงาน ๕ ธันวาคม ผมไม่แน่ใจคือเจตนานี้
จะไว้ตอนรับใคร  ลักษณะในการเคลื่อนย้ายในอย่างท่ีผมบอกมันหนักและ
ค่อนข้างท่ีจะล้าสมัยแล้วด้วยครับโซฟาหลุยส์ผมต้ังข้อสังเกตไว้แค่นี้ครับ  
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของสํานักปลัดเทศบาลหรือไม่ครับ   
ขอได้โปรดยกมือครับ    ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย   
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์                              เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สําหรับโซฟาหลุยส์เราซ้ือมาทดแทน ทําไมต้อง
ซ้ือเป็นชุดก็คือเราจัดงานรับเสด็จรัฐพิธีนี้บ่อยของเดิมท่ีใช้อยู่ก็คุณภาพก็ท่ีท่าน
เห็นครับ  มา ๕ – ๖ ปี ก็เก่าสําหรับโซฟาหนึ่งชุดท่ีเก็บก็คงเป็นสํานักปลัดจะ
นํามาเก็บเองเพราะว่าราคาแพงหน่อยก็ต้องเก็บให้ดีหน่อยก็ใช้สําหรับแขกผู้ใหญ่
จริงๆ  สําหรับคอมพิวเตอร์ใช้สําหรับของงานเทศกิจในส่วนของท่านสมาชิกท่ี
เสียคงจะต้องฝากหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของสํานักปลัดเทศบาลหรือไม่ครับ  ขอได้
โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  
ก็ไปส่วนท่ี ๒ กองวิชาการและแผนงาน  
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของกองวิชาการและแผนงานหรือไม่ครับ  ขอ
ได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย   
ก็ไปส่วนท่ี ๓ สํานักการคลัง 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของสํานักการคลังหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยก
มือครับ  ครับขอเชิญท่าน สท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี   
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ส่วนท่ีผมสงสัยกล้องถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวและภาพนิ่ง น่าจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปธรรมดาท่ีสามารถ
ถ่ายวีดีโอได้ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ประเด็นนี้คงจะไม่มีอะไร    ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในส่วนของสํานักการคลังหรือไม่ครับ   
ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ก็ไปส่วนท่ี ๔ สํานัก
การศึกษา   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของสํานักการศึกษาหรือไม่ครับ  
ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย   
ต่อไปเป็นส่วนท่ี ๕ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายในส่วนของสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ครับ   
ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย   
ต่อไปเป็นส่วนท่ี ๖ กองสวัสดิการสังคมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของ
กองสวัสดิการสังคมหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ   
เชิญท่าน สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ 

นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓ครุภัณฑ์สํานักงานเก้าอ้ีล้อเลื่อนท่ีพักแขน 
 ๒ ข้าง จํานวน ๕๐ ตัวผมเข้าใจครับว่ากองสวัสดิการสังคมจําเป็นต้องใช้แต่ผม
อยากทราบเฉยๆ ว่าจะไปใช้ตรงจุดไหนเพราะว่าไม่มีรายละเอียดตรงนี้  และอีก
จุดหนึ่งนะครับคือจัดซ้ือรถยนต์โดยสาร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งช่วยชี้แจง
รายละเอียดเรื่องรถยนต์โดยสาร ๑๒ ท่ีนั่ง มาใช้ในกิจการของกองเพ่ืออะไรครับ 
ตอนนี้เรามีอยู่หรือไม่ถ้ามีอยู่เก่าแล้วช่วยชี้แจงให้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของกองสวัสดิการสังคมหรือไม่ครับ  ขอได้
โปรดยกมือครับ  เชิญท่าน ส.ท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ก่อนท่ีท่านผู้บริหารจะตอบข้อซักถาม
ขออนุญาตย้อนกลับไปท่ีกองวิชาการและแผนงาน มีข้อสงสัยอยู่นิดเดียวกอง
วิชาการและแผนงานในข้อท่ี ๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน ๔ เครื่องๆ ละ ๒๗,๐๐๐ บาท ตรงนี้ไม่ได้ติดใจอะไรครับ 
พอมาเจอข้อท่ี ๔ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับประมวลผล จํานวน ๑ 
เครื่อง  สงสัยว่าท่านใช้คนละงานหรือไม่ ทําไมท่านถึงไม่รวมมาเป็น ๕ เครื่อง
เลยครับ  ท่ีจริงในกองเดียวกันเขียนมาเป็นข้อ ๓ ข้อ ๔ ซ่ึงจริงๆ แล้วเหมือนกัน 
คือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเหมือนกันใช้สําหรับประมวลผลเหมือนกันและก็ 
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ราคาก็เหมือนกัน ราคา ๒๗,๐๐๐  บาท  ข้อสงสัยคือทําไมข้อ ๓ ไม่เป็น ๕ 
เครื่องข้ออนุญาตช่วยตอบข้อชี้แจงด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ชี้แจงครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรื่องคอมพิวเตอร์ สาเหตุท่ีเขาต้องแยกเพราะแยกเรื่องงานใช้งานคนละงาน คน
ละฝ่ายกัน ส่วนหนึ่งเป็นของฝ่ายวิชาการ อีกฝ่ายเป็นของห้องคอมพิวเตอร์ของ
ท่านนายกติดตามงาน  สําหรับของสวัสดิการท่ีซ้ือก็ซ้ือแทนของเดิม  ห้องประชุม
ของกองสวัสดิการนะครับ เพราะว่าจะใช้ประชุมย่อยของคณะกรรมการทาง
สมาคม  ๕๐ ตัวในห้องประชุมเขาเก้าอ้ีก็ใช้มาประมาณ ๑๐ ปีท่ีผ่านมาก็เสื่อม 
สภาพไป  ส่วนรถยนต์คันเดียวท่ีสวัสดิการสังคมให้มากว่า  ๑๐ ปีแล้ววิ่งไปบ้าง
ไม่ไปบ้างก็ขออนุญาตซ้ือใหม่ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของกองสวัสดิการสังคมหรือไม่ครับ  ขอได้
โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย    ต่อไปเป็นส่วนท่ี ๖ สํานัก 
การช่าง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของสํานักการช่างหรือไม่ครับ   
ขอได้โปรดยกมือครับ  ขอเชิญท่าน สท. ฉัตร  สุภัทรวาณิชย์ ครับ 

นายฉัตร  สุภัทรวาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายฉัตร  สุภัทรวาณิชย์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๔  คือในส่วนของสํานักการช่างจริง
แอบดีใจว่าอยากจะให้มีการต้ังค่าใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนของหินคลุก  
หลอดไฟฟ้าอะไรพวกนี้เพ่ิมเติมครับเพราะว่ามันก็ไม่เคยพอเรื่องอ่ืนผมไม่ค่อย
เห็นต่างแต่ก็อยากจะให้มีการจัดสรรงบหรือว่าเตรียมท่ีจะรับมือเพราะว่าหินคลุก
เป็นท่ีนิยมมากแม้ว่าพยายามคัดเลือกความจําเป็นความเร่งด่วนในแต่ละส่วนยัง
รวมไปถึงหลอดไฟเข้าไปงบประมาณท่ีเรามีอยู่ไปใช้ได้อย่างเต็มท่ีแล้วแต่ก็มี
หลายจุดท่ีต้องเปลี่ยนต้องเพ่ิมนะครับอาจจะทําให้ติดขัดด้านงบประมาณถ้า
สมมุติสามารถจัดสรรมาได้ผมว่าสมาชิกยกมือให้ผ่านไม่ต้องอภิปรายเลยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของสํานักการช่างหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยก
มือครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอเชิญท่านรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  
รองนายกเทศมนตรี 

ครับท่านประธานสภาเทศบาล สําหรับค่าวัสดุอะไรพวกนี้ครับได้จัดสรรให้ทาง
สํานักการช่างไปแล้วประมาณ ๒ ล้านบาท สําหรับปลายปีนี้ตอนนี้กําลัง
ดําเนินการจัดซ้ือ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน ส.ท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 
นายปิติพงศ์ พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายปิติพงศ์ พราหมณี 
พอดีสงสัยนิดหนึ่ง พัดลมไอเย็น  น่าจะนํามาใช้เวลามีงานหรือไม่ครับ พัดลมไอ
น้ําเวลาใช้ก็ระวังนิดหนึ่งคนแก่นิดหนึ่งเพราะกลัวคนแก่จะเป็นหวัด  ญัตตินี้
น่าจะหมดแล้ว ผมขอขอบคุณส่วนนี้นิดหนึ่งครับทางไลน์ของทางเทศบาลท่ีเอาไว้
แก้ปัญหาความเดือดร้อนตรงนี้ผมขออนุญาตชมเชยเจ้าหน้าท่ีทุกท่านเลยท่ีรับ
เรื่องท้ังหลายปัญหาจากพวกผมซ่ึงเร็วมากส่งปัญหาเข้าไปในไลน์ได้แก้ปัญหาได้
รวดเร็วทันทีเลย ไม่เกิน ๑ – ๒ วัน  ผมในฐานะสมาชิกเทศบาลคนหนึ่งก็เข้าไปดู
อยู่ตลอดขอขอบคุณเจ้าหน้าข้าราชการทุกท่านไว้ด้วย ขอบคุณครับผม 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนของสํานักการช่างหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยก
มือครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม 
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เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ครับขอเชิญท่าน ส.ท. สิริรัตน์  คุปตระกุล 

นางสาวสิริรัตน์  คุปตระกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวสิริรัตน์  คุปตระกุล 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  จะเรียนถามเรื่องของการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออกค่ะ  ซ่ึงเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่าตอนนี้โรคระบาด
ของไข้เลือดออกกําลังระบาดอย่างมากในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ก็เลยมี
ความเป็นห่วงเป็นใยกับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลอยากทราบว่าทางสํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีมาตรการการป้องกันและการแก้ไขอย่างไรบ้าง
ค่ะในเรื่องนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  
รองนายกเทศมนตรี 

ครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตให้สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นางอธิชา  รุมพล 
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉัน 
นางอธิชา  รุมพล ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอ
อนุญาตนําเรียนสถานการณ์เรื่องไข้เลือดออก  
    เรื่องแรกขอนําเรียนเรื่องสถาน การณ์โรคไข้เลือดออกขณะนี้สถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกในจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วย 4,309 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
166.67 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย  0.15 
ต่อแสนประชากรในเขตอําเภอเมือง พบผู้ป่วย 1,974 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
422.78 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
พบผู้ป่วย 646 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 452.24 ต่อแสนประชากร  ไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิต การดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลนคร
นครราชสีมา ปี 2556 ดังนี้ 
๑.๑ การจัดต้ัง War room ไข้เลือดออกเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือเฝ้าระวัง 
ติดตามสถานการณ์โรค และบริหารจัดการเพ่ือควบคุมโรคอย่างรวดเร็วและเป็น
ระบบ 
๑.๒ การจัดประชุม อบรม เพ่ือเตรียมความพร้อมของภาคีเครือข่ายการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อและโรคไข้เลือดออก 
-อบรมภาคีเครือข่ายควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครนครราชสีมา ท้ังในชุมชน   
โรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก วัด และหน่วยงานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง     
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
-อบรมสร้างเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  เพ่ือร่วมกันจัดทําและ
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บูรณาการแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล         
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็วเทศบาล เพ่ือทบทวนระบบ
รายงานทางระบาดวิทยา และมาตรการการควบคุมโรค  มีการจัดระบบการ
รายงานโรคอย่างรวดเร็วและครบถ้วน  โดยประสานกับหน่วยงาน สาธารณสุข
และโรงพยาบาลครอบคลุมเขตเทศบาลนครนครราชสีมาจัดทีมสอบสวนเคลื่อนท่ี
เร็ว เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือออกปฏิบัติงานควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  พร้อมการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดยุงภายใน 24 ชั่วโมงเม่ือได
รับรายงานโรคพ่นสารเคมีเพ่ือควบคุมโรคได้ดําเนินการท้ังในและนอกเวลา
ราชการ เพ่ือให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว  โดยต้ังแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
ได้พ่นสารเคมีดังนี้ 
-บ้านผู้ป่วยและรัศมีโดยรอบจํานวน 646 ราย ท่ัวเขตเทศบาล 37.5 ตารางกม. 
-โรงเรียน สถานศึกษา 52 แห่ง 
-วัด 17 แห่ง 
พ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันโรคหรือตามคําขอของประชาชนจํานวน  135 ครั้ง 
จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างต่อเนื่องทุกปี 
-การรณรงค์ควบคุมและกําจัดลูกน้ํายุงลาย โดยอสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขใน
ชุมชน)จากชุมชนท่ัวเขตเทศบาล จํานวน 98 ชุมชน อสม.กว่า 1500 คน   
-การรณรงค์พ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก ในช่วงก่อนการระบาดใน
โรงเรียนและสถานศึกษา ในเดือน เมษายน 2556 จํานวน 52 แห่ง   
-การรณรงค์พ่นสารเคมีกําจัดยุงแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี  โดยพ่นยุงท่ัวเขตเทศบาล
ในช่วงท่ีมีการระบาดในชุมชนท้ัง 98 ชุมชน ในเดือน กรกฎาคม 2556 ซ่ึงได้
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
-เทศบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานอย่างเต็มท่ี  ท้ังสารเคมี
ในการพ่นยุง ทรายกําจัดลูกน้ํา เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  โดยจัดสรรให้
อย่างเพียงพอและครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

๒.การขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 
        ๒.๑ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เพ่ือสร้างความตระหนัก 
       ๒.๒ทุกบ้านช่วยสํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห์  เพ่ือตัดวงจร
ชีวิตยุง และกําจัดยุงให้ลดลง  ลดไข้เลือดออก 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว ผมต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    
เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก 
ผู้อํานวยการกอง    ท่านประธานชุมชน   สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ี
ได้เข้าร่วมประชุม   และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอ
ปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๕.๒๐   น.                                       
                                                    เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์ 

                                                   นวิัฒน์      ทาน           
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                  คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี     ๑๒    กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
      (ลงชื่อ)  มติ      อังศุพันธุ์   ประธานกรรมการ 
                                                (นายมติ      อังศุพันธุ์)    

   (ลงชื่อ)         นันทนา     แดงใหม่  กรรมการ            
                                               (นางนันทนา     แดงใหม่) 

                               (ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย  กรรมการ      สําเนาถูกต้อง 

     (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                         

   (ลงชื่อ)    พงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ  กรรมการ   (นางเสาวณีย์  สุจริยา)   
    (นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ)                           เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว          

   (ลงชื่อ)      สุกัญญา    ชํานิกุล    กรรมการและเลขานุการ           
      (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)                                   
   

สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี............................................................................      

         (ลงชื่อ       ธนาคม  วิมลวัตรเวที    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                         ( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที) 
  


