
 
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี  ๑ 

วันท่ี    ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๕๖      เวลา    ๑๔.๐๐    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.  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๐. นายปิติพงศ์  พราหมณี  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. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
        ๑.  นายพงษ์ศักด์ิ     ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม 
  ๒.  นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล     ลาประชุม      
ผู้เข้าร่วมประชุม  
     ๑.  นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี 
    ๒.  นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี     
  ๓.  นายบํารุง    เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี 
                     ๔.  นายพิมล  พิทักษ์ศิลป  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
    ๕.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
    ๖.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
     ๗.  นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๘.  นายคํารณ   สมบูรณ์รัตน์  รองปลัดเทศบาล  
๙.  นายวีระชัย   ทองไพบูลย์   รองปลัดเทศบาล  

  ๑๐. นายกัมปนาท บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
   ๑๑. นายอํานวย  ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง  
    ๑๒. นายจิรศักด์ิ   กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
                     ๑๓. นางนิลบุล   โชคบัญชา   ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
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     ๑๔. นางอธิชา   รุมพล   ผู้อํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      ๑๕. นายเฉลิม    ราชอาสา    ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
    ๑๖. นายประสิทธิ์   มหาวีระวัฒน์    แทน ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 ๑๗. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์    ผู้อํานวยการส่วนการโยธา  
          ๑๘. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
   ๑๙. นางสาวนิตยา   เพลิดจันทึก     ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
   ๒๐. นางเนตรดาว  ทองประกอบ   ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 

๒๑. นางนิยดา  เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   ๒๒. นางคู่ขวัญ  บุญชัยสุข  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  ๒๓. นายนิคม     เหาะสูงเนิน    รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
   ๒๔. นางวริษฐา   พรรณภัทราพงษ์  ผู้อํานวยการส่วนบริการการแพทย์ 

๒๕. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
๒๖. นายเนติวิทย์   เริงสุขพิพัฒนะ   รก. ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล๒๗ 
๒๗. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๘. นางฉันทจิต      หม่ันมา    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ๒๙. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๓๐. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
  ๓๑. นายบุญมี    เดชาวุธ    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
      ๓๒. นายบุญเชิด   พิณปรุ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
     ๓๓. นายสมบัติ    สังข์ในเมือง   หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓๔. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

๓๕. นางสาวปรินดา   พิทักษ์ธานินทร์   หัวหน้าแผนงานและโครงการ  
    ๓๖. นายสายชล   ประณีตพลกรัง    หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ 

๓๗. นางสาววาสนา  สนิทโกศัย   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว 
๓๘. นายศุภชาติ  เจริญวิวัฒนพงษ์  หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 

      ๓๙. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
     ๔๐.  นางสาวณัฐกานต์   บางกระ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
    ๔๑.  นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
                     ๔๒. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ   จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
   ๔๓. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  

๔๔. นายฉัตรชัย   ช่างเติม    ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
๔๕. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๔๖. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

   ๔๗. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก   พนักงานจ้างท่ัวไป 
            ๔๘.  นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 
      ๔๙. นางสาววีณา     มานะตะคุ  พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ๕๐. ร.ต.กสินธ์   เนื่องสุวรรณลักษณ์  ประธานชุมชนหลังวัดสุทธจินดา 
    ๕๑. นายนภดล    หวังรวมกลาง      ประธานชุมชนตลาดหลักเมือง(ศาลพระนารายณ์) 

๕๒. ส.อ. อิสระ  ทองปลอดภัย  ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 
๕๓. ร.ต.นรินทร์   คงหม่ืนไวย  ประธานชุมชนบ้านสก 
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๕๔. ร.ต.ประมูล   นากกระแสร์  ประธานชุมชนจิระพัฒนา 

       ๕๕. ด.ต.หญิง วิมน  ขอแนบกลาง    ประธานชุมชนทุ่งมหาชัย   
    ๕๖. นายเฉลิมศักด์ิ   กุศลการณ์    ประธานชุมชนชลประทาน 
    ๕๗. นายประเสริฐ   จองรัตนวณิช   ประธานชุมชนรุ่งเรือง – บุญเรือง 
    ๕๘. นางสมศรี    ตันติรัตน์  ประธานชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม 
   ๕๙. นางเจริญศรี     เนียมวัฒนะ    ประธานชุมชนปาริชาติ 
     ๖๐. นางถนอมศรี  มุ่งฝากกลาง   ประธานชุมชนหลักร้อย 
    ๖๑. นางสมหมาย   มากทองคํา   ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
    ๖๒. นางลออศรี    ศรีไสย     ประธานชุมชนย่าโม ๔ 
    ๖๓. นางสมพิศ       ไชยพันธุ์     ชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม 
    ๖๔. นางเสาวณีย์  สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 
 เริ่มประชุม  เวลา     ๑๔.๐๐       น. 
              โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ประจําปี  ๒๕๕๖ 
ครั้งท่ี   ๑   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญท่านเลขานุการสภา  
เทศบาล  อ่านประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา   เรื่อง  เรียกประชุมสามัญ
แห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๖  เชิญครับ    

นายอารมณ์  ทางตะคุ 
เลขานุการสภา 

                            ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา   
   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ 
           ประจําปี ๒๕๕๖ 
                                      ................................. 
    ตามมติสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   ในการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  กําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี ๒๕๕๖  ต้ังแต่วันท่ี  
วันท่ี    ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐ วัน    
         ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปี 
๒๕๕๖ ต้ังแต่วันท่ี   ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป   มีกําหนด  ๓๐  วัน 
     ประกาศ ณ วันท่ี    ๒๖  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖    
               ธนาคม  วิมลวัตรเวที 
      (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที) 
               ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผมขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่อง การจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้ บมจ. 
ธนาคาร กรุงไทย  งวดท่ี  ๒  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  หน้าท่ี  ๒  ย่อหน้า
สุดท้าย   จาก  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนคราชสีมา
พิจารณาอนุมัติตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง  
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 เป็น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนคราชสีมาพิจารณาเห็นชอบ

ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง 
 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๑ นะครับ   
 ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี     
       ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 

 ตามท่ีนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยถือปฏิบัติตามมาตรา 
๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) 
ถึง  พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีบัญญัติให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  และ
ให้จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจําทุกปี นั้น       
   บัดนี้  ได้จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี 
ประจําปีฯ   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงนําเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบ 
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี    ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๖  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส่งมาด้วย  นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  นะครับ    
 ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ      

สมัยท่ี ๓ ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมาชิก
ท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต  ๓ ขอแก้ไขหน้าท่ี ๑๐ บรรทัดท่ี ๕ นับจาก
ข้างล่างข้ึนมา จากคําว่า  แม้กระท่ัง EMS นะครับ เป็น แม้กระท่ัง SMS นะครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดขอแก้อีกหรือไม่ครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๖ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน    ๑๕   ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๕   ท่าน   

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ประจําปี 
๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓    
 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระท่ี  ๒  และวาระ 
ท่ี  ๓    ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

นายมติ  อังศุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่ีเคารพ ผมนายมติ อังศุพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖                 



                                                                   -๕- 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒     
                      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖      จํานวน  ๑  ชุด 
        ๒. สรุปผลการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการ จํานวน  ๑  ชุด 
                  ๓. รายงานการประชุมประจําวันของคณะกรรมการ 
                      จํานวน  ๒  ฉบับ       
                  ๔. สําเนาคําขอแปรญัตติ              จํานวน  ๑  ฉบับ   
                  ๕. หนังสือขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบ    
                      ประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ ประจําปีงบประมาณ  
                      พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน  ๓  ฉบับ 
    ตามมติการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๓ 
ประจําปี  ๒๕๕๖ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๕๖ มีมติรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระท่ี ๑ และได้แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ทําหน้าท่ี 
ตรวจและพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  เพ่ือนําเสนอต่อสภาเทศบาล โดย
คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย 
    ๑. นายมติ  อังศุพันธุ์  ประธานคณะกรรมการ 
    ๒. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   กรรมการ 
    ๓. นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  กรรมการและเลขานุการ  

       บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และเอกสารต่างๆ มาพร้อมหนังสือนี้ 
เพ่ือนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 
ต่อไป 
                                                           ขอแสดงความนับถือ 
                                       มติ   อังศุพันธุ์ 
                                                                                                                      (นายมติ อังศุพันธุ์) 
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
                   ฉบับท่ี ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้รายงานให้ทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายณัฏฐช์ยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายณัฏฐ์ชยกร สุวฒันะพงศ์เชฏ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สรุปผลการตรวจพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  ๒  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ซ่ึงนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นผู้เสนอในวาระท่ี ๑ แล้ว  นั้น 
   บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตรวจ และพิจารณาร่างเทศบัญญัติท่ี
คณะกรรมการตรวจแล้ว เสนอต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ตามลําดับ
ดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมการ   ได้แก่ 
     ๑.๑ นายมติ               อังศุพันธุ์  ประธานกรรมการ     



-๖- 
 
 

     ๑.๒ นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล  กรรมการ 
     ๑.๓ นายณัฏฐ์ชยกร    สุวัฒนะพงศ์เชฏ กรรมการและเลขานุการ 
๒.  เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมพิจารณา                     
     ๒.๑ นายอารมณ์    ทางตะคุ  ปลัดเทศบาล 
     ๒.๒ นายคํารณ สมบูรณ์รัตน์  รองปลัดเทศบาล 
     ๒.๓ นายกัมปนาท บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
     ๒.๔ นายวีระชัย ทองไพบูลย์   รองปลัดเทศบาล 
     ๒.๕ นายอํานวย ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
     ๒.๖ นางนิลุบล โชคบัญชา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
     ๒.๗ นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
     ๒.๘ นางคู่ขวัญ บุญชัยสุข      ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
     ๒.๙ นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ      รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล                                                                        
     ๒.๑๐ นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ    หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ     
     ๒.๑๑ นายศุภชาติ เจริญวิวัฒนพงษ์    หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
     ๒.๑๒ นางภัทมาภรณ์  บุญชู    เจ้าพนักงานการคลัง ๕ 
๓.  สมาชิกผู้ขอแปรญัตติ  นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 
๔.  การแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  มีการแก้ไขเทศบัญญัติในรายจ่ายจําแนกตาม
หน่วยงาน  สํานักการช่าง  หน้า  ๑๘  บรรทัดท่ี  ๗  นับจากล่าง 
ข้อความเดิม  “+ รถขุดไฮโดรลิคแขนยาว   ต้ังไว้  ๘,๑๐๐,๐๐๐  บาท สําหรับจ่าย
เป็นค่ารถขุดไฮโดรลิคแขนยาว   ขนาดเครื่องยนต์ดีเซลแรงม้าไม่น้อยกว่า   ๑๔๕  
แรงม้า โดยมีระยะความยาวเครื่องจักรไม่ต่ํากว่า ๑๑,๐๐๐  มิลลิเมตร จํานวน  ๑  
คัน  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)”  
ขอแก้ไขเป็น “+ รถขุดไฮดรอลิคแขนยาว ต้ังไว้  ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับจ่าย
เป็นค่ารถขุดไฮดรอลิค แขนยาว ขนาดเครื่องยนต์ดีเซล    แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๔๕ 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๖,๕๐๐  ซีซี โดยมีระยะความยาวเครื่องจักร
ไม่ต่ํากว่า ๑๑,๐๐๐  มิลลิเมตร ความจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่า ๑.๐๐  ลูก บาศก์เมตร  มี
ระยะขุดไกลสุดไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  ะยะขุดลึกสุดไม่น้อยกว่า  ๑๑ เมตร  ระยะ
ขุดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ความเร็วในการหมุนไม่น้อยกว่า  ๑๐ รอบต่อนาที 
จํานวน ๑ คัน  ต้ังตามราคาท้องถ่ินเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน (จากแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา)”   
๕.  ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
    ชื่อร่างเทศบัญญัติ  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
    คําแถลง   ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข     
    บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข     
    เทศบัญญัติข้อ ๑ ถึงข้อ ๔  มีผู้ขอแปรญัตติ  มีการแก้ไข 
    ระเบียบและวิธีการ  เจ้าหน้าท่ีได้จัดทําไว้ถูกต้องแล้ว 
๖.  เอกสารท่ีเสนอมา 

๖.๑ บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ   
      ๒  ฉบับ 

     ๖.๒ สําเนาคําขอแปรญัตติ  ๑  ฉบับ 
     คณะกรรมการจึงขอเสนอผลสรุปการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
           



                                                                            -๗- 
 

 เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒
และวาระท่ี ๓ ต่อไป 

ณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
(นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ) 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  สรุปผลให้ทราบแล้ว  นั้น    
เนื่องจากไม่มีการสงวนความเห็นและสงวนคําแปรญัตติ   ดังนั้น   ในวาระท่ี ๒ นี้ 
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๒  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖    
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๒  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
แล้วนะครับ   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๒  ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๕๖  

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นวาระท่ี  ๓  นะครับในวาระท่ี  ๓  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   ฉบับท่ี  ๒  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
โดยผ่านความเป็นชอบในวาระท่ี  ๒ เรียบร้อยแล้ว ผมจะขอมติจากสภาเทศบาล
แห่งนี้ เพ่ือจะตราเป็นเทศบัญญัติ ต่อไป 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๒  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖    
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนะครับ  และจะได้ปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือ
บังคับใช้ต่อไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม    
ฉบับท่ี  ๒  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖         



                                                                       -๘- 
 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่     เชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริฐพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาทุกท่าน 
      ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้อนุมัติให้โอนเงินไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งาน
ศึกษาไม่กําหนดระดับหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึงเก่ียวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในคราวประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปี 
๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๗  เมษายน ๒๕๕๖ นั้น    
         เนื่องจากในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าว 
มีความคลาดเคลื่อนของประเภทงบประมาณ  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณได้  จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขประเภทงบประมาณให้ถูกต้องเพ่ือให้
สามารถดําเนินการต่อไปได้  โดยโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป) หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึงเก่ียวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ
ต้ังไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปต้ังจ่ายในด้าน/แผนงาน/งาน/หมวด เดียวกัน ประเภท 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณต้ังไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่า
ออกแบบ อาคารศูนย์การเรียนรู้นครราชสีมาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
คูเมืองนารายณ์รังสฤษฎ์  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติการ
โอนเงินงบประมาณตามข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  ความว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน”  ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท. มติ  อังศุพันธุ์ ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์  
สมาชิกสภาเทศบาล 
  

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  เขต  ๑  จริงแล้วเรื่องของการจ่ายเงินค่าออกแบบศูนย์การเรียนรู้  
เราเคยพูดมาแล้วครั้งท่ีแล้ว  พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ TK ปาร์ค นะครับ  ซ่ึงผมเชื่อว่า
ท่ีผ่านมาคณะเรา และท่านนายกฯ สุรวุฒิ  ได้เน้นเรื่องการศึกษามากพอสมควรเพ่ือ 
ท่ีจะยกระดับโรงเรียนในเครือเทศบาลท้ัง ๖ โรงเรียน การได้รับความร่วมมือจาก  
TK  ปาร์ค  ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัด  ผมเชื่อว่าการลงทุน ลงแรง  
โดยเฉพาะการลงทุนลักษณะดังกล่าวถึงแม้จะใช้งบประมาณท่ีสูง  แต่ผมเชื่อว่าผลท่ี
ตอบรับกลับมามันคุ้มค่า ท่านนายกฯ สุรวุฒิ  เคยพูดไว้ตลอดเวลาว่าการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาแก่เด็กผลตอบแทนเกินคุ้มจริงๆ  อย่างเรื่องของการออกแบบ  การสร้าง
ศูนย์ต่างๆ  เท่าท่ีทราบมาเราได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอย่างคนท่ี  



-๙- 
 

 ออกแบบเป็นคนท่ีเคยออกแบบในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลนะครับ พอออกแบบล้อ 
กับตัวอาคารชุณหะวัน รวมไปถึงคูเมือง  ภาพท่ีได้เป็นสถานท่ีการเรียนรู้ท่ีสวยงาม
เหมาะสําหรับเด็กท่ีใช้ในการศึกษาโดยตรง  ผมขอเล่าเพ่ิมอีกซักเรื่องเม่ือวันศุกร์ 
วันเสาร์ท่ีผ่านมา  พอพูดถึงเรื่องการศึกษาแล้วผมและคณะผู้บริหารได้มีโอกาสไป
ศึกษาดูงานกับสํานักการศึกษา กับ ท่านผอ. จิรศักด์ิ  สิ่งท่ีประทับใจอยากนํามาเล่า
สู่กันฟังคือตอนท่ีได้ไปศึกษาดูงานจากครูเล็กภัทราวดี  ซ่ึงวันนั้นเราไปกันท้ังคณะ  
รู้สึกว่าเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ  น่าปลื้มมากๆ  เราคุยกันเกินเวลาอาหารกลางวันไปจน
บ่ายโมงกว่าๆ  ได้ฟังครูเล็กภัทราวดี  ได้ฟังแนวคิดหลายๆ เรื่อง  ผมขอยกตัวอย่าง
มาเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงเรื่องการศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน 
เรื่องแรกให้เด็กดําเนินรอยตามวิถีพุทธสิ่งแรกท่ีปลูกฝัง  เรื่องท่ีสองท่ีผมจับใจความ
ได้คือเรื่องให้เด็กค้นพบตัวเองว่าตัวเองสนใจหรืออยากเรียนอะไร  ส่วนท่ีสําคัญท่ีสุด 
สุดท้ายคือไม่ให้เด็กลืมรากเหง้าของตัวเองในทุ ๆ เรื่อง มีความเคารพในทุกๆ ส่วนท่ี
เป็นรากเหง้าของตัวเอง ไม่ใช่เฉพาะบรรพบุรุษของตัวเอง ทุกเรื่องท่ีเก่ียวกับ
วัฒนธรรม ทุกเรื่องท่ีเก่ียวกับของไทย นั่นคือเหตุผลของการสร้างโรงเรียนข้ึนมา ซ่ึง
คณะของเราฟังเองค่อนข้างจะปลื้มกับแนวคิดของครูเล็กภัทราวดี ท้ังโรงเรียนมีเด็ก
นักเรียนแค่ประมาณ ๙๐ คนกินเรียนนอนอยู่ท่ีนั่นตลอด  สภาพแวดล้อมดีมากครับ
อากาศก็ดี ครูเล็กภัทราวดี ได้เล่าให้ฟังว่า มีท่ีดินซ่ึงคุณแม่ซ้ือมาประมาณ ๒๐๐ ไร่
สมัยนั้นคุณแม่ซ้ือมาแค่ไร่ละ ๕๐๐บาทนํามาพัฒนาเป็นโรงเรียน ผมว่าน่าประมาณ 
๓๐ ไร่ ตัวอาคารต่างๆ สวยงาม บางจุดของตัวอาคารออกแบบโดยมีดีไซน์ โดยไม่
ต้องใช้แอร์นั่งเรียนเย็นสบาย  ผมว่าการท่ีเราได้ไปศึกษาดูงานลักษณะนี้มีประโยชน์
กับเทศบาลของเรานะครับ   อย่างน้อยท่ีแกเน้นมากๆ เลยเรื่องของครู ครูมีส่วน
สําคัญมากๆ  สําหรับเด็ก เป็นผู้ท่ีสามารถชักจูงเด็กได้  แล้วก็ท่าน ผอ. จิรศักด์ิ ได้
เสนอต่อไปว่า คงต้องรบกวนครูเล็กอีกทีหนึ่งในการนําครูโรงเรียนเทศบาลท้ังหมด
ไปอบรมเปลี่ยนทัศนคติ ได้รับทัศนคติดีๆกลับมาสอนเด็กๆ เราเพ่ือพัฒนาเด็กๆ เรา  
ท่ีผมพูดมาท้ังหมดคือการลงทุน ทุกอย่างในการพัฒนาเรื่องของการศึกษาผมเห็นว่า
คุ้มค่าอย่างท่ีท่านนายกฯ  สุรวุฒิ เคยบอกกล่าวไว้การลงเงินเม็ดเงินตัว TK ปาร์ค
ถ้าสําเร็จผมเชื่อว่ามีประโยชน์มาก ๆ เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านได้ไปดูงาน TK ปาร์ค 
เซ็นทรัลเวิลด์มาแล้ว  ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้เห็น TK ปาร์ค  เป็นรูปเป็นร่างในสมัย
ของเรา และอยากให้เด็กโคราชพัฒนาต่อไป ขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมในญัตตินี้นะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
 ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่    ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  
   



-๑๐- 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๖     เชิญท่านรองบํารุง  ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
         ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา    ได้อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม   แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าปรับปรุง
พ้ืนชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) เป็นเงิน 
๑,๗๑๕,๐๐๐ บาท ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี 
๑ วันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นั้น    
          จากการดําเนินงานโครงการปรับปรุงพ้ืนชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารเรียน ๑ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) พบว่ามีความชํารุดทรุดโทรมของฝ้าเพดาน บริเวณ
ชั้น ๓ อาคารเรียน ๑  มีสภาพไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการ
สอนเป็นอย่างมาก อีกท้ังบรรยากาศภายในห้องเรียนอากาศไม่ถ่ายเท เนื่องจากมี
พัดลมอยู่จํานวนน้อย ซ่ึงไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียนประกอบกับภูมิอากาศใน
ปัจจุบันมีระดับอุณหภูมิความร้อนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน   อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
พลานามัยท้ังผู้เรียนและผู้สอน ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนของอาคารให้
สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานท่ีท่ีใช้ในการเรียนการสอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ี
ฝ้าเพดาน ชั้น ๓ อีก ๒๙๐ ตารางเมตร จึงจําเป็นต้องโอนงบประมาณมาเพ่ิมเพ่ือ
สมทบโครงการดังกล่าวอีก จํานวน ๒๕๔,๕๐๐ บาท โดยโอนลดจากด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  รายการ 
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา มาเพ่ิมเป็นเงิน 
๒๕๔,๕๐๐ บาท  ดังนี ้
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  อาคารต่าง ๆ  
- ค่าปรับปรุง ชั้น ๓ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) เป็นเงิน 
๒๕๔,๕๐๐บาท สําหรับจ่ายเป็นค่ารื้อถอนฝ้าเพดานของเดิมทําการติดต้ังใหม่พร้อม
โครงสร้างของใหม่  พ้ืนท่ีประมาณ ๒๙๐ ตารางเมตร ติดต้ังฝ้าเพดาน กระเบ้ือง
แผ่นเรียบ โคมไฟฟ้าส่องสว่าง และพัดลมเพดาน 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
        การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายครั้งนี้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑หมวด ๔ ข้อ๒๗   
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติต่อไป
ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 



-๑๑- 
 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมในญัตตินี้นะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
 ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖    เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖      

แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๖ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  เชิญท่านรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
   เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม   เป็นหน่วยงานหนึ่งของเทศบาลนครนครราชสีมา   
ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีขนาดใหญ่  และมีภารกิจต่างๆ  ท่ีจะต้อง
ดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเทศบาล
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป   ประกอบกับกองสวัสดิการสังคม  มีความ
จําเป็นจะต้องดําเนินการเบิกจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มี
สิทธิเป็นรายเดือนภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน และตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๑๘ ตุลาคม  ๒๕๕๔  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุในอัตราแบบข้ันบันได โดยผู้สูงอายุ ๖๐ – ๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท , 
อายุ ๗๐ -๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท ,อายุ ๘๐ - ๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาทและ
อายุ ๙๐ ปีข้ึนไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท  ซ่ึงปัจจุบันมีผู้สูงอายุท่ีลงเบียนรับเงินเบ้ีย
ยังชีพในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวนท้ังสิ้น ๑๒,๙๔๑ คนจึงมีความจําเป็น
ท่ีจะต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  โดย
จะขอจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สําหรับบันทึก
ข้อมูลผู้สูงอายุ/คนพิการ /ผู้ป่วยเอดส์  ลงในระบบข้อมูลสารสนเทศให้เสร็จทันตาม
กําหนดระยะท่ีกําหนดแต่เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมา มิได้ตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการนี้ไว้  จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยโอนลด
จากด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหาร
ท่ัวไป หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน  เป็นเงิน  
๙๓,๔๐๐ บาท   รายละเอียด  ดังนี้ 
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารท่ัวไป 

 



-๑๒- 
 

 หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      ต้ังไว้    ๙๓,๔๐๐  บาท 
ค่าครุภัณฑ์                                ต้ังไว้    ๙๓,๔๐๐  บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           ต้ังไว้     ๑๔,๐๐๐  บาท 
+  กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล   ต้ังไว้     ๑๔,๐๐๐  บาทสําหรับจ่ายเป็นกล้อง
ถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  ความละเอียดไม่น้อยกว่า๑๒ ล้านพิกเซล ออพติคอลซูม
ไม่น้อยกว่า ๔ เท่า จอภาพ LCD  ขนาดไม่น้อยกว่า๒.๗ นิ้ว  จํานวน  ๒ กล้องๆละ  
๗,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           ต้ังไว้    ๗๙,๔๐๐  บาท 
+  เครื่องคอมพิวเตอร์    ต้ังไว้    ๖๐,๐๐๐  บาทสําหรับจ่ายเป็นเครื่อคอมพิวเตอร์ 
จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๓๐,๐๐๐  บาทเป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐  บาท (รายละเอียดตาม
ราคามาตรฐานของกระทรวง ICT )    
+  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)     ต้ังไว้    ๑๓,๐๐๐  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก  (Inkjet)  จํานวน ๒ 
เครื่องๆละ ๖,๕๐๐  บาท เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐  บาท(รายละเอียดตามราคามาตรฐาน 
ของกระทรวง ICT ) 
+  เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า   ต้ังไว้    ๖,๔๐๐  บาทสําหรบัจ่ายเป็นเครื่องสํารอง
กระแสไฟฟ้า จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๓,๒๐๐  บาทเป็นเงิน  ๖,๔๐๐  บาท 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT ) 
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อ  
๒๗ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ความว่า “  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด      
ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน   หรือ 
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน “  ต่อไปด้วย  
จักเป็นพระคุณยิ่ง   

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมในญัตตินี้นะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
 ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่   ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๗ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๗ การจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้ บมจ. ธนาคาร 

กรุงไทย  งวดท่ี  ๒  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  เชิญท่านรองบุญเหลือครับ 
     



  -๑๓-  
                      

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ตามท่ีสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ได้เสนอเรื่องการขอจ่ายเงิน
สะสมในส่วนท่ีเก็บรักษาไว้เพ่ือนําไปจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้ บมจ. ธนาคาร 
กรุงไทย งวดท่ี๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖จํานวนเงิน ๑๖,๖๗๐,๐๐๐ บาทต่อสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี 
๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เม่ือสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ
แล้ว สํานักการประปา จึงได้มีหนังสือไปยังจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือขอให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตกลงให้เทศบาลจ่ายเงินสะสมของสํานักการประปาไปชําระต้นเงินกู้
ดังกล่าว โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔ ซ่ึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๘๙ ได้ จังหวัด
นครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ 
วรรคแรกกําหนดให้การขอใช้จ่ายเงินสะสมต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน จึงให้
เทศบาลนครนครราชสีมา ดําเนินการขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว ก่อนการขอทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ข้อ 
๘๙ (๑)  
    ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามคําแนะนําของผู้ว่าราชการจังหวัด สํานักการประปา จึง
มีความจําเ ป็นต้องขออนุ มั ติจ่ ายเ งินสะสมของสํ านักการประปา จํานวน 
๑๖,๖๗๐,๐๐๐  บาท เพ่ือนําไปจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
งวดท่ี  ๒  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙                   
   “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
    (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด      
   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
    ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว” 
    ฉะนั้น เพ่ือเทศบาลนครนครราชสีมาจะได้ขอทําความตกลงกับผู้ว่าจังหวัด
นครราชสีมา     ในการจ่ายเงินสะสมงบเฉพาะการ การประปา เพ่ือเป็นค่าชําระหนี้ 



-๑๔- 

 
 ต้นเงินกู้ดังกล่าว โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ 
     “ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และมี
อํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให้ 
เป็นไปตามระเบียบนี้    
   ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอ
ทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติปลัดกระทรวงมหาดไทย
อาจมอบอํานาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดก็ได้” ประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๘๑/๒๕๔๘ ลง
วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่องการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทน (ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการ  ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ 
ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
การปฏิบัติ) 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนคราชสีมาพิจารณาเห็นชอบ
ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท. ปิติพงศ์  พราหมณี ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล   

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ผม นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมาเขต ๔  จากญัตตินี้ผมอ่านแล้วค่อนข้างสับสนหลายประการครับ  
เพราะว่าการจ่ายเงินเพ่ือชําระหนี้ต้นเงินกู้อ่านแล้วยังไงมันไม่น่าเข้าข้อ๘๙ เพราะ 
ไม่น่าจะใช่อํานาจของสภาเทศบาล  เท่าท่ีผมจําได้เคยมีเรื่องอย่างนี้เราไม่ได้ผ่าน
สภาเทศบาลเลยเป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือทางจังหวัดในการท่ีอนุมัติ
จ่ายไป  ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ต้องผ่านการ
อนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้นะครับ (๑)ให้กระทําได้เฉพาะ
กิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมายกําหนด 
ผมอ่านแล้วไม่น่าจะเข้าข้อนี้ครับ  น่าจะเข้าในส่วนของข้อ ๔ มากกว่าครับ  ท่ีเป็น
ข้อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ  ๔  “ข้อ  ๔  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหากําหนดหลักเกณฑ์ และ 
วิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ขอให้ทําความตกลงกับปลัดกระทรวง
มหาดไทยก่อนการปฏิบัติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสอง
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้”  ผมว่าท่ี
ผ่านมาอย่างท่ีผมเคยบอกครับเราเคยใช้ข้อนี้ ถ้าเราใช้หนี้ไปแล้ว ก็จ่ายจากเงิน 



-๑๕- 

 
 สะสม  ท่านนายกฯ ก็จะมารายงานให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลทราบเท่านั้นว่าได้มี

การใช้เงินไปแล้ว  ทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าถ้าสภาแห่งนี้จะใช้เห็นชอบน่าจะเป็นเรื่อง
ท่ีถูกต้องแล้วโดยให้ใช้อํานาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในการพิจารณาสั่งจ่าย  
ผมยังงง ๆ อยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นยังไง  เพราะว่าปกติเราไม่ได้ใช้
อย่างนี้นะครับ แล้วก็สภาแห่งนี้มีอํานาจหรือไม่ ผมกลัวอย่างหนึ่งกลัวว่าทาง  
สตง. จะมาตามสอบสวนทีหลัง  ประเด็นอย่างอ่ืนคงไม่น่าจะมีอะไร ก็ฝากรบกวน
ท่านประธานสภาเทศบาล ไปยังท่านเลขานุการ ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก  ขอได้โปรดยกมือครับ                            
ขอเชิญ  ส.ท.  พันตรีวินัย  สายต่างใจ ครับ 

พันตรี วินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม  พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓ กระผมขออนุญาตหารือประเด็นนี้เพราะว่า
ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย แต่ว่าอ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้ว ข้อ ๘๙  
ก็เห็นด้วยกับ ส.ท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ท่ีได้อภิปรายไป เพียงแต่สงสัยว่าในกรณี
ท่ีสภาเทศบาลไม่มีอํานาจในการอนุมัติ แล้วถ้าเกิดมีการอนุมัติไปแล้วผลท่ีจะ
ตามมาในอนาคต จะเกิดไรข้ึนก็อยากเรียนถามประธานสภาเทศบาล  และท่าน
เลขานุการ ชี้แจงให้ทราบด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก  ขอได้โปรดยกมือครับ    
ขอเชิญ  ท่านรองบุญเหลือ   ครับ                         

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขออนุญาต  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ  ในญัตตินี้ไม่ใช่เราอนุมัติ  ข้อเท็จจริง
ท่ีเราได้หารือกันคือ สภาเทศบาลไม่มีอํานาจในการอนุมัติในกรณีนี้แน่นอน  แต่
ท้ังนี้ท้ังนั้นทางจังหวัดก็คงอยากให้ทางเราแจ้งให้สภาได้รับทราบ ก็คือเห็นชอบท่ี
จะอนุมัติให้ใช้เงินเทศบาลสะสมตัวนี้เข้าไป  ส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติม ทางด้าน
เลขานุการจะเป็นผู้ชี้แจง  ขอบคุณครับ   

เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ 
ทรงเกียรติ ท่ีเคารพรักทุกท่านครับ  ความจริงแล้วเรื่องนี้นั้นต้องกราบเรียนท่าน
สมาชิกว่า  ความเดิมเราเคยจ่ายเงินประเภทนี้ ซ่ึงใกล้เคียงกับการขอในครั้งนี้มา
หลายครั้ง  โดยท่ีเราขอจ่ายจากเงินสะสมก็คือ  ค่า K ตามสัญญาปรับราคาได้ 
แล้วก็เป็นกรณีของสํานักการประปานี่แหละครับ  ทุกครั้งท่ีผ่านมาเราก็ขอทํา
ความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อ ๔  ซ่ึงเป็น
กรณีท่ีกระทรวง มหาดไทยได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาทําความ
ตกลงแทนกระทรวง มหาดไทย ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าควร
จะตกลงและท่ีผ่านมา ก็จะเป็นกรณีท่ีเม่ือเราขอจ่ายค่า K เราก็จะนํามาเสนอสภา
เทศบาลเพ่ือทราบก่อน  ว่าเทศบาลจะจ่ายค่า K แล้วนะเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ 
หลังจากนั้น ก็จะไปขอทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด และท่ีผ่านมา
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ก็กรุณาตกลงให้เทศบาลจ่ายเงินเช่นนี้มาหลายครั้งแต่ใน
ครั้งนี้  เม่ือการประชุมท่ีผ่านมา ทางนายกเทศมนตรีก็ได้นําเสนอขอจ่ายเงินสะสม
โดยขอเสนอสภาเทศบาลเพ่ือโปรดทราบนะครับ  ซ่ึงเม่ือสภาเทศบาลทราบแล้ว
ท่านสมาชิกก็ไม่ได้อภิปรายแสดงความเห็นประการใดก็คือได้รับทราบแล้วโดย
ภาพความเห็นของผมท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่คัดค้านเพราะถ้าคัดค้านท่าน
สมาชิกก็คงมีการอภิปราย แล้วคัดค้านว่าไม่สมควร  หรือสมควรนะครับ  เม่ือ 



-๑๖- 

 
 สมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้แสดงความเห็นก็ถือว่าทราบ  การทราบโดยไม่คัดค้านก็

ถือโดยปริยายว่าเห็นควรตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีจะไปดําเนินการ  เม่ือเสนอไป
จังหวัดในคราวนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือตอบกลับมาอย่างท่ีได้เรียน
ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้วในตัวหนังสือของท่านท่านตอบมาว่า
ขอให้ไปดําเนินการขออนุมัติต่อสภาเทศบาลก่อน ท่านใช้ถ้อยคํานี้ เพราะฉะนั้น
ผมก็ด้วยความเคารพในความเห็นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงท่านเป็นผู้มี
อํานาจ กํากับ ดูแล ผมก็เสนอต่อท่านนายกฯว่า เม่ือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็น
ว่าให้นําเสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลก่อน จึงขอไปทําความตกลงกับท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดผมก็ได้ดําเนินการตามนั้น ด้วยความเคารพโดยส่วนตัวของผมนั้น 
ผมเห็นว่าระเบียบการเบิกจ่ายเงินสะสม ได้กําหนดไว้ชัดในข้อ ๘๙  ซ่ึงในข้อ  ๘๙ 
การอนุมัติของสภาเทศบาลมีเง่ือนไขคือเป็นไปตาม(๑)  ก็ต้องเป็นการให้บริการ
ชุมชนและสังคม เป็นการเพ่ิมพูนรายได้  และสุดท้ายเป็นการไปแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน  และยังกําหนดไว้ต่อไปในท่อนสุดท้ายของ  (๑) ว่าต้อง
ปรากฏอยู่ในแผนแล้ว นี้เป็นเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว้  เพราะฉะนั้นตัวนี้เอง
ผมคิดว่าเป็นเรื่องของดุลพินิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีใช้ดุลพินิจในการสั่ง
การเพราะฉะนั้นเม่ือนําเสนอสภาเทศบาลแล้ว สภาเทศบาลก็ได้แก้ไขเป็นการ
ขอให้สภาเทศบาลเห็นชอบไม่ใช่เป็นการอนุมัตินะครับซ่ึงก็คงเป็นดุลพินิจของสภา
เทศบาลใช้ดุลพินิจในส่วนนี้  เม่ือสภาแห่งนี้จะใช้ดุลพินิจเป็นกรณีท่ีเห็นชอบ  โดย
ไม่ได้เป็นไปตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแนะนํา  ชี้แนะ  หรือกํากับดูแลให้อนุมัติ
ก็เคารพท้ังสองความเห็นครับไม่ว่าเป็นความเห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
ความเห็นสภาเทศบาลเม่ือสภาเทศบาลแห่งนี้  ใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบแล้วก็
จะได้นําเสนอเพ่ือขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตกลงให้เทศบาลจ่ายเงินจํานวน
นี้ให้กับธนาคารกรุงไทยต่อไปได้   ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ผมขอเพ่ิมเติมท่านเลขานุการ สภาเทศบาลใช้ดุลพินิจในการแก้ไขคําว่าอนุมัติเป็น
เห็นชอบนะครับ  สภาเทศบาลเองก็ต้องให้เหตุผลชี้แจงว่าข้อ  ๘๙  ท่านมีความ 
คิดเห็นอย่างไร  สมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ  แตกต่างจาก
ความคิดเห็นก็อธิบายข้อ  ๘๙เพราะว่าถ้าดูจากหนังสือจากทางจังหวัดคงดูเพียง
ส่วนเดียวว่า ข้อ๘๙  การจ่ายเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาเทศบาลถ้าท่านอ่าน
กฎหมายให้ครบ ท่านจะเห็นว่ากฎหมายเขาเขียนไว้ว่าถ้าจะอนุมัติมีเง่ือนไข  (๑)  
(๒)  (๓)  สภาเทศบาลต้องอธิบายว่า (๑)  งานบริการชุมชนมีลักษณะอย่างไร  
งานเก่ียวกับความเดือดร้อนของประชาชนมีลักษณะอย่างไร ท่านต้องชี้แจงเหตุผล
ให้จังหวัดเห็นด้วยกับคําท่ีเราใช้  เพราะว่าท่านก็ติดเง่ือนไขว่าท่านอนุมัติไม่ได้ไม่
อยู่ในอํานาจแล้วอะไรคืออํานาจท่ีท่านมีอยู่  กรอบอํานาจท่านมีอยู่แค่ไหนให้ท่าน
อธิบาย  แล้วผมก็เชื่อว่าจังหวัดคงเห็นด้วยในส่วนนี้  ผมเชื่อว่าสภาเทศบาลไม่
คัดค้านการนําเงินไปชําระหนี้  เพราะส่วนหนึ่งเป็นกิจการของสภาเทศบาลซ่ึงทํา
ไปแล้ว  และเป็นความจําเป็นเร่งด่วนท่ีคงไม่มีโอกาสไปใช้ระยะเวลาท่ียาวกว่านี้  
วันนี้ต้องมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้สภาเทศบาลอธิบายเหตุผลของข้อ  
๘๙  ท่ีท่านเห็นว่าไม่มีเหตุผลท่ีจะอนุมัติ  แต่ขอใช้คําว่าเห็นชอบ  ว่ามีเหตุผล
อย่างไร 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน ส.ท. ปิติพงศ์ ครับ 



-๑๗- 

นายปิติพงศ์  พราหมณี   
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม นายปิติพงศ์  พราหมณี  เห็น
ด้วยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่านท่ีอภิปรายนะครับ  อ่านอย่างไรก็ไม่
เข้าข้อ  ๘๙ จริงๆ  ท้ังใน (๑) คงต้องใช้ข้อยกเว้น หน้าท่ีของสภาเทศบาลคงทําได้
แค่เห็นชอบเท่านั้น  ไม่มีหน้าท่ีในการอนุมัติ เท่าท่ีผมเข้าใจน่าจะเป็นไปตามนั้น  
ญัตตินี้ผมคงมีความเห็นเท่านี้ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน พันตรีวินัย ครับ 
พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม พันตรีวินัย  สายต่างใจ สมาชิกสภา 
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ขออนุญาตเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ท่ีท่านรองบํารุง   ได้แนะนําว่าควรจะชี้แจงเหตุผลว่าไม่เข้าข้อ  ๘๙  อย่างไร  ขอ
อนุญาตนะครับญัตตินี้คือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้  บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงผม
พิจารณาดูอย่างไรก็ไม่เข้าข่าย ตามท่ีเลขานุการว่าในเง่ือนไขในข้อ  ๘๙  ด้านการ
บริการชุมชนและสังคม  การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือ
การบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ผมพิจารณาในส่วนของผมผมคิดว่าการ
ชําระหนี้ต้นเงินกู้ไม่เข้าข่ายในสามเง่ือนไข จึงขออนุญาตพิจารณาเห็นชอบ ไม่ได้
พิจารณาอนุมัติ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก  ขอได้โปรดยกมือครับ                         
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมในญัตตินี้นะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖  ท่าน                                       

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้  บมจ.
ธนาคารกรุงไทย งวดท่ี ๒  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๕  ท่าน 
 สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๕  ท่าน                                                                 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้  บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  งวดท่ี  ๒  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  แล้วนะครับ   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้  บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย  งวดท่ี  ๒  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ประธานสภาเทศบาล    วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว ผมต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรี   
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   
ผู้อํานวยการกอง    ท่านประธานชุมชน    สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  
ท่ีได้เข้าร่วมประชุม   และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     
ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๐๐   น.                                       
          เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์  
                                        นวิฒัน์      ทาน             

                          คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี     ๑๔     สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
      (ลงชื่อ)            มติ   อังศุพันธ์      ประธานกรรมการ 
                                                (นายมติ      อังศุพันธุ์) 
  



-๑๘- 
    

   (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                     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                          ( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที )  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๗- 

นายปิติพงศ์  พราหมณี   
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม นายปิติพงศ์  พราหมณี  เห็น
ด้วยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่านท่ีอภิปรายนะครับ  อ่านอย่างไรก็ไม่
เข้าข้อ  ๘๙ จริงๆ  ท้ังใน (๑) คงต้องใช้ข้อยกเว้น หน้าท่ีของสภาเทศบาลคงทําได้
แค่เห็นชอบเท่านั้น  ไม่มีหน้าท่ีในการอนุมัติ เท่าท่ีผมเข้าใจน่าจะเป็นไปตามนั้น  
ญัตตินี้ผมคงมีความเห็นเท่านี้ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน พันตรีวินัย ครับ 
พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม พันตรีวินัย  สายต่างใจ สมาชิกสภา 
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต  ๓  ขออนุญาตเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ท่ีท่านรองบํารุง   ได้แนะนําว่าควรจะชี้แจงเหตุผลว่าไม่เข้าข้อ  ๘๙  อย่างไร  ขอ
อนุญาตนะครับญัตตินี้คือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้  บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงผม
พิจารณาดูอย่างไรก็ไม่เข้าข่าย ตามท่ีเลขานุการว่าในเง่ือนไขในข้อ  ๘๙  ด้านการ
บริการชุมชนและสังคม  การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือ
การบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ผมพิจารณาในส่วนของผมผมคิดว่าการ
ชําระหนี้ต้นเงินกู้ไม่เข้าข่ายในสามเง่ือนไข จึงขออนุญาตพิจารณาเห็นชอบ ไม่ได้
พิจารณาอนุมัติ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก  ขอได้โปรดยกมือครับ                         
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมในญัตตินี้นะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖  ท่าน                                       

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้  บมจ.
ธนาคารกรุงไทย งวดท่ี ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๕  ท่าน 
 สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๕  ท่าน                                                                 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้  บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  งวดท่ี  ๒  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  แล้วนะครับ   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้  บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย  งวดท่ี  ๒  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ประธานสภาเทศบาล    วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว ผมต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรี   
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   
ผู้อํานวยการกอง    ท่านประธานชุมชน    สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  
ท่ีได้เข้าร่วมประชุม   และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     
ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๐๐   น.                                       
          เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์  
                                        นวิฒัน์      ทาน             

                          คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี           สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
      (ลงชื่อ)  มติ      อังศุพันธุ์  ประธานกรรมการ 
                                                (นายมติ      อังศุพันธุ์) 
  



                    -๑๘-     

   (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                     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                          ( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที )









 


