
 
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี  ๑ 
วันท่ี   ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖        เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  รองประธานสภาเทศบาล   
 ๒.  นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  สมาชิกสภาเทศบาล 

๓.  นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๔.  นางจุรีรัตน ์  ภูห้องไสย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายฉัตร  สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นายชลชาติ            ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๗.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๘.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล  
      ๙.  นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๑๐. นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๑. นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล  
      ๑๒. นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๓. นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๑๔. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๕. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๖. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๗. นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  สมาชิกสภาเทศบาล  

๑๘. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๙. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล  
๒๐. นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 

     ๒๑. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล   
๒๒. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
    ๑.  นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   สมาชิกสภาเทศบาล    
     ๒.  นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล        
    ๓.  นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
     ๑.  นายสุรวุฒ ิ  เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
    ๒. นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี     
  ๓. นายบํารุง    เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี 
                     ๔. นายพิมล  พิทักษ์ศิลป  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
    ๕. นายเชลงศักด์ิ  มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
    ๖.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
     ๗. นายศุภโชค     นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 



                                                                   -๒- 
  ๘. นายคํารณ  สมบูรณ์รัตน์  รองปลัดเทศบาล  
  ๙. นายวีระชัย  ทองไพบูลย์    รองปลัดเทศบาล 
   ๑๐. นายกัมปนาท บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 

๑๑. นายอํานวย  ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
  ๑๒. นางนิลุบล  โชคบัญชา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
  ๑๓. นางอธิชา  รุมพล   ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 

  ๑๔. นายเฉลิม    ราชอาสา    ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
    ๑๕. นายเสริมศักด์ิ    โคตรศรีสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 ๑๖. นางเนตรดาว    ทองประกอบ    ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
๑๗. นางนิยดา    เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

  ๑๘. นางคู่ขวัญ  บุญชัยสุข  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๙. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 

 ๒๐. นายเนติวิทย์   เริงสุขพิพัฒนะ  รักษาการ ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
๒๑. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๒. นางฉันทจิต      หม่ันมา    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ๒๓. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๒๔. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
  ๒๕. นายบุญมี  เดชาวุธ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
  ๒๖. นายบุญเชิด   พิณปรุ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
   ๒๗. นายสมบัติ   สังข์ในเมือง    หัวหน้างานรักษาความสงบ 
   ๒๘. นายประเวชพล    นนทะไชย    ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๓ 
   ๒๙. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
   ๓๐. นางสาวปรินดา พิทักษ์ธานินทร์  หัวหน้างานแผนและโครงการ 

๓๑. นางสาววาสนา สนิทโกศัย  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว 
๓๒. นายศุภชาติ  เจริญวิวัฒนพงษ์  หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 

      ๓๓. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
     ๓๔.  นางสาวณัฐกานต์   บางกระ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
    ๓๕.  นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
                     ๓๖. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ   จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
   ๓๗. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  

๓๘. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
     ๓๙. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

    ๔๐. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก   พนักงานจ้างท่ัวไป 
            ๔๑.  นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ๔๒. นางสาววีณา   มานะตะคุ      พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ๔๓. นางสาวกนกอร   บัวปลั่ง    พนักงานจ้างท่ัวไป 

๔๔. นายภูมิพันธ์  โรจน์พุทธิกุล  ประธานชุมชนประตูไชยณรงค์-เรือนจํา  
๔๕. ส.อ. อิสระ  ทองปลอดภัย  ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 
๔๖. ร.ต.นรินทร์   คงหม่ืนไวย  ประธานชุมชนบ้านสก 
๔๗. ร.ต.ต.ประมูล  นากกระแสร์   ประธานชุมชนจิระพัฒนา 
๔๘. ด.ต.หญิง วิมน   ขอแนบกลาง    ประธานชุมชนทุ่งมหาชัย 
๔๙. นางฉลอง  โนนโพธิ ์  ประธานชุมชนปลายนาสามัคคี 



                                    -๓- 
๕๐. นางภัทรา    นาโสม               ประธานชุมชนสรุนารายณ์พัฒนา (ร.พ.ช.เดมิ) 
๕๑. นางสาวสงบ   ประทีป    ประธานชุมชน ๓๐ กันยาพัฒนา 
๕๒. นายสมศักด์ิ    ดิศนุกูล   ประธานชุมชนอบอุ่นพัฒนา 
๕๓. นายนิวัฒน์   หวังประสบกลาง   ประธานชุมชน ๓๐ กันยาปลายนา 
๕๔. นายน้อย    แก้วกระจ่าง  ประธานชุมชนศาลาลอยพัฒนา 
๕๕. นายแสง     เลี้ยงพรม      ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ-ทุ่งสว่าง 
๕๖. นายทรงวุฒิ   เสาร์ยะวิเศษ      ประธานชุมชนวัดศาลาลอย 
๕๗. นายมงคล    แสวงสุข      ประธานชุมชนอัมพวันพัฒนา 
๕๘. นายประเสริฐ    จองรัตนวนิช    ประธานชุมชนรุ่งเรือง-บุญเรือง 
๕๙. น.อ.ทองหล่อ     กระวีสายสุนทร     ประธานชุมชนเดชอุดมสามัคคี 
๖๐. นางคณิษฎา    เขียวแดง             แทนประธานชุมชนโคราชคฤหาสถ์ทอง 
๖๑. นายอ่ิม     บรรจงปรุ   ประธานชุมชนราชสีมา    
๖๒. นางสมหมาย   มากทองคํา     ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
๖๓. นายมานะ    ศิริรัตน์      รองประธานชุมชนตะคองเก่าเหนือ 
๖๔. นางสาคร    อวยสวัสด์ิ    กรรมการชุมชนย่าโม ๔ 
๖๕. นางจุไร    หวังดีกลาง        แทนประธานชุมชนอรุณสามัคคีโชคดี 
๖๖. นางเสาวณีย์  สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  
               
นายอารมณ์    ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล        
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ บัดนี้ได้เวลานัดประชุมแล้ว 
สมาชิก ได้มาครบองค์ประชุมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุด 
ธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

(นายธนาคม  วิมลวัตรเวที 
ประธานสภาสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาเทศบาล)         
        วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปี  ๒๕๕๖  
ครั้งท่ี  ๑    ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล
อ่านประกาศเรียกประชุมสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัย
ท่ี  ๒ ประจําปี    ๒๕๕๖    ครั้งท่ี ๑ เชิญครับ    

นายอารมณ์  ทางตะคุ 
เลขานุการสภา 

                             ประกาศจังหวัดนครราชสีมา   
      เรื่อง  เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยท่ี ๑ 
                                     ประจําปี ๒๕๕๖ 
                               ................................. 
   ด้วยประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาขอให้เปิดประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยท่ี ๒ 
ประจําปี  ๒๕๕๖  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน  
๑๕  วัน  เพ่ือเลือกประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาแทนตําแหน่งท่ีว่าง 
     อาศัยอํานาจตามนัยมาตรา ๒๐ ตรี และมาตรา ๒๖  แห่งพะราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
จึงให้เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี 
๒๕๕๖ ต้ังแต่วันท่ี ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๑๕ วัน    
 ประกาศ ณ วันท่ี    ๑๑  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖   



-๔- 

                                          สชุาติ   นพวรรณ 
         (นายสุชาติ   นพวรรณ) 
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รักษาราชการแทน 
                                 ผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับ    
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

      -  ด้วยนายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  ตําแหน่งประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
ได้ขอลาออกจากตําแหน่งประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑  มิถุนายน ๒๕๕๖  และท่ีประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ จะดําเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาแทน
ตําแหน่งท่ีว่าง ในระเบียบวาระท่ี ๓ นะครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยท่ี ๒  ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒  เม่ือวันท่ี  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๙ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๙ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  
ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี  ๒   เม่ือวันท่ี    ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖                          
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘ ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒   
ประจําปี  ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แล้วนะครับ     

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒   
ประจําปี  ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง   เลือกประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
แทนตําแหน่งท่ีว่าง 
   -  ตามท่ี นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้ขอ 
 ลาออกจากตําแหน่งประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
 นครราชสีมา  ซ่ึงมีผลต้ังแต่วันท่ี  ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖ และท่ีประชุมสภาเทศบาล 
 แห่งนี้จะต้องดําเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาแทนตําแหน่ง
ท่ีว่าง  ตามมาตรา ๒๐ ตรี แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
       “ในกรณีท่ีตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลง
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ข้ึนแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง” 
    จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็น
ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ด้วยครับ 
ขอเชิญ   สท. สมชาย  สถิตเดชกุญชร  ครับ  
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นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓  ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล เปรียบเสมือนหัวหน้า
ฝ่ายนิติบัญญัติเท่า ๆ  กับตําแหน่งผู้บริหารเทียบเท่ากับตําแหน่งนายกเทศมนตรี 
ฉะนั้นผมจึงใคร่ขอเลือกบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี   และอีกประการหนึ่งก็คือเลือก
คนท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ากับเพ่ือนสมาชิกได้ดี  ฉะนั้น  ผมจึงขอเสนอชื่อ  
นายธนาคม  วิมลวัตรเวที  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
 สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีก    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔  “ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน  รองประธานสภาท้องถ่ิน  
หรือเลขานุการสภาท้องถ่ิน   ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียง
ตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”  ดังนั้น  สภาเทศบาลแห่งนี้เสนอชื่อ    
นายธนาคม  วิมลวัตรเวที เพียง  ๑  คน  ให้ถือว่า นายธนาคม  วิมลวัตรเวที เป็น
ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  แทนตําแหน่งท่ีว่าง นะครับ และจะได้
นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือประกาศแต่งต้ังต่อไป 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการ การ 
ประปา  เพ่ือเป็นค่าซ่อมเครื่องสูบน้ําเทอร์ไบน์  ชุดท่ี  ๕  โรงสูบน้ําดิบลําตะคอง    
เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายกเทศมนตรี เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
              ด้วยสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา มีหน้าท่ีผลิตน้ําประปาเพ่ือ
บริการชุมชนและสังคม เนื่องจากมีเครื่องสูบน้ําเทอร์ไบน์  ชุดท่ี  ๕  โรงสูบน้ําดิบ
ลําตะคองชํารุด  โดยเครื่องสูบน้ําเทอร์ไบน์ดังกล่าว มีหน้าท่ีสูบน้ําดิบส่งมายังโรง
กรองน้ําบ้านมะขามเฒ่า ขนาด ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพ่ือผลิตน้ําประปา
ให้บริการประชาชน  ไม่สามารถสูบน้ําได้ เม่ือดําเนินการด้านพัสดุในการถอด
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําเทอร์ไบน์ ชุดท่ี ๕ เป็น
เงินประมาณ ๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
      ขณะนี้สํานักการประปา   มีงบประมาณหมวดค่าตอบแทน   ใช้สอยและวัสดุ  
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินคงเหลือ 
๘๔๙,๖๒๐.๕๐ บาท (แปดแสนสี่หม่ืนเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) ซ่ึงไม่
เพียงพอในการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําเทอร์ไบน์ดังกล่าว และจะต้อง  มีการ
บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ อีก จากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย 
สํานักการประปาไม่มีงบประมาณใดเหลือเพียงพอท่ีจะโอนลดมาเ พ่ิมได้  
      ฉะนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหามิให้เกิดผลต่อการผลิตน้ําประปาเพ่ือให้บริการ
ประชาชนและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ําประปา จึงมี
ความจําเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของงบประมาณเฉพาะการ การประปา
จํานวน ๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหม่ืนบาทถ้วน)   เพ่ือเป็นค่า
ซ่อมเครื่องสูบน้ําเทอร์ไบน์ ชุดท่ี ๕ โรงสูบน้ําดิบลําตะคอง ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายด้านการ
เศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย   เพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
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     ขณะนี้สํานักการประปา มีเงินสะสม ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือเป็นทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้
จ่ายได้จํานวน ๔๓,๙๙๐,๑๙๒.๕๕ บาท  (สี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนหนึ่งร้อย
เก้าสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์) ตามนัยระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
     “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

       (๑)  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
      (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
      (๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   
      ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนคราชสีมาพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย 
จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 
รายงานยอดเงินสะสมท่ีนําไปใช้ได้คงเหลือ ณ  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
(๑) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน 
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.        ๓๑,๖๙๖,๓๕๕.๔๗ บาท 
กรมสรรพากร(ภาษีมูลค่าเพ่ิม)   ๑,๐๘๔,๓๑๘.๙๓ บาท    ๓๒,๗๘๐,๖๗๔.๔๐บาท   
 ยอดเงินสะสม                                                  ๑๖๐,๐๙๖,๕๕๖.๙๖บาท   
 หัก เงินทุนสํารองเงินสะสมปี ๒๕๕๔                          ๓๘,๗๔๒,๘๓๙.๙๒บาท     
ยอดเงินสะสม ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕                          ๑๒๑,๓๕๓,๗๑๗.๐๔บาท   
๒)พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด 
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕        ๒๓๓,๕๒๐,๘๗๕.๓๙บาท   
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย, บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ 
+ เงินค่าประกันการใช้น้ํา       ๒๐,๕๘๔,๒๑๐.๔๗บาท    
+ ค่าประกันสัญญา – ซอง       ๑,๙๐๙,๕๘๓.๑๗บาท 
+ เงินค่าประกันผลงาน            ๑๘,๘๐๕,๖๗๗.๕๒บาท       
+ เงินอุทิศให้เจาะจง                     ๔๕,๓๙๘.๑๒บาท  
+ ภาษีนิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย          ๑๙๗,๔๔๗.๓๓บาท    
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 + ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย                ๑๙,๙๒๐.๐๐บาท        
+ รายจ่ายรอจ่าย                     ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท    
+ รายจ่ายค้างจ่าย                 ๒๖,๗๒๔,๒๑๖.๐๐บาท    
+ เงินรับฝากเพ่ือชําระค่าน้ําประปา,๑๓๗,๘๖๕.๘๒บาท       ๗๓,๔๒๔,๓๑๘.๔๓บาท    
ยอดเงินสะสมการประปา                                          ๑๖๐,๐๙๖,๕๕๖.๙๖บาท   
หัก  เงินทุนสํารองเงินสะสมปี ๒๕๕๔                             ๓๘,๗๔๒,๘๓๙.๙๒บาท    
ยอดเงินสะสม ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕                             ๑๒๑,๓๕๓,๗๑๗.๐๔บาท    
 หัก  ทุนสํารองเงินสะสม ๒๕% ปี ๒๕๕๕  ๓,๕๕๐,๔๙๑.๔๙บาท    
กันไว้จ่ายค่าถนนคอนกรีตมะขามเฒ่า     ๕๖๕,๐๐๐.๐๐บาท    
 กันไว้จ่ายค่าก่อสร้างสถานีเพ่ิมแรงดันน้ํา๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐บาท ๖,๙๐๕,๔๙๑.๔๙บาท   
 ยอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถนําไปบริหารงานได้  
  ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕                                       ๑๑๔,๔๔๘,๒๒๕.๕๕บาท   
หมายเหตุ  รายละเอียดเพ่ิมเติม 
หมายเหตุ ๑ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
๑. ยอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถานําไปบริหารงานได้ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
๑๑๔,๔๔๘,๒๒๕.๕๕บาท    
หัก กันไว้จ่ายเงินเดือนและกรณีฉุกเฉิน       ๒๐,๕๕๔,๖๐๐.๐๐บาท    
เงินยืมเงินสะสมโครงการถ่ายโอนบุคลากร        ๑๘๕,๔๐๐.๐๐บาท    
กันไว้จ่ายค่าบริหารจัดการพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง(DMA)๑๙,๑๒๐,๐๐๐.๐๐บาท    
กันไว้จ่ายค่าขุดสระพักน้ําดิบ                     ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐บาท    
ค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนครบกําหนด๖๒๑,๐๐๐.๐๐บาท    
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้(ค่าK) ๓,๔๐๗,๐๓๓.๐๐บาท       
๕๓,๗๘๘,๐๓๓.๐๐บาท    
คงเหลือเงินสะสม ณ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖    ๖๐,๖๖๐,๑๙๒.๕๕บาท    
หัก กันไว้จ่ายค่าชําระหนี้ต้นเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย งวดท่ี ๒    
๑๖,๖๗๐,๐๐๐.๐๐บาท    
คงเหลือเงินสะสม ณ วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖     ๔๓,๙๙๐,๑๙๒.๕๕ บาท    

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๐ ท่าน 
 ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๐ ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการ การประปา  เพ่ือเป็น

ค่าซ่อมเครื่องสูบน้ําเทอร์ไบน์  ชุดท่ี  ๕  โรงสูบน้ําดิบลําตะคอง   ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๙ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการ การประปา  เพ่ือเป็นค่าซ่อม
เครื่องสูบน้ําเทอร์ไบน์  ชุดท่ี  ๕  โรงสูบน้ําดิบลําตะคอง  แล้วนะครับ   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการ  การประปา เพ่ือเป็น 
ค่าซ่อมเครื่องสูบน้ําเทอร์ไบน์  ชุดท่ี  ๕  โรงสูบน้ําดิบลําตะคอง 

 



-๘- 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว ถือว่าวันนี้เป็นการเลือกประธาน 
สภาเทศบาลแทนตําแหน่งท่ีว่าง      ผมต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ท่ีได้เสนอชื่อและให้เกียรติผมดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล และ
ต้องขอขอบคุณท่านสุรชัย  เลี้ยงอักษร  อดีตประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
นะครับ ท่ีคอยแนะนําในขณะท่ีผมดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลและ
ขอขอบคุณท่านนายกฯ สุรวุฒิ  เชิดชัย  ในฐานะหัวหน้ากลุ่มประสานมิตรพัฒนาท่ีเปิด
โอกาสให้ผมได้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และผมคิดว่าใน
การดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลในครั้ งนี้  ผมขอยืนยันว่าจะใช้ความรู้
ความสามารถท่ีมีอยู่ในการทํางานในสภาเทศบาลแห่งนี้ควบคู่ไปกับงานของคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน  และในการประชุมครั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก    
ผู้อํานวยการกอง    ท่านประธานชุมชนทุกท่าน    สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  
ท่ีได้เข้าร่วมประชุม   และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้    ขอปิด
การประชุม  

เลิกประชุม  เวลา ๑๐.๔๕  น.                                       

            เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์  
                     นิวัฒน์      ทาน 

คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี           มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

      (ลงชื่อ)             ประธานกรรมการ 
                                               (นายปรีชา     สุขพานิช)    

   (ลงชื่อ)               กรรมการ               สําเนาถูกต้อง 
                     (นายมติ      อังศุพันธุ์) 

   (ลงชื่อ)             กรรมการ           (นางเสาวณีย์  สุจริยา)   
        (นางนันทนา     แดงใหม่)                             เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว 

   (ลงชื่อ)         กรรมการ                
     (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                         

   (ลงชื่อ)         กรรมการ            
    (นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ)                          

   (ลงชื่อ)         กรรมการ           
     (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)                                    

   (ลงชื่อ)          กรรมการและเลขานุการ 
                 (นายสุพจน์    ไทยสมัคร) 
 

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

         (ลงชื่อ)                     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                              (                                       ) 



๘- 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว ถือว่าวันนี้เป็นการเลือกประธาน 
สภาเทศบาลแทนตําแหน่งท่ีว่าง      ผมต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ท่ีได้เสนอชื่อและให้เกียรติผมดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล และ
ต้องขอขอบคุณท่านสุรชัย  เลี้ยงอักษร  อดีตประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
นะครับ ท่ีคอยแนะนําในขณะท่ีผมดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลและ
ขอขอบคุณท่านนายกฯ สุรวุฒิ  เชิดชัย  ในฐานะหัวหน้ากลุ่มประสานมิตรพัฒนาท่ีเปิด
โอกาสให้ผมได้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และผมคิดว่าใน
การดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลในครั้ งนี้  ผมขอยืนยันว่าจะใช้ความรู้
ความสามารถท่ีมีอยู่ในการทํางานในสภาเทศบาลแห่งนี้ควบคู่ไปกับงานของคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน  และในการประชุมครั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก    
ผู้อํานวยการกอง    ท่านประธานชุมชนทุกท่าน    สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  
ท่ีได้เข้าร่วมประชุม   และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้    ขอปิด
การประชุม  

เลิกประชุม  เวลา ๑๐.๔๕  น.                                       

            เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์  
                     นิวัฒน์      ทาน 

                       คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี     ๑๔    มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
      (ลงชื่อ)         ปรีชา     สุขพานิช    ประธานกรรมการ 
                                               (นายปรีชา     สุขพานิช)    

   (ลงชื่อ)            มติ   อังศุพันธุ์      กรรมการ 
                     (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  กรรมการ           
      (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)                                    

   (ลงชื่อ)        สุพจน์    ไทยสมัคร  กรรมการและเลขานุการ 
                 (นายสุพจน์    ไทยสมัคร)  

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

         (ลงชื่อ                     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                          (                                       )  



                                

     

 

 

 

    
 
 

 

  
  









 


