
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี    ๑๗   กันยายน  ๒๕๕๖      เวลา    ๑๐.๓๐    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. นายพงษ์ศักด์ิ     ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล      
   ๑๒. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๑๒. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๓. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
      ๑๔. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๕. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๖. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล    
    ๑๗. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
        ๑.  นายสุรพจน์   หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล   ลาประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
     ๑.  นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี       
  ๒.  นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี 
  ๓.  นายบํารุง    เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี   
                     ๔.  นายวีรพงษ์   พงษ์บุญ   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

   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 



๒ 

 

    ๑๓. นางนิลุบล   โชคบัญชา   ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
    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. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
๒๕. นายเนติวิทย์   เริงสุขพิพัฒนะ   รก. ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
๒๖. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๗. นางฉันทจิต      หม่ันมา    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ๒๘. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๒๙. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 

๓๐. นายบุญเชิด     พิณปรุ     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  
๓๑. นายประเวชพล   นนทะไชย      ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๓ 

 ๓๒. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๓๓. นางสาวปริณดา   พิทักษ์ธานินทร์   หัวหน้าแผนงานและโครงการ  

    ๓๔. นายสายชล   ประณีตพลกรัง    หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ 
๓๕. นางสาววาสนา  สนิทโกศัย   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว 

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

๔๖. นายกนกศักด์ิ  พูนจันอัด  พนักงานจ้างท่ัวไป 
๔๗. นายพูนศักด์ิ  วัฒนธนาพันธุ์    หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
๔๘. นางกิตติยา   ศิลป์ประเสริฐ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๗ว    
๔๙. ร.ต.นรินทร์   คงหม่ืนไวย์    ประธานชุมชนบ้านสก 
๕๐. ร.ต.ต.ประมูล   นากกระแสร์  ประธานชุมชนจิระพัฒนา 
๕๑. นายอําพร    ม่วงฉะ     ประธานชุมชนราชนิกูล ๑ 
๕๒. ด.ต.หญิง วิมน   ขอแนบกลาง  ประธานชุมชนทุ่งมหาชัย 



๓ 

 

๕๓. นายน้อย    แจ้งกระจ่าง    ประธานชุมชนศาลาลอยพัฒนา 
๕๔. นายประเสริฐ จองรัตนวนิช    ประธานชุมชนรุ่งเรือง – บุญเรือง 
๕๕. นายสกาย   สุขเกษม    แทน ประธานชุมชนบ้านคลองโพธิ์ 
๕๖. นางคณิษฎา     เขียวแดง      ประธานชุมชนโคราชคฤหาสน์ทอง 
๕๗. นางเจริญศรี   เนียมวัฒนะ    ประธานชุมชนปาริชาติ 
๕๘. นายอ่ิม     บรรจงปรุ    ประธานชุมชนราชสีมา   

   ๕๙. นางถนอมศรี  มุ่งฝากกลาง   ประธานชุมชนหลักร้อย 
    ๖๐. นางลออศรี    ศรีไสย     ประธานชุมชนย่าโม ๔ 
    ๖๑. นางสาวศุภลักษณ์   คมไธสง    ผู้สื่อข่าว KCTV 
      ๖๒. นายภัทร      เทียมพล    ช่างภาพ KCTV 
    ๖๓. นายกัมปนาท   ฉายผาด   ช่างภาพ KCTV 
    ๖๔. นางนิตยา    สําเนียงใหม่    สื่อมวลชนแก่นคูณคนโคราช 
    ๖๕. นางเสาวณีย์  สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 
 
 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  
ครั้งท่ี๒  ผมขอต้อนรับ นายวีรพงษ์  พงษ์บุญ  นิติกรชํานาญการพิเศษ ผู้แทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  

ประธานสภาเทศบาล ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ผมขอแก้ไขระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  ญัตติ
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักการ
ช่าง) หน้าท่ี ๒ ของบัญชีรายละเอียดฯ แนบท้าย รายการ เครื่องสกัดไฮดรอลิค 
จํานวน ๑ ชุด (จ่ายจากรายได้ ๖๐๘,๕๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๔๑,๕๐๐ บาท)จาก ส่วนช่างสุขาภิบาล  เป็น  ส่วนการโยธา   
ผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับ    

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มีนะครับ 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  2 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4  ประจําปี 2556 ครัง้ท่ี 1 เม่ือวันท่ี 
10  กันยายน  2556  
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิก
สภาเทศบาลเขต ๓  ผมขอแก้ไข หน้าท่ี ๙ บรรทัดสุดท้าย  จากคําว่า เหตุการณ์
ไฟไหม้ภายในเวลา ๑๕ นาที เป็น  เหตุการณ์ไฟไหม้ภายในเวลา ๕ นาที  



๔ 

 

ขอบคุณครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้อีกหรือไม่ครับ 

ขอได้โปรดยกมือครับ  ขอเชิญ ส.ท.สุกัญญา  ชํานิกุล  ครับ 
นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาล นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๔ ขอแก้ไขหน้าท่ี ๗ บรรทัดท่ี ๑๐  นับจากข้างบน จาก  มาตรา ๕ เป็น 
มาตรา ๕๐  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้อีกหรือไม่ครับ 
ขอได้โปรดยกมือครับ  ขอเชิญ ส.ท.พันตรี วินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  ขอแก้ไขหน้าท่ี  ๘ บรรทัดท่ี ๒๓  นับจากข้างบนลง
ล่าง จากสํานักงานบ่อน้ําบาดาล  ซ่ึงครั้งแรกผม  จากท่านท่ีปรึกษาเชลงศักดิ์ 
เป็น สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕   ซ่ึงครั้งแรกผมได้รับทราบจาก
ท่านท่ีปรึกษาเชลงศักดิ์  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้อีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๖    ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๖  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕๖ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๖                            
ขอได้โปรดยกมือครับ   

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน    ๑๕  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๑๕  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒  เม่ือวันท่ี ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๖                            
แล้วนะครับ                                  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒  เม่ือวันท่ี ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๖                            

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3     
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่ีเคารพ ผมนายมติ อังศุพันธ์ สมาชิกสภา
เทศบาล  เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับ 
ท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖                                                                                   
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓    
                      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖      จํานวน  ๑  ชุด 
        ๒. สรุปผลการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการ จํานวน  ๑  ชุด 
                  ๓. รายงานการประชุมประจําวันของคณะกรรมการ 

                      จํานวน  ๒  ฉบับ       
                  ๔. สําเนาคําขอแปรญัตติ              จํานวน  ๑  ฉบับ   



๕ 

 

                  ๕. หนังสือขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบ    
                      ประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ  
                      พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน  ๓  ฉบับ 
    ตามมติการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๔
ประจําปี  ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน พ.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 ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และเอกสารต่างๆ มาพร้อมหนังสือนี้ 
เพ่ือนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 
ต่อไป 
                                                           ขอแสดงความนับถือ 
                                       มติ   อังศุพันธุ์ 
                                                                                                                      (นายมติ อังศุพันธุ์) 
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
                   ฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ประธานสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้รายงานให้ทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายณัฏฐช์ยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายณัฏฐ์ชยกร สุวฒันะพงศ์เชฏ สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา สรุปผลการตรวจพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  ๓  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ซ่ึงนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นผู้เสนอในวาระท่ี ๑ แล้ว  นั้น 
   บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตรวจ และพิจารณาร่างเทศบัญญัติท่ีคณะ 
กรรมการตรวจแล้ว เสนอต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ตามลําดับดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมการ   ได้แก่ 
     ๑.๑ นายมติ               อังศุพันธุ์           ประธานกรรมการ     
     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 



๖ 

 

     ๒.๔ นายวีระชัย ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล 
     ๒.๕ นายอํานวย ปราณีตพลกรัง ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
     ๒.๖ นายจิรศักด์ิ       กีรติวรการ        ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
     ๒.๗ นางนิลุบล โชคบัญชา อํานวยการสํานักการคลัง 
     ๒.๘  นางอธิชา        รุมพล           ผู้อํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
     ๒.๙ นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
     ๒.๑๐ นางคู่ขวัญ บุญชัยสุข       ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
     ๒.๑๑ นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ   รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล                                                                        
     ๒.๑๒ นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ    หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ    
     ๒.๑๓ นายศุภชาติ เจริญวิวัฒนพงษ์    หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
     ๒.๑๔ นางภัทมาภรณ์  บุญชู    เจ้าพนักงานการคลัง ๕ 
๓.  สมาชิกผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มี 
๔.  การแก้ไขร่างเทศบัญญัติ        ไม่มี 
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 หนังสือขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ขอแปรญัตติ  
           ๒ฉบับ 
     คณะกรรมการจึงขอเสนอผลสรุปการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาใน
วาระท่ี ๒และวาระท่ี ๓ ต่อไป 

ณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
(นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ) 

                            เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
                  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒  
                            ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  สรปุผลให้ทราบแล้ว  นั้น   
เนื่องจากไม่มีการสงวนความเห็นและสงวนคําแปรญัตติ  ดังนั้   ในวาระท่ี ๒ นี้ 
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  



๗ 

 

 
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
แล้วนะครับ   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๓  ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๕๖  

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

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับ 
ท่ี ๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนะครับ  และจะได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม    
ฉบับท่ี  ๓  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖         

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  (กองสวัสดิการสังคม)   
เชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

    ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา  มีความจําเป็นจะขอ
อนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
   ฉะนั้น  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ขออนุมัติกันเงิน
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตามระเบียบ



๘ 

 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  ข้อ 
59  วรรคหนึ่ง  ความว่า 
  “ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี “ 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา อนุมัติ
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง   

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา  ท่ี นม 52008/7309 ลงวันท่ี 11 กันยายน  2556 

เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ลําดับ

ท่ี 
สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ 

ต้ังไว้(บาท) 
เหตุผลความจําเป็น 

1 กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรายจ่ายประจําปี   
พ.ศ. 2556 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(จ่ายจากเงินรายได้) 
+ รถยนต์โดยสาร  จํานวน 1 คัน  

 
 
 
 
 
1,232,400 

เนื่องจากเป็นงบประมาณ
โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ระหว่างปีงบประมาณ  
จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทันในปีงบประมาณ 
2556 

 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๗ ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   ปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2556  ของกองสวัสดิการสังคม  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  
ของกองสวัสดิการสังคม   แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2556  กองสวัสดิการสังคม 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 (สํานักการช่าง)   
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครนครราชสีมา 



๙ 

 

รองนายกเทศมนตรี สิ่งท่ีส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
             จํานวน  ๑  ชุด 
     ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา  มีความจําเป็นจะขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดท่ีแนบ
มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
     ฉะนั้น  จึงขอเสนอญัตติต่อเทศบาลนครนครราชสีมา  ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อ ๕๙ วรรคหนึ่งของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณาอนุมัติต่อไป
ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม ๕๒๐๐๑/๗๓๕๖  ลงวันท่ี  ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ลําดับท่ี สํานัก / กอง รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ 
ต้ังไว้ (บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

๑ สํานักการช่าง 
 
 

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง 

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
+ ค่าปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้า
โรงเรียนมารีย์วิทยา 

 
 
 

๑,๓๒๐,๐๐๐ 
 

เนื่องจากได้ดําเนินการจัด
จ้างโดยวิธีสอบราคาไปแล้ว 
๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นซองสอบ
ราคา จึงทําการปรับปรุง
รายละเอียดแบบแปลนใหม่ 

ส่วนช่างสุขาภิบาล + ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ําข้าง 
โฮมโปร (ถนนบายพาส)   

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เนื่องจากรอกรมธนารักษ์
อนุญาตให้พ้ืนท่ี 

 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 

ลําดับท่ี สํานัก / กอง รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ต้ังไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

๑ สํานักการช่าง 
 
 
 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 

หมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
(จ่ายจากรายได้) 
+ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบหมุน
ได้รอบตัว  จํานวน ๑  คัน  

 
 
 
 

๕,๙๕๐,๐๐๐ 

เนื่องจากเป็นงบประมาณโอน
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ระหว่างปีงบประมาณ และมี
การแก้ไขคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจา่ยใหม่ 
เนื่องจากกําหนดรายละเอียด



๑๐ 

 

ไว้ไม่ถูกต้อง 

ลําดับท่ี สํานัก / กอง รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ต้ังไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 

สํานักการช่าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
+ รถบรรทุกแบบดับเบ้ิลแคบ 
จํานวน ๑ คัน  

 
 

๗๘๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

   
 
   
 
 
  เนื่องจากได้มีการโอน     
  เงินมาต้ังจ่ายเป็น  
  รายการใหม่เม่ือปลายปี 
  งบประมาณ  จึงไม่ 
  สามารถดําเนินการ 
  จัดซ้ือได้ทันภายใน 
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 ส่วนช่างสุขาภิบาล + รถจักรยานยนต์ จํานวน ๑ คัน  ๓๗,๕๐๐ 

  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
+ เครื่องวัดฉนวน จํานวน ๑ เครื่อง  

 
๕๒,๐๐๐ 

 

 
ส่วนการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
+ เครื่องอัดจารบีชนิดใช้ลม 
จํานวน ๑ เครื่อง 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
๒๘,๐๐๐ 

 

ส่วนการโยธา + เครื่องสกัดไฮดรอลิค จํานวน  
๑ ชุด (จ่ายจากรายได้ ๖๐๘,๕๐๐ 
บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
๔๑,๕๐๐ บาท) 

๖๕๐,๐๐๐ 

 
ส่วนการโยธา 

ส่วนช่าง
สุขาภิบาล 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
+ พัดลมไอเย็น จํานวน ๘ เครื่อง 
(ส่วนช่างสุขาภิบาล ๔ เครื่อง  ส่วน
การโยธา ๔ เครื่อง) 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 

 
ส่วนการโยธา 

ส่วนช่าง
สุขาภิบาล 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
+ เครื่องตัดหญ้า แบบสะพายไหล่  
จํานวน  ๒๐ เครื่อง (ส่วนการโยธา 
จํานวน ๑๐ เครื่อง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล จํานวน ๑๐ เครื่อง) 

 
 

๑๙๐,๐๐๐ 

 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ลําดับท่ี สํานัก / กอง รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณต้ัง

ไว้(บาท) 
เหตุผลและความจําเป็น 

 สํานักการช่าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เนื่องจากได้มีการต้ังงบ 



๑๑ 

 

(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) ประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

ลําดับท่ี สํานัก / กอง รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ต้ังไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 ส่วนชา่งสุขาภิบาล + รถขุดไฮดรอลิคแขนยาว  
จํานวน ๑ คัน 

๘,๑๐๐,๐๐๐ ฉบับท่ี ๒ ประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึง
ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 

ครับขอเชิญท่าน ส.ท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา ครับ 
นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓ ในส่วนสํานักการช่าง  ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
ต้ังข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งครับว่า ค่าปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา
นะครับ  ฝากเรียนถามท่านประธานไปยังฝ่ายผู้บริหารว่า ได้มีการดําเนินการจัดจ้าง
โดยวิธีสอบราคาไปแล้ว ๒ ครั้งทําไมถึงยังไม่ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างมาสร้างสะพานลอย
บริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยา ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอเชิญท่านรองบุญเหลือ เจริญวัฒน์ ชี้แจงครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขออนุญาต ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ตอบข้อซักถามครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพ   
กรณีนี้ได้ดําเนินการสอบราคาไปแล้วถึง ๒ ครั้ง จากการท่ีเราได้มีการสอบราคา 
ไป ๒ ครั้งนั้น ครั้งท่ี ๑ หรือครั้งท่ี ๒  มีแต่ผู้สนใจขอดูแบบแปลนแต่ว่าไม่มีผู้ใดท่ีมี
ความประสงค์ท่ีจะยื่นซองสอบราคา ครั้งท่ี ๓ ทําวิธีสอบราคากรณีพิเศษก็ปรากฏว่า
พอดําเนินการสอบราคากรณีพิเศษก็เรียกบุคคลท่ีเคยทําธุรกรรมเคยรับงานก่อสร้าง
ให้กับเทศบาล มาดูแบบแปลนและทราบราคาปรากฏว่า ผู้ท่ีเคยรับจ้างกับเทศบาล
บอกว่าราคาท่ีเสนอมานั้นทําไม่ได้  เพราะราคาตํ่าเกินไปเนื่องจากว่าภาวะปัจจุบันนี้ 
เหล็กข้ึนราคาแล้วการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์วิทยาเป็นโครง 
สร้างเป็นเหล็กเกือบท้ังหมด  เพราะฉะนั้นโครงการก่อสร้างไม่สามารถดําเนินการได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการสอบราคา หรือแม้กระท่ังกรณีวิธีพิเศษ เราจึงดําเนินการส่งเรื่องไปสู่
สํานักการช่างให้พิจารณาในเรื่องของราคา  แต่โครงการนี้เป็นเรื่องท่ีจําเป็นและมี
ความสําคัญต่อประชาชนบริเวณ เราได้เสนอฝ่ายบริหารเห็นว่าควรจะกันเงินจํานวน 
นี้ไว้ก่อน เพ่ือดําเนินการต่อในปีหน้า  หากผลการประเมินราคาและตรวจสอบราย 
ละเอียดในเรื่องของราคาอีกครั้งหนึ่ง  ผลเป็นประการใด ถ้าสมมุติว่าจํานวนเงิน 
ไม่พออาจจะต้องเพ่ิมเติมอีกเราก็จะขอเอาเงินท่ีเรากันไว้แล้วก็หาเงินส่วนอ่ืนมา
สมทบเพ่ือก่อสร้างครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญท่าน สท. ปิติพงศ์    พราหมณี ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพ  ผมนายนายปิติพงศ์  พราหมณี 
ผมเห็นด้วยกับเพ่ือนสมาชิกครับ  ห่วงเรื่องของเด็กนักเรียนเดินไปเดินมากลัวจะตก



๑๒ 

 

ถ้าเพ่ิมได้ขอรบกวนต้ังงบประมาณโอนจากส่วนไหนก็ได้ ผมไม่ทราบว่าจะทําในปีนี้
หรือทําในปีหน้า ถ้างบประมาณนี้รบกวนสํานักการช่างช่วยประมาณการให้ด้วย
เพราะว่าถ้าเราสอบราคาถึง  ๓  ครั้งแล้วจะเป็นเพราะอะไรจะปรับเงินหรือเพ่ิมเงิน
เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการท่ีเร่งด่วนและสําคัญมาก อีกเรื่องหนึ่งรบกวนท่าน
เลขานุการเร่งเรื่องปรับปรุงระบบระบายน้ําข้างโฮมโปร   ต้องฝากเรียนท่าน
เลขานุการเพราะว่า จริง ๆ ตอนต้ังงบประมาณผมคอยได้ตามอยู่ตลอดเพราะว่าห่วง
ฝนตกทีไรหน้าเซฟวันก็เป็นอ่างเก็บน้ํา เร่งฝากทางผู้บริหารให้ความสําคัญ  ส่วนตัว
จริงๆ เพราะว่าเป็นโครงการท่ีเร่งด่วนไม่ใช่ปัญหาแค่เทศบาลเรามันของคนท้ังอีสาน 
ถ้าฝนตกแล้วน้ําท่วมคนท่ีเดินทางมาภาคอีสานแล้วตรงนี้  แล้งบริเวณนี้น้ําท่วม น้ํา
ท่วมผมว่าน่าอายเขา   ผมอยากจะเร่งตรงนี้มากท่ีสุดถ้าเราทําถนนในซอยมิตรภาพ 
๑๕  นี้แล้ววางท่อแล้ว  น้ําก็จะมาเร็วยิ่งข้ึน ก็รบกวนท่านประธานสภาเทศบาลด้วย 
ท่านผู้บริหารความสําคัญ  ส่วนตัวแล้วยิ่งทําได้เร็วท่ีสุดยิ่งดี  ผมขอฝากไว้แค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอเชิญท่านรองบุญเหลือ เจริญวัฒน์ ชี้แจงครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ครับในส่วนของโฮมโปร เราได้มีการติดต่อประสาน  ปัจจุบันนี้ทางกรมธนารักษ์ทํา
เรื่องกลับไปสอบถามทางชลประทานก่อน เราก็ไปขอให้ชลประทานเร่งรัด  ท้ังท่ีจริงๆ 
แล้วทางชลประทานขอตอบมาว่ายินดี  ถามไปกรมธนารักษ์อีกครั้งว่ายินดีหรือไม่ 
ทางกรมธนารักษ์ก็ยินดี  ก็เป็นข้ันตอนท่ีกรมธนารักษ์ดําเนินการ ก็คาดว่าน่าจะไม่
เกินสิ้นเดือนหน้า  น่าจะจบก็จะได้ดําเนินการต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  
ของสํานักการช่าง แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  
สํานักการช่าง 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖ 
 ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 (สํานักการคลัง)  ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายขออนุมัติกันเงิน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ด้วยสํานักการคลัง มีความจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไว้เบิกจ่ายใน



๑๓ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เนื่องจากปลายปีงบประมาณได้มีการต้ังจ่ายรายการใหม่ 
จึงไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามบัญชีรายละเอียด ท่ีแนบมาพร้อมนี้  
    ฉะนั้น  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ขออนุมัติกันเงินกรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖ ไว้เบิกจ่ายในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย   

 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายขออนุมัติกันเงินกรณีโอนเงินงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ลําดับท่ี สํานักการคลัง รายการ จํานวนเงิน เหตุผล 
๑ งานสถิติการคลัง ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 8,000 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
๒ งานสถิติการคลัง ชั้นเหล็กวางเอกสาร 41,000 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
๓ งานการเงินและบัญชี เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 18,700 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
๔ ฝ่ายผลประโยชน์ฯ เครื่องปรับอากาศแบบ

แยกส่วน 
66,800 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
๕ ฝ่ายแผนท่ีภาษีฯ กล้องถ่ายภาพ

เคลื่อนไหวและภาพนิ่ง 
30,000 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
๖ ฝ่ายพัฒนารายได้ โทรทัศน์จอ LED 26,000 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
๗ ฝ่ายแผนท่ีภาษีฯ เครื่องคอมพิวเตอร์  

แบบ 1 
25,000 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
๘ ฝ่ายผลประโยชน์ฯ เครื่องคอมพิวเตอร์  

แบบ 2 
32,000 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
๙ ฝ่ายผลประโยชน์ฯ, 

ฝ่ายแผนท่ีภาษีฯ 
เครื่องสํารองไฟฟ้า 3,400 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
๑๐ ฝ่ายแผนท่ีภาษี เครื่องพิมพ์เลเซอร์/LED 

ขาวดํา 
13,000 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
๑๑ ฝ่ายผลประโยชน์ฯ, เครื่องพิมพ์เลเซอร์/LED 

สี 
18,000 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
๑๒ ฝ่ายผลประโยชน์ฯ, ชุดโปรแกรม 7,600 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน



๑๔ 

 

ฝ่ายแผนท่ีภาษีฯ ระบบปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ลําดับท่ี สํานักการคลัง รายการ จํานวนเงิน เหตุผล 

๑๓ งานเร่งรัดรายได้ รถจักรยานยนต์ 75,000 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

๑๔ ฝ่ายพัฒนารายได้ เครื่องกดน้ําเย็น 27,000 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญท่าน ส.ท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓  ขออนุญาตในญัตติในตารางข้อ ๑๒ ครับ คือชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ๗,๖๐๐ บาท  ขออนุญาตครับในฐานะท่ีผมคลุกคลีอยู่
กับระบบปฏิบัติการผมว่าท่านอาจจะพิมพ์ตัวเลขผิดหรือไม่เพราะผมไม่เคยเห็น
โปรแกรมระบบปฏิบัติการราคา  ๗,๖๐๐ บาท ขออนุญาตเรียนถามครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอเชิญท่านรองบุญเหลือ เจริญวัฒน์ ชี้แจงครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ครับคือเป็น Windows  Licence  ครับ ไม่ใช่โปรแกรม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๖  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  
ของสํานักการคลัง แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2556  สํานักการคลัง 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๗ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 (กองวิชาการและแผนงาน)   
ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

      ด้วยกองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครนครราชสีมา มีความจําเป็นจะขอ
อนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   ปรากฏตามบัญชี



๑๕ 

 

รายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
       ฉะนั้น  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ขออนุมัติกันเงินกรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไว้
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามข้อ  ๕๙  วรรคหนึ่งของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
บัญชีรายละเอียดขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลําดับ
ท่ี 

สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ
ต้ังไว้ (บาท) 

เหตุผลและความ
จําเป็น 

  
 
 
วิเคราะห์ฯ, วิจัย 
ฝ่ายบริการฯ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน            
จํานวน  8  รายการ  ดังนี ้
(จ่ายจากรายได้) 
+ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 3 ลิ้นชัก  
จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ  3,500 บาท 

 
 
 

10,500 

เนื่องจากโอนเงินมา
ต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เม่ือปลายปี
งบประมาณจึงไม่
สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ 

 ธุรการ + ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท 

4,000 

 งบประมาณ 1 
นิติการ 4 

+  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนแบบ
กระจก จํานวน 5 ตู้ ๆ ละ4,000  บาท 

20,000 

 นิติการ +  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนแบบ
ทึบ จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ4,000  บาท 

4,000 

 นิติการ +  ชั้นวางเอกสารแบบตรง 5 ชั้น   
จํานวน 1 ท่ี เป็นเงิน 3,100 บาท 

3,100 

 ฝ่ายบริการฯ +  โต๊ะทํางานขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอ้ี  
จํานวน 1  ชุด ๆ ละ 7,100  บาท 

7,100 

 ธุรการ 
นิติการ 

+  โต๊ะทํางาน  ขนาด 4  ฟุต พร้อมเก้าอ้ี 
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ6,100  บาท 

12,200 

 นิติการ +  พัดลมต้ังพ้ืน   จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
2,000 บาท 

4,000 

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
จํานวน  1  รายการ  ดังนี ้
+  จอรับภาพชนิดขาต้ัง  จํานวน 1 จอ  
เป็นเงิน  6,500  บาท 

 
 

6,500 

  
 
งานบริการฯ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
จํานวน  9  รายการ 
+  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  27,000  บาท 

 
 

27,000 
 



๑๖ 

 

 
ลําดับ

ท่ี 
สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณ
ต้ังไว้ (บาท) 

เหตุผลและความ
จําเป็น 

 
งานบริการฯ + เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล

แบบท่ี 2จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
32,000  บาท 

96,000 เนื่องจากโอนเงินมา
ต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เม่ือปลายปี
งบประมาณจึงไม่
สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ 

 
งานบริการฯ +  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบท่ี 1 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 120,000  บาท 
120,000 

 
งานบริการฯ +  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 

ขาว-ดํา จํานวน1 เครื่องๆละ 3,500บาท 
3,500 

 
งานบริการฯ +  เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 750 VA   

จํานวน 3  เครื่อง ๆ ละ  1,700  บาท 
5,100 

 งานบริการฯ +  เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA  
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  18,000  บาท 

18,000 

 งานบริการฯ + อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ26,000  บาท 

52,000 

 งานบริการฯ +  อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่าย 
(Media Converter)  จํานวน2  เครื่อง ๆ 
ละ  7,500  บาท 

15,000 

 งานบริการฯ +  อุปกรณ์สลับสัญญาณจอภาพ
คอมพิวเตอร์  (KVM Switch) 

12,000 

 ฝ่ายบริการฯ 
ท่องเท่ียว, 
นิติการ 
งบประมาณ 

+ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน  
4  เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท 

108,000 

 งานธุรการ + เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่องๆละ  
25,000  บาท 

25,000 

 งานนิติการ +  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่องๆละ 
32,000  บาท 

32,000 

 วิเคราะห์ฯ, ธุรการ  
สารบรรณ,นิติการ 
ท่องเท่ียว 

+ เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 5 เครื่อง ๆ  ละ 
4,200  บาท 

21,000 

 นิติการ + เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด  LED สี 
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
18,000  บาท 

18,000 

 นิติการ + เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  1,700  บาท 

1,700 

 วิเคราะห์ จอภาพแบบ  LED  ขนาดไม่น้อยกว่า 20 3,600 



๑๗ 

 

นิ้ว  จํานวน 1 จอเป็นเงิน  3,600  บาท 



๑๘ 

 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญท่าน ส.ท. ปิติพงศ์ พราหมณี ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีเคารพ  ผม  นายปิติพงศ์ พราหมณี   
ผมสงสัยนิดหนึ่งครับ งานบริการฯ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว – ดํา 
จํานวน ๑ เครื่อง  เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ผมเคยเห็นจอภาพ LED ผมขอถาม
เป็นความรู้นิดหนึ่งครับสงสัยจริงๆ ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ ชี้แจงครับ 

นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ รายการ
ดังกล่าวเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ในความหมายคือเป็นหน้าจอท่ีแสดงผล 
LED เท่านั้นครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  
ของกองวิชาการและแผนงาน แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  
กองวิชาการและแผนงาน 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๘ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๘   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 (สํานักการศึกษา)   
ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
         จํานวน 1 ชุด 

        ด้วยสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา มีความจําเป็นจะขออนุมัติกันเงิน
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดท่ี
แนบมาพร้อมหนังสือเล่มนี้ 
    ฉะนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ขออนุมัติกันเงินกรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร



๑๙ 

 

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.  2556                                   
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมาท่ี  นม  52001 /๗๓๕๔  ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน  2556 

เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ลําดับ
ท่ี 

สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ต้ังไว้ (บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

1 สํานักการศึกษา ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
+ค่าออกแบบค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้ แก่เอกชน  นิติบุคคลภายนอก  
เพ่ือ ให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 
+ ค่าปรับปรุงชั้น 3  อาคาร  1                                   
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) 
+ค่าปรับปรุงห้องน้ําอาคารเรียน2  
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 
+ค่าก่อสร้างเวทีการแสดงโรงเรียน 
เทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  
+ค่าปรับปรุงลานจอดรถโรงเรียน 
เทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสมัคคี) 
+ค่าปรับปรุงลานสนามหน้าเสาธง 
โรง เรียนเทศบาล 5  
(วัดป่าจิตตสามัคคี)  
+ค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อม 
ติดต้ังเครื่องเล่นกลางแจ้ง โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) 
+ค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณ
ด้านหลังอาคารเรียน 2 โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดสมอราย) 
+ค่าปรับปรุงอาคารเรียนเพ่ือจัดต้ัง
ศูนย์การเรียนรู้การท่องเท่ียว
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) 
+ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 3                                  
โรงเรียนเทศบาล 4(เพาะชํา) 
+ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ําประปา
ภายในโรงเรียนเทศบาล 1  
(บูรพาวิทยากร) 
 

 
5,000,000 

 
 

254,500 
 

450,000 
 

830,000 
 

300,000 
 

1,457,000 
 
 

1,328,000 
 
 

900,000 
 
 

995,000 
 
 

1,700,000 
 

300,000 

 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ระหว่าปีงบประมาณ 
จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทันในปีงบประมาณ 
2556 
 
 
 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา อนุมัติต่อไป จักเป็น
พระคุณยิ่ง 



๒๐ 

 

ลําดับ
ท่ี 

สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ต้ังไว้ (บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

2 สํานักการศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน 
+เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
ขาว-ดํา  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

 
180,000 

 
 

27,000 

เนื่องจากเป็นงบประมาณ
โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 
จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน 
ได้ทันในปีงบประมาณ 
2556 

3 
 
 
 

สํานักการศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
+รถจักรยานยนต์  จํานวน  4 คัน 
+รถยนต์บรรทุกแบบดับเบ้ิลแคบ 
+รถรางพ่วง  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
 

 
150,000 
787,000 

4,000,000 
 

 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ระหว่างปีงบประมาณ 
จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทันในปีงบประมาณ 
2556 

  รวม  16 รายการ 18,658,500  

 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 

ขอเชิญท่าน ส.ท. สุกัญญา  ชํานิกุล ครับ 
นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต  ๔  มีคําถามนิดหนึ่ง ลําดับท่ี ๑ ค่าออกแบบค่า
ควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง  จํานวน  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คือจําไม่ได้ค่ะว่าเป็นค่าตอบแทนของงานอะไร  แล้วส่วน
ลําดับท่ี  ๓  นะคะ  รถจักรยานยนต์  จํานวน ๔  คัน  ตอนงบประมาณท่ีแล้วก็ลืม
ถามค่ะว่ารถจักรยานยนต์  ๔  คันใช้ทําอะไรบ้าง  ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญ ส.ท.  ปิติพงศ์   พราหมณี  ครับ   

นายปิติพงศ์   พราหมณี   
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผม ปิติพงศ์   พราหมณี  ผมไม่ทราบว่าบัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนคร
นครราชสีมาท่ี นม ๕๒๐๐๑/        ลงวันท่ี       กันยายน  ๒๕๕๖    ลืมลงวันท่ี
หรือไม่ครับ   เด๋ียวจะสับสนเพราะว่าเอกสารบางชุดก็ลงวันท่ีบางชุดไม่ลงวันท่ี
รบกวนตรวจสอบนิดหนึ่งครับผม เด๋ียวจะสับสน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอเชิญท่านรองบํารุง  ชี้แจงครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ 
ในส่วนเรื่องเก่ียวกับค่าออกแบบค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล 
ภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้างในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ TK ปาร์คเราต้องไปให้
เอกชนบุคคลภายนอกออกแบบให้ ก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนค่ายังไม่ได้จ่ายเพราะว่าเรา
ต้องรอให้กรมศิลป์อนุมัติก่อน ก็เลยกันเงินเอาไว้ในปีต่อไปนะครับ 



๒๑ 

 

ส่วนเรื่องจักรยานยนต์ท่ีเพ่ือนสมาชิกสงสัยท่ีซ้ือ ๔ คัน ต้องเรียนอย่างนี้ว่า สํานัก
การศึกษาปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์ ๑ คัน  ก็ชํารุดไปตามเวลาเพราะซ้ือมานาน
แล้ว เราก็มีความจําเป็นท่ีต้องใช้รถจักรยานยนต์ ๔ คัน เพ่ือรับส่งเอกสารของ  
โรงเรียนกีฬา  ศูนย์เยาวชนซ่ึงอยู่ท่ีสวนหม่อน  สํานักศึกษานิเทศก์ และสํานักการ 
ศึกษาเอง เพราะฉะนั้นท่ีเราซ้ือจักรยานยนต์ประโยชน์ท่ีได้รับคือประหยัดน้ํามัน  
คือเม่ือรถจักรยานยนต์ท่ีมีอยู่ชํารุดเราเลยต้องใช้รถยนต์ส่งเอกสารมาแต่ละครั้งก็
สิ้นเปลืองน้ํามันถ้าใช้รถจักรยานยนต์ในสภาพท่ีใหม่น้ํามันก็จะสิ้นเปลืองน้อยลง
ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ (สํานักการศึกษา) ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  
ของสํานักการศึกษา แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  
สํานักการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๙ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อ

หนี้ผูกพันของงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)     ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  แบบบัญชีรายละเอียดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ 
                   ก่อหนี้ผูกพัน   จํานวน  ๑  ชุด 
    ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ทัน
ในปีงบประมาณ และมีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก จึงได้ขออนุมัติกัน
เงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  และสภา
เทศบาลนครนครราชสีมาได้มีมติอนุมัติให้กันเงินได้ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําปี ๒๕๕๕  ครั้งท่ี ๓  วันท่ี ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๕  ไปแล้ว นั้น   
     เนื่องจาก  มีบางรายการท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖  แต่ยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  รายละเอียดปรากฏ
ตามบัญชีท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนี้ และเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและถูกต้องตามข้อ ๕๙ วรรคสอง 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 



๒๒ 

 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันของปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  หมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗              
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา พิจารณาอนุมัติต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง   

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม ๕๒๐๐๓/๗๓๑๐  ลงวันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๖ 
เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันของงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ลําดับ
ท่ี 

สํานัก / กอง รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ต้ังไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

๑ สํานักการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
+ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
หางเหยี่ยว (ท้องเรือ)  
จํานวน ๑ คัน 

 
 
 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

อยู่ระหว่างเรียกทําสัญญา 

๒ สํานักการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
+ เครื่องยกขยะสาธารณะ
ทํางานด้วยระบบไฮโดรลิค 
ใช้สําหรับติดต้ังรถยนต์บรรทุก
ขยะชนิดอัดท้ายหางเหยี่ยว 
(ท้องเรือ) จํานวน ๑ เครื่อง 

 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
อยู่ระหว่างเรียกทําสัญญา 

 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๖ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันของงบ 
ประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ (สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 



๒๓ 

 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  10 
ระเบียบวาระท่ี 10   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2556    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
เชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทร
วณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  แบบบัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน      
                   จํานวน  ๑  ชดุ 
    ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา  มีความจําเป็นจะขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไว้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้ 
    ฉะนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ขออนุมัติกันเงินกรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อ ๕๙ วรรคหนึ่งของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗       
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติต่อไป
ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญ ส.ท.  ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ   

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผม นายปิติพงศ์  พราหมณี   
ในระเบียบวาระท่ี ๑๐  หน้าท่ี ๓ ครับผม  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่าครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ค่าถังคอนเทนเนอร์ จํานวน ๒ ถังๆ ละ  
๙๐,๐๐๐  บาท  ผมเข้าใจว่าเป็นถังใหญ่ ๆ ท่ีไปต้ังในสถานท่ีใหญ่ๆ หรือตามห้างใช่
หรือไม่  ไม่ทราบเข้าใจถูกต้องไหมครับ  ถ้าเป็นห้างใหญ่ๆ เราน่าจะให้สถานท่ีนั้นๆ 
จัดซ้ือเอง เราจะได้ประหยัดงบประมาณนะครับ  รบกวนขอข้อมูลด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ชี้แจงครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ชี้แจง  ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ  เม่ือ
สักครู่ท่ีท่านได้ให้ข้อมูลต้ังข้อสังเกตไว้ตามหลักเกณฑ์ของเอกชนเราจะให้เขาซ้ือถัง
คอนเทนเนอร์เอง  แต่จุดท่ีเราซ้ือเพ่ิมเติมไปต้ังท่ีหน่วยงานราชการ หรือเรือนจํา  แต่
ของเอกชนเราบังคับเขาอยู่แล้วถ้าเป็นสถานท่ีใหญ่ ๆ เขาจะต้องจัดหาแล้วเราจะ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๗  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 



๒๔ 

 

 
           เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์  
                                            นิวัฒน์      ทาน           
        
 
                          คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี           กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
      (ลงชื่อ)      ประธานกรรมการ 
                                                (นายมติ      อังศุพันธุ์)    

   (ลงชื่อ)             กรรมการ            
                                               (นางนันทนา     แดงใหม่) 

                               (ลงชื่อ)          กรรมการ      สําเนาถูกต้อง 

     (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                         

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

   (ลงชื่อ)               กรรมการและเลขานุการ           
      (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)                                   
  

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

         (ลงชื่อ           ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                         ( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที) 
 

 

 

 

 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๖  ท่าน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก

สภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง    
ท่านประธานชุมชน   สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม   และ
ร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๒๐   น.                                       



๒๕ 

 

 

 

      

 

     

 


