
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี  ๑๘  กันยายน   ๒๕๕๗    เวลา   1๔.๐๐   น. 

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

ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล 

๒.  นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล    
๔.  นางสาวจุรีรัตน ์ บุตตะโยธี  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายฉัตร           สภุัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นายชลชาติ            ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๗.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๘.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล  
      ๙. นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๐. นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๑. นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๒. นายปิติพงศ์  พราหมณี   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๓.นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร    สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๑๕. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๖. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๗. นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๘. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๙. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๒๑. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๒. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล    สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๓. นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม    สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๔. นายอารมณ์   ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล      

            
        ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังสิทธิประเสริฐ        สมาชิกสภาเทศบาล   ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
            ๑.  นายวีรพงษ์  พงษ์บุญ  แทน ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   2.  นายสุรวุฒ ิ   เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
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   ๓. นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์   รองนายกเทศมนตรี 
    ๔. นายพงษ์เลิศ             สภุัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี    
       ๕.  นายบํารุง  เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี 

                    ๖.  นายขรรค์ชัย  สุภิมารส   รองนายกเทศมนตรี 
๗.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

   ๘.  นายรังสรรค์  อินทรชาธร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๙.  นายรัฐนันท์   เชิดชัย   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๑๐. นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล 
๑๑.  นายสันติ  เกิดโมฬี   รองปลัดเทศบาล 
๑๒.  นายกัมปนาท บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 

    ๑๓.  นายอํานวย     ปราณีตพลกรัง    ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
๑๔. นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

  ๑๕. นางนิลุบล  โชคบัญชา           ผู้อํานวยการสํานักการคลัง  
๑๖. นางอธิชา  รุมพล    ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 
๑๗. นายเฉลิม  ราชอาสา  ผู้อํานวยการสํานักการประปา 

    ๑๘. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
    ๑๙. นายวรเศรษฐ์  พฤฒิศาสตร์  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ 
   ๒๐. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
   ๒๑. นางเนตรดาว  ทองประกอบ  ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้  
  ๒๒. นางสาวนิตยา เพลิดจันทึก  ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
  ๒๓. นางนิยดา  เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม         
   ๒๔. นางคู่ขวัญ    บุญชัยสุข     ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   ๒๕. นางวริษฐา  พรรณภัทราพงษ์  ผู้อํานวยการส่วนบริการการแพทย์ฯ 
     ๒๖. นายนิคม  เหาะสูงเนิน      รองผู้อํานวยการสาํนักการศึกษา 
    ๒๗. นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ  รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 

๒๘. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
           ๒๙. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๓๐. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 

๓๑. นางจิรภา  ศิริวัฒน์   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
๓๒. นายบุญมี  เดชาวุธ    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๓๓. นายรุจวิทูร   ชาติกล้า  ศรีคํา   ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๒ 
๓๔. นายประเวชพล นนทะไชย  ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๓ 
๓๕. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๓๖. นางสาวปริณดา พิทักษ์ธานินทร์  หัวหน้าแผนงานและโครงการ 

  ๓๗. นายสายชล   ปราณีตพลกรัง   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ 
๓๘. นางภัทมาภรณ์   บุญชู   เจ้าพนักงานการคลัง  ๕ 
๓๙. นายวิสฐิ   วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
๔๐. นางเสาวณีย์           สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว 
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๔๑. นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
  ๔๒. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 

๔๓. นางศศิกานต์ อุดรไสว   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ 
๔๔. นางสาวศิริพร กองแสง   นักวิชาการเงินและบัญชี ๗ว 
๔๕. นางกิตติยา  ศิลป์ประเสริฐ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  7ว 
๔๖. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๔๗. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๔๘. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

    ๔๙. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ๕๐. นางสาววีณา   มานะตะคุ    พนักงานจ้างท่ัวไป                  
   ๕๑. นางสาวพรกนก ประเสริฐพงศ์ธร   พนักงานจ้างท่ัวไป 
   ๕๒. นางสาวนิตยา จงจอหอ   พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ๕๓. นางสาวกนกอร บัวปลั่ง   พนักงานจ้างท่ัวไป 

๕๔. ร.ต. กสินธ ์  เนื่องสุวรรณลักษณ์ ประธานชุมชนหลังวัดสุทธจินดา 
๕๕. ส.อ. อิสระ  ทองปลอดภัย  ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 
๕๖. ร.ต. นรินทร ์ คงหม่ืนไวย์  ประธานชุมชนบ้านสก 
๕๗. ร.ต.ต. ประมูล นากกระแสร์  ประธานชุมชนจิระพัฒนา 

   ๕๖. ด.ต.หญิง วิมน ขอแนบกลาง   ประธานชุมชนทุ่งมหาชัย 
  ๕๗. นายม่ังมี  ริมกลาง   ประธานชุมชนเบญจรงค์สามัคคี 
    ๕๘. นางณัฏฐธิดา จุมพลพงษ์  ประธานชุมชนหนองแก้ช้าง 
  ๕๙. นายประเสริฐ จองรัตนวนิช  ประธานชุมชนรุ่งเรือง – บุญเรือง 
   ๖๐. นายอ่ิม  บรรจงปรุ  ประธานชุมชนราชสีมา 
  ๖๑. นางลอยพิมพ์ ช่วยโพธิ์กลาง  ประธานชุมชนอรุณสามัคคีโชคดี  
   ๖๒. นางสาวรัตติกาล ศรีสัจจะ   สื่อมวลชน 
   ๖๓. นางสาวนิชกานต์ สุขใจ   สื่อมวลชน 

๖๔. นางสาวณัฐกานต์ บางกระ     เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๔   จด/บันทึกการประชุม 
 

เริ่มประชุม  เวลา     1๔.๐๐       น.     
     

       โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  
 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําปี  2557   

ครั้งท่ี  1 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ผมขอต้อนรับผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ครับ  คุณวีรพงษ์  พงษ์บุญครับขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  อ่านประกาศ
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
สมัยท่ี  ๓   ประจําปี  2557  ขอเชิญครับ 
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นายอารมณ์  ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยท่ี 3  ประจําปี ๒๕๕๗  

…………………………………..…….. 
  ด้วยประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาได้ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนครราชสีมาขอให้เปิดประชุมวิสามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา      
สมัยท่ี 3  ประจําปี  2557  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๑  กันยายน  2557  เป็นต้นไป   
มีกําหนดไม่เกิน  15  วัน  เพ่ือเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และญัตติอ่ืนต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒6  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖   ผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงให้เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยท่ี 3 ประจําปี 2557  ต้ังแต่วันท่ี  11  กันยายน  
2557  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  15  วัน 

                                   ประกาศ   ณ   วันท่ี   5   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                                      ภานุ  แย้มศรี 
                                                  (นายภานุ  แย้มศรี)     
                              รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  รักษาราชการแทน                                                                  
       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี – 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                          
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี ๒  เม่ือวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม 2557 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ  ครับถ้าไม่มี
สมาชิกท่านใดข้อแก้ไขผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                          
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี ๒  เม่ือวันท่ี  2๖  สิงหาคม  2557  
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ                      
สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี ๒  เม่ือวันท่ี  2๖  สิงหาคม  2557 แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ                        
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓ ประจําปี  2557  ครั้งท่ี ๒  เม่ือวันท่ี  2๖  สิงหาคม  2557 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗  วาระท่ี  1    
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ   

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย
นายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

          ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับนี้มาเพ่ือโปรด
นําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ในสมัยประชุมนี้ ซ่ึงได้เสนอบันทึก
หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ไปแล้ว นั้น 
 บัดนี้ปรากฏว่า  เทศบาลนครนครราชสีมามีความจําเป็นต้องต้ังงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับเทศบาลนคร
นครราชสีมามีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินท้ังสิ้น  
119,534,000  บาท  ทําให้มีความจําเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 1  เป็นเงินท้ังสิ้น  119,534,000  บาท  ประกอบด้วย 

ด้านบริหารท่ัวไป   
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6,058,300 บาท 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,700,000 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
    แผนงานการศึกษา 31,179,100 บาท 
    แผนงานสาธารณสุข 26,400,000 บาท 
    แผนงานเคหะและชุมชน 45,138,500 บาท 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,292,000 บาท 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 787,000 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ   
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 787,000 บาท 
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน   
    แผนงานงบกลาง 3,192,100 บาท 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 
 

  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557   เพ่ือสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้โปรดพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 
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นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  กระผมนายปิติพงศ์ พราหมณี
ผมขอเรียนถามในหน้าท่ี  37  ครับ  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  สําหรับจ่ายเป็นค่า
จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า  9.00 X 5.00 เมตร  ผมอยากทราบว่าจะติดต้ังบริเวณไหน
และใครเป็นผู้ควบคุม   และอีกประเด็นหนึ่งเท่าท่ีผมเห็นจอ LED  บางจุดท่ีเรามีอยู่แล้ว
เป็นของเอกชนบางเครื่องจอจะดับๆ ติดๆ อยู่ตลอดเสียบ่อย  ผมเลยไม่แน่ใจว่าคุณภาพ
จะดีขนาดไหน  เพราะว่าจอขนาดใหญ่มาก ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญ  ท่านนายกเทศมนตรี  ชี้แจงครับ 
นายสุรวุฒิ  เชิดชัย
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  และท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ทุกท่านครับ  จุดท่ีจะติดต้ังคือป้ายประชาสัมพันธ์ไตรวิชั่นเดิม  บริเวณสามแยกไอที 
ทําให้มีขนาดใหญ่พอสมควรส่วนท่ีท่านสมาชิกกังวลเราจะให้ทางกองวิชาการและ
แผนงานตรวจสอบให้ดีท้ังคุณภาพและการรับประกัน  สิ่งท่ีถามทําไมถึงจะต้อง
จําเป็นต้องติดต้ังเพราะเทศบาลไม่มีพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลเราเลย   
จอท่ีเรามีอยู่ค่อนข้างท่ีจะล้าสมัย  ต่อไปเราจะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  มีการแข่งขัน
จักรยาน  เราจะได้ประชาสัมพันธ์  เราเคยใช้ป้ายไวนิลเวลามีการประชาสัมพันธ์เวลาจะ
เปลี่ยนก็ต้องเสียงบประมาณอีก  ถ้าเราใช้จอ LED ผมคิดว่าจะง่ายกว่าครับ  ขอบคุณ
มากครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  ผมมีคําถามสองสามประเด็นครับ  ประเด็นแรก   
หน้า ๔๐  ครับ  ผมขอกราบขอบพระคุณท่านนายก  และฝ่ายบริหารท่ีเห็นความสําคัญ
ของสมาชิกสภาท่ีได้อภิปรายในครั้งท่ีแล้วท่ีเทศบาลของเรามีความจําเป็นท่ีจะต้องมี
รถดับเพลิงขนาดเล็กในการเข้าดับเพลิงในซอยเล็ก  ซอยแคบ  และยังช่วยเหลือพ่อแม่ 
พ่ีน้องในเรื่องของการขาดแคลนน้ําประปาครับ  ฝากเรียนถามนิดหนึ่งว่ารถตัวนี้ใน
อนาคตจะใช้จอดในจุดของดับเพลิงหรือไม่ครับ  และอีกประเด็นในหน้า ๔๕  เรื่องค่าท่ี
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ของสํานักการศึกษาครับ เป็นงบประมาณค่อนข้างสูงคือค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี  คือผมไม่ทราบว่าสร้างบริเวณไหน  
ผมได้ถามเพ่ือนสมาชิกในเขต ๔  ท่านได้ตอบว่าได้มีการทําประชาคมผมอยากทราบผล
การดําเนินการทําประชาคมผลเป็นอย่างไร  และต้ังอยู่บริเวณไหนได้รับการอนุญาตจาก
การเคหะให้สร้างหรือยัง คุ้มค่าการงบประมาณ  ๗,๕๐๐,๐๐๐  บาท มีผู้เข้ามาใช้บริการ
จํานวนเท่าไร  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  กระผมนายปิติพงศ์ พราหมณี
ต่อเนื่องจาก สท. ปกป้อง ครับ  เก่ียวกับรถดับเพลิง สถานีดับเพลิงเรามีอยู่แล้วท่ี
เทศบาลสถานีสุรนารายณ์เรา  แต่ผมอยากให้มีฝั่งถนนมิตรภาพด้านซ้ายท่ีมาจาก
กรุงเทพฯ  อีกศูนย์หนึ่งถ้ามีเหตุฝั่งนี้ซ่ึงเป็นเขต ๔  รถดับเพลิงเราเข้าพ้ืนท่ีลําบาก
โดยเฉพาะเวลาท่ีการจราจรคับค่ังก็ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลถึงคณะผู้บริหาร



7 
 

ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ถ้าไม่มี ขอเชิญ  ท่านรองบํารุง  ชี้แจงครับ 
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ครับผมขอตอบข้อซักถาม  ประเด็นแรก  เก่ียวกับสถานีดับเพลิงทางฝ่ายบริหารได้
คํานึงถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน กําหนดจุดศูนย์ดับเพลิงบริเวณหลัง
มิตรภาพซอย ๔ นะครับ เพราะว่าบริเวณนั้นไม่มีศูนย์ดับเพลิงเลย  ถ้าเกิดอัคคีภัยศูนย์ท่ี
ใกล้ท่ีสุดคือสุรนารายณ์กว่าจะไปถึงบ้านเรือนประชาชนคงเสียหายแล้วตอนนี้กําลังหา
บริเวณท่ีจะจัดต้ังศูนย์  และอีกประเด็นหนึ่งท่ีคือศูนย์เด็กเล็กต้องเรียนว่าเรื่องการศึกษา
ท้องถ่ินเห็นความสําคัญของการศึกษาต้ังแต่เด็ก  ๒  ขวบครึ่งเลย  ศูนย์ของการเคหะแต่
เดิมอยู่ในโรงเรียนการเคหะนะครับ  ปัจจุบันมีนักเรียนท่ีต้องการเข้าศึกษามากตอนนี้รับ
เด็กได้ ๘๐  คน  มี ๒ ห้อง สถานท่ีเดิมปัจจุบันนี้ไม่เพียงพอแล้ว ก็มีความคิดว่ามีท่ีว่างติด
กับโรงเรียนการเคหะตรงกับตลาดการเคหะจะมีท่ีดินว่าง  ครั้งแรกได้ทําหนังสือไปท่ีการ
เคหะการเคหะตอบหนังสือว่าเป็นท่ีดินเนื่องท่ีใช้รวมกันอยากให้ทางเทศบาลนคร
นครราชสีมาทําประชาคมก่อน  ต่อมาวันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ก็มีการทํา
ประชาคมมีท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   ท่านสุกัญญา  ชํานิกุล 
ท่านนันทนา  แดงใหม่  ท่านมารยาท  พิมพ์ปรุ  ท่านจุรีรัตน์  ภูห้องไสย์  เข้าร่วม
ประชาคมด้วย  และมีพ่ีน้องชาวเคหะมาร่วมประชาคมประมาณ  ๒๐๐  คนครับก็ให้
แสดงความคิดอย่างหลากหลาย  และให้ความเห็นชอบร่วมกันว่าอยากให้ศูนย์เด็กเล็ก
ย้ายจากโรงเรียนการเคหะออกไปต้ังอยู่บริเวณนี้ครับ  และได้กลับมาคุยกับสํานักการช่าง
ได้เขียนแบบศูนย์ขนาดใหญ่จึงใช้งบประมาณ  ๗,๕๐๐,๐๐๐  บาท  มีท้ังห้องพยาบาล 
สนามเด็กเล่น  ครบครันในศูนย์แห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดของเทศบาล
เรา   ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปรีชา  สุขพานิช  ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ทรงเกียรติ  ผมนายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต  ๒ 
ผมมีข้อสงสัยครับหน้า  ๕๔  ค่าก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบการจราจร  ผมเห็นด้วยครับ
อยากทราบว่าติดต้ังประมาณ  ๑๖  ทางแยกบริเวณไหนบ้างครับ  การติดกล้องวงจรปิด
อาจจะเป็นการป้องกันเหตุร้ายได้ครับสามารถท่ีจะเปิดดูได้ครับ ฝากถึงคณะผู้บริหาร
ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายปิติพงศ์ พราหมณี 
ต่อจากเพ่ือนสมาชิกครับผมเห็นด้วยครับในการติดกล้องวงจรปิด  ตรงนี้น่าจะเป็นค่า
ก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบการจราจรผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะเป็นการป้องปรามก่อนท่ี
เหตุจะเกิดและเราสามารถตรวจสอบหลักฐานได้  ประเด็นท่ีผมสงสัยคืออยากทราบว่า
เราจะก่อสร้างบริเวณไหน  เราจะสร้างให้ใครอยู่ผมเข้าในว่าเจ้าหน้าท่ี  และระบบของ
วงจรท้ัง ๑๖ แยกนี้ต้องมาลิงค์ใครเป็นคนควบคุมเป็นจราจรหรือทางเรา  อย่างเช่น
ต่างประเทศเขาจะมีศูนย์และมีผู้ควบคุมตรวจสอบท้ังหมดได้ทราบเกิดเหตุร้ายท่ีไหนครับ  
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ขอบคุณครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ถ้าไม่มี ขอเชิญ  ท่านรองบุญเหลือ  ชี้แจงครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ  ๑๖  จุดท่ีติดต้ังผมข้ึนบนจอให้ท่านดูแล้วนะครับก็
จะเป็นจุดท่ีเราเคยติดต้ังบางจุดเราได้ติดต้ังไว้บางส่วนแล้ว  วงจรปิดท้ังหมด ๑๖  จุด
อาจจะมีเพ่ิมเติมคือไม่น้อยกว่า  ๑๖  จุดแต่ละจุดคาดว่าจะมีกล้องแต่ละแยกประมาณ 
๑๖  ตัวต่อหนึ่งแยกครับ  เพราะว่าจะเป็นการเชื่อมระบบเหมือนระบบไฟจราจร  
ส่วนตัวอาคารก่อสร้างในแบบประมาณ  ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นบน
จะเป็นห้องประชุมยุทธการ  ชั้นล่างห้องควบคุมเป็นห้องใหญ่  ในการใช้งานเจ้าของตึก
เป็นเทศบาล  ท่านนายกได้คุยกับทางผู้บัญชาการตํารวจจราจรจังหวัดนครราชสีมาแล้ว
บริเวณนี้จะเป็นท่ีบูรณาการร่วมกันเจ้าหน้าท่ีเราจะไปอยู่ประจําด้านหลังโรงพักซ่ึงเป็นท่ี
ราชพัสดุทางตํารวจกําลังทําเรื่องขอส่งคืนให้กรมธนารักษ์  แล้วให้เราทําเรื่องขอใช้พ้ืนท่ี
ต่อและทําเรื่องก่อสร้างจุดนี้จะเป็นการรวมพลท้ังเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจร  การแก้ไข
เรื่องเหตุร้าย ส่วนทางเทศบาลจะทําเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรเป็นหลักเราจะมี
เจ้าหน้าท่ีของเราประจําอยู่คอยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  และในห้องนี้เราจะ
เห็นจอท้ังหมดเลยซ่ึงจะไปเชื่อมกับระบบเดิมท่ีเรามีกล้องวงจรปิดอยู่ ๑๖ ตัวอยู่แล้วจะ
ย้ายมาเชื่อมท่ีนี่ท้ังหมด  รวมถึงกล้องวงจรปิดของอบจ. เฉพาะในเขตเมืองเราประมาณ  
๓๐ จุด  เพ่ืออํานวยความสะดวกครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  ผมขอเพ่ิมเติมนิดหนึ่งครับกล้องวงจรปิดนี้ในชุมชน
ของเราได้มีงบประมาณในการทํา SME ซ้ือกล้องวงจรปิดเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราจะเชื่อม
ระบบเข้าด้วย เพราะในชุมชนผมได้เห็นว่ามีการจัดซ้ือกล้องมากกว่า ๑๐ ชุมชน  ถ้า
เป็นไปได้ในการเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกันผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึนครับ   

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ถ้าไม่มี ขอเชิญ  ท่านรองบุญเหลือ  ชี้แจงครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ  ผมได้คุยกับชุมชนแล้วครับระบบกล้องวงจร
ปิดของชุมชนสามารถเชื่อมผ่านระบบได้ครับ  จะเป็นการเช่าวงจรของ TOT ซ่ึงเขาจะมี
เครือข่ายท้ังอําเภอเมืองครับ ถนนสายหลักแค่เราเดินสายจากชุมชนมาเชื่อมกับถนนสาย
หลักก็สามารถเชื่อเข้าระบบเราได้เลย  ได้ตรวจสอบและคุยกับประธานชุมชนเรียบร้อย
แล้วจะได้เก็บข้อมูลท้ังหมดไว้ท่ีศูนย์ครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายปิติพงศ์ พราหมณี 
ประเด็นสุดท้ายครับหน้า  ๕๖  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ค่ากล้องวัด
อุณหภูมิแบบใช้แสงอินฟาเรดสงสัยนิดหนึ่งครับราคาค่อนข้างสูง  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  
พอจะมีรูปภาพให้ดูหรือไม่ครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูง  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. มติ  อังศุพันธุ์  ครับ 
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นายมติ  อังศุพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายมติ  อังศุพันธ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๑  ในหน้า ๕๓  ค่าปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข  ท้ัง ๒ แห่งเรื่องปรับปรุงเพ่ิมเติมผมเห็นด้วยครับ  แต่อยากฝาก
เรื่องหนึ่งถ้ามีการปรับเปลี่ยนการใช้งานผมอยากให้ดูรายละเอียดในการตกแต่งให้
สอดคล้องในการใช้งานจริงๆ นะครับ  อย่างเช่น  ศูนย์โพธิ์กลางเรามีการปรับปรุงครั้ง
หรือสองครั้งผมไม่แน่ใจ  ในการปรับปรุงท้ัง ๒ แห่งนี้อยากให้ช่วยดูหน้าท่ีของการใช้งาน
อย่างละเอียดเราจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขใหม่อีกรอบครับก็อยาก
ฝากเพียงแค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ถ้าไม่มี ขอเชิญ  ท่านรองพงษ์เลิศ  ชี้แจงครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ตามท่ีท่านสมาชิกต้ังข้อสงสัย
ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีจะปรับปรุงต้องขอขอบคุณครับ  อย่างศูนย์โพธิ์กลางได้มีการ
พูดคุยในการให้บริการมีคนมารับบริการมีจํานวนมากข้ึนเราจึงจําเป็นต้องขยายห้อง  ใน
ส่วนท่ีจะปรับปรุงต่อไปศูนย์ทุ่งสว่าง และสวนพริกไทยก็ได้มีการประชุมเน้นย้ําเรื่องนี้ให้
รอบคอบได้ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีเป็นห่วงในเรื่องนี้ครับ  และในส่วนท่ีท่านปิติพงศ์
ถามมาเรื่องกล้องอินฟาเรดพอดีไม่ได้ทํารูปข้ึนโชว์  ตอนนี้มีแคตตาล็อคมีข้อมูลของ
เครื่องนี้ก็ขออนุญาตหลังเลิกประชุมมาดูข้อมูลได้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒3  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒3  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับ
ท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗  วาระท่ี  1    ขอได้โปรดยกมือครับ   

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒2   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒2   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗  วาระท่ี  1  แล้วนะครับ   เม่ือท่ีประชุม มีมติรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.  255๗  วาระท่ี  1 แล้ว  ตามข้อ 45  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  วรรคสอง  
ญัตติร่างข้อบังคับงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระท่ีสองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติข้องบประมาณนั้น  ผมขอให้สมาชิกสภา
เทศบาล  ได้เสนอระยะในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗  ขอเชิญ สท. สุพจน์  ไทยสมัคร ครับ 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายสุพจน์  ไทยสมัคร  
ผมขอเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗ เป็นเวลา  2  วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี 19  
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี  20  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ   มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิก
เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗ เป็น
ระยะเวลา  2 วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  19  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี  20  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗  นะครับ 
เม่ือท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาของการแปรญัตติแล้ว ตามข้อ 105(3)   แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 จะ 
ต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินจํานวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอให้ท่านสมาชิกเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติด้วยครับ 
ขอเชิญ สท. สุพจน์  ไทยสมัคร ครับ                       

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายสุพจน์  ไทยสมัคร   
ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  ๕  คน  ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง    
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืนท่ีประชุมมี
มติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗   จํานวน  ๕   คนนะครับ เม่ือท่ีประชุมเสนอจํานวน
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่ีประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
คนท่ี ๑  ครับ  ขอเชิญ สท. สิริรัตน์  คุปตระกุล  ครับ                       

นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล  
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล   
ดิฉันขอเสนอ  นายชลชาติ  ตันจินดาประทีป   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗ 
คนท่ี ๑  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม
เลือก นายชลชาติ  ตันจินดาประทีป  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ คนท่ี ๑ ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗คนท่ี 2 ครับ 
ขอเชิญ สท. สมชาย สถิตเดชกุญชร  ครับ 

นายสมชาย สถิตเดชกุญชร  
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายสมชาย สถิตเดชกุญชร  
ขอเสนอ นายสุพจน์  ไทยสมัคร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗ 
 คนท่ี ๒  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม
เลือก นายสุพจน์  ไทยสมัคร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗ คนท่ี  ๒ ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗ คนท่ี ๓ ครับ  
ขอเชิญ สท. ชลชาติ  ตันจินดาประทีป  ครับ 
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นายชลชาติ  ตนัจินดาประทีป
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายชลชาติ  ตันจินดา
ประทีปผมขอเสนอ  นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗   
คนท่ี ๓ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม
เลือก นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗ คนท่ี ๓ ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗ คนท่ี ๔ ครับ 
ขอเชิญ สท. สุพจน์  ไทยสมัคร  ครับ 

นายสุพจน์  ไทยสมัคร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ผมนายสุพจน์  ไทยสมัคร   
ผมขอเสนอ นายสมชาย สถิตเดชกุญชร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗  คนท่ี ๔  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม
เลือก  นายสมชาย สถิตเดชกุญชร    เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ คนท่ี  ๔ ครับ 
ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗  คนท่ี ๕ ครับ 
ขอเชิญ สท. ก้องเกียรติ  วงศ์นิยม  ครับ 

นายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีเคารพ  ผมนายก้องเกียรติ  วงศ์นิยม 
ผมขอเสนอ  นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗  คนท่ี ๕  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม
เลือก นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗  คนท่ี  ๕ ครับ 
ท่ีประชุมได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗  จํานวน   5   คน  ดังนี้ 

1.  นายชลชาติ         ตันจินดาประทีป 
2.  นายสุพจน์          ไทยสมัคร 
3.  นายก้องเกียรติ    วงศ์นิยม 
4.  นายสมชาย        สถิตเดชกุญชร 
5.  นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่  ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗    
ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์  ครับ 
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นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์   
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
 

          ตามท่ี สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้อนุมัติงบประมาณจรายจ่ายประจําปี
๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบันสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีรถยนต์
ส่วนกลางเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและภาระกิจต่างๆท่ีได้รับมอบหมาย ใน
การดูแลด้านสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป็น
จํานวนมาก ซ่ึงเม่ือปฏิบัติงานแล้วเสร็จเจ้าหน้าท่ีจะต้องนํายานพาหนะมาจอดเก็บไว้
ภายในสํานักงาน ประกอบกับสํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีประชาชนมา
ติดต่อราชการและใช้ บริการจํานวนมากทําให้มียานพาหนะต่างๆ มาจอดในพ้ืนท่ีจอด
รถ ซ่ึงปัจจุบันสถานท่ีจอดรถยนต์หรือ  ยานพาหนะต่างๆ มีระดับพ้ืนท่ีลานจอดรถไม่
อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่มีหลังคาบังแดดบังฝน ทําให้อุปกรณ์ของ  รถยนต์ยานพาหนะมี
สภาพเสื่อม ชํารุดเร็วข้ึน สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมบํารุงรักษา และ
ประชาชนท่ีติดต่อราชการหรือใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร 
 

           เพ่ือให้สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหลังคาคลุมบังแดดบังฝนท่ีจอด
รถสําหรับใช้จอดเก็บยานพาหนะส่วนกลาง เป็นการดูแล บํารุงรักษารถยนต์ยานพาหนะ
ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งข้ึน และเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการท่ีสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและจัดภูมิทัศน์  จัดระเบียบการจอด
ยานพาหนะให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล      
นครนครราชสีมา ด้านการส่งเสริมพัฒนาการบริการจัดการท่ีดี ดังนั้น จึงขออนุมัติ
ก่อสร้างหลังคาคลุมท่ีจอดรถ ขนาด ๖.๐๐ X ๒๗.๐๐ เมตร โครงสร้างเหล็ก พร้อมมุง
หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตาราง  เมตร เทพ้ืน ค.ส.ล. ปรับระดับ
พ้ืนลานจอดรถของเดิม หนา ๐.๑๐ เมตร พ้ืนท่ีประมาณ ๗๐ ตารางเมตร    จํานวน 
๒๗๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม.เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 
   

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข    
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตั้งไว้  ๒๗๐,๐๐๐ บาท
 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท
 - อาคารต่างๆ    ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
 + ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมท่ีจอดรถ ขนาด ๖.๐๐ X ๒๗.๐๐ เมตร โครงสร้าง
เหล็ก พร้อมมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร เทพ้ืน  
ค.ส.ล. ปรับระดับพ้ืนลานจอดรถเดิมหนา ๐.๑๐ เมตร พ้ืนท่ีประมาณ ๗๐ ตารางเมตร 
เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๒๗ * ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลถึงฝ่ายผู้บริหารเรื่องท่ี
จอดรถครับของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทําแล้วรถจะจอดได้ประมาณก่ีคัน
และฝากถึงฝ่ายบริหารเรื่องท่ีจอดรถเทศบาลว่าเรามีโครงการถึงไหนแล้วมีเจ้าหน้าท่ี
หลายท่านต้องจอดรถไว้ข้างถนนครับ  ถ้าเป็นไปได้ผมขอทราบความคืบหน้าในการสร้าง
ท่ีจอดรถของเทศบาลนครนครราชสีมา  ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ถ้าไม่มี ขอเชิญ  ท่านรองพงษ์เลิศ  ชี้แจงครับ 
นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ท่ีจอดรถของสํานักการสาธารณสุขฯ 
น่าจะจอดได้ประมาณ  ๒๐ คัน  ส่วนเรื่องของท่ีจอดรถของเทศบาลนครนครราชสีมาซ่ึง
ตอนนี้ได้มีการออกแบบไว้แล้วครับแต่ยังขาดงบประมาณครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   21   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   21   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่  ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗    
ขอเชิญท่านพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์  ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์   
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
 

          ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น  เนื่องจากปัจจุบันสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (โพธิ์กลาง) เดิม พ้ืนท่ีด้านหลังอาคารใช้สําหรับจอดรถยนต์
ของสํานักงาน ประชาชนท่ีเข้ามาติดต่อราชการ โดยมีรั้วคอนกรีตก้ันตลอดแนวเขต ๓ 
ด้าน ยกเว้นพ้ืนท่ีด้านทิศตะวันออกติดโรงเรียนสุขานารีเป็นรั้วสังกะสีท่ีชํารุดผุพัง ดังนั้น
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เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของทางราชการ และเพ่ือแสดงแนวเขต
ท่ีดินให้ชัดเจนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของอาคารสถานท่ี  จึงขออนุมัติ
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ด้านตะวันออก ติด
โรงเรียนสุขานารี)  สูงประมาณ ๒.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๓.๐๐ เมตร  เป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ดังนี้   
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
  งบลงทุน     จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ     
          + ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตสํานักการสาธารณสุข       จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
และสิ่งแวดล้อม (ด้านทิศตะวันออก ติดโรงเรียนสุขานารี)  สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รั้วคอนกรีตบล็อก สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ด้านทิศตะวันออก ติด
โรงเรียนสุขานารี) สูงประมาณ ๒.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๓.๐๐ เมตร  เป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
       

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๒๗ * ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อไปด้วยจักเป็น
พระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   21   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   21   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  6 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  โครงการก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล.  พร้อมท่อระบายน้ํา  ถนนสืบศิริ  แยกขวามือ  ข้างบ้านเลขท่ี  152/2 
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
          ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ 2557  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนสืบศิริ แยกขวามือ ข้างบ้านเลขท่ี 152/2 เป็นเงิน 383,๐๐๐ 
บาท (สามแสนแปดหม่ืนสามพันบาทถ้วน) (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

            เนื่องจากได้มีการตรวจสอบรายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณของ
โครงการแล้ว ปรากฏว่า โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนสืบศิริ 
แยกขวามือ ข้างบ้านเลขท่ี 152/2    มีรายละเอียดเนื้องานคลาดเคลื่อนจากการ
คํานวณพ้ืนท่ีก่อสร้างถนน จํานวน 1 โครงการ หากปล่อยไว้อาจมีผลทําให้การ
ดําเนินการไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ เพ่ือให้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงมีความ
จําเป็นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดใหม่เปรียบเทียบกับรายละเอียดเดิมดังต่อไปนี้ 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕7  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ถนนสบืศิริ แยกขวามือ ข้าง
บ้านเลขที่ 152/2   
จํานวน 383,๐๐๐ บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 63.00 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างถนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 210   
ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 
63.00 เมตร 
(จากแผนพฒันาเทศบาลนครนครราชสีมา) 

ปีงบประมาณ ๒๕๕7  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     -  ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ถนนสบืศิริ แยกขวามือ ข้าง
บ้านเลขที่ 152/2          
จํานวน 273,๐๐๐ บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 53.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ถนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 178 ตารางเมตร 
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก
ชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 53.00 เมตร 
(จากแผนพฒันาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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            การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ อํานาจเป็น
ของสภาท้องถ่ินท่ีจะพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ ความว่า 
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   19  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   19  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2557  โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อมท่อระบายน้ํา  ถนน
สืบศิริ  แยกขวามือ  ข้างบ้านเลขท่ี  152/2  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   18   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   18   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  พร้อมท่อระบายน้ํา  
ถนนสืบศิริ  แยกขวามือ  ข้างบ้านเลขท่ี  152/2   แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา  
ถนนสืบศิริ  แยกขวามือ  ข้างบ้านเลขท่ี  152/2 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๗ 
ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
2557  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

         ด้วยสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการโครงการก่อสร้าง
ระบบประปา  ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เทศบาลนคร
นครราชสีมา ซ่ึงเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จึงจําเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยค่างาน
สิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยคิดจากการส่งงานครั้งท่ี ๒๖-๒๗      
รวม ๖ งวดงาน และเทศบาลได้รับแจ้งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินชดเชยได้ จํานวน 
๓๗๘,๓๔๐.๕๓ บาท โดยจัดสรรเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จากงบกลาง เพ่ือเบิกจ่ายจํานวนเงิน ๒๖๔,๘๓๘.๓๗ บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๗๐ 
และให้เทศบาลนครนครราชสีมาเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลสมทบอีกจํานวน 
๑๑๓,๕๐๒.๑๖ บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๓๐  
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          แต่เนื่องจากสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้ไว้ จึงจําเป็นต้องโอนเงินประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนลดจาก
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายจ่ายงบกลางอ่ืน ค่าชําระดอกเบ้ีย รายการค่าชําระ
ดอกเบ้ียเงินกู้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นเงิน  ๑๑๓,๕๑๐.๐๐ บาท ดังรายการต่อไปนี้ 
               โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
               งานกิจการประปา 
               งบลงทุน    รวม  ๑๑๓,๕๑๐.๐๐  บาท 
               ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง           รวม  ๑๑๓,๕๑๐.๐๐  บาท 
               ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
                - รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
จํานวน ๑๑๓,๕๑๐.๐๐ บาทสําหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
เทศบาลนครนครราชสีมา  

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนคราชสีมาพิจารณาการโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ตามข้อ ๒๗ * ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2557  ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   21   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   21   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2557  ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่   แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2557  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เราได้ประชุมสภาเทศบาลเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   
ฉบับท่ี ๑ ในวาระท่ี  ๑  แล้วนะครับ  เนื่องจะต้องประชุมในวาระท่ี  ๒  และวาระท่ี  ๓  
ให้ทันในปีงบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๓ “การนัด
ประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ทําเป็นหนังสือ  หรือจะบอกนัดในท่ีประชุมสภา
ท้องถ่ินก็ได้  แต่ถ้าบอกนัดในท่ีประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ท่ีไม่ได้มาประชุมใน
เวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย  โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สามวัน  แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วนจะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้  โดยให้ประธานสภา
ท้องถ่ินแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม  และแจ้งให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินทราบ
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ด้วย   การประชุมสภาท้องถ่ินท่ีไม่ได้มีการนัดประชุม  ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุมของ
สภาท้องถ่ิน”ดังนั้นผมจึงขอนัดท่านสมาชิกสภาเทศบาลประชุมสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี  ๒  ในวันท่ี  ๒๓  
กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นะครับ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล   
รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   ผู้อํานวยการกอง   ท่านประธานชุมชน     
สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม และร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปิดการประชุมครับ 

 
เลิกประชุม   15.30  น. 
                              คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
      (ลงชื่อ)      ปรีชา     สุขพานิช     ประธานกรรมการ 
                                             (นายปรีชา     สุขพานิช) 

                     (ลงชื่อ)        มติ      อังศุพันธุ์       กรรมการ 
                                             (นายมติ      อังศุพันธุ์)                               

   (ลงชื่อ)     นันทนา     แดงใหม่     กรรมการ          สําเนาถูกต้อง  
           (นางนันทนา     แดงใหม่) 

    (ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย กรรมการ      (น.ส.ณัฐกานต์  บางกระ)   
             (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                       เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ๔
  

(ลงชื่อ)     พงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ   กรรมการ        
              (นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ)                    

   (ลงชื่อ)        สุกัญญา    ชํานิกุล       กรรมการ           
                                          (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)      

     (ลงชื่อ)         สุพจน์    ไทยสมัคร    กรรมการและเลขานุการ 
                 ( นายสุพจน์    ไทยสมัคร )  
  
                 สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี                                           

        
        (ลงชื่อ)      ธนาคม  วิมลวัตรเวที     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

                                          (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)      
 
 


