
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๓ 
วันท่ี    ๒๐   กันยายน  ๒๕๕๖      เวลา    ๑๑.๐๐    น. 

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

ผู้มาประชุม 
 

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

๔.  นายชลชาติ             ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๗.  นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล  
  ๘.  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล 
   ๙. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๑๐. นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๑. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
      ๑๒. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๓. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๔. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล    
    ๑๕. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
        ๑.  นายฉัตร   สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล   ลาประชุม 
    ๒.  นายพงษ์ศักด์ิ     ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล   ลาประชุม 
    ๓.  นายปิติพงศ์   พราหมณี   สมาชิกสภาเทศบาล   ลาประชุม 
   ๔.  นายสุรพจน์   หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล   ลาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
     ๑.  นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี       

 ๒..  นายบํารุง    เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี   
   ๓.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

    ๔.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
     ๕.  นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี  

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



๒ 

 

๑๒. นายอุทิศ    ศิริคุณ     แทน ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๓. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
๑๔. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  

          ๑๕. นางสาวนิตยา   เพลิดจันทึก     ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
   ๑๖. นางเนตรดาว  ทองประกอบ   ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 

๑๗. นางนิยดา  เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   ๑๘. นายนิคม     เหาะสูงเนิน    รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๙. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
๒๐. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๑. นางฉันทจิต      หม่ันมา    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ๒๒. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๒๓. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 

๒๔. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๒๕. นางสาวปริณดา   พิทักษ์ธานินทร์   หัวหน้าแผนงานและโครงการ  

    ๒๖. นายสายชล   ประณีตพลกรัง    หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ 
๒๗. นางสาววาสนา  สนิทโกศัย   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว 

      ๒๘. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
     ๒๙.  นางสาวณัฐกานต์   บางกระ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
    ๓๐.  นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
                     ๓๑. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ   จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
   ๓๒. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    ๓๓. นายฉัตรชัย   ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
    ๓๔. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๓๕. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก  พนักงานจ้างท่ัวไป 
   ๓๖. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๓๗. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป  

๓๘. นายกนกศักด์ิ  พูนจันอัด  พนักงานจ้างท่ัวไป 
๓๙. นายพูนศักด์ิ  วัฒนธนาพันธุ์    หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
๔๐. ส.อ.อิสระ  ทองปลอดภัย    ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 
๔๑.  นายมงคล   แสวงสุข   ประธานชุมชนอัมพวันพัฒนา 
๔๒.  นายเฉลิมศักด์ิ   กุศลการณ์    ประธานชุมชนชลประทาน 
๔๓.  จ.ส.อ.จรูญ   เภสัชชา    ประธานชุมชนพานิชเจริญ 
๔๔.  พันเอกเสมอ   คงมา   ประธานชุมชนเดชอูดมพัฒนา 
๔๕.  นางสุวพร     แสวงสุข   ประธานชุมชนอัมพวันพัฒนา 
๔๖. นางเจริญศรี   เนียมวัฒนะ    ประธานชุมชนปาริชาติ 
๔๗.  นางสมหมาย   มากทองคํา    ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
๔๘.  นายสุทธิชัย   วิริยโกศล    ประธานชุมชนปรกอบพัฒนา 
๔๙.  นางสาวอรวรรณ   ปัทมลฑล    ประธานชุมชนราชสีมาพัฒนา 

    ๕๐. นางเสาวณีย์  สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 
 



๓ 

 

 เริ่มประชุม  เวลา     ๑๑.๐๐       น. 
               โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕๖  
ครั้งท่ี   ๓   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ผมขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  ๔  หน้าท่ี  ๔  ข้อ  ๑  จาก เทศบัญญัตินี้
เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ เป็น เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖    
ผมขอนําเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับ    

 ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มีนะครับ 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  2 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับ 
ท่ี  4   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ในวาระท่ี  1  
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
   ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ไปแล้ว นั้น 
   บัดนี้ปรากฏว่า  เทศบาลนครนครราชสีมามีความจําเป็นต้องต้ังงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากข้ึน  ประกอบกับ
เทศบาลนครนครราชสีมามีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับ  
เป็นเงินท้ังสิ้น  22,355,000  บาท  ทําให้มีความจําเป็นต้องต้ังงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4  เป็นเงินท้ังสิ้น  22,355,000  บาท    โดยแยก
เป็นรายจ่ายตามด้านและแผนงาน ได้ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน เป็นเงิน 21,835,000  บาท 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง เป็นเงิน 520,000  บาท 
รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  เป็นเงิน 22,355,000  บาท  

 จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  4  ประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2556   มาเพ่ือสภาเทศบาลนครนครราชสีมาได้โปรด
พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เม่ือไม่มีสมาชิกอภิปราย  

ผมจะขอมติประชุมในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 



๔ 

 

เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  4  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ในวาระท่ี 1 นะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๔  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๔  ท่าน  

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ ในวาระท่ี ๑  ขอได้
โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๓  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
๔ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระท่ี ๑ ตามข้อ ๔๕ แห่งกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ วรรค ๒ ญัตติ
ร่างข้อบังคับงบประมาณจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
ในวาระท่ี  ๒ ให้กําหนดระยะเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า  ๒๔ ชั่วโมงนับ 
ต้ังแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติของงบประมาณนั้นๆ  
ฉะนั้น ผมจะขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอระยะเวลาในการแปรญัตติใน 
ร่างเทศบัญญัติฯ 
ขอเชิญท่าน ส.ท. ปิยภรณ์  คงศักด์ิตระกูล  ครับ 

นางสาวปิยภรณ์  คงศักดิ์ตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   
ดิฉัน  นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
เขต ๑   เนื่องจากร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม     ฉบับท่ี 4   
ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2556  มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณา    
จึงขอเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติฯ   เป็นระยะเวลา   24  ชั่วโมง เริ่มต้ังแต่
เวลา  13.00 น.ของวันนี้ วันท่ี  20  กันยายน 2556  สิ้นสุดเวลา 13.00  น. 
ของวันท่ี  21  กันยายน  2556  และพิจารณาคําแปรญัตติ ในวันท่ี   22  
กันยายน  2556  เวลา  15.00  น. ขอผู้รับรองด้วย ค่ะ 

 มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี
สมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  4  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2556    เป็นระยะไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง เริ่มต้ังแต่เวลา  
13.00 น.  ของวันนี้ วันท่ี   20   กันยายน 2556    สิ้นสุดเวลา 13.00  น. 
ของวันท่ี  21  กันยายน  2556 และพิจารณาคําแปรญัตติฯ  ในวันท่ี   22  
กันยายน  2556  เวลา  15.00  น. เม่ือท่ีประชุมได้มีมติกําหนดระยะเวลาของ
การแปรญัตติแล้ว ตามข้อ  105(3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อ 
บังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 จะต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินจํานวนไม่น้อยกว่า สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ขอให้ท่านสมาชิกเสนอจํานวนกรรมการแปรญัตติ 

นางสาวปิยภรณ์ คงศักดิ์ตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันนางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิ
ตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๑ ขอเสนอคณะกรรมการ
แปรญัตติ จํานวน ๓  คน  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
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ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ท่ีประชุมมีมติให้คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๓ ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จํานวน  ๓  คน  เม่ือท่ีประชุมเสนอจํานวน
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้วขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติคนท่ี ๑ ครับ 
ขอเชิญ ส.ท. สิริรัตน์  ครับ 

นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓  ขอเสนอนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน   ถือว่าท่ีประชุมมีมติเลือก 
นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา    เป็นคณะกรรมแปรญัตติคนท่ี ๑ ครับ 
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ ครับ 
ครับเชิญ ส.ท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓  ผมขอเสนอ  นางสาวมารยาท  พิมพ์ปรุ    
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องครับ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าท่ีประชุมมีมติเลือก 
นางสาวมารยาท  พิมพ์ปรุ   เป็นคณะกรรมแปรญัตติคนท่ี ๒ ครับ 
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ ครับ 
ครับเชิญ นางสาวมารยาท  พิมพ์ปรุ   ครับ 

นางสาวมารยาท  พิมพ์ปรุ    
สมาชิกสภาเทศบาล   

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนางสาวมารยาท  พิมพ์ปรุ   ขอเสนอ 
นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล    ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ถือว่าท่ีประชุมเลือก  นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล    เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  
คนท่ี  3  ครับท่ีประชุมได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556    
จํานวน  3   คน  ดังนี้ 
๑.  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา 
๒.  นางสาวมารยาท   พิมพ์ปรุ 
๓.  นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่    ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  เชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
      ด้วยสํานักการศึกษา มีความจําเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล มาทดแทนของเดิมท่ีมีสภาพชํารุดเพราะใช้สําหรับการ
เรียนการสอนมานานประมาณ ๑๐ ปี จึงมีความล่าช้าอีกท้ังไม่สามารถพัฒนา
ข้อมูลโปรแกรมใหม่สําหรับปฏิบัติการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยได้ และ
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โรงเรียนกําลังขยายภาควิชาเรียนหลักสูตรคู่ขนานวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซ่ึง
ทําให้คอมพิวเตอร์มีอยู่ไม่เพียงพอสําหรับนักเรียน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยโอนลดจาก ด้านการดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  จํานวน 
๒,๕๒๗,๐๐๐ บาท เพ่ือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ต้ังไว้ ๑,๔๕๙,๐๐๐ บาท 
+ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบท่ี ๑ ต้ังไว้๑,๒๕๐,๐๐๐บาท  
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบท่ี ๑ 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จํานวน ๕๐ เครื่อง ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
สําหรับ 
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)   จํานวน  ๓๐ เครื่อง 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) จํานวน  ๒๐ เครื่อง 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
+ จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว  ต้ังไว้ ๑๒๔,๐๐๐ บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จํานวน  
๔๐ จอ ๆ ละ ๓,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานของกระทรวง ICT) สําหรับ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
+ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐VA   ต้ังไว้   ๘๕,๐๐๐     บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA 
จํานวน ๕๐ เครื่อง ๆ ละ  ๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๕,๐๐ บาท  
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) สําหรับ  
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)   จํานวน  ๓๐ เครื่อง 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) จํานวน  ๒๐ เครื่อง 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ต้ังไว้  ๑,๐๖๘,๐๐๐ บาท 
+ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบท่ี ๑ ต้ังไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท  
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สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบท่ี ๑ 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จํานวน ๔๐ เครื่อง ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)  
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
+ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA   ต้ังไว้ ๖๘,๐๐๐     บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA 
จํานวน ๔๐ เครื่อง ๆ ละ  ๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท  
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) สําหรับ  
โรงเรียนเทศบาล ๔  (เพาะชํา) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
       เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗    
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญท่าน สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  กราบขอบคุณท่านผู้บริหารท่ี
คิดถึงเด็กๆ ท่ีจัดหาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ฝากนิดหนึ่งเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
การซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้  ระบบ ICT ค่อนข้างรวดเร็วไหนๆ แล้ว
เราจะใช้เงินซ้ืออุปกรณ์ตั้งหลายล้านแล้วเราผมก็กราบเรียนท่านให้ดูสเปกใหม่ๆ 
ความเร็วสูงๆ ผมอยากจะให้เด็กๆ ได้ใช้เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ของพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างสมเหตุสมผลครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญท่าน ส.ท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย สายต่างใจ สมาชิก 
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  ผมเห็นด้วยกับในญัตตินี้เพราะว่าเป็น
การส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดของเทศบาลเรา เพียงแต่ว่าก็มีโรงเรียน 
เทศบาล ๒ ท่ีได้จํานวน ๓๐ เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๑  จํานวน๒๐ เครื่อง  
โรงเรียนเทศบาล ๑ เปลี่ยนหน้าจอ ก็เลยสงสัยว่าโรงเรียนเทศบาล ๓ ไม่มีหรือ
ว่าทางโรงเรียนเทศบาล ๓ ยังมีและใช้การได้ดีอยู่ อยากเรียนถามท่านผู้บริหาร
ผมว่าการซ้ือคอมพิวเตอร์แต่ละครั้งจะซ้ือพร้อมกันทุกโรงเรียนผมเห็นว่าโรงเรียน
เทศบาล ๓ ไม่มี  ไม่ทราบว่าทางโรงเรียนเทศบาล ๓ คอมพิวเตอร์ยังใช้การได้อยู่
หรือไม่  ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากให้ดูให้เหมือนๆ กันครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอเชิญท่านรองบํารุง  ชี้แจงครับ 

นายบํารุง   เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอให้ท่านผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  ตอบคําถามสมาชิกสภาเทศบาลครับ 

นายจิรศักด์ิ  กีรติวรการ 
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สําหรับกรณีโรงเรียนเทศบาล  ๓ นั้น คอมพิวเตอร์มีสภาพการใช้ท่ีดีอยู่ และ



๘ 

 

โรงเรียนเทศบาล ๓ ได้ตั้งโครงการนี้ไว้ในแผนปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  สองปีซ้อน 
ต่อกันคอมพิวเตอร์จะไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมกันทุกโรงเรียนกรณีใช้งานท่ี
แตกต่างกันนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๔  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๔  ท่าน  

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๓  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจําปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจําปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๔   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่  ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง   เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  ได้จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาประชุม
ครู ผู้ปกครองของโรงเรียนอยู่เป็นประจํา เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนคับแคบ
และทุกด้านไม่สามารถให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทําให้อากาศร้อนอบอ้าวและมี
เสียงดังรบกวน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อ่ืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศและจากการเปิดการเรียนการสอนโปรแกรมห้องเรียนสอง
ภาษาทําให้มีนักเรียนสมัครเรียนเป็นจํานวนมากทําให้เกิดการต่อยอดเปิด
ห้องเรียนสองภาษามากข้ึนเรื่อย ๆ   เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือพัฒนานักเรียนสู่อาเซียน จึงจําเป็นต้องจัดหาติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ  จึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  โดยโอนลดจาก ด้านการดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  จํานวน 
๒๓๖,๐๐๐ บาท เพ่ือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  ต้ังไว้ ๒๓๖,๐๐๐ บาท 
+ เครื่องปรับอากาศ ๒๔๐๐๐ บีทียู ชนิดติดผนัง  ต้ังไว้ ๒๒๔,๐๐๐บาท  



๙ 

 

สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ๒๔๐๐๐ บีทียู ชนิดติดผนังประหยัดไฟ 
เบอร์ ๕ พร้อมค่าติดต้ัง จํานวน ๘ เครื่อง ๆ ละ ๒๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๒๒๔,๐๐๐สําหรับ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  (จากแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา)  
+ พัดลมดูดอากาศ  ต้ังไว้    ๑๒,๐๐๐ บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมติดต้ังจํานวน ๘ เครื่อง ๆ 
ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราช
สามัคคี)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
    เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗    
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญท่าน ส.ท. ณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏครับ 

นายณัฏฐช์ยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์
เชฏสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๑  ครับ  ในญัตติไม่ทราบว่าเป็น
โรงอาหารหรือไม่ท่ีจะติดเครื่องปรับอากาศครับ ถ้าเป็นโรงอาหารก็ฝากผู้บริหาร
ว่ามีการจัดการดูแลอย่างไงเรื่องเก่ียวกับความสะอาดหรือกลิ่นเพราะมีการขาย
อาหารก็จะทําให้เครื่องปรับอากาศเสียเร็วหรือไม่ฝากด้วยครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอเชิญท่านรองบํารุง  เจริญพจน์ ชี้แจงครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนเพ่ือนสมาชิกท่ีเป็นห่วงนะครับ  เพ่ือนสมาชิกหลายคนได้ไปท่ีโรงเรียน
เทศบาล ๓ แล้วหลายครั้งไปร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๓ และเปิด
การอบรมท่านจะเห็นท่ีบริเวณท่ีเรานั่งไม่มีแอร์หลายเดือนแล้วเป็นช่วงอากาศ
ร้อน ตอนท่ีท่านผู้อํานวยการขอมาก็เรียนปรึกษาและได้แจ้งแล้วว่าเนื่องจาก
บริเวณนี้เป็นห้องอาหารก็ขอให้จัดการเรื่องความสะอาดและกลิ่นนะครับ  และ
แอร์เพ่ือความประหยัดขอความร่วมมือกับท่านว่าให้ท่านใช้แอร์เท่าท่ีจําเป็นถ้า
หากว่าเป็นการรับประทานอาหารของเด็กนักเรียนธรรมดาขอความร่วมมือว่าไม่
เปิดแอร์ครับ  จะใช้เฉพาะในการประชุมสัมมนาก็คืออาจะมีองค์กรข้างนอก
มาร่วมเป็นวิทยากร ก็จะใช้เฉพาะในการประชุมสัมมนาเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๔  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๔  ท่าน  

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๓  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจําปี 



๑๐ 

 

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจําปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขอเชิญท่านรองบํารุง  ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

       ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  ได้ดําเนินการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนหลักสูตรคู่ขนานท่ีจัดการศึกษา
ด้านวิชาชีพ และด้านดนตรีอีกท้ังจัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทาง
การศึกษาตลอดชีวิตของชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้การท่องเท่ียวอีกด้านหนึ่ง 
ซ่ึงมีจํานวนนักเรียนประมาณ ๑,๑๓๙ คน ทําให้เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ใช้พ้ืนท่ีบริเวณสนามให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดภัย
และมีประสิทธิผลอีกท้ังป้องกันแดดฝนจึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างหลังคาเหล็ก
คลุมสนาม ประกอบกับรั้วโรงเรียนท่ีก่อสร้างเดิมชํารุดเอียง ทรุดลง เนื่องจาก
เหตุน้ําท่วม อาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน จึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างรั้วใหม่
และป้ายโรงเรียนเดิมมีความชํารุดเนื่องจากสร้างมาหลายปี มีการก่อสร้างรั้วและ
ถนนทําให้ไม่สามารถมองเห็นป้ายชื่อโรงเรียนไม่ชัดเจน เนื่องจากอยู่ในระดับตํ่า
มาก จึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนลด
จาก ด้านการดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงิน
ช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  จํานวน ๖,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
อาคารต่าง ๆ    ต้ังไว้๖,๐๒๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าก่อสร้างหลังคาเหล็กคลุมสนามบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๔  
(เพาะชํา)   ต้ังไว้    ๔,๖๐๐,๐๐๐   บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาเหล็กคลุมสนามบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน
เทศบาล ๔ (เพาะชํา) โดยทําการก่อสร้างหลังคาโคลงเหล็กและมุงหลังคาด้วย
แผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมกรุฉนวน PE พ้ืนท่ีประมาณ๑,๑๑๕ ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
- ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  ต้ังไว้     
๑,๑๐๐,๐๐๐บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก โรงเรียนเทศบาล 
๔ (เพาะชํา) โดยทําการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกสูงประมาณ ๒.๔๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๒๔๐.๐๐  เมตร พร้อมติดต้ังประตู 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
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- ค่าก่อสร้างป้ายชื่อ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  ต้ังไว  ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) ความยาว ๑๒ 
เมตรกรุพ้ืนด้วยหินแกรนิตด้านบนเป็นโลโก้โรงเรียน แกะลายลงทองบนแกรนิต 
ตัวหนังสือทําด้วยแสตนเลส พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ 
ครบชุด (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
     เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗    
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญท่าน ส.ท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา   ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  ข้อแรกหัวข้อสร้างหลังคาเหล็ก
ครับ ๔,๖๐๐,๐๐๐  บาท  ก็สนับสนุนเต็มทีครับผมทราบว่าตอนเช้าๆ น้องๆ 
หลายท่านต้องยืนตากแดดตากฝนก็ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ แต่ขอสังเกตตรงข้อท่ี
สร้างรั้วคอนกรีตบล็อกของโรงเรียน  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท พอดีผมมีประสบการณ์
ตรงนี้บ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่หลังยินดีด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญก็เคยทํารั้วแบบนี้
หลายครั้งก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมครับ  เวลาช่วงหน้าน้ําอยากเสนอแนะนิดหนึ่ง
ครับเป็นประสบการณ์เผื่อว่าจะก่อสร้างหรือยังไม่มีแบบแน่นอนก็อยากให้ดูรั้ว 
บชร. เวลาน้ํามาทําด้านล่างมีรูช่องนิดหนึ่งให้ระบายน้ําจะได้ไหมครับจุดประสงค์
เราทํากําแพงตรงนี้เพ่ือป้องกันน้ําเข้าโรงเรียนหรือไม่ถ้าเราป้องกันเราก็ทําทึบแต่ 
ว่าถ้าเราทําแค่เด็กกระโดดหนีโรงเรียนเราก็ทําอีกแบบหนึ่งอย่างโรงเรียน
อัสสัมชัญเพราะเวลาน้ํามาก็ไหลไปไม่เสียหายครับก็ฝากตรงนี้นิดหนึ่งครับ ไหนๆ 
ก็พูดเรื่องน้ําแล้วก็ของโยงนิดหนึ่งฝากถามท่านฝ่ายบริหารว่ามีมาตรกรอย่างไง
เพราะวันนี้ฝนตกติดต่อกันเม่ือเช้ารับโทรศัพท์เยอะเลยครับเป็นห่วงว่าน้ําจะท่วม
โคราชไหม แต่จริงผมก็รู้ข้อมูลภายในว่าคงเป็นไปไม่ได้  แต่ว่าพ่ีน้องประชาชนใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมาก็ตกใจครับ  โดยเฉพาะคนท่ีเคยอยู่หมู่บ้าน วีไอพี
ครับ เม่ือเช้าคุณพ่อคุณแม่โทรมาแต่เช้าเลยน้ําข้ึนมาตาตุ่มก็ฝากเรื่องประชา 
สัมพันธ์นิดหนึ่งครับ เตือนชาวบ้านนิดหนึ่งไม่ต้องกังวลใจว่าเทศบาลนคร  
นายกฯ สุรวุฒิ เชิดชัยเอาอยู่แน่นอนครับก็ฝากแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ครับขอเชิญท่าน สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  ขออนุญาตกลับมาประเด็นเรื่อง
โครงหลังคาเหล็กจริงๆ ก็เห็นด้วยไปท่ีโรงเรียนเทศบาล ๔ ก็บ่อยครั้งแต่ถ้าจะมี
โครงหลังคาก็เห็นด้วยทําให้ร่มเงามากข้ึนประเด็นผมไม่เห็นแบบอยากจะทราบ
ว่ามีความสูงเท่าไรจะสร้างโครงหลังคาเหล็กก็ไม่อยากให้บังเรื่องของลมจะดูร่ม
เพราะกันแดดถ้าเราสร้างไม่ดีจะทําให้ลมท่ีพัดผ่านเข้า-ออกโรงเรียนเสียไป  ก็
อยากให้ท่านพิจารณาเรื่องประเด็นเรื่องของลมด้วย  ผมยกตัวอย่างโรงเรียน
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เทศบาล ๓ เขาสร้างสูงพอทําให้ลมเข้า-ออกได้ดี เพราะว่ามันมีความสําคัญครับ
ถ้ามีลมถ่ายเทสะดวกทําให้เด็กนักเรียนเราน่าจะมีเรื่องของสุขภาพเรื่องของ
บรรยากาศในการเรียนร่มรื่นลมเข้า-ออกจะดีข้ึนครับเพราะว่าในญัตตินี้ไม่ได้ดูว่า
สูงเท่าไรอยากจะเรียนถามว่าความสูงเท่าไรช่วยเรื่องของลมได้มากน้อยแค่ไหน 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ขอเชิญท่านรองบํารุง  เจริญพจน์ ชี้แจงครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่ีเป็นห่วงท้ังสุขภาพและก็เรื่องลมท่ีจะพัดผ่านโรงเรียน
ท่านจะเห็นว่า ๒ โรงเรียนได้สร้างมาแล้วก็คือโรงเรียนเทศบาล  ๒  โรงเรียน
เทศบาล ๓  ผมว่าลักษณะโครงสร้างของตัวโครงหลังคาก็ไม่น่าจะแตกต่างจาก 
๒ โรงเรียนนะครับ  และก็ผมเชื่อว่าคนออกแบบคือสํานักการช่างก็คงจะดูทิศ
ทางการเข้า - ออกของลมนะครับในส่วนนี้ผมไม่ห่วง  ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็จะ
รับพิจารณาความหวังดีของเพ่ือนสมาชิกท่านอยู่ใกล้ๆ กับหมู่บ้าน วีไอพีก็รับไป
พิจารณานะครับว่าเราจะเห็นว่าน้ําเข้ามาทําให้ต้องไปทุบกําแพงตรงบริเวณท่ี
ท่านพูดถึงคือ บชร. ๒  ก็ต้องไปทุบกําแพงก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นก็
คงจะพิจารณาอีกทีหนึ่งเราไม่ได้ทําให้น้ําเข้าน้ําออกเราห่วงว่าถ้าทํากําแพงแล้ว
น้ําออกจะลําบากก็อาจจะรับข้อเสนอข้อท่านไว้พิจารณาครับ ขอบคุณครับท่ี
แสดงความเป็นห่วง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๔  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๔  ท่าน  

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๓  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจําปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจําปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล   
รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก    ผู้อํานวยการกอง    ท่านประธาน
ชุมชน    สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม   และร่วม
สังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปิดการประชุม  

เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๕๐  น.                                       
                              เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์  
                                            นิวัฒน์      ทาน           
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                          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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


