
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี    ๒๓   พฤษภาคม  ๒๕๕๗      เวลา    ๐๙.๓๐    น. 

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

ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล 

๒.  นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   สมาชิกสภาเทศบาล    
๔.  นางจุรีรัตน ์  ภูห้องไสย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายฉัตร  สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นายชลชาติ            ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 

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

    ๒๓. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล   
    ๒๔. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล   

  
ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑. นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
            ๑.  นายวีรพงษ์   พงษ์บุญ   ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัด 
    ๒.  นายสุรวุฒ ิ  เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
    ๓. นายพงษ์เลิศ             สภุัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี    
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       ๔.  นายบํารุง  เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี  
                    ๕.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

   ๖.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๗.  นายพงษ์ยุทธ   สุภัทรวณิชย ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

    ๘.  นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
๙.  นายวีระชัย   ทองไพบูลย์   รองปลัดเทศบาล  
๑๐.   นายสันติ   เกิดโมฬี   รองปลัดเทศบาล 

    ๑๑. นายกัมปนาท   บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
    ๑๑. นายอํานวย     ปราณีตพลกรัง    ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
   ๑๓. นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
   ๑๔. นายเสริมศักด์ิ  โคตรศรีสวัสด์ิ    ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
           ๑๕. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
    ๑๖.  นางเนตรดาว  ทองประกอบ  ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้      
    ๑๗. นางสาวนิตยา   เพลิดจันทึก     ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 

๑๘. นางนิยดา    เบ็ญจมาศ    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
     ๑๙. นางคู่ขวัญ    บุญชัยสุข     ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๒๐. นายวิโรจน์    เทียมเกรียงไกร    รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
๒๑. นางสาววันทนี   ฮิมหม่ันงาน      ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา  
๒๒. นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ  รก.ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
๒๓. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๔. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
๒๕. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
๒๖. นายบุญเชิด  พิณปรุ     หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๒๗.  นายประเวชพล นนทะไชย  ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๓ 
๒๘. นายบุญมี   เดชาวุธ    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๒๙.   นางจิรภา  ศิริวัฒน์   เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  ๗ว 
๓๐. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๓๑. นางสาวปริณดา   พิทักษ์ธานินทร์   หัวหน้าแผนงานและโครงการ   
๓๒. นายสายชล   ปราณีตพลกรัง    หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ 
๓๓. นายพูนศักด์ิ วัฒนธนาพันธุ์            หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
๓๔. นางสาววาสนา  สนิทโกศัย   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว.  
๓๕. นางภัทมาภรณ์   บุญชู   เจ้าพนักงานการคลัง  ๕ 

      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 
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๔๒. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๔๓. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก  พนักงานจ้างท่ัวไป 

   ๔๔. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๕. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป  

๔๖. นางสาววีณา   มานะตะคุ    พนักงานจ้างท่ัวไป 
                     ๔๗. ร.ต.กสนิธ์    เนื่องสุวรรณลักษณ์ ประธานชุมชนหลังวัดสุทธจินดา 

๔๘.  ส.อ.อิสระ  ทองปลอดภัย  ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 
๔๙.  ร.ต.นรินทร ์ คงหม่ืนไวย  ประธานชุมชนบ้านสก 
๕๐.  ร.ต.ต.ประมูล นากกระแสร์  ประธานชุมชนจิระพัฒนา 
๕๑.  นายปัญญา   สงทะเล   ประธานชุมชนมหาชัย – อุดมพร 
๕๒.  ร.ต.เปลื้อง  ไกรกลาง  ประธานชุมชนท้าวสุระ – เบญจรงค์ 
๕๓.  ด.ต.หญิง วิมน ขอแนบกลาง  ประธานชุมชนทุ่งมหาชัย 
๕๔.  นายนิวัฒน ์ หวังประสบกลาง  ประธานชุมชน ๓๐ กันยาปลายนา 
๕๕.  นายน้อย  แจ้งกระจ่าง  ประธานชุมชนศาลาลอยพัฒนา 
๕๖.  นายทรงวุฒ ิ เสาร์ยะวิเศษ  ประธานชุมชนวัดศาลาลอย 
๕๗.  นายเฉลิมศักด์ิ กุศลการณ์  ประธานชุมชนชลประทาน 
๕๘.  พันเอกเสมอ คงมา   ประธานชุมชนเดชอุดมพัฒนา 
๕๙.  นางเจริญศรี เนียมวัฒนะ  ประธานชุมชนปาริชาติ 
๖๐.  นางถนอมศรี มุ่งฝากกลาง  ประธานชุมชนหลักร้อย 
๖๑.  นางสมหมาย มากทองคํา  ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
๖๒.  นางนิตยา    สําเนียงใหม่  ช่างภาพ 
๖๓. นางเสาวณีย์ สุจริยา      เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุม  เวลา     ๐๙.๓๐       น.     
     

       โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  
 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี  1  

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ผมขอต้อนรับผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดครับ   
คุณวีรพงษ์  พงษ์บุญครับ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุม
สามัญแห่งสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําปี  
2557   เชิญครับ                                   

นายอารมณ์  ทางตะคุ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจําปี  ๒๕๕๗ 

…………………………………..…….. 
  ตามมติสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในการประชุมสภาเทศบาลนคร
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นครราชสีมา  ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  กําหนดให้เริ่มสมัยประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๒  ประจําปี ๒๕๕๗  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
เป็นต้นไป มีกําหนด  ๓๐ วัน  
  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖     จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  
ประจําปี  ๒๕๕๗  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป   มีกําหนด  ๓๐  วัน 
 

                                   ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๑  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                                      ธนาคม   วิมลวัตรเวที 
                                                  (นายธนาคม   วิมลวัตรเวที)                                                                      
     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ประธานสภาเทศบาล ก่อนท่ีจะเข้าระเบียบวาระการประชุมขอตัดข้อความใน ระเบียบวาระท่ี  19 เรื่อง ญัตติ   
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน   
เทศบาล 4 (เพาะชํา) ย่อหน้าท่ี 1  บรรทัดท่ี 10 โดยตัดคําว่า โดยทําการรื้อถอน  ออกและ
เพ่ิมคําว่า โดยทําการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)  แทน  
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ 
-  ตามระเบียบข้อ  ๒๘  ขอตกลงนําระเบียบวาระท่ี  ๔๔  มาประชุมเป็นระเบียบวาระท่ี ๓  
และไล่เลียงต่อไปตามลําดับท่ีประชุมตกลงนะครับ 

ท่ีประชุม ตกลง 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี – 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                          
๒.๑  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ  สมัยแรก        
ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  17 กุมภาพันธ์  2557  สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคํา
หรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ  ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดข้อแก้ไขผมจะ
ขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  
ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  17 กุมภาพันธ์  2557 ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  
ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  17 กุมภาพันธ์  2557  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  
ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  17 กุมภาพันธ์  2557   

ประธานสภาเทศบาล ๒.๒  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี  
2557  ครั้งท่ี  2  เม่ือวันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2557    สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือ
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ข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ  ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดข้อแก้ไขผมจะขอ
มติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  
ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  18 กุมภาพันธ์  2557 ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  
ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  18 กุมภาพันธ์  2557  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  
ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  18 กุมภาพันธ์  2557   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และขอรับความเห็นชอบในการจ่ายเงิน
อุดหนุนกองทัพภาคท่ี  ๒    ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
          ด้วยกองทัพภาคท่ี 2 ได้จัดทําโครงการขุดขยายแก้มลิงหนองพลวงและหนอง
หัวเสือพร้อมขุดคลองเชื่อม  เพ่ือแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยให้กับชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ี   
และใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําในห้วงฤดูฝนเพ่ือสํารองน้ําไว้ใช้ได้ตลอดท้ังปีของจังหวัด
นครราชสีมา   ซ่ึงโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณท้ังสิ้น 14,290,000 บาท  และ
กองทัพภาคท่ี 2 มีงบประมาณท่ีจัดสรรไว้แล้ว จํานวน 740,000  บาท   แต่ไม่เพียงพอ
จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล  จํานวน  13,550,000  บาท   (สิบสามล้านห้า
แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   เทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าว
เป็นการช่วยแก้ปัญหาการเกิดอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   และมี
ประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ  ท้ังในเรื่องบรรเทาปัญหาอุทกภัย  ปัญหาภัยแล้ง  
รวมไปถึงยังสามารถใช้เป็นแหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคได้
อีกด้วย   ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับประชาชนภายในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมามีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการ  เทศบาลจึงได้เสนอขอรับความ
เห็นชอบโครงการดังกล่าวจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ระดับจังหวัด  และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ฯ   ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557  เม่ือวันท่ี  20  กุมภาพันธ์  2557  เรียบร้อยแล้ว    
    ดังนั้น   เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเห็นควรให้การสนับสนุน
โครงการขุดขยายแก้มลิงหนองพลวงและหนองหัวเสือพร้อมขุดคลองเชื่อม จํานวน  
13,550,000  บาท  แต่เนือ่งจากเทศบาลนครนครราชสีมามิได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้
ไว้   จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  คือ  
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 สํานักปลัดเทศบาล 
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   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  งานบริหารท่ัวไป    

 งบเงินอุดหนุน                          
   เงินอุดหนุน               
  - เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 จํานวน  13,550,000  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กองทัพภาคท่ี 2 ในโครงการ 
ขุดขยายแก้มลิงหนองพลวงและหนองหัวเสือพร้อมขุดคลองเชื่อม    
เป็นเงิน 13,550,000  บาท  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)    
 โดยโอนลดจาก 
  สํานักการช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานสวนสาธารณะ 
  งบลงทุน 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
     - ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรักษ์   จํานวน  10,000,000  บาท  
งบประมาณยังไม่ได้ใช้   สามารถ 
โอนลดได้  จึงขอโอนลด  เป็นเงิน 5,550,000 บาท   
 งานบําบัดน้ําเสีย 
  งบลงทุน 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   - ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนสืบศิริ ซอย 30/1 (ซอยเห็ดนางฟ้า)  
จํานวน  8,000,000 บาทงบประมาณยังไม่ได้ใช้   สามารถโอนลดได้  จึงขอโอนลด  
เป็นเงิน  8,000,000 บาท   
    รวมโอนลด  เป็นเงิน  13,550,000  บาท   
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อ 
27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.2541  และขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนกองทัพภาคท่ี 2 ตาม
มาตรา 67 ทวิ*  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2505  จํานวน13,550,000  บาท  (สิบสามล้านห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 
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พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนกองทัพภาคท่ี  ๒     
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๒   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   ๒๒   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนกองทัพภาคท่ี  ๒    
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนกองทัพภาคท่ี ๒    

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
            ด้วยงานประชุมและรัฐพิธี  สํานักปลัดเทศบาล  มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ท่ีใช้งานประจําห้องประชุม
เทศบาล ชั้น 2 สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุดบ่อยครั้ง
เนื่องจากใช้งานมานาน   แต่เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมามิได้ ต้ังงบประมาณเพ่ือการ
นี้ไว้   จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย 

 เป็นรายการใหม่  คือ 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป    
 งบลงทุน                          
   ค่าครุภัณฑ์               
 - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   รวม    39,000    บาท 
       + เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์           จํานวน   39,000    บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า   
3500 ลูเมน  จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  39,000 บาท  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
       โดยโอนลดจาก 
 แผนงานงบกลาง    
  งานงบกลาง    
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 
    ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน 12,742,300 บาท  
ระหว่างปีงบประมาณใช้ไปแล้วคงเหลือ  8,477,013  บาท  จึงขอโอนลด  เป็นเงิน   
39,000  บาท   
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   



8 

 

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตาม
ข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2541  ความว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน   หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่  ปีงบประมาณ    พ.ศ. 2557     ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
           ด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของงานธุรการ  สํานักปลัดเทศบาล   มีอายุการใช้งาน
มานานทําให้ประมวลผลการปฏิบัติงานล่าช้า   และเครื่องคอมพิวเตอร์ของงานวินัย
ปัจจุบันชํารุดใช้งานไม่ได้ จึงมีความจําเป็นจะต้องมีการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ให้
เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
            แต่เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมามิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้   จึง
จําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  คือ 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป    
 งบลงทุน                          
   ค่าครุภัณฑ์               
 -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             รวม   72,000  บาท 
          + เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  จํานวน 44,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว)  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000  บาท   
เป็นเงิน  44,000  บาท  (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) 
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 (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
   + เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน   22,000   บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา 
(30 หน้าต่อนาที)  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 11,000  บาท   
เป็นเงิน  22,000 บาท (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของ 
กระทรวง ICT)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  
 + เครื่องสํารองไฟฟ้า       จํานวน     6,000   บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA   
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท 
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)   
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
                 โดยโอนลดจาก 
 แผนงานงบกลาง    
  งานงบกลาง    
   งบกลาง  

  หมวดรายจ่ายงบกลาง 
    ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน 12,742,300 บาท  
ระหว่างปีงบประมาณใช้ไปแล้วคงเหลือ  8,477,013  บาท  จึงขอโอนลด  เป็นเงิน   
72,000  บาท   
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   เพ่ือ
โปรดพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามข้อ  
27  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.2541  ความว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน   หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่   ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  6 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่  ปีงบประมาณ    พ.ศ. 2557     ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  ด้วยงานประชุมและรัฐพิธี  สํานักปลัดเทศบาล  มีความจําเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการไมโครโฟนไร้สาย ท่ีใช้งานประจําห้องประชุมกาญจนาภิเษก   
เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุดบ่อยครั้งเนื่องจากใช้งานมานาน แต่เนื่องจากเทศบาลนคร
นครราชสีมามิได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  คือ 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป    
 งบลงทุน                          
   ค่าครุภัณฑ์               
    -  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     รวม   15,800  บาท 
    + ไมโครโฟนไร้สาย              จํานวน   15,800  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าไมโครโฟนไร้สายมือถือคู่ UHF สามารถ 
เปลี่ยนความถ่ีได้ 100 ความถ่ี  จํานวน 2  ชุด ๆ ละ 7,900 บาท   
เป็นเงิน  15,800  บาท  ต้ังตามราคาท้องถ่ินเพ่ือให้เหมาะสม 
กับการใช้งาน  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)                                                                                           
       โดยโอนลดจาก 
 แผนงานงบกลาง    
  งานงบกลาง 
     งบกลาง    
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 
    ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน 12,742,300 บาท  ระหว่าง
ปีงบประมาณใช้ไปแล้วคงเหลือ  8,477,013  บาท  จึงขอโอนลด  เป็นเงิน   15,800  
บาท   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามข้อ 27 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.2541  ความว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน   หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 
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พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  7 
ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่  ปีงบประมาณ    พ.ศ. 2557     ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
  ด้วยงานกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล  มีความจําเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศท่ีใช้งานประจําห้องปฏิบัติงานกิจการสภา  
เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุดบ่อยครั้งเนื่องจากใช้งานมานาน    แต่เนื่องจากเทศบาลนคร
นครราชสีมามิได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้   จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  คือ 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป    
 งบลงทุน                          
   ค่าครุภัณฑ์               
    -  ครุภัณฑ์สํานักงาน         รวม   56,000  บาท 
   + เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  จํานวน    56,000  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  
ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จํานวน 2  ชุด ๆ ละ 28,000 บาท   
เป็นเงิน  56,000  บาท  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)                                                                                                               
       โดยโอนลดจาก 
 แผนงานงบกลาง    
  งานงบกลาง    
   งบกลาง 
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 
    ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน 12,742,300 บาท  
ระหว่างปีงบประมาณใช้ไปแล้วคงเหลือ  8,477,013  บาท  จึงขอโอนลด  เป็นเงิน   
56,000  บาท        
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   

 ตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร



12 

 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2541 ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23   ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  8 
ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี   
พ.ศ.  2557   ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
           ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ใน แผนงานเคหะและชุมชน  งานบําบัดน้ําเสีย  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
ถนนสุรนารี (ข้างร้านดอกไม้ตรงข้ามวัดโพธิ์)  จํานวน  ๑,๒๙๓,๐๐๐ บาท    
           เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๖  จากรัฐบาล  จึงไม่ต้องดําเนินการทําให้มีงบประมาณคงเหลือ  และประกอบกับ
สํานักการช่าง  ได้รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
เรื่องถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ท่ีชํารุดเสียหาย  รวมท้ังฟุตบาททางเท้า  ภายในชุมชนต่าง ๆ  
ซ่ึงงบประมาณท่ีตั้งไว้เพ่ือการนี้มีไม่เพียงพอ  จําเป็นต้องโอนมาเพ่ิม  เพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนได้ตลอดปีงบประมาณ  โดยขอโอนลดจากรายการดังกล่าวข้างต้น  
จํานวน ๑,๒๙๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
มาเพ่ิมดังนี้ 
  โอนเพ่ิม 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบดําเนินงาน 
  ค่าวัสดุ 
  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  โอนเพ่ิมครั้งก่อน  
๔,๓๐๐,๐๐๐  บาท  ระหว่างปีใช้ไปแล้วคงเหลือ  ๗๙๖,๑๐๐ บาท  จําเป็นต้องโอนมาเพ่ิม  
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๑,๒๙๓,๐๐๐  บาท 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๒๗*  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑   ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง      

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23   ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  พ.ศ.  2557  
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  พ.ศ.  2557 แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  พ.ศ.  2557 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  9 

ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี   
พ.ศ.  2557   ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
          ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
ถนนมิตรภาพ  (จากปากทางถนนมิตรภาพ ซอย ๒๓ ถึง ร.ร. ราชสีมา) จํานวน  
๑,๗๔๖,๐๐๐ บาท 
              เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๖  จากรัฐบาล  จึงไม่ต้องดําเนินการทําให้มีงบประมาณคงเหลือ  และประกอบกับ
สํานักการช่าง  ได้รับปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
เรื่องฝาบ่อพักท่อระบายน้ําภายในชุมชนต่าง ๆ  ชํารุดเสียหาย  รวมท้ังต้องดูแล บํารุง 
รักษา โรงกําจัดขยะ  จึงมีความจําเป็นต้องจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าเพ่ือซ่อมแซมเครื่องจักรใน
โรงงานกําจัดขยะมูลฝอย  ซ่ึงงบประมาณท่ีตั้งไว้เพ่ือการนี้มีไม่เพียงพอ  จําเป็นต้องโอนมา
เพ่ิม  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตลอดปีงบประมาณ  โดยขอโอนลดจาก
รายการดังกล่าวข้างต้น  จํานวน ๑,๗๔๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนหกพันบาท
ถ้วน)  มาเพ่ิมดังนี้ 
                    โอนเพ่ิม 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  งบดําเนินงาน 
  ค่าวัสดุ 
  ประเภท – วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โอนเพ่ิมครั้ง



14 

 

ก่อน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ระหว่างปีใช้ไปแล้วคงเหลือ ๕,๘๒๙ บาท  จําเป็นต้องโอนมาเพ่ิม  
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ประเภท – วัสดุก่อสร้าง  จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิมครั้งก่อน 
๗๓๐,๐๐๐ บาท ระหว่างปีใชไ้ปแล้วคงเหลือ ๑๗๕ บาท  จําเป็นต้องโอนมาเพ่ิม 
๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  งานบําบัดน้ําเสีย 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท – ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จํานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท  

 ระหว่างปีใช้ไปแล้วคงเหลือ ๒๕,๗๘๓ บาท จําเป็นต้องโอนมาเพ่ิม ๗๔๖,๐๐๐ บาท 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตามข้อ ๒๗*  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑   ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  พ.ศ.  2557  
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  พ.ศ.  2557 แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  พ.ศ.  2557 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  10 

ระเบียบวาระท่ี  10  เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ    
จัดตั้งศูนย์กําจัดขยะ มูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม ๓  ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. สําเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดต้ังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย จังหวัด

นครราชสีมา กลุ่มท่ี ๓ 
 ๒. สําเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม๐๐๑๓.๒/ว๑๒๖๔ ลงวันท่ี ๑๗ 

มีนาคม ๒๕๕๗ 
  ตามท่ี เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย กลุ่มท่ี ๓ ของ
จังหวัดนครราชสีมา ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย ๒๓๐ ตันต่อวัน ภายหลังจากเปิด
ดําเนินการ เม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีให้บริการเข้ามาใช้บริการ
กําจัดมูลฝอยมากข้ึน (ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวน ๒๖ แห่ง) ทําให้มีปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีต้องกําจัดมากกว่า ๓๕๐ ตันต่อวัน เกินขีดความสามารถในการกําจัดและไม่สามารถ
ขยายพ้ืนท่ีต่อไปได้อีก เทศบาลนครนครราชสีมา จึงได้ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี ๒ ผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ในระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเนื้องานหลักประกอบด้วย การปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะเดิม และเพิ่มเติมเทคโนโลยีเตาเผาขยะ ผลิตพลังงาน มูลค่าของ
โครงการ ๙๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านบาท) นั้น  
               เนื่องจาก เง่ือนไขในการพิจารณาให้งบประมาณ เทศบาลจะต้องจัดทําบันทึก
ข้อตกลงฉบับใหม่ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเข้ามาใช้บริการในปัจจุบันเข้าร่วมลงนาม 
และบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ตามแนวทางใน
การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปรากฏตามคู่มือ การ
จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด บทท่ี ๓ ข้อ ๙ การ
ลงนามในบันทึกข้อตกลง “สําเนาหนังสือการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีร่วมดําเนินการ และลงนามสําเนาถูกต้องทุกแผ่น โดยในแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีลงนามใน MOU จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  
      จึงขอเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนครราชสีมา เพ่ือขอ
ความเห็นชอบต่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดต้ังศูนย์กําจัดขยะ   
มูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม ๓  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดต้ังศูนย์กําจัดขยะ   
มูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม ๓  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะ   
มูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม ๓  

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  11 
ระเบียบวาระท่ี  11  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ครับก่อนผมจะเสนอญัตติผมจะขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลเนื่องจากระเบียบวาระ
ท่ี ๑๑ – ๔๔ เป็นญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมซ่ึงต้องใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๘ 
ข้อ ๘๙  ทุกญัตติจึงขอปรึกษาท่านประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  ข้อ ๓๘  วรรค ๕ (๓)  ว่าผมจะขออ่านแต่เนื้อหาไม่ขออ่าน
ข้อความข้อ  ๘๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  ต้ังแต่ระเบียบวาระท่ี ๑๒ – ๔๔ ขออนุญาต
ให้ประธานสภาเทศบาลใช้ดุลพินิจตามข้อ ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
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ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ผมอนุญาต นะครับ 
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
         ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินในหลายด้าน การส่งเสริมกีฬา นับเป็นอีกภารกิจหนึ่ง
ท่ีเทศบาลได้ดําเนินการ ท้ังในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันได้มีการใช้สนามกีฬา เทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นสถานท่ีออกกําลังกายและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง ท้ัง
ท่ีเทศบาลดําเนินการเอง หรือจากส่วนราชการและภาคประชาชนขอใช้บริการ ทําให้
สิ่งก่อสร้างบางส่วนมีความชํารุดบกพร่อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเยาวชนและประชาชน
ผู้ใช้สนามได้ จําเป็นต้องซ่อมแซม เพ่ือให้สามารถใช้การได้ดี และเกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้บริการ ประกอบกับในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดนครราชสีมาจะมีการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ เทศบาลจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการแข่งขันท่ีจะมีข้ึนนี้ โดย
ดําเนินการรื้อถอนพ้ืนสนามหญ้าของเดิม พร้อมทําการปลูกหญ้าใหม่ พ้ืนท่ีประมาณ ๘,๓๒๐ 
ตารางเมตร ทาสีรั้วของเดิม ความยาวประมาณ ๔๔๐ เมตร ก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจรรย์ 
พ้ืนท่ีรวมประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ของเดิม พร้อมทําการติดต้ังใหม่ ทาสีภายนอกอาคาร พร้อมติดต้ังสกอร์บอร์ด และเก้าอ้ี
บนอัฒจรรย์ เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานท่ีสําหรับรองรับการแข่งขัน 
และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่เยาวชน ประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซ่ึงขณะนี้
เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๕๗  เม่ือกันยอดเงินสะสม
เพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน 
๒๐๐,๒๓๐,๙๐๘.๕๔ บาท (สองร้อยล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์) 
  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึง 
เก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว                                                    
(๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง 
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
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  ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงิน สะสมให้
คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล 
นครนครราชสีมา ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  21  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  21  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล
นครนครราชสีมา  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   20  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   20  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสนามกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสนามกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  12 
ระเบียบวาระท่ี  12  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ปรับปรุงอาคารพลศึกษา 1  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  
ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
          ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินในหลายด้าน การส่งเสริมกีฬา นับเป็นอีกภารกิจ
หนึ่งท่ีเทศบาลได้ดําเนินการ ท้ังในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันได้มีการใช้สนามกีฬา เทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นสถานท่ีออกกําลังกายและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังท่ีเทศบาลดําเนินการเอง หรือจากส่วนราชการและภาคประชาชนขอใช้บริการ ทําให้
สิ่งก่อสร้างบางส่วนมีความชํารุดบกพร่อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเยาวชนและประชาชน
ผู้ใช้สนามได้ จําเป็นต้องซ่อมแซม เพ่ือให้สามารถใช้การได้ดี และเกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้บริการ ประกอบกับในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดนครราชสีมาจะมีการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ เทศบาลจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการแข่งขันท่ีจะมีข้ึนนี้ โดย
ดําเนินการปรับปรุงอาคารพลศึกษา ๑ สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยรื้อถอนพ้ืน
ยางของเดิม พร้อมทําการติดต้ังพ้ืนพีวีซี พ้ืนท่ีประมาณ ๗๐๕ ตารางเมตร ทาสีภายในและ
ภายนอกอาคาร พร้อมทําการติดต้ังสกอร์บอร์ด และเก้าอ้ีบนอัฒจรรย์ เป็นเงิน 
๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานท่ีสําหรับรองรับ



18 

 

การแข่งขัน และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่เยาวชน ประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
ซ่ึงขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๕๗  เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ 
จํานวน ๒๐๐,๒๓๐,๙๐๘.๕๔ บาท (สองร้อยล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบ
สี่สตางค์) 
            ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๙           
             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปรีชา  สุขพานิช ครับ 

นายปรีชา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ครับ ญัตติท่ี ๑๒ ผมเห็นด้วยนะครับเก่ียวกับการปรับปรุงสนามกีฬา โรงยิมต่างๆ  แต่
รายละเอียดน่าจะมีมากกว่านี้นะครับ  ขอทราบรายละเอียดครับ 

ประธานสภาเทศบาล รายละเอียดมีเอกสารเพ่ิมเติมของสํานักการศึกษาอีกชุด รายละเอียดจะอยู่ในชุดนี้ครับผม 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   21  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   21  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคาร  
พลศึกษา 1  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   20  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   20  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคาร  
พลศึกษา 1  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคาร  
พลศึกษา 1  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  13 
ระเบียบวาระท่ี  13  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ปรับปรุงโรงพลศึกษา 2  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
          ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินในหลายด้าน การส่งเสริมกีฬา นับเป็นอีกภารกิจ
หนึ่งท่ีเทศบาลได้ดําเนินการ ท้ังในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันได้มีการใช้สนามกีฬา เทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นสถานท่ีออกกําลังกายและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังท่ีเทศบาลดําเนินการเอง หรือจากส่วนราชการและภาคประชาชนขอใช้บริการ ทําให้
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สิ่งก่อสร้างบางส่วนมีความชํารุดบกพร่อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเยาวชนและประชาชน
ผู้ใช้สนามได้ จําเป็นต้องซ่อมแซม เพ่ือให้สามารถใช้การได้ดี และเกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้บริการ ประกอบกับในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดนครราชสีมาจะมีการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ เทศบาลจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการแข่งขันท่ีจะมีข้ึนนี้ ทํา
การปรับปรุงโรงพลศึกษา ๒ สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยทาสีภายในและ
ภายนอกอาคาร พ้ืนท่ีประมาณ ๒,๙๔๐ ตารางเมตร ปรับปรุงพ้ืนสนามของเดิม พ้ืนที
ประมาณ ๗๐๕ ตารางเมตร และเทพ้ืน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ี 

 ประมาณ ๑๑๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานท่ีสําหรับรองรับการแข่งขัน 
และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่เยาวชน ประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีความประสงค์ขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  ซ่ึงขณะนี้
เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๕๗  เม่ือกันยอดเงินสะสม
เพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน 
๒๐๐,๒๓๐,๙๐๘.๕๔ บาท (สองร้อยล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบสี่
สตางค์) 
 ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๙   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร 
นครราชสีมา ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  22  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงโรงพลศึกษา 2  
สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  21  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  21  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงโรงพลศึกษา 2  
สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง 
โรงพลศึกษา 2  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  14 
ระเบียบวาระท่ี  14  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ปรับปรุงประตูทาง เข้า – ออก สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา   
ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
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สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินในหลายด้าน การส่งเสริมกีฬา นับเป็นอีก
ภารกิจหนึ่งท่ีเทศบาลได้ดําเนินการท้ังในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เยาวชน
และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันได้มีการใช้สนามกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นสถานท่ีออกกําลังกายและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังท่ีเทศบาลดําเนินการเองหรือจากส่วนราชการและภาคประชาชนขอใช้บริการ ทําให้การ
ใช้ทางเข้า-ออกสนามกีฬาค่อนข้างคับแคบ รถสวนกันไปมาลําบากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
จําเป็นต้องทําการปรับปรุง เพ่ือให้สามารถเข้าออกได้โดยสะดวก และเกิดความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้บริการ ประกอบกับในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดนครราชสีมาจะมีการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ เทศบาลจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการแข่งขันท่ีจะมีข้ึนนี้ โดย
ดําเนินการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยรื้อถอน
ประตูทางเข้า-ออก ของเดิม พร้อมทําการติดต้ังใหม่ ความกว้างประมาณ ๑๓.๐๐ เมตร รื้อ
ถอนป้อมยามของเดิม พร้อมก่อสร้างใหม่ และทําการปรับปรุงพ้ืนทางเท้า พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๕๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานท่ีสําหรับรองรับ
การแข่งขัน และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่เยาวชน ประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ซ่ึงขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๕๗  เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ 
จํานวน ๒๐๐,๒๓๐,๙๐๘.๕๔ บาท (สองร้อยล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบ
สี่สตางค์) 
  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๙   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล 
นครนครราชสีมา ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   2๐  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   2๐  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงประตูทาง 
เข้า – ออก  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงประตูทาง 
เข้า – ออก  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงประตูทาง 
เข้า – ออก  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 
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ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  15 
ระเบียบวาระท่ี  15  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ก่อสร้างลานจอดรถข้างอาคารสํานักงานศูนย์เยาวชน  สนามกีฬาเทศบาลนคร 
นครราชสีมา  ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
            ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินในหลายด้าน การส่งเสริมกีฬา นับเป็นอีก
ภารกิจหนึ่งท่ีเทศบาลได้ดําเนินการท้ังในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เยาวชน
และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันได้มีการใช้สนามกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นสถานท่ีออกกําลังกายและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังท่ีเทศบาลดําเนินการเองหรือจากส่วนราชการและภาคประชาชนขอใช้บริการ ทําให้
สถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ จําเป็นต่องก่อสร้างเพ่ิมเติม เพ่ือให้การจอดรถเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ไม่กีดขวาง และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ประกอบกับในช่วงปลายปี 
พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดนครราชสมีาจะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เทศบาลจึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการแข่งขันท่ีจะมีข้ึนนี้ โดยดําเนินการก่อสร้าง  

 ลานจอดรถข้างอาคารสํานักงานศูนย์เยาวชน สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา โดย
ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร 
เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานท่ีสําหรับรองรับ
การแข่งขัน และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่เยาวชน ประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาท
ถ้วน) ซ่ึงขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๕๗  เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ 
จํานวน ๒๐๐,๒๓๐,๙๐๘.๕๔ บาท (สองร้อยล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบ
สี่สตางค์) 
  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๙   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล 
นครนครราชสีมา ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   2๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   2๒  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานจอดรถข้าง 
 อาคารสํานักงานศูนย์เยาวชน สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   2๑  ท่าน 
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ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   2๑  ท่าน 
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานจอดรถ 

 ข้างอาคารสํานักงานศูนย์เยาวชน สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานจอดรถ 

ข้างอาคารสํานักงานศูนย์เยาวชน สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  16 

ระเบียบวาระท่ี  16  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ   
ปรับปรุงอาคารสํานักงานศูนย์เยาวชน  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  
ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                                                
           ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินในหลายด้าน การส่งเสริมกีฬา นับเป็นอีกภารกิจหนึ่ง
ท่ีเทศบาลได้ดําเนินการท้ังในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันได้มีการใช้สนามกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นสถานท่ีออกกําลังกายและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง ท้ัง
ท่ีเทศบาลดําเนินการเองหรือจากส่วนราชการและภาคประชาชนขอใช้บริการ ทําให้การ
ให้บริการไม่สะดวก อีกท้ังเป็นใช้เป็นสถานท่ีรองรับประชาชน เยาวชน และคณะกรรมการ
ผู้ดําเนินการการจัดแข่งขันกีฬา จึงมีความจําเป็นต้องทําการปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ประกอบกับในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดนครราชสีมาจะมีการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ เทศบาลจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการแข่งขันท่ีจะมีข้ึน
นี้ โดยปรับปรุงอาคารสํานักงานศูนย์เยาวชน สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ทําการ
ทาสีภายในและภายนอกอาคาร พ้ืนท่ีประมาณ ๔,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงห้องน้ํา
ภายในอาคาร และระบบสุขาภิบาลท้ังอาคาร และทําการรื้อถอนฝ้าเพดานภายนอกอาคาร 
พร้อมทําการติดต้ังใหม่ พ้ืนท่ีประมาณ ๔๔๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐  บาท 
(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)   
  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานท่ีสําหรับรองรับ
การแข่งขัน และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่เยาวชน ประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน 
บาทถ้วน) ซ่ึงขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่าย
ได้ จํานวน ๒๐๐,๒๓๐,๙๐๘.๕๔ บาท (สองร้อยล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าร้อยแปดบาทห้า
สิบสี่สตางค์) 
  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๙   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล 
นครนครราชสีมา ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23   ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคาร 
สํานักงานศูนย์เยาวชน  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคาร 
สํานักงานศูนย์เยาวชน  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคาร 
สํานักงานศูนย์เยาวชน  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  17 
ระเบียบวาระท่ี  17  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างสนามเปตองพร้อมเทพ้ืน ค.ส.ล บริเวณภายในสนามกีฬาเทศบาลนคร 
นครราชสีมา    ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                                                
            ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินในหลายด้าน การส่งเสริมกีฬา นับเป็นอีก
ภารกิจหนึ่งท่ีเทศบาลได้ดําเนินการ ท้ังในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้  

 เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันได้มีการใช้สนามกีฬา 
เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นสถานท่ีออกกําลังกายและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการกีฬามา
อย่างต่อเนื่อง ท้ังท่ีเทศบาลดําเนินการเอง หรือจากส่วนราชการและภาคประชาชนขอใช้
บริการ ทําให้สิ่งก่อสร้างบางส่วนมีความชํารุดบกพร่อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเยาวชน
และประชาชนผู้ใช้สนามได้ จําเป็นต้องซ่อมแซม เพ่ือให้สามารถใช้การได้ดี และเกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ประกอบกับในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดนครราชสีมาจะมี
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เทศบาลจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการแข่งขันท่ีจะ
มีข้ึนนี้ โดยดําเนินการรื้อถอนสนามเปตองของเดิม พร้อมทําการก่อสร้างใหม่และเทพ้ืน ค.
ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สอง
แสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานท่ีสําหรับรองรับ
การแข่งขัน และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่เยาวชน ประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาท
ถ้วน) ซ่ึงขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๕๗  เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ 
จํานวน ๒๐๐,๒๓๐,๙๐๘.๕๔ บาท (สองร้อยล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบ
สี่สตางค์) 
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  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๙  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร 
นครราชสีมา ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างสนามเปตอง 
พร้อมเทพ้ืน ค.ส.ล บริเวณภายในสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   21  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   21  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างสนามเปตอง 
พร้อมเทพ้ืน ค.ส.ล บริเวณภายในสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างสนามเปตอง 
พร้อมเทพ้ืน ค.ส.ล บริเวณภายในสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  1๘ 
ระเบียบวาระท่ี  1๘  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปรับปรุงสนามตะกร้อ สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                                               
          ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินในหลายด้าน การส่งเสริมกีฬา นับเป็นอีกภารกิจ
หนึ่งท่ีเทศบาลได้ดําเนินการ ท้ังในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันได้มีการใช้สนามกีฬา เทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นสถานท่ีออกกําลังกายและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังท่ีเทศบาลดําเนินการเอง หรือจากส่วนราชการและภาคประชาชนขอใช้บริการ ทําให้
สิ่งก่อสร้างบางส่วนมีความชํารุดบกพร่อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเยาวชนและประชาชน
ผู้ใช้สนามได้ จําเป็นต้องซ่อมแซม เพ่ือให้สามารถใช้การได้ดี และเกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้บริการ ประกอบกับในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดนครราชสีมาจะมีการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ เทศบาลจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการแข่งขันท่ีจะมีข้ึนนี้ โดย
ดําเนินการปรับปรุงสนามตะกร้อ สนามกีฬาเทศบาทนครนครราชสีมา ทําการทาสีตีเส้นพ้ืน
สนาม และอัฒจรรย์ของเดิม พร้อมทําการรื้อถอนรั้วของเดิม และก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย 
พร้อมประตูทางเข้า ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๕.๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
(สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
   

  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
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เร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานท่ีสําหรับรองรับ
การแข่งขัน และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่เยาวชน ประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึง
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๕๗  เม่ือกันยอดเงิน
สะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน 
๒๐๐,๒๓๐,๙๐๘.๕๔ บาท (สองร้อยล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบสี่
สตางค์) 
  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสนามตะกร้อ 
สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสนามตะกร้อ 
สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสนามตะกร้อ
สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  1๙ 
ระเบียบวาระท่ี  1๙  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ก่อสร้างห้องน้ําบริเวณข้างสนามเทนนิส  ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินในหลายด้าน การส่งเสริมกีฬา นับเป็นอีก
ภารกิจหนึ่งท่ีเทศบาลได้ดําเนินการ ท้ังในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เยาวชน
และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันได้มีการใช้สนามกีฬา เทศบาล
นครนครราชสีมา เป็นสถานท่ีออกกําลังกายและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการกีฬามาอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังท่ีเทศบาลดําเนินการเอง หรือจากส่วนราชการและภาคประชาชนขอใช้บริการ 
ทําให้สิ่งก่อสร้างบางส่วนมีความชํารุดบกพร่อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเยาวชนและ
ประชาชนผู้ใช้สนามได้ จําเป็นต้องก่อสร้างห้องน้ําเพ่ิม เพ่ือให้รองรับผู้มาใช้บริการสนาม
กีฬา และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ประกอบกับในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัด
นครราชสีมาจะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เทศบาลจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการแข่งขันท่ีจะมีข้ึนนี้ โดยทําการรื้อถอนห้องน้ําของเดิม พร้อมทําการก่อสร้างใหม่ 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๒๘ ตารางเมตร หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน และกรุฉนวน
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ก้ันความร้อนชนิด PE พร้อมติดต้ังสุขภัณฑ์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานท่ีสําหรับรองรับ
การแข่งขัน และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่เยาวชน ประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  ซ่ึงขณะนี้
เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๕๗  เม่ือกันยอดเงินสะสม
เพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน 
๒๐๐,๒๓๐,๙๐๘.๕๔ บาท (สองร้อยล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบสี่
สตางค์) 
  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ขอเชิญ สท. สมชาย ครับ 
นายสมชาย สถิตเดชกุญชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ และ
ประธานชุมชน  ต้ังแต่ระเบียบวาระท่ี ๑๐  จนถึงระเบียบวาระท่ี  ๑๘ ในส่วนท่ีว่าจะ
ปรับปรุงสนามกีฬาของทางเทศบาลเรา  ในส่วนตัวของผมเองนะครับผมคิดว่าเห็นดีด้วยครับ
ท่ีจะต้องปรับปรุงในส่วนหนึ่งอย่างน้อยๆ ก็เพ่ือเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางเทศบาลของเราสม
ฐานะว่าเป็นเทศบาลนครนะครับ  ใจจริงผมถ้ามีงบประมาณมากกว่านี้ผมอยากให้ทาง
เทศบาลของเราหรือคณะผู้บริหารของเราได้จัดซ้ือท่ีไว้เลยทําสนามกีฬาเหมือนท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรีครับฝากท่านประธานสภาเทศบาล  และมีข้อหนึ่งครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านอ่ืนฝากมาแม้แต่กีฬาของเราท่ีไปแข่งขันท่ีอ่ืนบ้างเพ่ือชิงชัยชนะเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับ
เทศบาลเรา  เราควรจะหาสปอนเซอร์ตามร้านค้าต่างๆ เพ่ือรองรับ หรือว่าจากผู้รับเหมา
ท่ีมารับงานของเรา  เพ่ือจะได้เป็นเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬาของเรานะครับ   ขอบพระคุณ
อย่างสูงครับ 

 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างห้องน้ํา บริเวณ 
ข้างสนามเทนนิส  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างห้องน้ํา บริเวณ 
ข้างสนามเทนนิส  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างห้องน้ํา 
บริเวณข้างสนามเทนนิส  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  20 
ระเบียบวาระท่ี  20  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
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ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)  ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ  
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
            ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินในหลายด้าน การส่งเสริมกีฬา นับเป็นอีก
ภารกิจหนึ่งท่ีเทศบาลได้ดําเนินการ ท้ังในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เยาวชน
และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันได้มีการใช้สนามกีฬา เทศบาล
นครนครราชสีมา เป็นสถานท่ีออกกําลังกายและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการกีฬามาอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังท่ีเทศบาลดําเนินการเอง หรือจากส่วนราชการและภาคประชาชนขอใช้บริการ 
ทําให้สิ่งก่อสร้างบางส่วนมีความชํารุดบกพร่อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเยาวชนและ
ประชาชนผู้ใช้สนามได้ จําเป็นต้องซ่อมแซม เพ่ือให้สามารถใช้การได้ดี และเกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ประกอบกับในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดนครราชสีมาจะมี
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เทศบาลไม่สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาประเภท กาบัดด้ี (ตีจับ) 
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการแข่งขันท่ีจะมีข้ึนนี้ โดยทําการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  รื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และฝ้าเพดาน
ของเดิม พร้อมทําการติดต้ังใหม่ พ้ืนท่ีประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร ปรับปรุงห้องน้ําของเดิม 
จํานวน ๒ ห้อง พร้อมทาสีภายในห้องพักผู้ตัดสินและเปลี่ยนประตู-หน้าต่าง เทพ้ืน ค.ส.ล.
หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีประมาณ ๒๑๕ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างอัฒจรรย์ จํานวน ๘ ชุด 
เป็นเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานท่ีสําหรับรองรับ
การแข่งขัน และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่เยาวชน ประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจํานวน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหม่ืน
บาทถ้วน) ซ่ึงขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่าย
ได้ จํานวน ๒๐๐,๒๓๐,๙๐๘.๕๔ บาท (สองร้อยล้านสองแสนสามหม่ืนเก้าร้อยแปดบาทห้า
สิบสี่สตางค์) 
  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   21  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   21  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคาร  
อเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล  4 (เพาะชํา)   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคาร  
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อเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล  4 (เพาะชํา) แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคาร  

อเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล  4 (เพาะชํา)     
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  21 

ระเบียบวาระท่ี  21  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ปรับปรุงสถานท่ีประกอบอาหารและจําหน่ายอาหารโรงอาหารนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 
๒ (วัดสมอราย)    ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                       ด้วยโรงเรยีนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
มีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงสถานท่ีประกอบอาหารและจําหน่ายอาหาร โรงอาหาร
นักเรียน เพ่ือให้อาคารเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้
มีสถานท่ีทํากิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ครบทุกกิจกรรมของแต่ละระดับชั้นเรียน โดยรายการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีดังกล่าวได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี (พ.ศ. 
2557-2559) แต่เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณสําหรับการปรับปรุงไว้ในเทศบัญญัติแต่เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของราชการและมีความเหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมับผิดชอบ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้ 
  -ปรับปรุงสถานท่ีประกอบอาหารและจําหน่ายอาหาร โรงอาหารนักเรียน 
เป็นเงินจํานวน 1,150,000 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) สําหรับปรับปรุง
สถานท่ีประกอบอาหารและจําหน่ายอาหาร โรงอาหารนักเรียน โดยรื้อถอนประตูของเดิม 
และติดต้ังผนังก้ันห้องปรับปรุงห้องครัวไทย และครัวฝรั่งพ้ืนท่ีประมาณ 76 ตารางเมตร 
ปรับพ้ืนท่ี ค.ส.ล. พร้อมปูกระเบ้ือง พ้ืนท่ีประมาณ 42 ตารางเมตร  

ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม  ณ  วันท่ี 6 พฤษภาคม  
2557  ท่ีสามารถ นําไปใช้จ่ายได้จํานวน  199,123,539.39 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบ
เก้าล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2548 หมวด 7  ข้อ 89 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสถานท่ีประกอบ 
อาหารและจําหน่ายอาหารโรงอาหารนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 2 ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   21  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   21  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างห้องน้ํา บริเวณ 
ข้างสนามเทนนิส  สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสถานท่ี
ประกอบอาหารและจําหน่ายอาหารโรงอาหารนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 2 
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ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  2๒ 
ระเบียบวาระท่ี  2๒  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  
ปรับปรุงอาคารเรียน 2  โรงเรียนเทศบาล  5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)    
ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ    

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                 ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
มีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) เพ่ือ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดภายในพ้ืนท่ีของโรงเรียน โดยรายการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีดังกล่าวได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี (พ.ศ. 2557-
2559) แต่เทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณสําหรับการปรับปรุงไว้ในเทศบัญญัติแต่เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของราชการและมีความเหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีเทศบาลนครนคร
ราชสีมับผิดชอบ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้ 
     -โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) เป็น
เงินจํานวน 1,745,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) สําหรับปรับปรุง
อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) รื้อถอนกระเบ้ืองมุงหลังคา ฝ้า
เพดาน และระบบไฟฟ้าส่องสว่างของเดิม และซ่อมแซมกันสาดท่ีชํารุด ทาสีภายในและ
ภายนอกอาคาร ติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ฝ้าเพดาน พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  

ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม  ณ  วันท่ี 6 พฤษภาคม  
2557 ท่ีสามารถ นําไปใช้จ่ายได้จํานวน  199,123,539.39 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
ล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2548 หมวด 7  ข้อ 89 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   20   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   20   ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2    
 โรงเรียนเทศบาล  5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2    
 โรงเรียนเทศบาล  5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)     แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง        อาคาร
เรียน 2   โรงเรียนเทศบาล  5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)    

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  2๓ 
ระเบียบวาระท่ี  2๓  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  
ปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล  5   (วัดป่าจิตตสามัคคี)   
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 ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ    
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
               ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
มีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) เพ่ือ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดภายในพ้ืนท่ีของโรงเรียน โดยรายการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีดังกล่าวได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี (พ.ศ. 2557-
2559) แต่เทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณสําหรับการปรับปรุงไว้ในเทศบัญญัติแต่เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของราชการและมีความเหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีเทศบาลนครนคร
ราชสีมับผิดชอบ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้ 
      -โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) 
เป็นเงินจํานวน 1,125,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) สําหรับ
ปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) รื้อถอนกระเบ้ืองมุงหลังคา 
ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าส่องสว่างของเดิม ทาสีภายในและภายนอกอาคาร ติดต้ังหลังคา
แผ่นเหล็กรีดลอน ฝ้าเพดาน พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง          

                 ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม  ณ  วันท่ี 6 พฤษภาคม  2557  
ท่ีสามารถ นําไปใช้จ่ายได้จํานวน  199,123,539.39 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2548 หมวด 7  ข้อ 89 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   22  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายใน   โครงการปรับปรุง              
อาคารเรียน 3  โรงเรียนเทศบาล  5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)     ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   21   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   21   ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายใน   โครงการปรับปรุง 
อาคารเรียน 3  โรงเรียนเทศบาล  5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)          แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปรับปรุง 
อาคารเรียน 3  โรงเรียนเทศบาล  5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)      

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒๔ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒๔ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมผนังกัน
ดินริมคูเมืองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณชิย ์
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
            ด้วยปัจจุบันสภาพคูเมืองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาชํารุดเสียหายเป็นจํานวนมาก 
อันเนื่อง มาจากการกัดเซาะของน้ํา  ผนังกันดินขาดความม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนสัญจร
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ผ่านไปมาแลดูไม่สวยงาม ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอาจเกิดการชํารุดเสียหายเพ่ิม
มากข้ึน เทศบาลนครนครราชสีมาจึงได้ จัดทําโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดินริมคู
เมืองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นเงินค่าปรับปรุงท้ังสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดย  
จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมเรียงหินยาแนว พ้ืนท่ีดําเนินการประมาณ ๗,๑๒๐ ตารางเมตร 
                เทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกัน
ดินริมคูเมืองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  จะทําให้ผนังกันดินริมคูเมืองมีความม่ันคง
แข็งแรงและภูมิทัศน์ของเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  และเป็นการเตรียม
ความพร้อมของเมืองเพ่ือรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๓ และกีฬาคน
พิการแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๓ แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และมีความ
จําเป็นเร่งด่วน จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หกล้านบาทถ้วน)  
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดินริมคูเมืองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

             ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนาํไปใช้จ่ายได้ 
จํานวน ๑๙๙,๕๐๔,๕๑๑.๕๔ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
บาทห้าสิบสี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 
เงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙   
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง      

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดินริม 
คูเมืองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๒  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดินริม 
คูเมืองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดินริมคูเมืองในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒๕ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒๕ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ซ่อมแซมหอนาฬิกาบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา     
ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณชิย ์
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
         ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้รับมอบหอนาฬิกาและพ้ืนท่ีโดยรอบบริเวณลานหน้า
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยรับมอบภาระรับผิดชอบการบํารุงรักษาดูแลหอนาฬิกา
ดังกล่าวต้ังแต่วันท่ี  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงปัจจุบันนาฬิกาเกิดการชํารุดไม่สามารถใช้งานได้  
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ดังนั้น เทศบาลนครนครราชสีมา จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมหอนาฬิกา 
บริเวณหน้าศาลากลางจงัหวัดนครราชสีมา  จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยจะทําการปรับปรงุ
บริเวณลานโดยรอบหอนาฬิกาพร้อมปลูกไม้ประดับ   พ้ืนท่ีประมาณ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมทําการซ่อมแซมหอนาฬิกาชนิดเดินพร้อมกันสี่หน้า และปรับปรุงอาคารเดิมขนาด ๔.๐๐ x 
๔.๐๐ เมตร  
       ฉะนั้น  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเป็นการรักษา ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม  ประชาชนมีพ้ืนท่ีในการพักผ่อนหย่อนใจเพ่ิม
มากข้ึน และสามารถบอกเวลาต่อประชาชนท่ีผ่านสัญจรไปมา  และเป็นการเตรียมความ
พร้อมของเมืองเพ่ือรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๓ และกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๓ แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้และมีความจําเป็น
เร่งด่วน จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมหอนาฬิกา บริเวณหน้าศาลากลาง  จังหวัด
นครราชสีมา  
        ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เม่ือกันยอด 
เงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนาํไปใช้จ่ายได้ 
จํานวน ๑๙๙,๕๐๔,๕๑๑.๕๔ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
บาทห้าสิบสี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 
เงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙   
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๒  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมหอ
นาฬิกาบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา    ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมหอนาฬิกาบริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา      แลว้นะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมหอนาฬิกา
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา     

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒๖ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒๖ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดระเบียบสาย ไฟฟ้า
ในสวนสาธารณะโดยรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   
ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณชิย ์
นายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
             ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา   ได้จัดทําโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าในสวน 
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สาธารณะโดยรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  โดยทําการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE 
ขนาด ๓ นิ้วประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร และเดินสายไฟฟ้าชนิด NYY ขนาด ๔ x  ๓๕ ตร.มม. 
ประมาณ ๑,๑๐๐ เมตรติดต้ังระบบกราวน์ อุปกรณ์ความปลอดภัยอ่ืนๆ ติดต้ังกล่องเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์ประกอบท้ังเซอร์กิตเบรกเกอร์ เต้ารับ จํานวน ๑๒ ชุด  เป็นเงินท้ังสิ้น  
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)     
        ฉะนั้น เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและปรับทัศนียภาพ  ภูมิทัศน์ของเมืองมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
เป็นการเตรียมความพร้อมของเมืองเพ่ือรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๓ 
และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๓ แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
และมีความจําเป็นเร่งด่วน  จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่ง
ล้านบาทถ้วน)  เพ่ือดําเนินการ จัดระเบียบสายไฟฟ้าในสวนสาธารณะโดยรอบลานอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนาร ี
        ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม  ณ  วันท่ี  ๒๒  เมษายน ๒๕๕๗ เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้วจะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ 
จํานวน ๑๙๙,๕๐๔,๕๑๑.๕๔ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ดบาท
ห้าสิบสี่สตางค์) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย เงิน 
การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙   
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดระเบียบสายไฟฟ้าในสวนสาธารณะ
โดยรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๒  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดระเบียบสายไฟฟ้าในสวนสาธารณะโดยรอบ
ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดระเบียบสายไฟฟ้าในสวนสาธารณะ
โดยรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒๗ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒๗ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ
กลางถนนมิตรภาพ ตั้งแต่หน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยถึงหน้าวัดสามัคคี   
ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณชิย ์
นายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
       ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมาได้ทําบันทึกข้อตกลงกับแขวงการทางนครราชสีมาท่ี ๑ 
และแขวงการทางนครราชสีมาท่ี ๒ เพ่ือดูแลบํารุงรักษาทําความสะอาด รดน้ําและตกแต่ง
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ต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนเม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ เนื่องจากขณะนี้สวนสาธารณะ 
บริเวณเกาะกลางถนนท่ีเทศบาลได้ทําบันทึกข้อตกลงกับแขวงการทางนครราชสีมาท่ี ๑ 
และแขวงการทางนครราชสีมาท่ี  ๒  มีสภาพเสื่อมโทรม ดังนั้น จึงได้จัดทําโครงการปรับ 
ปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนมิตรภาพตามข้อตกลง  ต้ังแต่หน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยถึง
หน้าวัดสามัคคี  จํานวน  ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยทําการปรับรื้อถอนหญ้าเดิมและปรับปรุง
ดิน พร้อมปลูกหญ้าและปลูกไม้ประดับ เป็นกลุ่ม ๆ  จํานวน ๔๑ จุด  พ้ืนท่ีรวมประมาณ  
๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร 
       ฉะนั้น เพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะ  และเพ่ือเป็นการรักษาและส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของเมืองดูสวยงามมีความเป็นระเบียบร้อยและ  เป็นการ
เตรียมความพร้อมของเมืองเพ่ือรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๓ และ
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๓ ภายใต้โครงการ“การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ”  แต่
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และมีความจําเป็นเร่งด่วน  จึงขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเงิน  ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนมิตรภาพ  ต้ังแต่หน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยถึงหน้าวัด
สามัคคี 
       ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ 
จํานวน ๑๙๙,๕๐๔,๕๑๑.๕๔ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ดบาท
ห้าสิบสี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย เงิน 
การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙   
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนมิตรภาพ 
ต้ังแต่หน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยถึงหน้าวัดสามัคคี    ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๒  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนมิตรภาพ ต้ังแต่
หน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยถึงหน้าวัดสามัคคี     แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนมิตรภาพ 
ตั้งแต่หน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยถึงหน้าวัดสามัคคี   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒๘ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒๘  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ
กลางถนนมิตรภาพ – หนองคาย  จากแยกบ๊ิกซีถึงแยกประโดก   
ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 
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นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณชิย ์
นายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
       ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมาได้ทําบันทึกข้อตกลงกับแขวงการทางนครราชสีมาท่ี ๑  
เพ่ือดูแลบํารุงรักษาทําความสะอาด รดน้ําและตกแต่งต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนเม่ือ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ เนื่องจาก ขณะนี้สวนสาธารณะบริเวณเกาะกลางถนนท่ีเทศบาล
ได้ทําบันทึกข้อตกลงกับแขวงการทางนครราชสีมาท่ี  ๑ มีสภาพเสื่อมโทรม ดังนั้นจึงได้
จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนมิตรภาพตามข้อ ตกลงจากแยกบ๊ิกซีถึง แยก
ประโดกจํานวน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท โดยทําการปรับรื้อถอนหญ้าเดิมและปรับปรุงดิน  
พร้อมปลูกหญ้า   และปลูกไม้ประดับ   พ้ืนท่ีรวมประมาณ ๘,๗๕๐  ตารางเมตร   
       ฉะนั้น เพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะ  และเพ่ือเป็นการรักษาและส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ภูมิทัศน์ของเมืองดูสวยงามมีความเป็นระเบียบร้อย  และเป็นการ
เตรียมความพร้อมของเมือง เพ่ือรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๓ และ
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๓ แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  
และมีความจําเป็นเร่งด่วน  จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐  บาท (สอง
ล้านสามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนมิตรภาพ-
หนองคาย จากแยกบ๊ิกซีถึงแยกประโดก   
        ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เม่ือกันยอด 
เงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน 
๑๙๙,๕๐๔,๕๑๑.๕๔ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่
สตางค์)ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙   
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนมิตรภาพ 
– หนองคาย  จากแยกบ๊ิกซีถึงแยกประโดก     ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนมิตรภาพ – 
หนองคาย  จากแยกบ๊ิกซีถึงแยกประโดก   แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนมิตรภาพ – 
หนองคาย  จากแยกบ๊ิกซีถึงแยกประโดก   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒๙ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒๙ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สวนสาธารณะริมคูเมือง  จํานวน  ๕  คูเมือง  ตั้งแต่คูเมืองมหิศราธิบดีถึง 
คูเมืองชูไทศาลาลอย     ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 
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นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณชิย ์
นายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
       ด้วยสํานักการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษา
สวนสาธารณะเกาะกลางถนนให้อยู่ในสภาพภูมิทัศน์ท่ีดี  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม  ซ่ึงปัจจุบันสวนสาธารณะบริเวณริมคูเมืองในเขตเทศบาลมีสภาพเสื่อมโทรม  
ดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะริมคูเมือง จํานวน ๕ คูเมือง  
ต้ังแต่คูเมืองมหิศราธิบดีถึงคูเมืองชูไทศาลาลอย  จํานวน๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยทําการ
ปรับปรุงดินพร้อมปลูกหญ้า และทําการปลูกพันธุ์ไม้บริเวณภายในสวนสาธารณะพร้อม 
ปรับปรุงทางเดินเท้าภายในสวน  พ้ืนท่ีรวมประมาณ ๔,๒๐๐ ตารางเมตร 
      ฉะนั้น  เพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะ  และเพ่ือเป็นการรักษาและส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ภูมิทัศน์ของเมืองดูสวยงามมีความเป็นระเบียบร้อย  ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมของเมืองเพ่ือรองรับการจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔๓ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๓ แต่เนื่องจาก
เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้และมีความจําเป็นเร่ง ด่วน จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะรมิคูเมือง  จํานวน  
๕ คูเมือง ต้ังแต่คูเมืองนารายณ์รังสฤษฏ์ถึงคูเมืองชูไทศาลาลอย   
      ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เม่ือกันยอด 
เงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ ๒๕ แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน 
๑๙๙,๕๐๔,๕๑๑.๕๔ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่
สตางค์) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๗ ข้อ ๘๙   
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวน สาธารณะ
ริมคูเมือง จํานวน ๕ คูเมือง ต้ังแต่คูเมืองมหิศราธิบดีถึงคูเมืองชูไทศาลาลอย    
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะริม 
คูเมือง  จํานวน  ๕  คูเมือง  ต้ังแต่คูเมืองมหิศราธิบดีถึงคูเมืองชูไทศาลาลอย   
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ 
ริมคูเมือง  จํานวน  ๕  คูเมือง  ตั้งแต่คูเมืองมหิศราธิบดีถึงคูเมืองชูไทศาลาลอย 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓๐ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓๐ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าเปล่ียนตะแกรง
เครื่องร่อนขยะแบบอุโมงค์             ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณชิย ์
นายกเทศมนตรี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
      ตามท่ี เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย เม่ือเดือนเมษายน 
2555 พบว่า ตะแกรงของเครื่องร่อนขยะแบบอุโมงค์ จํานวน 2 เครื่อง มีสภาพชํารุด เทศบาล ได้
ดําเนินการซ่อมแซมเองหลายครั้ง โดยการเสริมเหล็กเส้นในบริเวณท่ีชํารุด แต่ปัจจุบัน ตะแกรง
ดังกล่าว มีสภาพชํารุดมาก และหมดอายุการใช้งาน หากไม่ได้รับการซ่อมแซม จะไม่สามารถคัด
แยกขยะได้ ส่งผลให้ต้องหยุดเดินระบบกําจัดขยะ ดังนั้น เพ่ือให้การคัดแยกขยะมูลฝอย สามารถ
ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนตะแกรงของเครื่องร่อนแบบ
อุโมงค์จํานวน 2 ชุด ชุดละ 240,000บาท เป็นเงิน 480,000 บาท  (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)      
       แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องดําเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนตะแกรงเครื่องร่อน
แบบอุโมงค์ จํานวน 2ชุด ชุดละ 240,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหม่ืน
บาทถ้วน) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกขยะของเครื่องร่อนขยะแบบอุโมงค์ 
     ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี  22 เมษายน 2557 เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  
จํานวน  199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
บาทห้าสิบสี่สตางค์) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่าย 
เงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง            

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าเปลี่ยนตะแกรงเครื่องร่อนขยะ
แบบอุโมงค์ ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๒  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าเปลี่ยนตะแกรงเครื่องร่อนขยะแบบอุโมงค์  
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าเปล่ียนตะแกรงเครื่องร่อนขยะแบบ
อุโมงค์ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓๑  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าเปล่ียนสายพาน
ลําเลียงขยะ       ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 
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นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณชิย ์
นายกเทศมนตรี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
   ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย เม่ือเดือนเมษายน 
2555 พบว่าปัจจุบัน สายพานลําเลียงขยะภายในอาคารคัดแยกขยะมีสภาพชํารุดหมดอายุการใช้
งาน เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการซ่อมแซมไปแล้วบางส่วน แต่ยังคงมีสาย พานท่ีมี
สภาพชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้ หากไม่ได้รับการซ่อมแซมจะไม่สามารถคัดแยกขยะได้ ส่งผลให้
ต้องหยุดเดินระบบกําจัดขยะ ดังนั้น เพ่ือให้การคัดแยกขยะมูลฝอย สามารถทํางานได้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนสายพาน จํานวน 12 สายพาน เป็นเงิน 1,470,000 บาท (หนึง่
ล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
    แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องดําเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนสายพานลําเลียงขยะ 
จํานวน 12 สายพาน ดังนี้ 

1. เปลี่ยนสายพานลําเลียงบ้ังไม่มีขอบ(IBC-182) 
2. เปลี่ยนสายพานลําเลียงเรียบ(IBC-183) 
3. เปลี่ยนสายพานลําเลียงบ้ังไม่มีขอบ(IBC-280) 
4. เปลี่ยนสายพานลําเลียงบ้ังไม่มีขอบ(IBC-250) 
5. เปลี่ยนสายพานลําเลียงเรียบ(สายพานใต้ตะแกรงเครื่องร่อนท่ี 1) เกรด ทนน้ํามัน 
6. เปลี่ยนสายพานลําเลียงเรียบ(สายพายใต้ตะแกรงเครื่องร่อนท่ี 2) 
7. เปลี่ยนสายพานลําเลียงเรียบ(สายพานส่งออกจากเครื่องร่อนท่ี 1) 
8. เปลี่ยนสายพานลําเลียงเรียบ(สายพานส่งออกจากเครื่องร่อนท่ี 2) 
9. เปลี่ยนสายพานลําเลียงบ้ังไม่มีขอบจากเครื่องร่อนท่ี 1  
     (ส่งข้ึนสายพาน IBC-181) 
๑๐. เปลี่ยนสายพานลําเลียงบ้ังไม่มีขอบจากเครื่องร่อนท่ี 2 

(ส่งข้ึนสายพาน IBC- 181) 
๑๑. เปลี่ยนสายพานลําเลียงเรียบ(ส่งเข้าเครื่องร่อน 1) 
๑๒. เปลี่ยนสายพานลําเลียงเรียบ(ส่งเข้าเครื่องร่อน 2) 

 เป็นเงิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)  
    ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี  22 เมษายน 2557 เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  
จํานวน  199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
บาทห้าสิบสี่สตางค์)ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่าย 
เงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)     พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 



39 

 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าเปลี่ยนสายพานลําเลียงขยะ  
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าเปลี่ยนสายพานลําเลียงขยะ  
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าเปล่ียนสายพานลําเลียงขยะ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓๒ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ้างซ่อมเครื่องย่อย 
ก่ิงไม้     ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณชิย ์
นายกเทศมนตรี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
  ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมาได้ดําเนินการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเม่ือเดือนเมษายน 
2555 พบว่า สายพานลําเลียงเครื่องย่อยก่ิงไม้ มีสภาพชํารุด เกิดจากการใช้งานย่อยก่ิงไม้
จํานวนมากเป็นประจําเกือบทุกวัน เพ่ือใช้เป็นวัสดุทําปุ๋ยอินทรีย์ หากไม่สามารถใช้งานได้ 
จะทําให้ผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดลงได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการกําจัดขยะประเภทก่ิงไม้ และเพ่ิม
ผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จึงจําเป็นต้องซ่อมเครื่องย่อยก่ิงไม้ เป็นเงิน 158,000 บาท (หนึ่งแสน
ห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)  
    แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องดําเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 158,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืน
แปดพันบาทถ้วน)   เพ่ือจ้างซ่อมเครื่องย่อยก่ิงไม้ ดังกล่าวข้างต้น 
   ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี 22 เมษายน 2557 เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ 
จํานวน  199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
บาทห้าสิบสี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ้างซ่อมเครื่องย่อยก่ิงไม้ 
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๒  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ้างซ่อมเครื่องย่อยก่ิงไม้ แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ้างซ่อมเครื่องย่อยก่ิงไม้ 
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ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓๓ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่อง
ย่อยก่ิงไม้           ขอเชิญคุณศุภโชค เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 

นายศุภโชค นันทคุณาธิป 
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ตามท่ี เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย พบว่าใบมีดของ
เครื่องย่อยก่ิงไม้ มีสภาพชํารุด ใบมีดสึกหรอ เกิดจากการใช้งานย่อยก่ิงไม้จํานวนมากเป็น
ประจําเกือบทุกวัน เพ่ือใช้เป็นวัสดุ ทําปุ๋ยอินทรีย์ หากเครื่องย่อยก่ิงไม้ไม่สามารถใช้งานได้ 
จะทําให้ผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดลงได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการกําจัดขยะประเภทก่ิงไม้ และเพ่ิม
ผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จึงจําเป็นต้องจัดซ้ือใบมีดเครื่องย่อยก่ิงไม้ จํานวน 1 ชุด(ใน 1 ชุดประ 
กอบด้วยใบมีด ขนาด 65x180x15 มิลลิเมตร จํานวน 58 ใบ) เป็นเงิน 250,000 บาท 
(สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
   แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้อง
ดําเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาท
ถ้วน) เพ่ือจัดซ้ือใบมีดเครื่องย่อยก่ิงไม้ ดังกล่าวข้างต้น 
   ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  22 เมษายน 2557 เม่ือกันยอด 
เงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน  
199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบ
สี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง       

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องย่อยก่ิงไม้      
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๒  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องย่อยก่ิงไม้    
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องย่อยก่ิงไม้      
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓๔ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยการ
หมักปุ๋ยอินทรีย์และการจัดเก็บผลผลิตจากศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย  ส่วนท่ี  ๒        
ขอเชิญคุณศุภโชค เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นายศุภโชค นันทคุณาธิป เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
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เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

    ตามท่ี เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย โดยผลพลอยได้จาก
การดําเนินงาน ได้ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 8 ตันต่อวัน และเชื้อเพลิงขยะจากพลาสติก ประมาณ 4 
ตันต่อวัน แต่เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการกองปุ๋ยอินทรีย์และพลาสติกท่ีคัดแยกได้ ไม่เพียงพอท่ีจะ
รองรับปริมาณปุ๋ยอินทรีย์และพลาสติกท่ีรอจําหน่าย จึงจําเป็นท่ีจะต้องเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยในการ
หมักปุ๋ยอินทรีย์ และจัดเก็บผลผลิตจากศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยโดยการปรับพ้ืนเทคอนกรีต ดังนี้ 

1. หน้าอาคารคัดแยกมูลฝอย พ้ืนท่ี คสล. ขนาด 18x48  เมตร หนา 0.2 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง พ้ืน คสล. ไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร 

2. หลังลานตากตะกอน พ้ืนท่ี คสล. ขนาด 15x40 เมตร หนา 0.2 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
พ้ืน คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
รวม 2 รายการ เป็นเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

    แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะ 
ต้องดําเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
บาทถ้วน)เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยการหมักปุ๋ยอินทรีย์และการจัดเก็บผลผลิตจากศูนย์กําจัดขยะ 
มูลฝอย 
   ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี 22 เมษายน 2557 เม่ือกันยอด 
เงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  จํานวน  
199,504,511.54บาท(หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่
สตางค์) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝาก 
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง                 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยการหมักปุ๋ยอินทรีย์และ
การจัดเก็บผลผลิตจากศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย  ส่วนท่ี  ๒        
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๒  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยการหมักปุ๋ยอินทรีย์และการ
จัดเก็บผลผลิตจากศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย  ส่วนท่ี  ๒       แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยการหมักปุ๋ยอินทรีย์และการ
จัดเก็บผลผลิตจากศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย  ส่วนท่ี  ๒        

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓๕ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓๕ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมพ้ืนศูนย์กําจัดขยะมูล
ฝอยชุมชน        ขอเชิญคุณศุภโชค เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นายศุภโชค นันทคุณาธิป เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
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เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

    ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยพบว่าพ้ืนคอนกรีต
ของลานรับขยะชุมชน และลานรับขยะอินทรีย์ มีสภาพชํารุด เนื่องจากการกัดกร่อนของน้ํา
ชะขยะ และการใช้รถตักล้อยางตักขยะจากพ้ืน ป้อนเข้าเครื่องฉีกถุง ทําให้พ้ืนคอนกรีตท้ัง
สองแห่ง สึกกร่อน หากไม่ได้รับการซ่อมแซม อาจจะไม่สามารถใช้งานของลานรับขยะ 
สําหรับรองรับ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการกําจัดขยะท่ีนํามาท้ิงได้ ดังนั้น จึงจําเป็นต้อง
ซ่อมแซมพ้ืนลานรับขยะ ดังนี้ 

1. ซ่อมพ้ืนรับขยะชุมชน คสล. หนา 0.10 เมตร พ้ืนท่ีซ่อม พ้ืน คสล.ไม่น้อยกว่า 710 
ตารางเมตร 

2. ซ่อมพ้ืนรับขยะอินทรีย์ คสล. หนา 0.1 เมตร พ้ืนท่ีซ่อมพ้ืน คสล. ไม่น้อยกว่า 230 
ตารางเมตร 

รวม 2 รายการ เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
    แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะ 
ต้องดําเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืน
บาทถ้วน) เพ่ือซ่อมพ้ืนศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
    ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี 22 เมษายน2557 เม่ือกันยอด 
เงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  จํานวน  
199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบ
สี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๓ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมพ้ืนศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน       
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๒ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมพ้ืนศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมพ้ืนศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓๖ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่อง
ช่ังน้ําหนัก     ขอเชิญคุณศุภโชค เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นายศุภโชค นันทคุณาธิป 
เลขานุการ

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ตามท่ี เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินงานศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย พบว่า เครื่องชั่ง
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นายกเทศมนตรี น้ําหนักรถบรรทุกขยะเข้า-ออก จากศูนย์กําจัดขยะฯ มีสภาพชํารุด ไม่สามารถอ่านค่าน้ํา 
หนักท่ีถูกต้องได้ หากไม่ได้รับการซ่อมแซม จะทําให้ไม่สามารถบันทึกน้ําหนักขยะ เพ่ือนํา 
มาใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมกําจัดขยะจากหน่วยงานอ่ืนได้รวมท้ังไม่สามารถนํามาใช้เป็นฐาน 
ข้อมูลในการวิเคราะห์ต้นทุนในการกําจัดขยะได้ จึงจําเป็นต้องซ่อมเครื่องชั่งน้ําหนัก พร้อม
ติดต้ังระบบสัญญาณและระบบป้องกันไฟตก และไฟกระชาก เป็นเงิน 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และมีความ
จําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน)เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องชั่งน้ําหนัก ดังกล่าวข้างต้น 
   ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี 22 เมษายน 2557 เม่ือกันยอด 
เงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  จํานวน  
199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบ
สี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๑  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องชั่งน้ําหนัก             
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๐ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องชั่งน้ําหนัก         
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องช่ังน้ําหนัก         
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓๗ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ้ือน้ําพุคูเมือง           
ขอเชิญคุณศุภโชค เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นายศุภโชค นันทคุณาธิป 
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
   ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีคูเมืองในเขตเทศบาลจํานวน 17 คูเมือง ซ่ึงในคูเมืองแต่
ละแห่ง ได้ติดต้ังน้ําพุประจําคูเมืองไว้แล้วในบางส่วน แต่ยังไม่ได้ติดต้ังครบทุกคูเมือง ท้ังนี้ 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําในคูเมืองให้มีความใสสะอาด และปราศจากสี และกลิ่นซ่ึงจะส่งผล
ดีต่อภูมิทัศน์ของเมือง แต่เนื่องจากน้ําพุดังกล่าวมีไม่เพียงพอ จึงจําเป็นต้องซ้ือน้ําพุเพ่ิม 
เพ่ือระบายอากาศในน้ําให้มากยิ่งข้ึน โดยจัดซ้ือน้ําพุเพ่ิมเติม จํานวน 4 ชุด เป็นเงินท้ังสิ้น 
1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) 
   เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแล้ว เห็นว่า โครงการซ้ือน้ําพุคูเมือง มีความจําเป็น
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เร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงน้ําในคูเมืองให้มีคุณภาพดี ก่อนจะเน่าเสียจนเกิด 
ผลกระทบต่อประชาชน จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนบาทถ้วน) เพ่ือจัดซ้ือน้ําพุคูเมืองดังกล่าว 
     ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี 22 เมษายน2557เม่ือกันยอด 
เงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน  
199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบ
สี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง              

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๑ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ้ือน้ําพุคูเมือง   
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๐ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ้ือน้ําพุคูเมือง   แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ้ือน้ําพุคูเมือง           
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓๘ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือโครงการปรับปรุงสถานีสูบ
น้ําเข้าคูเมือง            ขอเชิญคุณศุภโชค เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 

นายศุภโชค นันทคุณาธิป 
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ด้วยสถานีสูบน้ําเข้าคูเมืองของเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีติดต้ังไว้ เพ่ือทําการปรับปรุง
คุณภาพน้ําในคูเมือง โดยทําการสูบน้ําจากอ่างอัษฏางค์ เข้าสู่คูเมืองฝั่งติดถนนมิตรภาพ 
เพ่ิมปริมาณน้ําให้มีการหมุนเวียน ทําให้น้ําในคูเมืองมีคุณภาพท่ีดีข้ึนอย่างชัดเจน แต่
เนื่องจากมอเตอร์ของสถานีสูบน้ํานี้ มีกําลังน้อย ทําให้น้ําในคูเมืองฝั่งถนนราชนิกูล ยังคงมี
สภาพเน่าเสียอยู่บ้าง จึงจําเป็นต้องปรับปรุงสถานีสูบน้ําดังกล่าว โดยทําการเปลี่ยนมอเตอร์ 
ให้มีกําลังสูงข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงดันของน้ําให้มีปริมาณมากจนทําให้สามารถสูบส่งน้ํา
เข้าคูเมืองท่ี 2 (ปลัดเมืองเกรียงไกร) เพ่ือเป็นจุดจ่ายน้ําส่งไปยังคูเมืองทางฝั่งถนนราชนิกูล
เพ่ือลดปัญหาในเรื่องกลิ่นและแก้ไขปัญหามลภาวะ โดยทําการเปลี่ยนมอเตอร์ ขนาด55
กิโลวัตต์จํานวน2 ตัว พร้อม ตู้ควบคุม และระบบส่งกําลัง เป็นเงิน  400,000 บาท (สี่
แสนบาทถ้วน)  
    เทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําเข้า 
คูเมือง มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน แต่
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะ ต้อง
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ดําเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 400,000 บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)  เพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุงสถานีสูบน้ําคูเมือง 
     ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี  22 เมษายน 2557 เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  
จํานวน  199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
บาทห้าสิบสี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง                

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๐ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๐ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา 
เข้าคูเมือง    ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๙  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําเข้าคูเมือง  
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําเข้าคูเมือง 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓๙  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าซ่อมแซม 
ป๊ัมน้ําสถานีสูบน้ําเสียถนนท้าวสุระ     
ขอเชิญคุณศุภโชค เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 

นายศุภโชค นันทคุณาธิป 
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย โดยใช้
สถานีสูบตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลพบว่าสถานีสูบน้ําเสียถนนท้าวสุระ  มีปั๊มน้ําเสีย 
ขนาด 41 กิโลวัตต์ ชํารุดจํานวน 2 เครื่อง ไม่สามารถสูบน้ําเข้าระบบรวบรวมน้ําเสียได้ จึง
จําเป็นต้องซ่อมป๊ัมน้ําดังกล่าว เป็นเงินท้ังสิ้น 544,650 บาท (ห้าแสนสี่หม่ืนสี่พันหกร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) 
    เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการซ่อมป๊ัมน้ําสถานีสูบน้ําเสียถนน
ท้าวสุระ มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการ เพ่ือจะได้ทําการสูบน้ําเสียเข้าสู่ระบบ
บําบัดจะได้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อมลภาวะของประชาชนท่ีอาศัยอยู่
ใกล้เคียง แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องดําเนินการจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 544,650 บาท (ห้าแสนสี่หม่ืนสี่พัน
หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือซ่อมแซมป๊ัมน้ําสถานีสูบน้ําเสียท้าวสุระ     
    ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี  22 เมษายน 2557 เม่ือกัน
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ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  
จํานวน  199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
บาทห้าสิบสี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง              

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๙ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๙ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมป๊ัมน้ําสถานี 
สูบน้ําเสียถนนท้าวสุระ    ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมป๊ัมน้ําสถานีสูบน้ําเสียถนนท้าวสุ
ระ    แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมป๊ัมน้ําสถานีสูบน้ําเสียถนน
ท้าวสุระ     

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔๐ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔๐  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าซ่อมป๊ัมสถานี
สูบน้ําเสียบึงทะเล  บ่อใหม่ 
ขอเชิญคุณศุภโชค เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 

นายศุภโชค นันทคุณาธิป 
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียโดยใช้
สถานีสูบตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล พบว่าสถานีสูบน้ําเสียบึงทะเล บ่อใหม่  มีปั๊มน้ํา 
ขนาด 80กิโลวัตต์ ชํารุด จํานวน 1 เครื่อง ไม่สามารถสูบน้ําเข้าระบบรวบรวมน้ําเสียได้ จึง
จําเป็นต้องซ่อมป๊ัมน้ําดังกล่าว เป็นเงินท้ังสิ้น 404,850 บาท (สี่แสนสี่พันแปดร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) 
    เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการซ่อมป๊ัมน้ําสถานีสูบน้ําเสียบึง
ทะเล บ่อใหม่ มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการ เพ่ือให้สามารถนําน้ําเสียเข้าสู่
ระบบบําบัดก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อมลภาวะโดยส่วนรวมได้ แต่
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้อง
ดําเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 404,850 บาท (สี่แสนสี่พันแปดร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) เพ่ือซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสียบึงทะเล บ่อใหม่ 
    ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี  22 เมษายน 2557 เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  
จํานวน  199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
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บาทห้าสิบสี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง             

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๑ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสีย 
บึงทะเล  บ่อใหม่ ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๐ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสียบึงทะเล   
บ่อใหม่   แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสียบึงทะเล บ่อ
ใหม่ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔๑ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมป๊ัมสถานีสูบ
น้ําเสียบึงทะเล  บ่อเก่า    ขอเชิญคุณศุภโชค เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 

นายศุภโชค นันทคุณาธิป 
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ตามท่ี เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียโดยใช้
สถานีสูบตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล พบว่าสถานีสูบน้ําเสียบึงทะเล บ่อเก่า  มีปั๊มน้ํา 
ขนาด 44 กิโลวัตต์ ชํารุด จํานวน 1 ตัว ไม่สามารถสูบน้ําเข้าระบบรวบรวมน้ําเสียได้ จึง
จําเป็นต้องซ่อมป๊ัมน้ําดังกล่าว เป็นเงินท้ังสิ้น 389,390 บาท (สามแสนแปดหม่ืนเก้าพัน
สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
   เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการซ่อมป๊ัมน้ําสถานีสูบน้ําเสียบึง
ทะเล บ่อเก่า มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานให้ดียิ่งข้ึน แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 389,390 บาท (สาม
แสนแปดหม่ืนเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสียบึงทะเล บ่อเก่า 
   ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี  22 เมษายน 2557 เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  
จํานวน  199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
บาทห้าสิบสี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
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นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง             

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๑ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสีย 
บึงทะเล  บ่อเก่า ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๐ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสียบึงทะเล   
บ่อเก่า  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสียบึงทะเล บ่อเก่า 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔๒  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมป๊ัมสถานีสูบ
น้ําเสียถนนสุรนารายณ์      ขอเชิญคุณศุภโชค เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 

นายศุภโชค นันทคุณาธิป 
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ตามท่ี เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียโดยใช้
สถานีสูบตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล พบว่าสถานีสูบน้ําเสียถนนสุรนารายณ์ มีปั๊มน้ํา 
ขนาด 13.5 กิโลวัตต์ ชํารุด จํานวน 2 ตัว ไม่สามารถสูบน้ําเข้าระบบรวบรวมน้ําเสียได้ จึง
จําเป็นต้องซ่อมป๊ัมน้ําดังกล่าว เป็นเงินท้ังสิ้น 257,000บาท (สองแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันบาท
ถ้วน) 
    เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการซ่อมป๊ัมน้ําสถานีสูบน้ําเสียถนน
สุรนารายณ์ มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ให้ดียิ่งข้ึนเนื่องจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจํา เป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องดําเนินการจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน257,000บาท (สองแสนห้าหม่ืน
เจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสียถนนสุรนารายณ์ 
   ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี  22 เมษายน 2557 เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  
จํานวน  199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
บาทห้าสิบสี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง             

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๒ ท่าน 
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สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสีย 
ถนนสุรนารายณ์ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๑  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสีย 
ถนนสุรนารายณ์ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสีย 
ถนนสุรนารายณ ์

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔๓ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมน้ําพุคูเมือง   
ขอเชิญคุณศุภโชค เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 

นายศุภโชค นันทคุณาธิป 
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีความจําเป็นต้องซ่อมน้ําพุคูเมือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพน้ํา
ในคูเมืองให้มีความใสสะอาด ซ่ึงเดิมเครื่องสูบน้ําป้ัม และทุ่นน้ําพุ ได้ชํารุด ไม่สามารถใช้
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถระบายน้ําในอากาศได้ดี จึงมีความจําเป็นต้อง
ซ่อมเครื่องสูบน้ําทดแทนตัวเดิม (มีทุ่นน้ําอยู่แล้ว) จํานวน 3 ตัว เป็นเงิน 270,000บาท
และซ่อมทุ่นน้ําพุ และป้ัมจํานวน 2 ชุด เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
    เทศบาลนครนครราชสีมา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการซ่อมน้ําพุคูเมืองมีความ
จําเป็นเร่งด่วน ท่ีจะต้องดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงน้ําในคูเมืองให้มีคุณภาพดี ก่อนจะเน่าเสีย
จนเกิดผลกระทบต่อประชาชน และเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม แต่เนื่องจาก
เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการเพ่ือ
สร้างทัศนียภาพ ในเขตเทศบาล ให้มีความสวยงามมากยิ่งข้ึน จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
เป็นเงิน 570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการซ่อมน้ําพุคูเมือง 
   ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี  22 เมษายน 2557 เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  
จํานวน  199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
บาทห้าสิบสี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง             

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๑ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมน้ําพุคูเมือง   
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๐ ท่าน 
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ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐  ท่าน 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมน้ําพุคูเมือง  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมน้ําพุคูเมือง   
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔๔  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมป๊ัมสถานีสูบ
น้ําเสียถนนช้างเผือก      ขอเชิญคุณศุภโชค เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 

นายศุภโชค นันทคุณาธิป 
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

 เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ตามท่ี เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียโดยใช้
สถานีสูบตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล พบว่า สถานีสูบน้ําเสียถนนช้างเผือก  มีปั๊มน้ํา ขนาด 
41 กิโลวัตต์ ชํารุด จํานวน 2 ตัว ไม่สามารถสูบน้ําเข้าระบบรวบรวมน้ําเสียได้ จึง
จําเป็นต้องซ่อมป๊ัมน้ําดังกล่าว เป็นเงินท้ังสิ้น 544,650 บาท (ห้าแสนสี่หม่ืนสี่พันหกร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) 
   เทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการซ่อมป๊ัมน้ําสถานีสูบน้ําเสียถนน
ช้างเผือก  มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให้
ดียิ่งข้ึน เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องดําเนินการ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 544,650 บาท (ห้าแสนสี่หม่ืนสี่
พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  เพ่ือซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสียถนนช้างเผือกดังกล่าว 
   ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันท่ี  22 เมษายน 2557 เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร้อยละ 25 แล้ว  จะมีเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้จ่ายได้  
จํานวน  199,504,511.54 บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
บาทห้าสิบสี่สตางค์)  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 89 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๒๑ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสีย 
ถนนช้างเผือก  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๐ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสียถนนช้างเผือก  
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมป๊ัมสถานีสูบน้ําเสียถนนช้างเผือก   
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 ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล   
รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   ผู้อํานวยการกอง   ท่านประธานชุมชน     
ส่ือมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม และร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปิดการประชุมครับ 

 
เลิกประชุม  ๑๓.๒๐  น. 
 
                              คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  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 ๓ 
     

(ลงชื่อ)     พงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ   กรรมการ        
             ( นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ )                    
     

(ลงชื่อ)        สุกัญญา    ชํานิกุล       กรรมการ           
            ( นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล )      
                               

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

        
        (ลงชื่อ)        ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

                                          (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)       
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ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล   
รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   ผู้อํานวยการกอง   ท่านประธานชุมชน     
ส่ือมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม และร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปิดการประชุมครับ 

 
เลิกประชุม  ๑๓.๒๐  น. 
 
                              คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
      (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
                                           (  นายปรีชา     สุขพานิช   )    
     

(ลงชื่อ)               กรรมการ 
                 ( นายมติ      อังศุพันธุ์  ) 
     

(ลงชื่อ)         กรรมการ         
           ( นางนันทนา     แดงใหม่ ) 

     
(ลงชื่อ)         กรรมการ  

             ( นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย )                 
     

(ลงชื่อ)     กรรมการ        
             ( นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ )                    
     

(ลงชื่อ)            กรรมการ           
            ( นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล )      
                               

                                   
      (ลงชื่อ)              กรรมการและเลขานุการ 
                 ( นายสุพจน์    ไทยสมัคร )  
  
                             สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี                                           

        
        (ลงชื่อ)        ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

                                          (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)                 


