
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี  ๒๓  กันยายน   ๒๕๕๗    เวลา   1๐.๐๐   น. 

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

ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล 

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

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

๑๓.นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร    สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

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

๑๙. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๐. นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 

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

            
        ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล    ลาประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
            ๑.  นายสุรวุฒิ    เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
   2. นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์   รองนายกเทศมนตรี 
   ๓. นายพงษ์เลิศ             สภุัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี 
    ๔. นายบํารุง  เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี    



2 
 

       ๕. นายขรรค์ชัย  สุภิมารส   รองนายกเทศมนตรี 
                    ๖. นายเชลงศักด์ิ  มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๗. นายรัฐนันท์    เชิดชัย   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
   ๘.  นายปุณวัช  อรรครน้อย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๙.  นายวีระชัย  ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล 
๑๐. นายสันติ  เกิดโมฬี   รองปลัดเทศบาล 
๑๑. นายกัมปนาท บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
๑๒. นายอํานวย     ปราณีตพลกรัง    ผู้อํานวยการสํานักการช่าง  

    ๑๓. นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  
๑๔. นางอธิชา  รุมพล    ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 

  ๑๕. นายเฉลิม  ราชอาสา  ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
๑๖. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
๑๗. นางเนตรดาว  ทองประกอบ  ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 

    ๑๘. นางสาวนิตยา เพลิดจันทึก  ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
    ๑๙. นางนิยดา  เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   ๒๐. นางคู่ขวัญ    บุญชัยสุข     ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   ๒๑. นายนิคม  เหาะสูงเนิน      รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  
  ๒๒. นายวิโรจน ์  เทียมเกรียงไกร  รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
  ๒๓. นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ  รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล        
   ๒๔. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
   ๒๕. นางจิรภา  ศิริวัฒน์   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
     ๒๖. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
    ๒๗. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 

๒๘. นายบุญมี  เดชาวุธ    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
           ๒๙. นายบุญเชิด   พิณปรุ   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  ๓๐. นายสมบัติ  สังข์ในเมือง  หัวหน้างานรักษาความสงบฯ 

๓๑. นายประเวชพล นนทะไชย  ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๓ 
๓๒. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๓๓. นางสาวปริณดา พิทักษ์ธานินทร์  หัวหน้าแผนงานและโครงการ 
๓๔. นายพูนศักด์ิ  วัฒนธนาพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
๓๕. นางภัทมาภรณ์   บุญชู   เจ้าพนักงานการคลัง  ๕ 
๓๖. นายวิสิฐ   วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 

  ๓๗. นางเสาวณีย์           สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว 
๓๘. นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
๓๙. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
๔๐. นายประสิทธิ์ มหาวีรวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 
๔๑. นางศศิกานต์ อุดรไสว   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ 

  ๔๒. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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๔๓. นายฉัตรชัย  ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
๔๔. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๔๕. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 
๔๖. นางสาวพรกนก ประเสริฐพงศ์ธร   พนักงานจ้างท่ัวไป 
๔๗. นายเกษม  ชนาธินาถ  สื่อมวลชน 
๔๘. นางสาวนิตยา สําเนียงใหม่  สื่อมวลชน 

    ๔๙. นายประสิทธิ จองรัตนวนิช  สื่อมวลชน 
    ๕๐. นางสาวณัฐกานต์ บางกระ     เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๔   จด/บันทึกการประชุม 
 

เริ่มประชุม  เวลา     1๐.๐๐       น.     
     

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

ครั้งท่ี  ๒ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี – 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                          
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2557 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ   
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดข้อแก้ไขผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                     
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  18  กันยายน  2557  
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยวิสามัญ                      
สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  18  กันยายน  2557 แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ                        
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๓ ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 18 กันยายน  2557 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  255๗  ในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3   
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ครับ   
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ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  
                         ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗             จํานวน  1  ชุด 
  2. สรุปผลการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการ     จํานวน  1  ชุด 
  3. รายงานการประชุมประจําวันของคณะกรรมการ จํานวน ๓  ฉบับ  
  ๔. หนังสือขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ                        
                         จํานวน  ๒  ฉบับ    

 ตามมติการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประจําปี  255๗ ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๑๘  กันยายน  255๗  มีมติรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ ใน
วาระท่ี 1 และได้แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ทําหน้าท่ี ตรวจและพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าว เพ่ือนําเสนอต่อสภาเทศบาล โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย 
 ๑. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. นายชลชาติ  ตันจินดาประทีป  กรรมการ 
 ๓. นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   กรรมการ 
 ๔. นางสาวสิริรัตน์ คุประตกุล  กรรมการ 
 ๕. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  กรรมการและเลขานุการ 
             บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ และเอกสารต่างๆ มาพร้อมหนังสือนี้ เพ่ือนําเสนอสภา
เทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้รายงานให้ทราบแล้ว  
ต่อไปขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

เลขานุการคณะกรรมการแปรฯ สรุปผลการตรวจพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ 
--------------------------- 

       ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗  ซ่ึง
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นผู้เสนอในวาระท่ี 1 แล้ว  นั้น 
         บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตรวจ และพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอผลการตรวจพิจารณาต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
ตามลําดับดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการ   ได้แก่ 
      ๑.๑ นายสมชาย สถิตเดชกุญชร  ประธานคณะกรรมการ 
      ๑.๒ นายชลชาติ ตันจินดาประทีป  กรรมการ 
     ๑.๓ นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม  กรรมการ 
     ๑.๔ นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล กรรมการ 
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     ๑.๕ นายสุพจน์ ไทยสมัคร กรรมการและเลขานุการ 
2.  เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมพิจารณา 
     ๒.๑ นายอารมณ์ ทางตะคุ  ปลัดเทศบาล 
     ๒.๒ นายวีระชัย ทองไพบูลย์ รองปลัดเทศบาล 
     ๒.๓ นายสันติ เกิดโมฬี  รองปลัดเทศบาล 
     ๒.๔ นายกัมปนาท บุตรโต  รองปลัดเทศบาล 
    ๒.๕ นายอํานวย ปราณีตพลกรัง ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
    ๒.๖ นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
    ๒.๗ นางนิลุบล โชคบัญชา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
    ๒.๘ นางอธิชา รุมพล  ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ๒.๙ นายเฉลิม ราชอาสา ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
    ๒.๑๐ นางนิยดา เบ็ญจมาศ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
    ๒.๑๑ นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
    ๒.๑๒ นางคู่ขวัญ บุญชัยสุข ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
    ๒.๑๓ นางสาวประไพพิศ  รัตนประสบ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
    ๒.๑๔ นางภัทมาภรณ์ บุญชู  นักวิชาการคลัง ๕ 
3.  สมาชิกผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มี 
4.  การแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ไม่มี 
5.  ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
ชื่อร่างเทศบัญญัติ  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
คําแถลง    ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
เทศบัญญัติข้อ 1 ถึงข้อ ๔  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบและวิธีการ   เจ้าหน้าท่ีได้จัดทําไว้ถูกต้องแล้ว 
6.  เอกสารท่ีเสนอมา 
    6.1 บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ  ๓  ฉบับ 
     6.๒ หนังสือขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  ๒  ฉบับ 
     คณะกรรมการจึงขอเสนอผลสรุปการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๗เพ่ือพิจารณาในวาระ2และวาระ 3 
ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สรุปผลให้ทราบแล้ว  นั้น  เนื่องจากไม่มี
การสงวนความเห็นและสงวนคําแปรญัตติ ดังนั้น ในวาระท่ี  2 นี้  ผมจะขอมติท่ีประชุม
นะครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557    ขอได้โปรดยกมือครับ  
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เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  แล้วนะครับ         

 ต่อไปเป็นวาระท่ี  3  นะครับ 
ในวาระท่ี  3  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 โดยผ่านความเห็นชอบในวาระท่ี  2  เรียบร้อยแล้ว 
ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลแห่งนี้เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติ  ต่อไปนะครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    
ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2557   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1     
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ในวาระท่ี  2 และวาระท่ี 3 เรียบร้อยแล้วนะครับ  
และจะได้ปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1     
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557   ในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่  ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗   (สํานักการช่าง) 
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์  ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์   
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ด้วยส่วนควบคุมการก่อสร้างและส่วนช่างสุขาภิบาล  สํานักการช่าง  มีความจําเป็น 
ต้องจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอ้ี สําหรับพนักงานเทศบาล
ท่ีบรรจุใหม่ จํานวน ๒ อัตรา ในตําแหน่งสถาปนิกและวิศวกรเครื่องกล  แต่เนื่องจาก
เทศบาลนครนครราชสีมามิได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  จึงจําเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการ ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนมุขมนตรี  ช่วงจากซอยสมอรายถึงถนนมิตรภาพ  
จํานวน  12,445,000  บาท ทําสัญญาจ้างแล้วมีเงินคงเหลือ  115,000  บาท  จึงขอ
โอนลดเป็นเงิน  15,000  บาท รายละเอียด  ดังนี้ 
 โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สํานักการช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 
 งบลงทุน 
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   ค่าครุภัณฑ์ 
 -  ครุภัณฑ์สํานักงาน      รวม    15,000  บาท 
         +  โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอ้ี        จํานวน    15,000  บาท   
สําหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมอ้ีล้อเลื่อนหมุนได้บุนวม มีท่ีพักแขน 
2 ข้าง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท  ต้ังตามราคาท้องถ่ินเพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้งาน  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ตามข้อ  27*  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2541  ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  ครับ 

พันตรีวินัย   สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  ในญัตตินี้ครับเนื่องจากถนนเส้นนี้หน้าบ้านผมครับ  ตอนนี้ได้
ดําเนินการเสร็จแล้วและใช้งานตอนนี้ถนนช่วงเวลารถติดเช้า – เย็น  ได้แก้ปัญหาเรื่อง
จราจรได้ดี  เพียงแต่ว่าขณะนี้ถนนเส้นนี้เราได้ใช้มาประมาณเดือนกว่าๆ ฝาท่อบางจุดเป็น
หลุมทรุดลงจากตอนแรกไม่เป็นพอรถวิ่งมากๆ  ทําให้ฝาท่อเป็นหลุมพอดีเห็นญัตตินี้ไม่
ทราบว่าพอจะมีงบประมาณท่ีจะไปปรับปรุงฝาท่อท่ีทรุดลงเพ่ือท่ีจะให้ประชาชนสัญจร
สะดวกข้ึน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี ขอเชิญ  ท่านรองบุญเหลือ  ชี้แจงครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ  ส่วนตัวฝาท่อนี้เราได้แจ้งผู้รับจ้างเข้ามา
ปรับปรุงซ่ึงภายในอาทิตย์นี้คงเข้ามาปรับปรุงครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
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  5 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่  ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗  (สํานักการช่าง)  
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ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เจริญวัฒน์    ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์   
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 ด้วยสํานักการช่าง  มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet  Printer) สําหรับกระดาษ  A3 พร้อม
เครื่องสํารองไฟ  เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุดบ่อยครั้ง  เนื่องจากใช้งานมานาน  แต่
เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมามิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงจําเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการ ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนมุขมนตรี  ช่วงจากซอยสมอรายถึงถนนมิตรภาพ  
จํานวน  12,445,000  บาท ทําสัญญาจ้างแล้วมีเงินคงเหลือ  115,000  บาท  จึงขอโอน
ลดเป็นเงิน  94,500  บาท รายละเอียด  ดังนี้ 
 โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สํานักการช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 
 งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
 -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      รวม   94,500  บาท 
          +  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว)      จํานวน    60,000  บาท   
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 2(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว้) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท  (รายละเอียดตาม
ราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
         +  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer) สําหรับกระดาษ A3    
จํานวน  25,500  บาท   
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer)  สําหรับกระดาษ A3  
จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ  8,500  บาท  เป็นเงิน25,500  บาท  (รายละเอียดตามราคา
มาตรฐานของกระทรวง ICT)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
         +  เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน   9,000  บาท   
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800  VA  จํานวน 3  เครื่องๆ ละ 
3,000 บาท  เป็นเงิน 9,000 บาท  (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของ 
กระทรวง ICT)  (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ตามข้อ  27*  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2541  ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 
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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 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง   ญัตติขอรับการยืนยันการดําเนินการโครงการจัดหา
เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ภายใต้
แผนพัฒนา  เทศบาลนครนครราชสีมา สามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) (สํานักการช่าง)  
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
       ตามท่ี เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย ศูนย์ท่ี 3 
ของจังหวัดนครราชสีมา ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย 230 ตันต่อวัน ปัจจุบัน
มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องกําจัดมากกว่า 350 ตันต่อวัน เกิดขีดจํากัดความสามารถใน
การกําจัดของระบบ เทศบาลนครนครราชสีมา จึงได้ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
โครงการก่อสร้างระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน ระยะท่ี 2 ผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มูลค่า
โครงการ 980,000,000นัน้ 
      เนื่องจาก โครงการฯดังกล่าวผ่านการพิจารณาระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ ซ่ึงคณะทํางานฯ ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 
2557 ได้พิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร ความเหมาะสมด้านเทคนิควิชาการและ
ความพร้อมของการบริหารจัดการและมีมติเห็นชอบในหลักการ แต่มีเง่ือนไขให้เทศบาล
จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม โดยมีความเห็นว่า  เทศบาลนครนนครราชสีมา ควรมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเดิม  และให้เทศบาลนําโครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ิม
ประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) วงเงินรวม 11,414,300 บาท (ท่ีจะดําเนิน 
การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) เสนอต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือยืนยันการ
ดําเนินการโครงการ  

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือ
ขอรับการยืนยันการดําเนินการโครงการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) วงเงินรวม 11,414,300 บาท (ท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558)  ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง   
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดให้การยืนยันการดําเนินการโครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ิม 
ประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา สามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ขอได้โปรดยกมือครับ   

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22   ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติให้การยืนยันการดําเนินการโครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ิม 
ประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา สามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) แล้วนะครับ   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติให้การยืนยันการดําเนินการโครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยและส ิ่งปฏิกูล ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา สามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๗ 
ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(สํานักปลัดเทศบาล)      ขอเชิญท่านรองขรรค์ชัย  ครับ 

นายขรรค์ชัย  สุภิมารส   
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
2557  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ เป็นเงิน 79,400 บาท  แต่ยังไม่สามารถ
ดําเนินการจัดซ้ือได้ เนื่องจากขนาดและราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557  
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่พิจารณาอนุมัติโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับเทศบาลนครนครราชสีมา และให้เทศบาลดําเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง 
     ดังนั้น   เพ่ือให้การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ถูกต้องตามราคากลางและคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557  จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาเพ่ิมและ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557  ดังต่อไปนี้ 

 โอนเพ่ิม 
 สํานักปลัดเทศบาล 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป  
 งบลงทุน                          
   ค่าครุภัณฑ์          
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 -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

          + เครื่องสํารองไฟฟ้า  สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  750 VA 
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 1,700 บาท  เป็นเงิน 3,400 บาท  งบประมาณไม่เพียงพอ
ในการเบิกจ่าย เนื่องจากขนาดและราคาไม่เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557  จําเป็นต้องโอนมาเพ่ิม เป็นเงิน 2,600 บาท  
พร้อมท้ังขอแก้ไขจากขนาด  750 VA  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท  เป็นขนาด 
800 VA จํานวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 3,000  บาท   โดยโอนจากแผนงาน/งานเดียวกัน  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้  
50,000  บาท  งบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายสามารถโอนเพ่ิมได้  จึงขอโอนเพ่ิม  
เป็นเงิน 2,600 บาท 
          แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป  
 งบลงทุน                          
   ค่าครุภัณฑ์         
 -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 + เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 50,000 บาท   
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า  18 นิ้ว)   จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000  บาท  เป็นเงิน  50,000  บาท  
เนื่องจากราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557 มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาจากราคาเดิมเครื่องละ 25,000 บาท   เป็นราคา
ใหม่เครื่องละ 22,000  บาท  ทําให้ต้องปรับลดราคาลงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปพร้อม
กัน  เพ่ือให้สอดคล้องราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยเงินท่ี
เหลือโอนลดไปเพ่ิมแผนงาน/งานเดียวกัน  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  เป็นเงิน 3,400 บาท  และโอนลดไปเพ่ิมแผนงาน/งานเดียวกัน  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเครื่องสํารองไฟฟ้า เป็น
เงิน  2,600 บาท  
       + เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดํา    จํานวน 26,000  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา (30 หน้าต่อนาที)  จํานวน  
2 เครื่อง ๆ ละ 13,000  บาท  เป็นเงิน  26,000  บาท  เนื่องจากราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557   มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและราคาจากราคาเดิมเครื่องละ 13,000 บาท   เป็นราคาใหม่เครื่องละ 
11,000  บาท  ทําให้ต้องปรับลดราคาลงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน  เพ่ือให้
สอดคล้องราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยเงินท่ีเหลือโอน
ลดไปเพ่ิมแผนงาน/งานเดียวกัน  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา  เป็นเงิน 4,000 บาท 
 

    ฉะนั้น    จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
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รายจ่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2541 ข้อ 27และข้อ 29 ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  ครับ 

นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมปกป้อง  ปุสุริทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา  เขต  ๓  ครับ  ในญัตตินี้ผมขอเสนอแนะนิดหนึ่งครับ  ผมได้อ่านแล้วใน
การจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเราได้ใช้แท็ปเลตค่อนข้างมาก ประเภทต้ังโต๊ะไม่ค่อยได้
ใช้ ก็อยากเรียนถามว่าในการจัดซ้ือเครื่องนี้เพ่ืองานประเภทไหนครับ  อาจจะเปลี่ยนแปลง
ได้หรือไม่  ใช้แบบแท็ปแลตท่ีมีคุณสมบัติคล้ายๆ กับคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะครับสามารถ
โยกย้ายได้บางครั้งสามารถนําไปพรีเซนต์งานได้ ผมว่าจะให้งานได้ประโยชน์มากข้ึน  เรา
อาจจะประหยัดงบประมาณในการซ้ือเครื่องสํารองไฟเพราะพวกนี้จะมีเครื่องสํารองไฟอยู่ 
ก็ขอเสนอแนะและครับฝากไว้ตรงนี้นิดหนึ่งครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท. ปิติพงศ์  พราหมณี  ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  ครับ ด้วยความเป็นห่วงในการจัดซ้ือจัดจ้างคอมพิวเตอร์จะมีปัญหามาเกือบ
ตลอดคือเรื่องของการกําหนดสเปคคือเราต้องให้ทางกระทรวงเป็นคนกําหนด  ท่ีผมห่วงคือ
ถ้าเราต้ังงบประมาณไว้แล้วถึงเวลายังจัดซ้ือไม่ได้ จะไม่ทันใช้  เราพอจะมีวิธีท่ีจะแก้ปัญหา
ได้หรือไม่ครับขอฝากถึงท่านเลขานุการสภาด้วยครับ  บางอย่างเราต้ังงบประมาณมาต้ังแต่
ต้นปีงบประมาณ ต้ังตรงตามสเปคแล้วส่งทางจังหวัดต้องรอหนังสือจากทางกระทรวงอีกทํา
ให้ช้าไปเรื่อยๆ บางอาจจะเกือบหมดปีงบประมาณครับ  ผมขอฝากท่านประธานสภา
เทศบาลด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี ขอเชิญ  ท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาครับ  เรียนว่าเรื่องนี้เม่ือ  ๒ วันท่ี
ผ่านมามีการประชุมคณะผู้บริหารได้นําเรื่องนี้เข้าในท่ีประชุมความล่าช้าในการดําเนินการ
บางครั้งเราไม่ได้ล่าช้ามาก  แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคอมพิวเตอร์เร็วมากครับ พอ
ถึงข้ันตอนท่ีเราเสนอไปปรากฏว่ารูปแบบ  ข้อมูลเปลี่ยนพอเปลี่ยนทางกระทรวงเทคโนโลยี
ก็จะกําหนดสเปคใหม่  จังหวัดท่ีเป็นคนอนุมัติให้เราซ้ือก็จะไม่อนุมัติเพราะว่าไม่ตรงกับ 
สเปค  ผมก็เลยวางรากใหม่ว่าพอเราจัดซ้ือเราต้องไปนําสเปคของจังหวัดมาแก้ไขเป็น
ปัจจุบันท่ีสุด  สมมุติว่าวันนี้จําเป็นต้องเสนอก็นํามาเสนอสภาเทศบาลเห็นชอบ  และพรุ่งนี้
ก็เสนอซ้ือเลยก็น่าจะทันครับ  น่าจะแก้ปัญหาได้ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอเชิญเจ้าหน้าท่ี ชี้แจงครับ 
นายพูนศักด์ิ  วัฒนธนาพันธุ์ 
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมพูนศักด์ิ วัฒนธนาพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
คอมพิวเตอร์ท่ีจะจัดซ้ือให้ในงานระบบมาตรฐานบุคคล เนื่องจากคอมพิวเตอร์ชํารุดทําให้
ตอนนี้ต้องยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองวิชาการและแผนงาน และมีความจําเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพราะว่าเก็บข้อมูลของพนักงานเป็นจํานวนมาก  รวมถึงการใช้
คํานวณเงินเดือน  แบบประเมินของพนักงานทุกคน  ขอบคุณครับ  
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   23  ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ 
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ   2557   ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22   ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   22   ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง    
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ   2557  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง    
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ   2557  แล้วนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  8   
ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข   
เปล่ียนแปลง คําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) (สํานักการศึกษา) 
ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้อนุมัติการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2556 สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 801,000  บาท นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถดําเนินการจัดซ้ือ
ได้ เนื่องจากขนาดและราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557 คณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดนครราชสีมา จึงไม่พิจารณาอนุมัติโครงการจัดหารระบบ
คอมพิวเตอร์ให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาและให้เทศบาลมาดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง    
    ดังนั้น เพ่ือให้การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ถูกต้องตามราคากลางและคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557 จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาเพ่ิมและ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ดังต่อไปนี้ 
           โอนเพ่ิม 
           สํานักการศึกษา 
           แผนงานการศึกษา 
           งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
           งบลงทุน 
           ค่าครุภัณฑ์ 
            -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
            + เครื่องสํารองไฟฟ้า สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 
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จํานวน 30 เครื่อง ๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท งบประมาณไม่เพียงพอใน
การเบิกจ่าย เนื่องจากขนาดและราคาไม่ตรงตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปีพ.ศ.2557 จําเป็นต้องโอนมาเพ่ิม เป็นเงิน 39,000 บาท 
พร้อมท้ังขอแก้ไขจากขนาด750 VA จํานวน 30 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท เป็นขนาด 
800 VA จํานวน 30 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท โดยโอนลดจาก/แผนงาน/งานเดียวกัน 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 
750,000 บาท  งบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายสามารถโอนลดได้ จึงขอโอนลด 
เป็นเงิน 39,000 บาท  
         โอนลด 
         สํานักการศึกษา 
         แผนงานการศึกษา 
         งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
         งบลงทุน 
         ค่าครุภัณฑ์ 
        -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        + เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1จํานวน 750,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) จํานวน 30 เครือ่ง ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 750,000 บาท       
   เนื่องจากราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557 
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคา จากราคาเดิมเครื่องละ 25,000 บาท เป็น
ราคาใหม่เครื่องละ 22,000  บาท ทําให้ต้องปรับลดราคาลงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงไป
พร้อมกัน เพ่ือให้สอดคล้องราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดย
เงินท่ีเหลือโอนไปเพ่ิม แผนงาน/งานเดียวกัน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสํารองไฟฟ้า เป็นเงิน 39,000 บาท  
     เนื่องจากการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 31*  
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย
จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีตอบข้ออภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๑๘ ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดสมอราย)  ขอได้โปรดยกมือครับ 
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เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๗ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๗ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดสมอราย)  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  9   
ระเบียบวาระท่ี   9  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ   
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
(สํานักการศึกษา)    ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

    ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2556 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จํานวน 2รายการเป็นเงิน 97,000บาท 
นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถดําเนินการจัดซ้ือได้ เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557 
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดนครราชสีมา จึงไม่พิจารณาอนุมัติ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับเทศบาลนครนครราชสีมา และให้เทศบาลมา
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
       ดังนั้น เพ่ือให้การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ถูกต้องตามราคากลางและคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557  จึงจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2556  ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานการศึกษา แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ 
  -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  +จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
20 นิ้ว จํานวน  72,000 บาท 

  +จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
20 นิ้ว จํานวน  70,000 บาท 

สําหรับจ่ายเป็นค่าจอภาพแบบ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า20 นิ้ว จํานวน 20จอๆ 
ละ 3,600 บาท เป็นเงิน72,000 บาท  

สําหรับจ่ายเป็นค่าจอภาพแบบ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า20 นิ้วจํานวน 20จอ ๆ 
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน70,000 บาท 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 
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(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของ
กระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของ
กระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

  +เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1   จํานวน 

  +เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1  จํานวน 

25,000  บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่อง 22,000  บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบ
ท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบ 
ท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 

จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราช
สามัคคี)  จํานวน 1 เครื่อง 

จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราช
สามัคคี)  จํานวน 1 เครื่อง  

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของ
กระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของ
กระทรวง ICT) 
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 

    เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย จะต้องได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 31*  
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย 

จักเป็นพระคุณยิ่ง 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีตอบข้ออภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 

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

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2556 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๑ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2556 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  10   
ระเบียบวาระท่ี  10 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข  
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) (สํานักการศึกษา)  
ขอเชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
         ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้อนุมัติการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2556 สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 534,000บาทนัน้ขณะนี้ยังไม่สามารถดําเนิน 
การจัดซ้ือได้ เนื่องจากขนาดและราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557   คณะ 
กรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดนครราชสีมา จึงไม่พิจารณาอนุมัติโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาและให้เทศบาลดําเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง 
          ดังนั้น เพ่ือให้การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ถูกต้องตามราคากลางและคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557 จึงจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาเพ่ิมและ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ดังต่อไปนี้ 
 โอนเพ่ิม 
 สํานักการศึกษา 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
+ เครื่องสํารองไฟฟ้า สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 20 
เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท งบประมาณไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย 
เนื่องจากขนาดและราคาไม่ตรงตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปีพ.ศ.2557 จําเป็นต้องโอนมาเพ่ิม เป็นเงิน 26,000 บาท พร้อม
ท้ังขอแก้ไขจากขนาด750 VA จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท เป็นขนาด 800 
VA จํานวน 20 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท โดยโอนลดจาก/แผนงาน/งานเดียวกัน งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 
500,000 บาท  งบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายสามารถโอนลดได้ จึงขอโอนลด 
เป็นเงิน 26,000 บาท  
 โอนลด 
 สํานักการศึกษา 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
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 -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
          + เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1จํานวน 500,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) จํานวน 20 เครือ่ง ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท 
เนื่องจากราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2557 มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคา จากราคาเดิมเครื่องละ 25,000 บาท เป็นราคา
ใหม่เครื่องละ 22,000บาท ทําให้ต้องปรับลดราคาลงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้สอดคล้องราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยเงินท่ีเหลือ
โอนไปเพ่ิม แผนงาน/งานเดียวกัน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการเครื่องสํารองไฟฟ้า เป็นเงิน 26,000 บาท  
      เนื่องจากการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 31*  
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย 
จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีตอบข้ออภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 

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

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)    ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๑ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)     แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข เปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  11  
ระเบียบวาระท่ี  11  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557    (สํานักการประปา) 
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
               ด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของงานการเงินและบัญชี ส่วนบริหารธุรกิจการประปา มี
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อายุการใช้งานมานาน ชํารุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้ เนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยน จึงมี
ความจําเป็นจะต้องมีการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ทดแทนของเก่าท่ีชํารุดและเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 
    เนื่องจากสํานักการประปา  เทศบาลนครนครราชสีมา มิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
จึงจําเป็นต้องโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนลดจากแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง รายจ่ายงบกลางอ่ืน   ค่าชําระดอกเบ้ีย รายการค่าชําระดอกเบ้ียเงินกู้  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย  เป็นเงิน   ๒๕,๐๐๐  บาท  ดังรายการต่อไปนี้ 
 

 โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา 
 งบลงทุน  รวม    ๒๕,๐๐๐  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์             รวม    ๒๕,๐๐๐  บาท    
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   
      รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑  จํานวน    
๒๒,๐๐๐  บาท   (จอขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๘ นิ้ว)   
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า  ๑๘ นิ้ว)  จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐  บาท   
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT) (จากแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา) 
           รายการเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA     จาํนวน    ๓,๐๐๐   บาท   
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน  ๑  เครื่อง  เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท  (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามข้อ  ๒๗*  ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีตอบข้ออภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 

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

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557    ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๙ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
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ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557     แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  12  

ระเบียบวาระท่ี  12  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย   
เป็นรายการใหม่   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  (สํานักการประปา) 
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ด้วยครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องโทรสารของสํานักการประปา ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของงานธุรการ สํานักการประปา มีอายุการใช้งานมานานทําให้ประสิทธิภาพในการรับ-ส่ง
เอกสารล่าช้า และมีปัญหาขัดข้องเป็นประจํา เพราะต้องใช้งานอย่างต่อเนื่องให้ทันตาม
กําหนดเวลา จึงมีความจําเป็นจะต้องมีการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน  
     เนื่องจากสํานักการประปา   เทศบาลนครนครราชสีมา  มิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
จึงจําเป็นต้องโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    โดยลดจากแผนงานงบกลาง    
งานงบกลาง รายจ่ายงบกลางอ่ืน   ค่าชําระดอกเบ้ีย รายการค่าชําระดอกเบ้ียเงินกู้  บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  เป็นเงิน   ๑๘,๐๐๐  บาทดังรายการต่อไปนี้ 
          โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา  
           งบลงทุน  รวม    ๑๘,๐๐๐  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์            รวม    ๑๘,๐๐๐  บาท 
 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน         
 รายการเครื่องโทรสาร        จํานวน ๑๘,๐๐๐   บาท  
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น    
จํานวน  ๑ เครื่อง เป็นเงิน  ๑๘,๐๐๐  บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณาอนุมัติการโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามข้อ ๒๗* ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ท่าน ส.ท. ปิติพงศ์ ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในญัตตินี้ผมมีข้อสงสัย
นิดหนึ่งครับ ราคาเครื่องโทรสารค่อนข้างสูง เป็นการซ้ือตามราคาของมาตรฐานครุภัณฑ์ 
หรือว่าอย่างไรครับ เพราะว่าเท่าท่ีเคยเห็นท่ีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ัวไป เครื่องโทรสาร
หรือ แฟกซ์ จะมีหลายราคามาก ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่าเป็นเครื่อง
แฟกซ์ประเภทไหน ราคาจึงค่อนข้างสูง  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ  
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ถ้าไม่มีขอเชิญ ท่านรองบุญเหลือครับ 
นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล เครื่องแฟกซ์ ท่ีซ้ือเป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ ประจําปี  ๒๕๕๗  เป็นเครื่องขนาดใหญ่ ท่ีมีความเร็วในการส่งเอกสารไม่
เกินกว่า ๖ วินาทีต่อแผ่น และส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๑ ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557    ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๐ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557     แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  13  
ระเบียบวาระท่ี  13  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย   
เป็นรายการใหม่   ปีงบประมาณ  2557    (สํานักการประปา) 
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ด้วยสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา มีความประสงค์ท่ีจะซ้ือยานพาหนะ 
รถจักรยานยนต์ เพ่ือใช้ในงาน งานจัดเก็บรายได้ งานเร่งรัดรายได้ งานอ่านมาตรน้ํา งาน
ธุรการ และงานผลิต ๒ เนื่องจากปัจจุบันพ้ืนท่ีการจําหน่ายน้ําประปา มีพ้ืนท่ีให้บริการท้ัง
ภายในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกล้เคียง รวมท้ังพ้ืนท่ีทหารของกองทัพภาคท่ี ๒ ค่ายสุรนารี 
และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ซ่ึงในการออกปฏิบัติงานต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการออกปฏิบัติ
หน้าท่ี เพ่ือความรวดเร็วและคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน ประกอบกับรถจักรยานยนต์ท่ีใช้
อยู่ปัจจุบันมีสภาพชํารุด ไม่เพียงพอในการออกไปปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
จึงมีความจําเป็นจะต้องมีการจัดหารถจักรยานยนต์ให้เพียงพอในการออกปฏิบัติงาน       
    เนื่องจากสํานักการประปา  เทศบาลนครนครราชสีมา มิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
จึงจําเป็นต้องโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนลดจากแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง รายจ่ายงบกลางอ่ืน   ค่าชําระดอกเบ้ีย รายการค่าชําระดอกเบ้ียเงินกู้ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  เป็นเงิน   ๓๘๐,๐๐๐  บาท  ดังรายการต่อไปนี้ 
 โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา 
 งบลงทุน  รวม    ๓๘๐,๐๐๐  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์             รวม    ๓๘๐,๐๐๐  บาท 
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 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง              
             รายการรถจักรยานยนต์ จํานวน    ๓๘๐,๐๐๐  บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซีซี    จํานวน ๑๐ คันๆ ละ 
๓๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน  ๓๘๐,๐๐๐  บาท   (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามข้อ  ๒๗*  ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญท่าน ส.ท. ฉัตร  ครับ 

นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ในญัตตินี้ กระผมในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๔ เราเห็นด้วย และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผมเชื่อว่าสมาชิกให้ความสนับสนุน
ฝ่ายบริหารท่ีจะไปจัดซ้ือรถจักรยานยนต์เพ่ือท่ีจะอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
พ้ืนท่ีของเขต ๔ เป็นพ้ืนท่ีท่ีกว้างขวางมาก และบ้านเรือนก็อยู่ห่างกัน สมัยท่ีเราเดินไปหา
เสียงก็จะเจอสวนผัก เจอตรอกซอกซอยต่าง ๆ พ้ืนท่ีของเราจะมีชาวบ้านอยู่กระจัด
กระจาย เราเข้าใจและเห็นใจเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเขาต้องเดินทุกวัน เดือนหนึ่งเขา
จะต้องผ่านบ้านนี้เพ่ือมาจดเลขมิเตอร์ ถึงแม้ว่าการไปจดมิเตอร์ การไปตรวจตราแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมี ซ่ึงมีการจดมิเตอร์ขาดตกไปบ้าง หรือมีการคลาดเคลื่อน ทุก ๆ ท่านก็
ทราบดีว่าหากมีการคลาดเคลื่อนแล้ว ชาวบ้านก็จะมาโวยวาย และร้องเรียนกับ ส.ท. ว่า
ทําไมมิเตอร์น้ําท่ีมาจดจึงไม่ตรงกัน แต่หลังจากท่ีพูดคุยกันแล้วก็ปรากฏว่าแตกต่างกัน
ไม่ก่ีสิบบาทเม่ือเราพูดให้ชาวบ้านเข้าใจ และเราก็เข้าใจว่าโดยลักษณะพ้ืนท่ี เขต ๑ เขต 
๒ เขต ๓  บ้านเรือนค่อนข้างแออัดอยู่ติด ๆ กัน แต่เขต ๔ ค่อนข้างจะอยู่กันกระจัด
กระจายและพ้ืนท่ีเราก็กว้างหลาย ๆ พ้ืนท่ีทําการกสิกรรม และหลาย ๆ พ้ืนท่ีเริ่มจะ
เปลี่ยนเป็นบ้านจัดสรร ทาง ส.ท. และเพ่ือนสมาชิกยินดีเป็นอย่างยิ่ง อยากสนับสนุน
เจ้าหน้าท่ีสํานักการประปาเวลาท่ีไปจดมิเตอร์ ออกไปให้บริการพ่ีน้องประชาชนมีความ
สะดวกยิ่งข้ึน และท่ีสําคัญการออกไปจัดเก็บรายได้ให้กับเทศบาลของเรานะครับ เราก็
อยากให้เจ้าหน้าท่ีของเราปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ขอเชิญ ส.ท.ปิติพงศ์ ครับ 

นายปิติพงศ์  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมเห็นด้วยกับการจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 
เพ่ือออกไปจดมิเตอร์ ผมเห็นว่ามีความสําคัญเป็นหัวใจการปฏิบัติงานของสํานักการ
ประปา เพราะว่าพวกท่ีออกไปจดมิเตอร์ สามารถจดผิดพลาดกันได้ สมัยก่อนเจ้าหน้าท่ีท่ี
ออกไปจดมิเตอร์จะถือไม้ไว้อันหนึ่ง ตรงปลายไม้จะมีผ้าชุบน้ําเอาไว้คอยถู ๆ ดูเลขมิเตอร์ 
และบางบ้านมีหมา มีอุปสรรคหลายอย่าง หลังจากท่ีเราย้ายมิเตอร์ออกมานอกบ้านก็
สะดวกข้ึน พนักงานท่ีออกไปจดมิเตอร์ท้ังหลายจะต้องเจอทุกสภาวะเหตุการณ์ท้ังฝนตก 
แดดร้อน ด้วยความห่วงใยครับเราพอท่ีจะมีทางท่ีจะทําประกันชีวิตให้กับพวกเขาบ้างจะ
ได้ไหม   ฝากทางประธานสภาเทศบาล ไปยังท่านเลขานุการสภาเทศบาลนะครับ พอท่ีจะ
มีทางเป็นไปได้หรือไม่ครับ เช่น ในเรื่องของประกันชีวิต ออกกันคนละครึ่งก็ยังดีถ้าเป็นไป



23 
 

ได้ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 

ขอเชิญ ส.ท.ปกป้อง ครับ 
นายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายปกป้อง  ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๓ นะครับ ก็เห็นด้วยกับสมาชิกท้ัง ๒ท่านนะครับ ท่ีเป็นห่วงท่ีเป็นใย
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลของเราท่ีออกไปจดมิเตอร์น้ํา เก็บค่าน้ําประปา ก็เคยเจอ ๒-๓ ครั้งท่ีไป
เก็บค่าน้ําประปาและโดนสุนัขไล่ เราก็เห็นใจนะครับว่าท่ีต้องเจอกับสภาวะอย่างนี้ ก็ขอ
ฝากเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเรื่องร้องเรียนมา  
๒ -๓ ราย  เคยเสียค่าน้ําประปาอยู่เดือนละประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐  บาท พอมาเจอบิล
ค่าน้ํา ประมาณ ๔ – ๕ พันบาท ก็เกิดการตกใจเป็นบางท่าน อาจจะเป็นประเมินเอาท่ีไม่
สามารถไปอ่านค่ามาตรวัดน้ําได้ หรือมาตรวัดน้ําเสียก็เลยมีปัญหากัน ท่านประธานเองก็
เคยเจอท่ีมีคนเข้ามาร้องเรียนกัน จริง ๆ แล้วผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นการประเมินท่ีข้ันตํ่า 
หลังจากนั้นพอมาอ่านมาตรวัดน้ําจริงแล้วเลยเป็นตัวเลขท่ีค่อนข้างสูง บางคนก็ว่ามาตร
วัดน้ําเสียหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ขอให้ช่วยแก้ไข ก็ขอให้เจ้าหน้าท่ีของสํานักการประปา
ช่วยชี้แจง ประชาสัมพันธ์บอกพ่ีน้องประชาชนให้เข้าใจว่าค่าน้ําประปาทําไมต้องข้ึนราคา 
และค่าน้ําประปาของเราเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน ของเราค่าน้ําประปาถูกกว่าท่ีอ่ืนครับ 
ก็ขอฝากตรงนี้ไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  
รองนายกเทศมนตรี 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ขณะนี้ทางสํานักการประปาได้ออกมาตรการ
สําหรับเรื่องมิเตอร์น้ํา ก็คือถ้าพบว่ามีความผิดปกติเจ้าหน้าท่ีจดมาตรน้ํา เขาจะแจ้ง
เจ้าของมาตรวัดน้ําให้ทราบทันที และจะรีบทําการตรวจสอบ มี ๒-๓ ท่ีผมรับเรื่องมาก็ได้
มีการตรวจสอบแล้วนะครับว่ามีการรั่วของน้ําหรือไม่อย่างไรนะครับ ส่วนกรณีท่ีจดมาตร
แบบสุ่ม ถ้าเราตรวจพบจะมีมาตรการลงโทษอย่างรุนแรงนะครับ ซ่ึงทางสํานักการประปา
เขาจะเข้มงวดในเรื่องนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๒๑ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน   ๒๑ ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557    ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๒๐ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๐ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557     แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้ก็ได้ประชุมครบระเบียบวาระการประชุมแล้วนะครับ  และจะขอนัดหมายการ
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ประชุมในครั้งต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  ข้อ ๒๓ เนื่องจากว่า
จะสิ้นปีงบประมาณแล้วยังมีโครงการท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย และจะต้องขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาเทศบาล ในวันจันทร์ท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ ห้องประชุม
แห่งนี้นะครับ   ผมต้องขอขอบคุณ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  
ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก   ผู้อํานวยการกอง   ท่านประธาน
ชุมชน   สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม และร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     ขอปิดการประชุมครับ 

 
เลิกประชุม 

 
เวลา ๑๑.๓๐   น.                                        

                คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

    (ลงชื่อ)      ปรีชา     สุขพานิช     ประธานกรรมการ 
                                             (นายปรีชา     สุขพานิช) 

                     (ลงชื่อ)        มติ      อังศุพันธุ์       กรรมการ 
                                             (นายมติ      อังศุพันธุ์)                               

   (ลงชื่อ)     นันทนา     แดงใหม่     กรรมการ          สําเนาถูกต้อง  
           (นางนันทนา     แดงใหม่) 

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

(ลงชื่อ)     พงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ   กรรมการ        
              (นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ)                    

   (ลงชื่อ)        สุกัญญา    ชํานิกุล       กรรมการ           
                                          (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)      

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

       (ลงชื่อ)      ธนาคม  วิมลวัตรเวที     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                                          (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)     
 


