
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี  ๓ 

วันท่ี    ๒๙   กันยายน  ๒๕๕๗      เวลา    ๑๐.๐๐   น. 
ณ  ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ช้ัน ๕   อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 

………………………..…. 
ผู้มาประชุม 
 

  ๑.  นายธนาคม  วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล 
 ๒.  นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย  รองประธานสภาเทศบาล      

๓.  นางกาญจรัตน์ ชินกุลกิจนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล   
๔.  นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นางจุรีรัตน ์  ภูห้องไสย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.  นายฉัตร  สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.  นายชลชาติ             ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๑๐. นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๑. นายปรีชา  สุขพานิช  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. นางสาวสิริรัตน์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๙. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 

๒๐. นายสุพจน์  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๑. นายสุรพจน์  หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๒.  นายสมชาย   สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒๓. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล  

ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล       ลาประชุม 
   ๒.  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
     ๑.  นายสุรวุฒ ิ  เชิดชัย    นายกเทศมนตรี 

  ๒.  นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี   
  ๓.  นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี     

  ๔.  นายบํารุง    เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี 
                     ๕.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
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   ๖.  นายรัฐนันท์   เชิดชัย   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
    ๗.  นายปุณวัช   อรรครน้อย   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
   ๘.  นายพิมล    พิทักษ์ศิลป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
   ๙.  นายวีระชัย   ทองไพบูลย์  รองปลัดเทศบาล 

 ๑๐. นายสันติ   เกิดโมฬี   รองปลัดเทศบาล  
    ๑๑. นายกัมปนาท   บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
   ๑๒. นายอํานวย  ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง  
    ๑๓. นายศักย์ศรณ์   กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
    ๑๔. นางนิลุบล   โชคบัญชา   ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
     ๑๕. นางอธิชา   รุมพล   ผู้อํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      ๑๖. นายเฉลิม    ราชอาสา    ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
     ๑๗. นายนัชรัศม์   ชูหิรัญญ์วัฒน์   ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
    ๑๘. นายวรเศรษฐ์    พฤฒิศาสตร์   ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคาร 
     ๑๙. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
           ๒๐. นางสาวนิตยา   เพลิดจันทึก     ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
    ๒๑. นางเนตรดาว  ทองประกอบ   ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 

๒๒. นางนิยดา  เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   ๒๓. นางคู่ขวัญ  บุญชัยสุข  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  ๒๔. นายนิคม     เหาะสูงเนิน    รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

๒๕. นางวริษฐา    พรรณภัทราพงษ์  ผู้อํานวยการส่วนบริการการแพทย์ 
๒๖. นายเนติวิทย์   เริงสุขพิพัฒนะ   รก. ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
๒๗. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๘. นางจิรภา     ศิริวัฒน์    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ๒๙. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๓๐. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
  ๓๑. นายสมบัติ    สังข์ในเมือง  หัวหน้างานรักษาความสงบฯ 
  ๓๒. นายรุจวิทูร  ชาติกล้า  ศรีคํา    ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๒ 
  ๓๓. นายประเวชพล   นนทะไชย  ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ ๓ 
 ๓๔. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

๓๕. นางสาวปริณดา   พิทักษ์ธานินทร์   หัวหน้าแผนงานและโครงการ  
    ๓๖. นายพูนศักด์ิ     วัฒนธนาพันธ์  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
  ๓๗. นายสายชล   ปราณีตพลกรัง    หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ 

๓๘. นางสาววาสนา  สนิทโกศัย   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว 
๓๙. นางภัทมาภรณ์  บุญชู   รก. หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 

      ๔๐. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
     ๔๑.  นางเสาวณีย์    สุจริยา   เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว 
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    ๔๒.  นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
                     ๔๓. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ   จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
   ๔๔. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    ๔๕. นายฉัตรชัย   ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
    ๔๖. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๗. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก  พนักงานจ้างท่ัวไป 
   ๔๘. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๙. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 
   ๕๐. นางสาววีณา   มานะตะคุ   พนักงานจ้างท่ัวไป 
   ๕๑. นางสาวกนกอร    บัวปลั่ง    พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ๕๒. นางสาวพรกนก   ประเสริฐพงศ์ธร   พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ๕๓. นายประสิทธิ์   มหาวีระวัฒน์     หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 
    ๕๔. นางสาวศศิกานต์     ดาดพุดซา     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔  
    ๕๖. ส.อ.อิสระ     ทองปลอดภัย    ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 
     ๕๗. นายพร   จิตรเย็น   ประธานชุมชนวัดม่วง – วัดสะแก 

๕๘. นายประมวล  เกษียรจังหรีด   ประธานชุมชนสุรวิช ั
๕๙. ร.ต.ต.ประมูล   นากกระแสร์  ประธานชุมชนจิระพัฒนา 
๖๐. ร.ต.เปลื้อง    ไกรกลาง     ประธานชุมชนท้าวสุระ – เบญจรงค์ 
๖๑. ด.ต.หญิง วิมน  ขอแนบกลาง    ประธานชุมชนทุ่งมหาชัย   

  ๖๒. นายนิวัฒน์   หวังประสบกลาง  ประธานชุมชน ๓๐ กันยาปลายนา   
   ๖๓. นายน้อย    แก้วกระจ่าง   ประธานชุมชนศาลาลอยพัฒนา 
   ๖๔. นายแสง   เลี้ยงพรม   ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ – ทุ่งสว่าง 

๖๕. นายทรงวุฒิ   เสาร์ยะวิเศษ      ประธานชุมชนวัดศาลาลอย 
   ๖๖. นายเฉลิมศักด์ิ  กุศลการณ์   ประธานชุมชนชลประทาน 

๖๗. นายประเสริฐ    จองรัตนวนิช  ประธานชุมชนรุ่งเรือง – บุญเรือง 
  ๖๘. นางนิตยา   สําเนียงใหม่   สื่อมวลชน  
    ๖๙. นางสาวณัฐกานต์  บางกระ      เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๔   จด/บันทึกการประชุม 
 เริ่มประชุม  เวลา     ๑๐.๐๐     น. 
                โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  

 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําปี  2557 

ครั้งท่ี  3  ผมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                      - ไม่มี- 
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ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  2 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี 3   ประจําปี  2557  ครั้งท่ี 2   เม่ือวันท่ี  23  กันยายน  2557 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ     

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  2๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  2๒ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                          
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปี  2557  ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน  2557  
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  2๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยวิสามัญ                      
สมัยท่ี ๓  ประจําปี 2557  ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี  ๒๓ กันยายน 2557 แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยวิสามัญ                      
สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  2557  ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี  ๒๓  กันยายน  2557 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗     ขอเชิญท่านรองขรรค์ชัย  ครับ   

นายขรรค์ชัย  สุภิมารส 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   บัญชีรายละเอียดการอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
                    ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗   จํานวน  ๘  ชุด 
      ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา  มีความจําเป็นจะขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไว้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้ 
     ฉะนั้น  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไว้
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕๙  วรรคแรก 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา อนุมัติต่อไปด้วย   
จักเป็นพระคุณยิ่ง 
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

แนบท้ายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม 52001/ 7665  ลงวันท่ี 23 กันยายน  2557 
หน่วยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 

 

ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 
หมายเหตุ 

1 งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
+ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี  1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 22,000  บาท   
เป็นเงิน  88,000  บาท 
+  เครื่องพิมพ์ิชนิดเลเซอร์ (30 หน้าต่อนาที)  
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท  เป็น
เงิน 44,000 บาท 
+  เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 
จํานวน  4  เครื่องๆ ละ 3,000  บาท เป็น
เงิน 12,000  บาท 
 

 
 

88,000 
 
 
 

44,000 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
เนื่องจากอยู่ระหว่างขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัด
นครราชสีมา  จึงไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ 

 

2 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
ประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
+  รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนท่ีเร็ว 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร เป็นรถ 
4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 2,400 
ซี.ซี. จํานวน 2 คันๆ ละ 1,850,000 บาท 
เป็นเงิน 3,700,000 บาท 

 
 
 
3,700,000 
 

 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี 
งบประมาณจึงไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2557 
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

แนบท้ายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา  ท่ี นม 52001/ 7665  ลงวันท่ี  23 กันยายน 2557 
หน่วยงาน  สํานักการคลัง 

 

ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 
หมายเหตุ 

1 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
ประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
+ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา) 
ความเร็วไม่ต่ํากว่า 40 แผ่นต่อนาทีเป็น
ระบบมัลติฟังชั่น เป็นระบบกระดาษธรรมดา
ชนิดหมึกผงย่อ-ขยายได้จํานวน 1เครื่องๆละ 
180,000  บาท 
+ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000
บีทียู พร้อมติดต้ังจํานวน 5 เครื่องๆละ 
33,000  บาท 
+ ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 6 
ตู้ๆละ 4,800 บาท 
 

 
 
 

180,000 
 
 
 
 

165,000 
 
 
 

28,800 

 
 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี 
งบประมาณจึงไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2557 

 

2 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
ประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
+ รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 7 คันละ 38,000 
บาท 

 
 
 
266,000 

เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี 
งบประมาณจึงไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2557 

 

3 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
ประจําปี พ.ศ.2557 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
+ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 
จํานวน 20 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท 
+ เครื่องพิมพ์ชนิดMUltifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
23,000 บาท  

 
 
 
600,000 
 
 
 
46,000 
 

 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี 
งบประมาณจึงไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2557 
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ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 
หมายเหตุ 

 + เครื่องพิมพ์ชนิดDot Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  
+ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(25 หน้า/นาที) จํานวน 9 เครื่องๆ ละ 
5,500 บาท  
+ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ํากว่า 880 va 
จํานวน 28 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท  
+ เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการแบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 29,000 บาท  
 

110,000 
 

49,500 
 
 

84,000 
 

29,000 

 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี 
งบประมาณจึงไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2557 
 

 

 
 
 

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
แนบท้ายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม 52001/ 7665 ลงวันท่ี 23 กันยายน  2557 

หน่วยงานสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 
หมายเหตุ 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ 
+ ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมท่ีจอดรถขนาด 
6.00×27.00 เมตร โครงสรา้งเหล็กพร้อม
มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน 
+ ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ด้านทิศ
ตะวันออกติดโรงเรียนสุขานารี) สูงประมาณ 
2.20 เมตร ยาวประมาณ 23.00 เมตร 

 
 

 
270,000 

 
 

100,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณโอน
มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เม่ือ
ปลายปีงบประมาณจึงไม่
สามารถดําเนินการจัดจ้างได้
ทันภายในปีงบประมาณ 
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ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 
หมายเหตุ 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
+ ค่ากล้องขยายผ่าตัดตาพร้อมชุดถ่ายทอด
ภาพตัวกล้องสามารถปรับกําลังขยายได้ไม่น้อย
กว่า 4 ระดับ โดยการควบคุมด้วยสวิทซ์เท้า  
มีระบบไฟปรับให้สว่างแบบต่อเนื่องมีระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณภาพออกทีวีพร้อมอุปกรณ์
ครบ  จํานวน  1 ชุด 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
+ ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2 (ทุ่งสว่าง)พ้ืนท่ีประมาณ 850 
ตารางเมตร พร้อมทําการรื้อถอน ผนังภายใน  
ฝ้าเพดาน วัสดุปูพ้ืน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
เครื่องปรับอากาศของเดิม 
 

 
 
 
 

1,400,000 
 
 
 
 
 
 
 

13,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ    
รายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.   
2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี
งบประมาณ จึงไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปี  
งบประมาณ พ.ศ.2557 
 

 

 
 
 
 
 

4 

+ ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3(สวนพริกไทย)พ้ืนท่ีประมาณ 
580 ตารางเมตร พร้อมทําการรื้อถอนรั้ว  
ผนังภายใน ฝ้าเพดานวัสดุปูพ้ืน ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศของเดิม  
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
+ รถยนต์กวาดดูดฝุ่น ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซลขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงม้าไม่
น้อยกว่า 240 แรงม้า จํานวน 1 คัน 

12,000,000 
 
 
 
 
 
16,000,000 

 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ซ่ึงเกิดข้ึน
ปลายปีงบประมาณ จึงไม่
สามารถ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
แนบท้ายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม 52001/7665  ลงวันท่ี  23  กันยายน  2557 

หน่วยงาน   สํานักการช่าง 

ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเป็น 

หมายเหตุ 

 
 

1 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
+  ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ถนนสืบศิริ แยกขวามือ ข้าง
บ้านเลขท่ี 152/2  

 
 

273,000 

เนื่องจากมีการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณ จึงไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันไดท้ันในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2557 

 
ส่วน
ควบคุมการ
ก่อสร้าง 

 
2 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
+  โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอ้ี  
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 7,500  บาท 

 
15,000 

 

เนื่องจากได้มีการโอนเงนิมาตัง้จา่ย
เป็นรายการใหม่ เม่ือปลายปี
งบประมาณจึงไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

 
ส่วน
ควบคุมการ
ก่อสร้าง 

 
3 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
+  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว)  จํานวน 2  เครื่อง ๆ ละ  
30,000  บาท 

 
60,000 

 
 

 

 
เนื่องจากได้มีการโอนเงนิมาตัง้จา่ย
เป็นรายการใหม่ เม่ือปลายปี
งบประมาณจึงไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

 
ส่วน
ควบคุมการ
ก่อสร้าง 

4 +  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)  สําหรับกระดาษ A3   
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ  8,500  บาท 
+  เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ  3,000  บาท 

25,500 
 
 

9,000 

เนื่องจากได้มีการโอนเงนิมาตัง้จา่ย
เป็นรายการใหม่ เม่ือปลายปี
งบประมาณจึงไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

ส่วน
ควบคุมการ
ก่อสร้าง 

 
5 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
+  รถบรรทุก (ดีเซล)  จํานวน 1  คัน 
 

 
787,000 

 

เนื่องจากเป็นงบประมาณรายจา่ย  
เพิ่มเติม ฉบับที ่1 ประจาํปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2557 ซ่ึงเกิดข้ึน  
ปลายปีงบประมาณจึงไม่สามารถ 
ก่อหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2557 

ส่วนการ
โยธา 

 
6 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
+  ค่าก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบ
การจราจร 
 

 
20,000,000 

 

เนื่องจากเป็นงบประมาณรายจา่ย
เพิ่มเติม ฉบับที ่1 ประจาํปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2557 ซ่ึงเกิดข้ึน  
ปลายปีงบประมาณจึงไม่สามารถ 
 ก่อหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2557 
 

ส่วนการ
โยธา 
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ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น หมายเหตุ 

 
7 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
+  ค่าขยายผิวจราจรสะพานข้าม       
ลําตะคองหลังเดอะมอลล์นครราชสีมา 

 
4,000,000 

เน่ืองจากเป็นงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี1ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปีงบ 
ประมาณจึงไม่สามารถก่อหน้ีได้ทันใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง 

 
8 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
+  รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ
กระบะเทท้าย   จํานวน 1  คัน 
+  รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ 
จํานวน 1  คัน 

 
2,200,000 

 
1,250,000 

เน่ืองจากเป็นงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี1ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปีงบ 
ประมาณจึงไม่สามารถก่อหน้ีได้ทันใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
ส่วนช่าง
สุขาภิบาล 

 
9 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
+  พัดลมระบายอากาศ  
จํานวน 1  เครื่อง 

 
180,000 

เน่ืองจากเป็นงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี1ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปีงบ 
ประมาณจึงไม่สามารถก่อหน้ีได้ทันใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
ส่วนช่าง
สุขาภิบาล 

 
10 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
+  เครื่องป่ันไฟ  จํานวน 1  เครื่อง 

 
490,000 

เน่ืองจากเป็นงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี1ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปีงบ 
ประมาณจึงไม่สามารถก่อหน้ีได้ทันใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
ส่วนช่าง
สุขาภิบาล 

 
11 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
+  กล้องวัดอุณหภูมิ จํานวน 1 เครื่อง 

 
160,000 

เน่ืองจากเป็นงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี1ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปีงบ 
ประมาณจึงไม่สามารถก่อหน้ีได้ทันใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

ส่วนช่าง
สุขาภิบาล 

 
12 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
+  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว) จํานวน 2  เครื่อง  ๆ ละ 
30,000  บาท 
+  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)  สําหรับกระดาษ A3   
จํานวน 1  เครื่อง 
+  เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1  เครื่อง 

 
60,000 

 
 
 

8,500 
 
 

3,000 
 

 
 
เน่ืองจากเป็นงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ่ึงเกิดข้ึน 
ปลายปีงบประมาณจึงไม่สามารถ 
ก่อหน้ีได้ทันในปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2557 

ส่วนช่าง
สุขาภิบาล 

๑๓ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
+  รถบรรทุก (ดีเซล)  จํานวน 1  คัน 
 

 
787,000 

 

เน่ืองจากเป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ซ่ึงเกิดขึ้นปลายปีงบประมาณจึงไม่สามารถ
ก่อหน้ีได้ทันในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

ส่วนควบคุม
อาคารและ 
ผังเมือง 
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
แนบท้ายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี  นม 52001/7665 ลงวันท่ี  23  กันยายน  2557 

หน่วยงานสํานักการศึกษา 

ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 
หมายเหตุ 

 
1 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
 ครุภัณฑ์สํานักงาน 
    +เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ชนิด
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 8 
เครื่องๆละ 37,000 บาท  (ร.ร.ท 5) 
    +ตู้เต้ียโครงเหล็ก กรุสมาร์ทบอร์ด ขนาด
ไม่น้อยกว่า 0.40X2.60X0.80 เมตร 
จํานวน 6 ตู้ๆละ 14,500 บาท เป็นเงิน 
87,000 บาท (ร.ร.ท 2) 
    +ตู้เต้ียโครงเหล็ก กรุสมาร์ทบอร์ด ขนาด
ไม่น้อยกว่า 0.40X2.70X0.80 เมตร 
จํานวน 24 ตู้ๆละ 15,500 บาท เป็นเงิน 
372,000 บาท  (ร.ร.ท 2) 
    +ตู้เต้ียโครงเหล็ก กรุสมาร์ทบอร์ด ขนาด
ไม่น้อยกว่า 0.40X5.75X0.80 เมตร 
จํานวน 6 ชุดๆละ 32,000 บาท เป็นเงิน 
192,000 บาท  (ร.ร.ท 2) 
    +ตู้เต้ียโครงเหล็ก กรุสมาร์ทบอร์ด ขนาด
ไม่น้อยกว่า 0.40X6.10X0.80 เมตร 
จํานวน 6 ชุดๆละ 33,000 บาท เป็นเงิน 
198,000 บาท   (ร.ร.ท 2) 
   +ตู้ไม้ ขนาด 2.80X0.50X2.72 เมตร 
จํานวน1 ตู้เป็นเงิน50,000 บาท  
(ร.ร.ท 2) 
   +ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม  15 ลิ้นชัก 
จํานวน 4 ตู้ๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 
12,800 บาท  (ร.ร.ท 4) 
   +ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก 
จํานวน 30 ตู้ๆละ 4,200 บาท เป็นเงิน 
126,๐00 บาท  (ร.ร.ท 4) 

 
 

296,000 
 

 
 87,000 

 
 
 

372,000 
 
 
 

192,000 
 
 
 

198,000 
 
 
 

50,000 
 
 

12,800 
 
 

126,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี
งบประมาณ จึงไม่สามารถ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น หมายเหตุ 

 +ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน ตอนบน
เป็นกระจกตอนล่างเป็นบานทึบขนาดไม่น้อย
กว่า 46X16X34 นิ้ว จํานวน 6 ตู้ๆละ 
7,500 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท    
(ร.ร.ท 4) 

45,000   

 
2 
 

งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  +รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 
4สูบ  จังหวะ กําลัง 130 แรงม้า เครื่องยนต์
ดีเซลไม่ต่ํากว่า 2900 ซีซีจํานวน 2 คันๆ ละ
1,400,000บาทเป็นเงิน2,800,000 บาท   
(ร.ร.ท 3,ร.ร. ท.4) 
  + รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 
1 คัน   

 
 

2,800,000 
 
 
 
 

787,000 

 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี
งบประมาณ จึงไม่สามารถ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

 
3 

งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
  +เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 
ชุด เป็นเงิน 24,000 บาท  
(ร.ร.ท 5) 
  +เครื่องเล่น DVD สามารถเล่นแผ่นCD, 
CD-R,MP3 พร้อมรีโมท จํานวน 20 เครื่องๆ 
ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท   
(ร.ร.ท 2) 

 
 

24,000 
 
 

60,000 

 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี
งบประมาณ จึงไม่สามารถ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

 
4 

งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 +กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  
 -ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิเซล
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท  
ร.ร. ท.2 
 -ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิเซล
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท  
ร.ร. ท.4 
+เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  
-ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI  Lumens 
จํานวน 8 เครื่องๆละ 24,000 บาท 

 
 

16,000 
 
 
 
 
 
 

309,000 
 

 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี
งบประมาณ จึงไม่สามารถ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น หมายเหตุ 

 เป็นเงิน 192,000 บาท ของ ร.ร.ท.2    
-ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 
จํานวน 3 เครื่องๆละ 39,000บาท เป็นเงิน 
117,000 บาท   ร.ร.ท. 5 

   

 +จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว จํานวน 
11 จอๆ ละ 9,900 บาท เป็นเงิน 
108,900 บาท   
(ร.ร.ท2 จํานวน8 อ) (ร.ร.ท.5 จํานวน 3 จอ) 
+โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว 
ความละเอียดจอภาพ1920X1080 พิกเซล 
จํานวน 16 เครื่องๆละ18,000 บาท เป็น
เงิน 288,000 บาท   
(ร.ร. ท 4 จํานวน 6 เครื่อง)  
(ร.ร. ท 5 จํานวน 10 เครื่อง) 

    108,900 
 
 
 

 
288,000 

 
 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี
งบประมาณ จึงไม่สามารถ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

 

 
5 
 

 งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
+เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน(จอ 
ขนาดไม่น้อยกว่า18 นิ้ว)จํานวน 60 เครื่องๆ 
ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท  
 (ร.ร.ท 2 จํานวน 40 เครื่อง)  
 (ร.ร.ท 5 จํานวน 20 เครื่อง) 
+เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 5 เครื่องๆ ละ  
25,000บาท เป็นเงิน 125,000 บาท  
 (ร.ร.ท 2 จํานวน 4 เครื่อง)  
 (ร.ร.ท 5 จํานวน 1 เครื่อง) 
+เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  
ขาวดํา(18 หน้า/นาที) จํานวน 2เครื่อง  
เครื่องๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 
บาท  (ร.ร. ท 2) 
+เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 
34,400 บาท  (ร.ร. ท 2 จํานวน 5 เครื่อง ) 
(ร.ร. ท 5 จํานวน 3 เครื่อง ) 

 
 

900,000 
 
 
 
 

125,000 
 
 

  
 

7,000 
 
 
 

๓๔,๔๐๐ 
 

 
 
 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี
งบประมาณ จึงไม่สามารถ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 
หมายเหตุ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน  
6,000 บาท  (ร.ร. ท 5) 
+จอภาพแบบ LCD หรือLED ขนาดไม่น้อย
กว่า 20 นิ้ว จํานวน 20 จอๆละ 3,500 
บาท เป็นเงิน 70,000 บาท  (ร.ร. ท 2) 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
+ ค่าก่อสร้างอาคารโครงเหล็กคลุมสนาม
บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพา
วิทยากร) ขนาด 19.00×38.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีประมาณ  722 เมตร 
+ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เคหะประชาสามัคคี ขนาดประมาณ 
20.00×32.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
640ตารางเมตร โครงสร้าง ค.ส.ล. 1 ชั้น  
จํานวน 1 หลัง 
+ ค่าปรับปรุงรางระบายน้ําฝนและระบบ
ระบายน้ํา อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 
3(ยมราชสามัคคี) โดยติดต้ังรางระบายน้ําฝน
ยาวประมาณ33.00 เมตร ปรับปรุงดาดฟ้า
อาคารเรียน 1 โดยทาน้ํายากันน้ําซึม ปู
กระเบ้ืองดาดฟ้า และต่อท่อน้ําฝนลงสู่ท่อ
ระบายน้ําหน้าโรงเรียน 
 + ค่าปรับปรุงโรงอาหาร อาคารเรียน 4 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) รื้อถอน
เคาเตอร์จําหน่ายอาหารของเดิม และทําการ
ก่อสร้างใหม่ พร้อมปูกระเบ้ืองโรงอาหาร 
พ้ืนท่ี ประมาณ 750 ตารางเมตร 
+ ค่าปรับปรุงลานสนามหน้าเสาธงโรงเรียน
เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) โดยเทพ้ืน ค.ส.ล.
หนา0.10 เมตร พ้ืนท่ีประมาณ 1,170 
ตารางเมตร พร้อมเคลือบผิวสนามด้วยระบบ
สีอะคริลิคพ้ืนท่ีประมาณ 550 ตารางเมตร 
 

6,000 
 
 

70,000 
 
 
 
 

 
4,300,000 

 
 
 

7,500,000 
 
 
 
 

320,000 
 
 
 
 
 
 

1,500,000 
 
 
 
 

1,200,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ   
รายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.   
2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี 
งบประมาณ จึงไม่สามารถ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเป็น 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์โดย
ทําการปรับปรุงบริเวณภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย์ พร้อมห้องน้ํา-
ห้องส้วม และระบบสุขาภิบาล 
+ ค่าปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วมและห้องพักครู
อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพา
วิทยากร)  ปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วมของเดิม
เปลี่ยนแปลงเป็นห้องพักครู จํานวน 3 ห้อง
รื้อถอน ห้องน้ําห้องส้วมของเดิม โดยทําการ
รื้อถอนสุขภัณฑ์ กระเบ้ืองปูพ้ืนกรุผนัง ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาลของเดิม
พร้อมทําการติดต้ังใหม่ จํานวน 5 ห้อง 
+ ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียน
เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) โดยปูกระเบ้ือง
พ้ืนห้องเรียนพร้อมติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง 
ทาสีภายนอกและภายในอาคาร รื้อถอนฝ้า
ชายคาและวัสดุมุงหลังคาชายคาเดิม พร้อม
ทําการติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรดลอน และฝ้า
ชายคา พ้ืนท่ีประมาณ 600 ตารางเมตร 

2,900,000 
 
 
 

2,300,000 
 
 
 
 
 
 

 
2,700,000 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี
งบประมาณ จึงไม่สามารถ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

 

 
 
 

7 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
ประจําปี พ.ศ.2557 
งานระดับมัธยมศึษา 
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
+  เก้าอีขาเหล็ก ท่ีนั่งกลมปรับข้ึน – ลงชนิด
แกนเดียว จํานวน 30 ตัวๆ ละ 1,500 บาท 
เป็นเงิน 45,000 บาท  (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 300 X 400 จุดต่อตารางนิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 130,000  บาท 
(ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  โต๊ะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอ้ี ขนาดโครงเหล็กมีชั้นเลื่อนวางคีย์บอร์ด 
และช่องวาง CPU พร้อมเก้าอ้ีนวมโครงเหล็ก 
จํานวน 34 ชุดๆ ละ 6,000  บาท เป็นเงิน 
204,000 บาท  (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
 

 
 
 
 

45,000 
 
 

 
130,000 

 
 

 
204,000 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 
1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ซ่ึงเกิดข้ึน
ปลายปี 
งบประมาณจึงไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2557 
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ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเป็น 

หมายเหตุ 

 +  โต๊ะอเนกประสงค์บุโฟเมก้าสีขาว  
ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 
30X72X29 นิ้ว  จํานวน  20 ตัวๆ ละ 
3,000  บาท (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  รถเข็นฟุตบอล ทําด้วยตะแกรงเหล็กมี
ล้อเลื่อนขนาดไม่น้อยว่า 80X100X75ซม. 
จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 9,600 บาท 
(ร.ร.กีฬา ท.นม.) 

60,000 
 
 

 
9,600 

  

 
 

8 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
ประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
+  กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จํานวน 5 
เครื่องๆ ละ 10,000  บาท  เป็นเงิน 
50,000 บาท (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  กล้องถ่ายวีดิโอแบบ HD จาํนวน 5 เครื่องๆ 
ละ 60,000 บาท เป็นเงิน 300,000  บาท  
(ร.ร.กีฬา ท.นม.) 

 
 
 

50,000 
 
 
 

300,000 
 

 

 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 
1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ซ่ึงเกิดข้ึน
ปลายปีงบประมาณจึงไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ในปีงบประมาณ 2557 

 

 
 

9 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
ประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
+  เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอลชนิดพกพา 
จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท  เป็นเงิน 
20,000 บาท   (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  เตียงพยาบาล ทําด้วยไม้ ขนาด 5 ฟุต
พร้อมท่ีนอน จํานวน8 ชุดๆ ละ 4,000 บาท 
เป็นเงิน 32,000  บาท  (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 

 
 
 

20,000 
 
 

32,000 

เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 
1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ซ่ึงเกิดข้ึน
ปลายปีงบประมาณจึงไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ในปีงบประมาณ 2557 

 

 
 

10 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
ประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
+  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งแบบสะพาย 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 
19,000  บาท   
(ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
 
 

 
 
 

19,000 

เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 
1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ซ่ึงเกิดข้ึน
ปลายปีงบประมาณจึงไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ในปีงบประมาณ 2557 
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ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเป็น 

หมายเหตุ 

 
11 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
ประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์โรงงาน 
+  ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 7,000  บาท  
 (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  สว่านไฟฟ้าปรับระดับได้ 3 ระดับ  
ขนาด 24 มิล จํานวน  2 เครื่องๆ ละ 
9,000  บาท เป็นเงิน 18,000 บาท    
(ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
 

 
 
 

7,000 
 
 

18,000 
 
 
 
 

เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปี
งบประมาณจึงไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2557 

 

 
 

12 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
ประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์กีฬา 
+  คานยกน้ําหนักชาย 20 กิโลกรัม จํานวน 
10 อันๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 
350,000บาท 
(ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  คานยกน้ําหนักหญิง 15 กิโลกรัม จํานวน 
5 อันๆ ละ 34,800 บาท เป็นเงิน 
174,000 บาท (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  จักรขว้างไฟเบอร์ ขนาด 1 กิโลกรัมจํานวน 
4 อันๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000 
บาท (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  จักรขว้างไฟเบอร์ ขนาด 1.5 กิโลกรัม 
จํานวน 4 อันๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท    (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  จักรขว้างไฟเบอร์ ขนาด 2 กิโลกรัม 
จํานวน 4 อันๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท  (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  แผ่นน้ําหนัก 10 กิโลกรัม จํานวน 20 
แผ่นๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 130,000 
บาท  (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  แผ่นน้ําหนัก 15 กิโลกรัม จํานวน 20 
แผ่นๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 140,000  
บาท  (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 

 
 
 

350,000 
 
 
 

174,000 
 
 

6,000 
 

 
7,200 

 
 

7,200 
 
 

130,000 
 
 

140,000 
 

 

 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 
1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ซ่ึงเกิดข้ึน
ปลายปี 
งบประมาณจึงไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2557 
 
 

 



18 
 

ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น หมายเหตุ 

 +  แผ่นน้ําหนัก 2.5 กิโลกรัม จํานวน 20 
แผ่นๆ ละ1,500บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
(ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  แผ่นน้ําหนัก 20กิโลกรัมจํานวน 20 แผ่นๆ 
ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท  
(ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+ แผ่นน้ําหนัก 25 กิโลกรัมจํานวน 20 แผ่นๆ 
ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท  
(ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  แผ่นน้ําหนัก 5 กิโลกรัม จํานวน 20 แผ่นๆ 
ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 50,000  บาท  
(ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  แหลนอลูมิเนียม ขนาด 400 กรัม จํานวน
2 อันๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 
บาท  (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  แหลนอลูมิเนียม ขนาด 500 กรัม จํานวน  
2 อันๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 42,000 
บาท  (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
 +  แหลนอลูมิเนียม ขนาด 600 กรัม จํานวน 
2 อันๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 
บาท (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
 +  แหลนอลูมิเนียม ขนาด 700 กรัม จํานวน 
2 อันๆ ละ 23,000  บาท  เป็นเงิน 
46,000 บาท    (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 
+  แหลนอลูมิเนียม ขนาด 800 กรัม จํานวน 
2 อันๆ ละ 24,000  บาท  เป็นเงิน 
48,000 บาท (ร.ร.กีฬา ท.นม.) 

30,000 
 
 

150,000 
 
 

160,000 
 
 

50,000 
 
 

40,000 
 
 

42,000 
 
 

44,000 
 
 

46,000 
 
 

48,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 
1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ซ่ึงเกิดข้ึน
ปลายปี 
งบประมาณจึงไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2557 

 

 
 

13 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1
ประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์อ่ืน 
+  แท่นรับรางวัล  จํานวน 2 แท่นๆ ละ 
6,500 บาท  เป็นเงิน 13,000 บาท 
   
 
 

 
 
 

13,000 

เนื่องจากเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 
1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ซ่ึงเกิดข้ึน
ปลายปี 
งบประมาณจึงไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2557 
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

แนบท้ายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม 52001/ 7665 ลงวันท่ี  23 กันยายน  2557 
หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน 

 

ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเป็น 

หมายเหตุ 

 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 
+ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
   ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ 
   ขนาด 9000 บีทียู จํานวน  1  เครื่อง 
 
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
+ เครื่องส่งวิทยุ FM ขนาด 500 วัตต์ จํานวน  
  1 เครื่อง พร้อมชุด Stereo  Encoder,  
  หูฟังชนิด Dynamic, Neodym-magnet  
  จํานวน 1 อัน และไมโครโฟนแบบมีสาย  
  จํานวน 2 ตัว                     
+ เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล  
  จํานวน 1 เครื่อง 
 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
+ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
   (30 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง 

 
 
 

  13,000 
 
 
 

 
307,000 

 
 
 
 

  3,000 
 
 

11,000 

 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากเป็นงบประมาณโอน
มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ระหว่างปีงบประมาณ จึงไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

4 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
+ จอ LEDขนาดไม่น้อยกว่า 9.00×5.0เมตร 
  พร้อมโครงสร้างรองรับจอเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ควบคุมจอและกล้อง cctv  จํานวน 1 ชุด 

 
 
 
4,500,000 

 
 
เน่ืองจากเป็นงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเตมิฉบับท่ี 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ซ่ึงเกิดข้ึนปลายปีงบประมาณ จึง
ไม่สามารถ 
ก่อหน้ีผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

แนบท้ายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมาท่ี นม 52001/ 7665 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2557 
หน่วยงาน  กองสวัสดิการสังคม 

 

ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 
หมายเหตุ 

 
1 
 

2 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
+ ปรับปรุงห้องประชุมกองสวัสดิการ
สังคม ชั้น 2  
+ ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงาน 
กองสวัสดิการสังคม ( ห้องประชุมเดิม ) 

 
856,000 

 
300,000 

 
 

 
เน่ืองจากเป็นงบประมาณโอนมา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ระหว่าง
ปีงบประมาณ  จึงไม่ สามารถ
ก่อหน้ีผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
3 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
  +   เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน แบบแยกส่วน ชนิดขนาด 
40,000 BTU พร้อมติดต้ัง จํานวน  
3 เครื่องๆละ  51,000 บาท เป็นเงิน 
153,000 บาท และขนาด 24,000 
BTU พร้อมติดต้ัง (ฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5) จํานวน 2 เครื่องๆละ  
33,000 บาท 

 
219,000 

 

  
เนื่องจากได้มีการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 1 ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557  
จึงไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันใน  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 

 
4 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   + เครื่องรับ-ส่งวิทยุ แบบมือถือ 
จํานวน 5 เครื่องๆละ 12,000 บาท  

 
60,000 

 

เน่ืองจากได้มีการตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ 
ฉบับท่ี 1 ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557  
จึงไม่สามารถก่อหน้ีได้ทันใน  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 

 
5 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   +เครื่องเสียงพกพา  จํานวน 86 ชุดๆ  
ละ 8,000 บาท  

 
688,000 

 

เน่ืองจากได้มีการตั้ง 
 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 ฉบับท่ี 1 ประจําปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2557  
 จึงไม่สามารถก่อหน้ีได้ทันใน  
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 

 
6 
 

7 

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
    + ค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนย่าโม 4  
    + ค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนอบอุ่นพัฒนา 

 
500,000 

 
750,000 

 เน่ืองจากได้มีการตั้ง 
 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 ฉบับท่ี 1 ประจําปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2557  
 จึงไม่สามารถก่อหน้ีได้ทันใน  
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

แนบท้ายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม 52001/ 7665  ลงวันท่ี 23 กันยายน  2557 
หน่วยงาน  สํานักการประปา 

 

ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเป็น 

หมายเหตุ 

 
1 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
+ รถจักรยายนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า110 ซีซี  
จํานวน  10  คันๆ ละ  38,000 บาท 

 
 

380,000 
 
 

เนื่องจากเป็นงบประมาณโอน
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ  จึงไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 

 

 
2 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
+  เครื่องโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา
ได้ครั้งละ  ๒๐  แผ่น  จํานวน  1  เครื่อง 

 
 

18,000 

เนื่องจากเป็นงบประมาณโอน
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ  จึงไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 

 

 
3 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
+ เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  
18  นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง 
+  เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA 
จํานวน  1  เครื่อง 

 
 

22,000 
 
 

3,000 

 
เนื่องจากเป็นงบประมาณโอน
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ  จึงไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 

 

 
 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 

ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  2๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  2๒ ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗     
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  2๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗     
ขอได้โปรดยกมือครับ     แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗     
ขอได้โปรดยกมือครับ 
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 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง   ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556       เชิญท่านรองขรรค์ชัย ครับ 

นายขรรค์ชัย  สุภิมารส 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   บัญชีรายละเอียดการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ปีงบประมาณ   
                    พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน  ๒  ชุด 
            ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา  มีความจําเป็นจะขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ของปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
         ฉะนั้น  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินของ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ไว้
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕๙  วรรคสอง 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา อนุมัติต่อไปด้วย   
จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ  2556 
แนบท้ายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม 52001/ 7666 ลงวันท่ี  23  กันยายน  2557 

หน่วยงาน  สํานักการช่าง 
 

ลําดับ รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเป็น 

หมายเหตุ 

 
1 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
+  ค่าติดต้ังเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 
(จ่ายจากรายได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9,000,000 

 
เนื่องจากได้ดําเนินการจัด
จ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ไป
แล้ว 2 ครั้ง  แต่คุณสมบัติ
ของครุภัณฑ์คลาดเคลื่อน 
จึงได้กําหนดคุณสมบัติของ
ครุภัณฑ์ใหม่  ขณะนี้อยู่
ระหว่างการประกาศฯ  
ครั้งท่ี 3 
 

ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง 
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
แนบท้ายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม 52001/ 7666 ลงวันท่ี  23  กันยายน  2557 

หน่วยงาน สํานักการศึกษา 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้(บาท) 

เหตุผลและความจําเป็น 

 
1 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
+โรงเรียนเทศบาล 4  (เพาะชํา) ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งจํานวน  2  รายการ 
เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบพร้อมอุปกรณ์ฝึก 
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนพร้อมอุปกรณ์ฝึก 

 
194,000 

 
อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา 

 
2 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
+  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบท่ี 1            
-โรงเรียนเทศบาล 2  จํานวน 30 เครื่อง ๆ ละ 
22,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 5  จํานวน 20 เครื่องๆ ละ 
22,000 บาท 

 
 

660,000 
 

440,000 
 

การตั้งงบประมาณและคุณสมบตัิของ
ครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ICT 
ปี 2557 และราคาจริงตาม
ท้องตลาดอยู่ระหว่างการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเพื่อ
นําเข้าสภาท้องถ่ินฯ อนุมัต ิ

3 +โรงเรียนเทศบาล 3  เครื่องพิมพ์เลเซอร์           
 จํานวน 2  เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 
+โรงเรียนเทศบาล 3  เครื่องพิมพ์เลเซอร์(ขาว-ดํา)            
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,500  บาท 
+โรงเรียนเทศบาล 3 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการ
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง 

36,000 
 

17,500 
 

22,000 
 

การตั้งงบประมาณและคุณสมบตัิของ
ครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ICT 
ปี 2557 และราคาจริงตาม
ท้องตลาดอยู่ระหว่างการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเพื่อ
นําเข้าสภาท้องถ่ินฯ อนุมัต ิ

4 +โรงเรียน ท. 2เครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction             
แบบ ฉีดหมึก 5 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท 
+โรงเรียน ท.2 จอภาพ ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
20 นิ้ว จํานวน  20  เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท 
+โรงเรียน ท. 2 เครื่องพิมพ์ Photo   
จํานวน  1 เครื่อง 
+เครื่องสํารองไฟ  ท.2 จํานวน 30  เครื่องๆ ละ 
3,000 บาท 
+เครื่องสํารองไฟ ท. 5 จํานวน 20  เครื่องๆ ละ 
3,000 บาท 

21,000 
 

70,000 
 

7,000 
 

90,000 
 

60,000 
 

การตั้งงบประมาณและคุณสมบตัิของ
ครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ICT 
ปี 2557 และราคาจริงตาม
ท้องตลาดอยู่ระหว่างการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเพื่อ
นําเข้าสภาท้องถ่ินฯ อนุมัต ิ
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ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  2๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  2๒ ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  2๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  แล้วนะครับ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557   
เชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
      ด้วยสํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินโครงการก่อสร้างระบบ
ประปา  ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เทศบาลนคร
นครราชสีมา ซ่ึงเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จึงจําเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยค่างาน
สิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยคิดจากการ  ส่งงานครั้งท่ี ๒๘-๒๙ 
รวม ๑๐ งวดงาน และเทศบาลได้รับแจ้งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินชดเชยได้ จํานวน 
๖,๖๘๗,๑๓๓.๔๔ บาท โดยจดัสรรเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จากงบกลาง เพ่ือเบิกจ่ายจํานวนเงิน ๔,๖๘๐,๙๙๓.๔๑ บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 
๗๐ และให้เทศบาลนครนครราชสีมาเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลสมทบอีก
จํานวน ๒,๐๐๖,๑๔๐.๐๓ บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ทําให้งบประมาณ ท่ีตั้งไว้
ไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย จึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิมในรายการดังกล่าว 
โดยโอนลดจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายจ่ายงบกลางอ่ืน ค่าชําระดอกเบ้ีย 
รายการค่าชําระดอกเบ้ียเงินกู้   บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นเงิน ๒,๐๐๖,๕๐๐.- บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 
               โอนเพ่ิม 
               แผนงานการพาณิชย์ 
               งานกิจการประปา 
               งบลงทุน       
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      
               ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
                รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
จํานวน ๑๑๓,๕๑๐.- บาท        ยังไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากได้รับแจ้งอนุมัติให้เบิก
จ่ายเงินชดเชยจากการส่งงานครั้งท่ี ๒๘-๒๙  เพ่ิมอีกจํานวน ๑๐ งวด ตามหนังสือ
จังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม ๐๐๒๓.๓/๑๘๒๐๖ ลงวันท่ี   ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗                                            
จึงขอโอนเพ่ิมเป็นเงิน ๒,๐๐๖,๕๐๐.- บาท             
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       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนคราชสีมาพิจารณาการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามข้อ ๒๗ * ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง. 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท.พันตรีวินัย  ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผมพันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา  ในญัตตินี้กระผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าเป็นญัตติ
ของสํานักการประปาคือช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนและได้ข่าวว่าฝนไม่ตกเหนือเข่ือน 
ผมอยากสอบถามสํานักการประปา  และฝ่ายบริหารเรื่องสถานการณ์ของน้ําประปาว่า
ปริมาณน้ํามีเพียงพอท่ีจะพอใช้ถึงปีหน้าหรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ  ก่อนอ่ืนต้อง
ขอขอบคุณครับ  เพราะเรื่องน้ําเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรครับ  ปริมาณน้ําจริงๆ แล้วถ้า
ถามว่าปริมาณน้ําเพียงพอกับการผลิตน้ําประปาหรือไม่   แต่ว่าปริมาณการปล่อยน้ําก็
ข้ึนอยู่กับช่วงเวลาท่ีทางชลประทานได้ประสานกับเทศบาลในส่วนของลําตะคองนะครับ  
และในการผลิตน้ําประปาท่ีหนองบอนยังใช้งานได้   บางช่วงท่ีเราเห็นว่าปริมาณน้ําใน
ลําตะคองมีปริมาณน้อยก็ยังไม่กระทบถึงเทศบาล  แต่ว่าช่วงนี้ลํามูลยังมีน้ําท่ีใช้สําหรับ  
การผลิตน้ําประปายังเป็นไปได้ด้วยดี  และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีการ
ประชุมร่วม โดยผ่านทางท่านนายอําเภอไปยังพ่ีน้องประชาชนเพ่ือรวบรวมข้อมูลอีกครั้ง 
ในกรณีท่ีเทศบาลนครนครราชสีมาขอน้ําจากเข่ือนลําแชะไปใช้ในการผลิตน้ําประปา
เพ่ือการสาธารณูปโภค  ก็อยากให้ความม่ันใจได้ว่าเรื่องการผลิตน้ําประปายังสามารถ
ทําได้ประมาณ ๘๐ เปอร์เซนต์ก็เป็นข้อมูลล่าสุด  ในส่วนต่อมาท่ีจะผลักดันดําเนินการ
วางรางท่ีจะนําน้ําจากลําตะคองมาสู่เทศบาลเรายังติดตามผลอยู่ ก็ต้องใช้เวลาพอ 
สมควร แต่ถ้าเราสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จก็จะผลดีในการผลิตน้ําประปาครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขนุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  2๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  2๒ ท่าน 

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้  
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขนุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  2๑  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  22  ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557   แลว้นะครับ                             
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557    
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ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษา 
นายกเทศมนตรี    เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล 
ผู้อํานวยการสํานัก   ผู้อํานวยการกอง   ท่านประธานชุมชน    สื่อมวลชน  และ
ข้าราชการทุกท่าน  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาล
ในวันนี้     ขอปิดการประชุมครับ 

 
 
 
เลิกประชุม 

 
เวลา ๑๑.๐๐   น.                                        

                คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี           กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

    (ลงชื่อ)      ปรีชา     สุขพานิช     ประธานกรรมการ 
                                             (นายปรีชา     สุขพานิช) 

                     (ลงชื่อ)        มติ      อังศุพันธุ์       กรรมการ 
                                             (นายมติ      อังศุพันธุ์)                               

   (ลงชื่อ)     นันทนา     แดงใหม่     กรรมการ            
           (นางนันทนา     แดงใหม่) 

    (ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย กรรมการ       
             (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                        

(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)     
          
                                

 
 

 


