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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๕

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ  หองประชุมกาญจนาภิเษก ช้ัน ๕ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป

………………………..….
ผูมาประชุม

๑. นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาล
๒. นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายกองเกียรติ วงศนิยม สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นางจุรีรัตน ภูหองไสย สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายฉัตร สุภัทรวณิชย สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายชลชาติ            ตันจินดาประทีป สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นางนันทนา แดงใหม สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นางสาวปยภรณ คงศักดิ์ตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายปกปอง ปุสุรินทรคํา สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายพงษศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายภิญโญ วัจนศิริเสถียร สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายมติ อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นางสาวมารยาท พิมพปรุ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. พันตรีวินัย สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗. นายสุรชัย เลี้ยงอักษร สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นางสาวสิริรัตน คุประตกุล สมาชิกสภาเทศบาล
๑๙. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภาเทศบาล
๒๐. นายสุพจน ไทยสมัคร สมาชิกสภาเทศบาล
๒๑. นายสมชาย สถิตเดชกุญชร สมาชิกสภาเทศบาล
๒๒. นายสุรพจน หลอธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล
๒๓. นายอารมณ ทางตะคุ เลขานุการสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
๑. นางกาญจรัตน ชินกุลกิจนิวัฒน สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม
๒. นายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี
๒. นายบุญเหลือ เจริญวัฒน รองนายกเทศมนตรี
๓. นายพงษเลิศ สุภัทรวณิชย รองนายกเทศมนตรี
๔. นายบํารุง เจริญพจน รองนายกเทศมนตรี
๕. นายอุทัย ม่ิงขวัญ รองนายกเทศมนตรี
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๖. นายเชลงศักดิ์ มานุวงศ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
๗. นางประภาพร อินทรานุปกรณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
๘. นายศุภโชค นันทคุณาธิป เลขานุการนายกเทศมนตรี
๙. นายคํารณ สมบูรณรัตน รองปลัดเทศบาล
๑๐. นายวีระชัย ทองไพบูลย รองปลัดเทศบาล
๑๑. นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาล
๑๒. นายอํานวย ปราณีตพลกรัง ผูอํานวยการสํานักการชาง
๑๓. นายจิรศักดิ์ กีรติวรการ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
๑๓. นางนิลุบล โชคบัญชา ผูอํานวยการสํานักการคลัง
๑๔. นางอธิชา รุมพล ผูอํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑๕. นายประสิทธิ์ มหาวีระวัฒน แทน ผอ.สวนควบคุมการกอสราง
๑๖. นายธนปกรณ วิไลพันธ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
๑๗. นางสาวนิตยา เพลิดจันทึก ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
๑๘. นางเนตรดาว ทองประกอบ ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
๑๙. นางนิยดา เบ็ญจมาศ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
๒๐.นางคูขวัญ บุญชัยสุข ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๒๑. นายนิคม เหาะสูงเนิน รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
๒๒. นางสาววนัทนี ฮิมหม่ันงาน ผูอํานวยการสวนบริหารธุรกิจการประปา
๒๓. นายเนติวิทย เริงสุขพิพัฒนะ รก. ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล
๒๔. นายนิวัฒน ศรีมะเริง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป
๒๕. นางฉันทจิต หม่ันมา หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
๒๖. นางผุสดี รวมสมุห หัวหนางานธุรการ
๒๗. นางสาวอัมพร ชํานาญดี หัวหนางานควบคุมเทศพาณิชย
๒๘. นายบุญเชิด พิณปรุ หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ
๒๙. นายประเวชพล นนทะไชย ผูจัดการสถานธนานุบาลฯ ๓
๓๐. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ
๓๑. นางสาวปริณดา พิทักษธานนิทร หัวหนาแผนงานและโครงการ
๓๒. นายสายชล ปราณีตพลกรัง หัวหนาฝายบริการและเผยแพร
๓๓. นางสาววาสนา สนิทโกศัย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๗ว
๓๔. นายวิสฐิ วรแสน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕
๓๕. นางสาวณัฐกานต บางกระ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓
๓๖. นางมาลิสา อธิเตโชกุล เจาพนักงานธุรการ ๕
๓๗. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ   จิตตพงษ เจาหนาท่ีธุรการ ๓
๓๘. นายนิพนธ โอภาโส ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๓๙. นายฉัตรชัย ชางเติม ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
๔๐. นายกิตติวัฒน ดานกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๔๑. นายสุชาติ เพ็งกระโทก พนักงานจางท่ัวไป
๔๒. นางสาวสมหญิง กลากลาง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
๔๓. นายสิทธิพงษ กลามกระโทก พนักงานจางท่ัวไป
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๔๔. นางสาววีณา มานะตะคุ พนักงานจางท่ัวไป
๔๕. นางศศิกานต อุดรไสว เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๔
๔๖. นายภัคคริชญ ประสิทธิ์ หัวหนางานสงเสริมการทองเท่ียว
๔๗. นางเสาวณีย สุจริยา เจาพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
โดย  นายอารมณ    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกไดมาครบองคประชุม
ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดกรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมตอไป   กราบเรียนเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๖
ครั้งท่ี ๕ ผมขอนําเขาสูระเบียบวาระการประชุมนะครับ
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

-ไมมี-
ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 2
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒๔
กันยายน 2556
สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความท่ีไดกลาวไว   ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกขอแกไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๙ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน

สมาชิกทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน 2556
ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘ ทาน

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน 2556 แลว
นะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2556 ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน 2556

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักปลัดเทศบาล) เชิญทานรองบุญเหลือ ครับ

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี

เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สิ่งท่ีสงมาดวย    บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน

จํานวน 1 ชุด
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ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา  มีความจําเปนจะขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้
ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2556 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ไวเบิก
จายในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดท่ีแนบมาพรอม
หนังสือฉบับนี้

ฉะนั้น    จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ขออนุมัติกันเงิน
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพันปงบประมาณ  พ.ศ.2556 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  ไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 59 วรรคหนึ่ง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  อนุมัติตอไปดวย
จักเปนพระคุณยิ่ง

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ.2556
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม 52001/ 7694 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2556

เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ลําดับ
ท่ี

สํานัก / กอง รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณ
ตั้งไว(บาท)

เหตุผลและ
ความจําเปน

1 สํานักปลดัเทศบาล
งานธุรการ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2556
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
+ เครื่องสรางลมเย็น จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ

22,500 บาท
+ ชุดรับแขกโซฟาหลุยสไมสักบุหนังจํานวน1ชุด
+ เครื่องปรับอากาศ  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

33,400 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
+ รถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแคบ  จํานวน 1 คัน
+ รถจักรยานยนต  จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
+ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

จํานวน 1 เครื่อง

90,000

90,000
66,800

787,000
37,500

99,000

เนื่องจากเปน
งบประมาณโอนมาตั้ง
จายเปนรายการใหม
ใกลสิ้นปงบประมาณ
จึงไมสามารถกอหนี้
ผูกพันไดทันใน
ปงบประมาณ 2556
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ลําดับ
ท่ี

สํานัก / กอง รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณ
ตั้งไว(บาท)

เหตุผลและ
ความจําเปน

2 งานรักษาความ
สงบเรียบรอย
และความม่ันคง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
+ เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

25,000 บาท
+เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

13,000 บาท
+เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

1,700 บาท

50,000

26,000

3,400

เนื่องจากเปน
งบประมาณโอนมาตั้ง
จายเปนรายการใหม
ใกลสิ้นปงบประมาณ
จึงไมสามารถกอหนี้
ผูกพันไดทันใน
ปงบประมาณ 2556

3 งานศูนยปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
+ คากอสรางสถานีดับเพลิงยอย สาขาโฮมแลนด
เทศบาลนครนครราชสีมา  จํานวน 1 งาน

5,000,000 เนื่องจากอยูระหวาง
ดําเนินการขออนุญาต
ใชท่ีดินตามความใน
มาตรา 9 แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน
พ.ศ.2543

งบประมาณรายจาย (เพ่ิมเติม)ฉบับท่ี 3
พ.ศ.2556
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
+รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง อเนกประสงค
จํานวน 1 คัน

8,500,000 เนื่องจากไดมีการตั้ง
งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556 จึงไม
สามารถกอหนี้ผูกพัน
ไดทันในปงบประมาณ
2556

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกอภิปราย
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๙ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๘ ทาน



๖

สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน   ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(สํานักปลัดเทศบาล) ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘ ทาน

ท่ีประชุมมีมตอินุมัตใิหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน   ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(สํานักปลัดเทศบาล) แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(สํานักปลัดเทศบาล)
ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 ไปตั้งจายเปนรายการใหม (สํานักการศึกษา)
เชิญทานรองบํารุง ครับ

นายบํารุง  เจริญพจน
รองนายกเทศมนตรี

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สิ่งท่ีสงมาดวย บัญชีรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปตั้งจายเปนรายการใหม
จํานวน ๖ ชุด

ดวยสํานักการศึกษา มีความประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปตั้งจายเปนรายการใหม รายละเอียดปรากฏ
ตามบัญชีท่ีแนบทายญัตตินี้

เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  เปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ินตามขอ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๑

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณา
อนุมัติตอไปดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง



๗

บัญชีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ ไปตั้งจายเปนรายการใหม
สํานักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพิ่ม หมายเหตุ
รายการ จํานวนเงิน

๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
มีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑ
สํานักงานเพ่ือทดแทนของเดิมท่ี
ชํารุดและใชงานมานาน

กองสวัสดิการสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งานบริหารท่ัวไป
-วัสดุสํานักงาน
-วัสดุยานพาหนะและขนสง

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน
-คาเชาบาน

๖,๐๐๐ บาท
๑๙,๒๐๐ บาท

๗๐,๐๐๐ บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
-คาครุภัณฑสํานักงาน                 ตั้งไว ๙๕,๒๐๐ บาท
+เกาอ้ีสํานักงาน                       ตั้งไว ๑๙,๒๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเกาอ้ีสํานักงาน พนักพิงเต็ม ทาวแขนปรับสูง –
ต่ํา  จํานวน ๑๒ ตวั ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท
+เกาอ้ีทํางาน ตั้งไว ๗๖,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเกาอ้ีเบาะ ๒ ชิ้น รุน PE-ST 11 ไมมีแขน
ไฮครอลิคกนโยก ขนาด ก.๔๗ ล.๕๖ ส.๘๗ สําหรับนั่งเรียน
คอมพิวเตอร จํานวน ๔๐ ตัว ๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ดานการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา



๘

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุ
รายการ จํานวนเงิน

-ทุนการศึกษา ๑๗๔,๐๐๐ บาท หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
-คาครุภัณฑสํานักงาน
+ เครื่องปรับอากาศ       ตั้งไว ๑๗๔,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด
๓๖,๐๐๐ บีทียู พรอมคาติดตั้ง ฉลากประหยัดไฟเบอร ๕ สําหรับ
หองนาฎศิลปไทย หองคณิตศาสตร อาคารเรียน ๕
จํานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๔๓,๕๐๐ บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ดานการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
-เงินสํารองจาย ๑๑๓,๖๐๐ บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
-คาครุภัณฑสํานักงาน
+ เครื่องปรับอากาศ       ตั้งไว ๑๑๓,๖๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา
๑๘,๐๐๐ บีทียู มีรีโมทคอนโทรล ฉลากประหยัดไฟเบอร ๕
พรอมคาติดตั้งจํานวน ๔ เครื่องๆ ละ๒๘,๔๐๐ บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๙

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุ

ดานการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
-ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
-คาครุภัณฑสํานักงาน
+ ชุดรับแขก ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาชุดรับแขก เปนชุดรับแขกไมเนื้อแข็ง
ประกอบดวยมานั่งยาว ๑ ตัว เกาอ้ีนั่งเดียว ๒ ตัว และมีโตะ
กลาง
๑ ตัว เปนไมชนิดเดียวกัน จํานวน ๑ ชุด ๆ ละ๓๐,๐๐๐ บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ดานการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
-ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
-คาครุภัณฑสํานักงาน
+ เกาอ้ีขาเหล็กชุบโครเม่ียม        ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเกาอ้ีขาเหล็กชุบโครเม่ียม ท่ีนั่งและ



๑๐

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุ
รายการ จํานวนเงิน

พนักพิงบุฟองน้ํา จํานวน ๕๐ ตัว ๆ ละ ๔๐๐ บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
มีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑ
เพ่ือการศึกษาตามแบบกรมสามัญ
ศึกษา

สํานักปลัดเทศบาล
ดานการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
-เงินสํารองจาย
ดานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป
-เงินเดือนพนักงาน
-คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
-คารักษาพยาบาล
-พัฒนาบุคลากร
-คาจางท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับ
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง

๑๕,๐๐๐ บาท

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
-ครุภัณฑการศึกษา ตั้งไว ๕๙๕,๐๐๐ บาท
+ โตะนักเรียนพรอมเกาอ้ี     ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาโตะนักเรียนพรอมเกาอ้ี ระดับประถมศึกษา
(ตามแบบกรมสามัญ) จํานวน ๒๐๐ ชุด ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท)
+ โตะนักเรียนพรอมเกาอ้ี     ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาโตะนักเรียนพรอมเกาอ้ี ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน ๒๐๐ ชุด ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
+ เกาอ้ีเล็คเชอร               ตั้งไว ๑๙๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเกาอ้ีแล็คเชอร ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน ๓๐๐ ตัว ๆ ละ ๖๕๐ บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๑๑

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)

มีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุเพ่ือทดแทนของเดิมท่ี
ชํารุดและใชงานมานาน

สํานักปลัดเทศบาล
ดานการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
-ทุนการศึกษา
-สํารองจาย

๑๙,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท
+ เครื่องขยายเสียง           ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องขยายเสียงท่ีมีพลังเสียง ๑๐๐๐ W
UHra booster LG sound Gallery VSM เพ่ิมคุณภาพเสียง
surround Sound Effect,1080 Up Scaling สามารถเลนแผน
ไดทุกประเภท USB Direct Recording, Portable Audio
In,HDMI In/ant พรอมติดตั้ง จํานวน๑ ชุด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
มีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร  เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีชํารุดและใชงานมานาน

สํานักปลัดเทศบาล
ดานการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
-สํารองจาย ๘๓๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
-ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร     ตั้งไว ๘๓๐,๐๐๐ บาท
+ โทรทัศนสี                       ตั้งไว ๗๖๐,๐๐๐ บาท



๑๒

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุ

รายการ จํานวนเงิน
สําหรับจายเปนคาโทรทัศนสี LED เปนโทรทัศนสีจอ LED ขนาด
ไมนอยกวา ๓๒ นิ้ว มีชองตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องเลนดีวีดี ใชระบบวแกนภาพแบบดิจิตอล ไมต่ํากวา
๑๐๐ เฮิรด จํานวน ๔๐ เครื่อง ๆ ละ๑๙,๐๐๐ บาท
+ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร         ตั้งไว ๗๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ขนาดไมนอย
กวา ๓๐๐๐ANSI  Lumens XGA Ressolution ๑๐๒๔x๗๖๘
Maximum UXGA Contrast Ratio ไมนอยกวา ๑๓๔ ลานสี
ความสามารถในการแสดงสีไมนอยกวา ๑๓๔ ลานสี LUMPLive
๔๐๐๐ Hrs มีชองตอ DVI Port HDMI ในตัว IRRemole
control จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท (จาก
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
มีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑ
ดนตรีเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุด
และใชงานมานาน

สํานักปลัดเทศบาล
ดานการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
-สํารองจาย
ดานบริหารงานท่ัวไป

๒,๐๐๐ บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
-ครุภัณฑดนตรี                      ตั้งไว ๑,๒๘๙,๐๐๐ บาท
+ อัลโต แซกโซโฟน               ตั้งไว ๑๙๒,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาอัลโต แซกโซโฟน รุน วาย เอ เอส ๖๒



๑๓

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุ
รายการ จํานวนเงิน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป
-เงินเดือนพนักงาน
-เงินคาตอบแทนพิเศษ
กองวิชาการและแผนงาน
ดานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร
-วัสดุคอมพิวเตอร
สํานักการคลัง
ดานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารการคลัง
-วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กองสวัสดิการสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งานบริหารท่ัวไป
-วัสดุสํานักงาน

๑๘,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๗๔,๐๐๐ บาท
๑๑๒,๐๐๐ บาท

๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖๓,๐๐๐ บาท

(YAS-๖๒) จํานวน ๒ ตัว ๆ ละ ๙๖,๐๐๐ บาท
+ เทเนอร แซกโซโฟน               ตั้งไว ๓๗๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเทเนอร แซกโซโฟน รุน วาย ที เอส ๖๒
(YAS-๖๒) จํานวน ๓ ตัว ๆ ละ ๑๒๕,๐๐๐ บาท
+ ทรัมเปท ตั้งไว ๓๙๒,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาทรัมเปท รุน วาย ที เอส ๘๓๔๕(YTS-
๘๓๔๕) จํานวน ๔ ตัว ๆ ละ ๙๘,๐๐๐ บาท
+ ทรอมโบน                        ตั้งไว ๓๓๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาทรอมโบน รุน วาย เอส แอล ๖๐
(YLS-๖๐) จํานวน ๓ ตัว ๆ ละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา



๑๔

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
-วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร
-วัสดุยานพาหนะและขนสง
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน
-คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
สํานักการชาง
สวนชางสุขาภิบาล
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย
-คากอสรางถนนสืบศิริซอย ๓ถึง
หนองแกชาง

๑๓๐,๐๐๐ บาท
๑๒๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท

๑๑๐,๐๐๐ บาท

๓๓๐,๐๐๐ บาท



๑๕

บัญชีรายละเอยีดการโอนงบประมาณรายจายประจําป 2556 ไปตั้งจายเปนรายการใหม
โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัสมอราย)

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
๑ ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒

(วัดสมอราย)
มีความจําเปนตองติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ภายในโรงเรียน
เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนท้ังผูท่ีมาติดตอประสานงาน
กับทางโรงเรียน มีสุขภาพรางการท่ีดี
ไมไดรับมลพิษจากสภาพแวดลอม
ท่ัวๆไป ทําใหมีความสุขในการทํางาน

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน
หรือกิจการเปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสมีา

100,200

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
-ครุภัณฑสํานักงาน
+คาเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว ๑๐๐,๒๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดแขวนขนาด
๒๔,๐๐๐ บีทียู ประหยัดไฟเบอร๕ พรอมคาติดตั้ง จํานวน ๓
เครื่องๆละ 33,400 บาท เปนเงิน 100,200 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๒ ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดสมอราย) มีความจําเปนตองจัดหา
เกาอ้ีพลาสติกเกรดเอ มาใชภายใน
โรงเรียนเนื่องจากของเดิมใชการมา
นานทําใหเกิดการชํารุด ซึ่งอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือ
กิจการเปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสมีา ๔๐,๐๐๐

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
-ครุภัณฑสํานักงาน
+คาเกาอ้ีพลาสติกเกรดเอ    ตั้งไว ๔๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเกาอ้ีพลาสติกเกรดเอ มีพนักพิง จาํนวน
๒๐๐ ตัวๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 40,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน



๑๖

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๓ ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดสมอราย) มีความจําเปนตองจัดหา
เกาอ้ีขาเหล็กชุบโครเม่ียมบุฟองน้ําหุม
หนัง มาใชภายในโรงเรียนเนื่องจาก
ของเดิมใชการมานานทําใหเกิดการ
ชํารุด ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน
หรือกิจการเปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

24,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
-ครุภัณฑสํานักงาน
+คาเกาอ้ีขาเหล็กชุบโครเม่ียมบุฟองน้ําหุมหนัง ตั้งไว ๒๔,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเกาอ้ีขาเหล็กชุบโครเม่ียมบุฟองน้ําหุมหนัง
จํานวน ๖๐ ตัวๆ ละ 400 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๔ ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดสมอราย) มีความจําเปนตองจัดหา
ตูเหล็กเก็บเอกสาร  มาใชภายใน
โรงเรียนเนื่องจากของเดิมใชการมา
นานทําใหเกิดการชํารุดทรุดโทรมอยูใน
สภาพใชงานไมได ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายตอนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน
หรือกิจการเปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

๑๑,๐๐๐

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
-คาครุภัณฑ สํานักงาน
+คาตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๑๐ ลิ้นชัก ตั้งไว ๑๑,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๑๐ ลิ้นชัก
จํานวน ๒ ตูๆ  ละ 5,500 บาท เปนเงิน 11,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๑๗

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
๕ ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒

(วัดสมอราย) มีความจําเปนตองจัดหา
พัดลมโคจร มาใชภายในโรงเรียน
เนื่องจากของเดิมใชการมานานทําให
เกิดการชํารุดทรุดโทรมอยูในสภาพใช
งานไมได  เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนท้ังผูท่ีมาติดตอประสานงาน
กับทางโรงเรียน มีสุขภาพรางการท่ีดี
ไมไดรับมลพิษจากสภาพแวดลอม
ท่ัวๆไป ทําใหมีความสุขในการทํางาน

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน
หรือกิจการเปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

75,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
-คาครุภัณฑสํานักงาน
+คาพัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว ตั้งไว ๗๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนพัดลมโคจร  ขนาด ๑๖ นิ้ว ปรับรัศมีการสายได ๓
ระดับ จํานวน ๕๐ ตัวๆ ละ 1,500 บาท  เปนเงิน 75,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๖ ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดสมอราย) มีความจําเปนตองจัดหา
เครื่องเลนDVD เพ่ือใชประกอบการ
เรียนของนักเรียน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสอนของบุคลากร
ครู  และเปนการเสริมทักษะใหแก
นักเรียน
สามารถเรียนรูไดชัดเจนยิ่งข้ึน

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน
หรือกิจการเปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

60,000

ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-หมวดคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
+คาเครื่องเลนDVD ตั้งไว ๖๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องเลนDVD สามารถเลนแผน CD,CD-R,MP
๓ พรอมรีโมท จํานวน ๒๐ เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน
60,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

โอนลด



๑๘

ท่ี หลักการและเหตุผล รายการ จํานวนเงิน โอนเพ่ิม หมายเหตุ
7 ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒

(วัดสมอราย) มีความจําเปนตอง
จัดหาเครื่องเสียง พรอมอุปกรณ
เพ่ือใชในการจัดงาน งาน
นิทรรศการ  การประชุมตางๆ
ภายในโรงเรียน
เพ่ือใหการจัดงานตางๆสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดีและมี
ประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือ
กิจการเปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา 48,000

ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
+คาเครื่องเสียง พรอมอุปกรณ ตั้งไว 48,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ ประกอบดวยเครื่อง
ขยายเสียงขนาด ๘๐๐ วัตต ๓MIC/AUX Master ๓EQลําโพงสอง
ทางขนาด ๑๕ นิ้ว ๔ ตู  พรอมขาตั้ง ๔ ตัวเครื่องเลน DVD CD
MP3 จํานวน ๑ เครื่อง ไมโครโฟนไรสาย ๑ ชุดตูใสเครื่องเสียง
๒ ฝา มีลอ ๑ ตู พรอมสายลําโพง ๑ มวน
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

8 ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดสมอราย) มีความจําเปนตอง
จัดหาเครื่องเสียง พรอมอุปกรณ
เพ่ือใชในการจัดงาน งาน
นิทรรศการ  การประชุมตางๆ
ภายในโรงเรียน
เพ่ือใหการจัดงานตางๆสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดีและมี
ประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือ
กิจการเปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสมีา

165,000

ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
+คาโทรทัศนสี  จอLCD ขนาด 32 นิ้ว  จํานวน 15 เครื่องๆละ
11,000 บาท  ตั้งไว 165,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๑๙

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
9 ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒

(วัดสมอราย) มีความจําเปนตอง
จัดหาจอภาพโปรเจคเตอร  สําหรับ
ใชในการจัดงาน  การประชมุตางๆ
และติดตั้งภายหองเรียนประกอบ
การเรียนการสอนของบุคลากรครู
และบุคลากรภายในโรงเรียน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

สํานักการชาง
สวนชางสุขาภิบาล
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะชุมชน
งานกําจัดขยะและสื่งปฏิกูล
หมวดคาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 36,000

ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-หมวดคาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
+คาจอภาพโปรเจคเตอรแบบมือดึง  ตั้งไว ๓๖,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจอภาพโปรเจคเตอรแบบมือดึง
ขนาด ๑๐๐ นิ้ว จํานวน ๘ จอๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๑0 ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดสมอราย) มีความจําเปนตอง
จัดหาเครื่องฉายโปรเจคเตอร   เพ่ือ
ใชในการประชุม การจัดนิทรรศการ
และติดตั้งในหองเรียน ประกอบ
การเรียนของนักเรียน  และใชใน
การจัดงานตางๆภายในโรงเรียน
เพ่ือใหการจัดงานสําเร็จลุลวงตาม
เปาหมาย

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือ
กิจการเปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสมีา

312,000

ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
+คาเครื่องฉายโปรเจคเตอร ตั้งไว 312,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องฉายโปรเจคเตอร ระดับ SVGA
ขนาดไมนอยกวา ๓๓,๕๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๘
เครื่องๆละ ๓๙,๐๐๐ บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๒๐

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
๑1 ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒

(วัดสมอราย) มีความจําเปนตองจัดหา
กลองดิจิตอล เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในโรงเรียน  และใช
ในการประกอบการทํางาน  การสอน
ของบุคลากร  ครู ใชในการถายภาพ
เพ่ือประกอบการทํางานตางๆ ภายใน
โรงเรียน  และชวยใหการทํางาน
เกิดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน
หรือกิจการเปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

45,000

ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-หมวดคาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
+คากลองดิจิตอล  ตั้งไว ๔๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคากลองดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา ๑๘ ลานพิ
เซล  เลนส ๑๘-๑๓๕ IS mm – live View ออโตโฟกัส ๓ แบบ /LCD
ขนาด ๓ นิ้ว  ความไวชัตเตอร ตั้งแต ๓๐-๑/๔๐๐๐ วินาที บันทึกวิดิ
โอ Full HD ๑๐๘๐P การดความจํา ๔ GB ฟตเตอร
จํานวน ๑ เครื่องๆละ ๔๕,๐๐๐ บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๑2 ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดสมอราย) มีความจําเปนตองจัดหา
เครื่องพิมพPhoto เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน
และประกอบการเรียนการสอนของ
คณะครู  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือ
กิจการเปนสาธารณประโยชน

ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอร
+คาเครื่องพิมพPhoto ตั้งไว ๗,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ Photo ความเร็วในการพิมพ ๓๗/๓๘
หนา/นาที (ขาวดํา/สี) พิมพภาพ ๔R ดวยเวลา ๑๒ วินาที  ความ
ละเอียดสูงสุด ๕,๗๖๐ x ๑,๔๔๐ จุดตอนิ้ว พิมพลงแผน CD /DVD ได
จํานวน 1 เครี่อง



๒๑

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาล
นครนครราชสีมา

7,000 (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๑3 ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)
มีความจําเปนตองจัดหาเครื่องปริ้น
เตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในโรงเรียน  และใชใน
การประกอบการทํางาน  การสอนของ
บุคลากร ครู ใชในการถายภาพเพ่ือ
ประกอบการทํางานตางๆ ภายใน
โรงเรียน  และชวยใหการทํางาน
เกิดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน
หรือกิจการเปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

21,000

ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอร
+คาเครื่องปริ้นเตอร ตั้งไว 21,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
จํานวน 5 เครี่องๆ ละ 4,200 บาท
ตามรายละเอียดกระทรวง ICT
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๑4 ดวยโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)
มีความจําเปนตองจัดหาจอ
คอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในโรงเรียน  และ
ประกอบการเรียนการสอนของคณะครู
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให
สําเร็จตามเปาหมาย

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน
หรือกิจการเปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

72,000

ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
-หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอร
+คาจอคอมพิวเตอรแบบ LED ตั้งไว ๗2,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจอคอมพิวเตอรแบบ LED ขนาด 20 นิ้ว จํานวน
20 จอๆ ละ 3,600 บาท
ตามรายละเอียดกระทรวง ICT
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๒๒

บัญชีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556 ไปตั้งจายเปนรายการใหม
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
1 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

สํานักการศึกษา   มีความจําเปนตองจัดซื้อ
โตะทํางานพรอมเกาอ้ี  เนื่องจากโตะทํางาน
พรอมเกาอ้ีท่ีมีอยูเดิม ชํารุดทรุดโทรม  ไม
สามารถใชงานไดตามความเหมาะสม  และ
ปจจุบันไดมีพนักงานครูเทศบาลเพ่ิมจํานวน
มากข้ึน

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคมแผนงาน
สรางความเขมแข็งชุมชน
งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือ
กิจการเปนสาธารณประโยชน

283,500

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
- ครุภัณฑสํานักงาน
+ โตะทํางานพรอมเกาอ้ี   ตั้งไว 38,000 บาท
สําหรับจายเปนคาโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  จํานวน
๑๐ ชุด ๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท เปนเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

2 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา  มีความจําเปนจะตองจัดซื้อ
พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้วพรอมติดตั้ง
เพ่ือติดตั้งในหองนักเรียน

+ พัดลมโคจร ตั้งไว 108,000 บาท
สําหรับจายเปนคาพัดลมโคจรขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว
พรอมติดตั้ง  จํานวน ๖๐ ตัว ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
เปนเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๒๓

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
3 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

สํานักการศึกษา  มีความจําเปนจะตองจัดซื้อ
พัดลมอุตสาหกรรม  ชนิด 3 ขา  ไวใชในสวน
ของโรงอาหาร เพ่ือชวยระบายอากาศภายใน
บริเวณโรงอาหาร

+ พัดลมอุตสาหกรรม ตั้งไว 13,500 บาท
สําหรับจายเปนคาพัดลมอุตสาหกรรม ชนิด 3 ขา
ขนาดใบพัด 24นิ้วจํานวน 3 เครื่องๆ ละ4,500 บาท
เปนเงิน 13,500 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

4 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา  มีความจําเปนตองจัดซื้อพัด
ลมตั้งพ้ืน ขนาดใบพัด 16 นิ้วสามารถปรับสูง
ต่ําได  เพ่ือไวใชในหองพักครู

+ พัดลมตั้งพ้ืน   ตั้งไว 24,000 บาท
สําหรับจายเปนคาพัดลมตั้งพ้ืน ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
สามารถปรับสูงต่ําได  จํานวน 15 เครื่อง ๆ ละ
1,600 บาท  เปนเงิน 24,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

5 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา  มีความจําเปนตองจัดซื้อ
เกาอ้ีพลาสติกเกรดเอ มีพนักพิง เพ่ือไวใช
สําหรับบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการ
กับโรงเรียน

+ เกาอ้ีพลาสติกเกรดเอ ตั้งไว 100,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเกาอ้ีพลาสติกเกรดเอ  มีพนักพิง
หนากวาง 40 ซม. จํานวน 500 ตัว ๆ ละ
200 บาท  เปนเงิน 100,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครราชสีมา)

๖ ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษามีความจําเปนตองจัดซื้อโตะ
นักเรียนพรอมเกาอ้ี  ระดับประถมเนื่องจาก

กองสวสัดิการและสงัคม
ดานบริการชุมชนและสังคม

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา



๒๔

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
6 โตะนักเรียนพรอมเกาอ้ีเดิมชํารุดและ

นักเรียนมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน
แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือ

กิจการเปนสาธารณประโยชน
480,000

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
- ครุภัณฑการศึกษา
+ โตะนักเรียนพรอมเกาอ้ี ตั้งไว 200,000 บาท
สําหรับจายเปนคาโตะนักเรียนพรอมเกาอ้ี ระดับประถม
จํานวน 200 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 200,000
บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

7 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา มีความจําเปนตองจัดซื้อ
โตะเลคเชอร  เพ่ือใหเพียงพอสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  เนื่องจากท่ีมีอยู
เดิมไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน
ในแตละปการศึกษา  และท่ีมีอยูเดิมชํารุด
ทรุดโทรม

+ โตะเลคเชอร ตั้งไว 280,000 บาท
สําหรับจายเปนคาโตะเลคเชอร (มีตะแกรงหลังวาง
กระเปา) ระดับมัธยมศึกษา  จํานวน 350 ชุด ๆ ละ 800
บาท   เปนเงิน 280,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา มีความจําเปนตองจัดซื้อ
เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ  เพ่ือใชในโรงเรียนฯ

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา



๒๕

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุ
รายการ จาํนวนเงนิ

8 เนื่องจากปจจุบันประชาชนในบริเวณ
ใกลเคียงมีการใชน้ําประปาพรอมกันเปน
จํานวนมาก  ทําใหน้ําไหลไมเพียงพอแกการ
ใช  จึงตองมีการปมน้ําเพ่ือใหกักเก็บไวถังให
มีปริมาณน้ําประปาเพียงพอตอความ
ตองการ

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือ

กิจการเปนสาธารณประโยชน
16,000

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
- คาครุภัณฑการเกษตร
+ เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ ตั้งไว 16,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ ขนาด 350 w
แรงดัน 30 เมตร สูบน้ํา ปดเปดพรอมวัสดุ-อุปกรณติดตั้ง
จํานวน2เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาทเปนเงิน16,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

9 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา  มีความจําเปนตองจัดซื้อ
เครื่องเลนแผน DVD  DVD-ROM
DVD-RW  SVCD  VCD  VCD-R
สําหรับไวใชในการประกอบการเรียนการ
สอนของพนักงานครู  เพ่ือใหนักเรียนไดมี
ความรูเพ่ิมเติมจากตํารา  และใหการเรียน
การสอนทันสมัยข้ึน

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือ

กิจการเปนสาธารณประโยชน
210,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
- คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
+ เครื่องเลน DVD ตั้งไว 60,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องเลนแผน DVD DVD-R
DVD-RW  SVCD  VCD-R จํานวน 15 เครื่องเครื่องละ
4,000 บาท  เปนเงิน 60,000 บาท



๒๖

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม
หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน

ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๑๐ ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา  มีความจําเปนตองจัดซื้อ
เครื่องเสียงกลางแจง  เพ่ือใชสําหรับการ
ประชาสัมพันธตาง ๆ  และใหมีเครื่องเสียง
ไวใชในภารกิจกลางแจงตาง ๆ  ของ
โรงเรียนฯ

+ เครื่องเสียงกลางแจง ตั้งไว 150,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องเสียงกลางแจง จํานวน1 ชุด
ชุดละ 150,000 บาท  ประกอบดวย
-มิกเซอร  สามารถตอชองสัญญาณ 10 ชอง และ

ตอสเตอริโอไมนอยกวา 2 ชอง สามารถปรับสัญญาณ
เอฟได
-อีคลอไลเซอร มีขนาดไมนอยกวา 31 แบนดแบบ 2 ชั้น
จํานวน 1 ชุดเพาเวอร ขนาดไมนอยกวา 1800 W มีกําลัง
ขับ800 W x 2 ท่ี 4 โอหม  ข้ันตอคอนเนคเตอรแบบสปน
คอน มีระบบฟวสในตัวเครื่อง  จํานวน 1 เครื่อง
- ลําโพงขนาด 15 นิ้ว กลางแหลมตัวตูทรงคางหมูทําดวย
ไมอัดยางชนิดใชภายนอกพรอมพนสี กําลังขับ 300 W x
2 ทาง พรอมขาตั้ง จํานวน 4 ตู
-ลําโพงเบสขนาด 18 นิ้ว ตัวตูทรงเหลี่ยมทําดวย
ไมอัดยางชนิดใชภายนอกพรอมพนสี  กําลังขับ
550 W-1800 W (Max) ท่ี 8 โอหม จํานวน 4 ตู
-ตูแล็คเก็บอุปกรณเครื่องเสียงแบบอลูมิเนียม พรอมลอ
PVC ขนาดไมนอยกวา 10 U จํานวน 1 ชุด



๒๗

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุ
รายการ จํานวนเงิน

-เครื่องเลน DVD สามารถเลนแผน DVD  CD  VCD  CD-R
RW MP3 สามารถตอ USB และเลนไดตอเนื่องไมนอยกวา
12 ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง
-ไมคลอย  ระบบ UHF ชนิดถือคู สนองตอความถ่ี
40HZ – 20 khZ จํานวน 2 ตัว
-ไมคสาย  สนองตอความถ่ี 53+3DB/50Hz-15 KHz แบบ
สาย 50 โอหม  จํานวน 2 ตัว
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา

11 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา   มีความจําเปนตองจัดซื้อ
โทรทัศนจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว เพ่ือไวใช
ประกอบการเรียนการสอนของพนักงานครู
เทศบาล  ใหนักเรียนไดมีความรูเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากตําราเรียนในหนังสือ

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนนุ
- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน
หรือกิจการเปนสาธารณประโยชน

204,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

+ โทรทัศนจอ LCD ตั้งไว 204,000 บาท
สําหรับจายเปนคาโทรทัศน LCD ขนาด 40 นิ้ว
ความละเอียดหนาจอแบบ Full HD 1920x1080 พิกเซล
Dynamic Contras 15,000:1 Intelligent Picture เพ่ิม
คุณภาพสําหรับชมรายการทีวี



๒๘

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
( WxHxD:809x584x242 mm.)จํานวน 12 เครื่อง
เครื่องละ 17,000 บาทเปนเงิน 204,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

12 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา   มีความจําเปนตอง
จัดซื้อตูทําน้ําเย็นชนิด 10 กอก เพ่ือให
มีน้ําเย็นสําหรับดื่มเพียงพอตอความ
ตองการ
ของนักเรียน  ผูปกครอง และครูอาจารย

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือ

กิจการเปนสาธารณประโยชน
123,300

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
- คาครุภัณฑงานบานงานครัว
+ ตูทําน้ําเย็น ชนิด 10 กอก ตั้งไว 80,000 บาท
สําหรับจายเปนคาตูทําน้ําเย็น ชนิด 10 กอก ขนาด
180x50x120ซม. ถังสแตเลสไรสารตะก่ัวขนาดบรรจุ
น้ํา 230 ลิตรจํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท
เปนเงิน 80,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๑๓ ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา มีความจําเปนตองจัดซื้อ
ถังตมน้ํารอน  สําหรับการเตรียมน้ํารอน
ในการชงชา-กาแฟ  เพ่ือบริการครูอาจารย

+ ถังตมน้ํารอน ตั้งไว 18,000 บาท
สําหรับจายเปนคาถังตมน้ํารอน  ขนาด 14.3 ลิตร  สูง
26 นิ้ว  จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 9,000 บาทเปนเงิน
18,000 บาท



๒๙

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุ
รายการ จํานวนเงิน

และประชาชนท่ีมาติดตอราชการกับ
โรงเรียนฯ

ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๑๔ ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา  มีความจําเปนตองจัดซื้อ
เตาอบขนม  เพ่ือไวใชประกอบการเรียน
การสอนของพนักงานครูระดับมัธยมศึกษา

+ เตาอบขนม ตั้งไว 9,900 บาท
สําหรับจายเปนคาเตาอบขนม ขนาด 42 นิ้ว
2-4 ถาด  จํานวน 1 ตู ๆ 9,900 บาท
เปนเงิน 9,900 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

15 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา   มีความจําเปนตอง
จัดซื้อถังแกส  เพ่ือไวใชประกอบการเรียน
การสอนของนักเรียน  รายวิชาคหกรรมฯ

+ ถังแกส ตั้งไว 1,400 บาท
สําหรับจายเปนคาถังแกส ขนาด 15 กิโลกรัมจํานวน 2
ถัง ๆ ละ 700 บาท
เปนเงิน 1,400 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

16 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา มีความจําเปนตอง
จัดซื้อถังแกส  เพ่ือไวใชประกอบการเรียน
การสอนของนักเรียน  รายวิชาคหกรรมฯ

+ เครื่องผสมแปง   ตั้งไว 14,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องผสมแปง ขนาด 5 ลิตร
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,000 บาท
เปนเงิน 14,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๓๐

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุ
รายการ จํานวนเงิน

17 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา   มีความจําเปนตอง
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร เพ่ือใหเพียงพอ
ตอการใชของพนักงานครูเทศบาล  ในการ
พิมพเอกสารสําหรับการเรียนการสอน

กองสวัสดิการและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือ
กิจการเปนสาธารณประโยชน

78,500

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร
+ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED สี แบบ
Network ตั้งไว 30,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
สี จํานวน 2 เครื่อง ๆ  เครื่องละ 18,000 บาทเปน
เงิน 36,000 บาท
รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวงไอซีที
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

18 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา มีความจําเปนตอง
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร (ขาวดํา) เพ่ือให
มีเพียงพอตอการใชของฝายธุรการ

+ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED (ขาวดํา)
ตั้งไว 17,5000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร / ชนิด
LED (ขาวดํา) จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท
เปนเงิน 17,500 บาท
รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวงไอซีที
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๓๑

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน

19 ดวยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สํานักการศึกษา   มีความจําเปนตองจัดซื้อ
คอมพิวเตอร CPU เพ่ือไวใชในฝายธุรการ
ของโรงเรียนฯ  เนื่องจากท่ีมีอยูเดิมไม
เพียงพอตอความตองการของเจาหนาท่ีและ
พนักงานครู

+ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 ตัง้ไว 25,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท
เปนเงิน 25,000 บาท
รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวงไอซีที
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๓๒

บัญชีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปตั้งจายเปนรายการใหม
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)

มีความประสงคจะซื้อครุภัณฑ
ตาง ๆ เพ่ือประกอบการเรียน
การสอน และทดแทนเดิมท่ี
ชํารุด

กองสวัสดิการ
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานความเขมแข็งชุมชน
งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุน สวนราชการ เอกชน หรือกิจการ
เปนสาธารณประโยชน

๑,๙๘๓,๒๗๐

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว ๕๒๕,๓๒๐ บาท
+โตะประชุม ตั้งไว 70,000 บาท
สําหรับจัดซื้อโตะประชุมขนาด 12 ท่ีนั่งพรอมเกาอ้ีเบาะ
ลอเลื่อน 12 ตัว จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย โตะประชุม
ขนาด 60x150x75 ซม. จํานวน 4 ตัวโตะตอโคงชุดประชุม
เสนผาศูนยกลาง กวาง 150สูง 75 ซม. จํานวน 2 ตัว
พรอมเกาอ้ีเบาะลอเลื่อนมีท่ีเทาแขน จํานวน 12 ตัว
จํานวน 1 ชุดเปนเงิน 70,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว 348,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไมต่ํากวา 36,000 BTU
พรอมคาติดตั้ง ฉลากประหยัดไฟจํานวน 8 ตัวๆละ 43,500
บาท ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงานเบอร
5
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา



๓๓

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
+ พัดลมระบายอากาศ ตั้งไว 10,320 บาท
สําหรับจายเปนคาพัดลมระบายอากาศ  ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๑๒ นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน ๘ เครื่อง ๆ  ละ ๑,๒๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+โตะอเนกประสงคบุโฟมเมกา ตั้งไว 58,000 บาท
สําหรับจายเปนคาโตะอเนกประสงคบุโฟมเมกา ขาเหล็กชุบ
โครเมียมพับได ขนาดเล็ก จํานวน ๒๐ ตวั ๆ ละ ๒,๙๐๐ บาท
เปนเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ตั้งไว ๘,000 บาท
สําหรับจายเปนคาตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน ๒ ตู ๆ
ละ ๔,000 บาทเปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+โตะปฏิบัติงาน ตั้งไว ๓๑,000 บาท
สําหรับจายเปนคาโตะปฏิบัติงาน ขนาด ๗๐๐x๑,๐๐๐x
๘๐๐ มม. จํานวน ๒ ตัว  ตัว ๆ ละ ๑๕,๕๐๐ บาท  เปนเงนิ
๓๑,๐๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๓๔

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
๒ ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
- ครุภัณฑยานพาหนะ ตั้งไว ๔8๘,๗00 บาท
+ เครื่องยกรถจักรยานยนต ตั้งไว 49,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องยกรถจักรยานยนต 1 เครื่อง เปนเงิน
49,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ เครื่องยนตดีเซล ตั้งไว 78,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องยนตดีเซลพรอมอุปกรณฝก
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 78,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ เครื่องยนตแกซโซลีน ตั้งไว 58,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องยนตแกซโซลีน พรอมอุปกรณฝก
จํานวน 1 ชุดเปนเงิน 58,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ รถจักรยานยนตฝก 4 จังหวะ ตั้งไว 75,000 บาท
สําหรับจายเปนคารถจักรยานยนตฝก 4 จังหวะขนาดไมต่ํากวา
120 ซีซี



๓๕

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
จํานวน 1 คัน เปนเงิน 75,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ รถจักรยานยนตฝก 4 จังหวะขับเคลื่อนดวยสายพาน

ตั้งไว 70,000 บาท
สําหรับจายเปนคารถจักรยานยนตฝก 4 จังหวะขับเคลื่อนดวยสายพาน
จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ เครื่องรถจักรยานยนต 4 จังหวะ ตั้งไว 24,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องรถจักรยายนต 4 จังหวะ ผาทุกระบบ จํานวน
1 เครื่อง เปนเงิน 24,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ เครื่องยนตแกสโซลีน ตั้งไว 98,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องยนตแกสโซลีน จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 98,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ ประแจวัดแรงบิด ตั้งไว 25,500 บาท
สําหรับจายเปนคาประแจวัดแรงบิดแบบปรับตั้งคาไดจํานวน 1 ตัว
เปนเงิน 25,500 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๓๖

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
+ ไทม่ิงไลทเครื่องยนตแกสโซลีนแบบดิจิตอล ตั้งไว 5,500 บาท
สําหรับจายเปนคาไทม่ิงไลทเครื่องยนตแกสโซลีนแบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่องเปนเงิน 5,500 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๓ ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟา ตั้งไว ๕,๗๐๐ บาท
+ ตูชารทแบตเตอรี่ 90V/30 A ตั้งไว 5,700 บาท
สําหรับจายเปนคาตูชารทแบตเตอรี่ 90V/30A จํานวน 1 ตู เปนเงิน 5,700
บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๔ ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว 2๖,๒00 บาท
+เครื่องขัดพ้ืน ขนาด 18 นิ้ว ตั้งไว 18,200 บาท



๓๗

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
สําหรับจัดซื้อเครื่องขัดพ้ืนขนาด 18 นิ้ว พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน๑ ชุด
เปนเงิน 18,200 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+เครื่องซักผา ตั้งไว 8,000 บาท
สําหรับจัดซื้อเครื่องซักผา ขนาดความจุไมนอยกวา 7 กิโลกรัม ตั้งโปรแกรม
ก่ึงอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 8,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๕ ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑกอสราง ตั้งไว 7๙,๕00 บาท
+ ตูเชื่อมอารกอน ตั้งไว 46,000 บาท
สําหรับจายเปนคาตูเชื่อมอารกอน (5 in 1) รุน CLIFF SUPER (TIG)
200 P AC/DC 1 เครื่อง ๆละ 46,000 บาท เปนเงิน 46,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ ถังอารกอน 1.5 ลิตร ตั้งไว 4,500 บาท
สําหรับจายเปนคาถังอารกอน 1.5 ลิตร จํานวน 1 ถังเปนเงิน 4,500 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๓๘

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
+ ปมลม 0.5 Hp (64L) ตั้งไว 8,300 บาท

สําหรับจายเปนคาปมลม 0.5 Hp (64L) 1 เครื่อง เปนเงิน 8,300 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ สวานแทน 5/8 นิ้ว ตั้งไว 7,300 บาท
สําหรับจายเปนคาสวานแทน 5/8 นิ้ว 1 เครื่อง เปนเงิน 7,300 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ แทนเจียร 8 นิ้ว ตั้งไว 5,400 บาท
สําหรับจายเปนคาแทนเจียร 8 นิ้ว จํานวน 1 แทน เปนเงิน 5,400 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ ปนพนสี ตั้งไว 8,000 บาท
สําหรับจายเปนคาปนพนสีพรอมกาแบบแรงดูดชนิด HVLP 1 ชุด
เปนเงิน 8,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๖ ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ



๓๙

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
- ครุภัณฑโรงงาน ตั้งไว 2๑๔,๕00 บาท
+ แมแรงตะเฆ ตั้งไว ๘,๘๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาแมแรงตะเฆ 3 ตัน 1 ตัว เปนเงิน ๘,๘๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ โตะปากกาจับงาน ตั้งไว 11,500 บาท
สําหรับจายเปนคาโตะปากกาจับงาน 1 ตัว เปนเงิน 11,500 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ บล็อกลม ตั้งไว 1,500 บาท
สําหรับจายเปนคาบล็อกลม 1 ชุด เปนเงิน 1,500 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ เครื่องเติมน้ํามันเกียรแบบเคลื่อนท่ีได ตั้งไว 20,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องเติมน้ํามันเกียรแบบเคลื่อนท่ีได 2 เครื่อ งๆ ละ 10,000
บาท เปนเงิน 20,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ เครื่องมือชางยนตท่ัวไป ตั้งไว 34,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องมือชางยนตท่ัวไป ชุดใหญ 1 ชุด เปนเงิน 34,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ เครื่องดูดถายน้ํามันเครื่องแบบลอเลื่อน ตั้งไว 33,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องดูดถายน้ํามันเครื่องแบบลอเลื่อน 1 เครื่อง



๔๐

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
เปนเงิน 33,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ เครื่องขัดเงาแบบมือถือ ตั้งไว 8,700 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องขัดเงาแบบมือถือ 1 เครื่อง เปนเงิน 8,700 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ ชุดเครื่องมือถอดประกอบคอยสสปริง ตั้งไว 35,000 บาท
สําหรับจายเปนคาชุดเครื่องมือถอดประกอบคอยสสปริง 1 ชุดเปนเงิน 35,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ เครื่องเจียระไนจานดิสเบรกและดรัมเบรก ตั้งไว 62,000 บาท

สําหรับจายเปนคาเครื่องเจียระไรจานดิสเบรกและดรัมเบรก เปนเงิน 62,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑดนตรี ตั้งไว ๕๒๙,๔๐๐ บาท
+ TRUMPET ตั้งไว ๖๔,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคา TRUMPET ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท



๔๑

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
๗ ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ SAX ALTO ตั้งไว ๑๒๗,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคา SAX ALTO ๒ เครื่องๆ ละ ๖๓,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๑๒๗,๐๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ TENOR SAXOPHONE ตั้งไว ๑๗๒,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคา TENOR SAXOPHONE ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘๖,๐๐๐บาท
เปนเงิน ๑๗๒,๐๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ TROMBONE ตั้งไว ๗๖,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคา TROMBONE ๒ เครื่องๆ ละ ๓๘,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+กลองคองกาไฟเบอร ตั้งไว ๔๒,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคากลองคองกาหนังไฟเบอร ชุด ๓ ใบพรอมขาตั้ง ๑ ชุด
เปนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ กลองบองโกหนังไฟเบอร ตั้งไว ๕,๗๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคากลองบองโกหนังไฟเบอร ชุด ๒ ใบ ราคา ๕,๗๐๐ บาท
พรอมขาตั้ง ๑ ชุด เปนเงิน ๕,๗๐๐ บาท



๔๒

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ ขาตั้ง PERCUSTION ตั้งไว ๑๑,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาขาตั้ง PERCUSTION ราคาชุดละ ๕,๕๐๐ บาท ชุด ๖ ตัว
จํานวน ๒ ชุดเปนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ กลองทิมเมอเลส ตั้งไว ๘,๕๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคากลองทิมเมอเลส ชุด 2 ใ ตัวถังโลหะ 1 ชุดเปนเงิน ๘,๕๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ อะโกโกเบล ตั้งไว ๓,๐๐๐ บาท
สําหรับสําหรับจายเปนคาอะโกโกเบลพรอมชุดจับ 2 ชุด ๆละ 1,500 บาท
เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ ไวบาสแลป         ตั้งไว ๑,๒๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาไวบาสแลป พรอมชุดจับ  จํานวน ๑ ชดุ เปนเงิน ๑,๒๐๐ บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ ระฆังราวพรอมขาตั้งเงิน ตั้งไว 3,600 บาท

สําหรับจายเปนคาระฆังราวพรอมขาตั้งเงินแบบดี 1 ชุด เปนเงิน 3,600 บาท เปน
เงิน 3,๖00 บาท



๔๓

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพิ่ม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ คาเบลโลหะ ตั้งไว 3,000 บาท
สําหรับจายเปนคาคาเบลโลหะ 3 ขนาด 3 ตัวๆ ละ 1,000 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ วูดบลอก ตั้งไว 4,000 บาท
สําหรับจายเปนคาวูดบลอก 2 ขนาด พรอมชุดจับ 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท
เปนเงิน 4,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ ทัมมารินทองเหลืองแบบเกาะกลอง ตั้งไว 1,500 บาท

สําหรับจายเปนคาทัมมารินทองเหลืองแบบเกาะกลอง 1 ตัว เปนเงิน 1,500บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ คาบาซา ตั้งไว 3,800 บาท
สําหรับจายเปนคาคาบาซา 2 ขนาด พรอมชุดจับ 2 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท
เปนเงิน 3,800 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ แซคเกอรทองกลมแบบขูด ตั้งไว 1,100 บาท
สําหรับจายเปนคาแซคเกอรทองกลมแบบขูด จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 1,100 บาท



๔๔

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ แซคเกอรแบบมีดามจับไมแบบดี ตั้งไว 1,000 บาท
สําหรับจายเปนคาแซคเกอรแบบดามจับไมแบบดี จํานวน 1 คู
เปนเงิน 1,100 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ แซคเกอรแบบมีดามจับพลาสติก ตั้งไว 1,000 บาท
สําหรับจายเปนคาแชคเกอรแบบมีดามจับพลาสติกแบบดี จํานวน 1 คู
เปนเงิน 1,000 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๘ ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
- ครุภัณฑวิทยาศาสตร ตั้งไว 9๔,๖50 บาท
+ ชุดสื่อการสอนวิทยาศาสตร ประจําหองวิทยาศาสตร ตั้งไว 9๔,๖50 บาท
สําหรับจายเปนคาชุดสื่อการสอนวิทยาศาสตร ประจําหองวิทยาศาสตร
จํานวน ๑ ชุด ประกอบดวย

-กลองดูนก 2 ตัว ๆ ละ ๑๐,๒๐๐ บาท เปนเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท
-กลองสองทางไกล ขนาด 8.40 มิลลิเมตร จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,450 บาท
เปนเงิน 24,500 บาท



๔๕

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
-ชุดการตอวงจรไฟฟา แบบตรง แบบอนุกรม แบบผสม จํานวน 10 ชุดๆ
ชุดละ 450 บาท เปนเงิน 4,500 บาท

-ชุดทดสอบลายนิ้วมือ ธนบัตร และการเรืองแสงของสาร 40 ชุด
ชุดละ 200 บาท เปนเงิน 8,000 บาท

-ชุดดาราศาสตร จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 1,690 บาท เปนเงิน 8,450 บาท
-ชุดโซลาเซลเพ่ือการศึกษา จํานวน 10 ชุดๆละ 280 บาทเปนเงิน 2,800 บาท
-ตัวอยางแรรัตนชาติ 12 ชนิด จํานวน 2 ชุดๆละ 1,800บาท
เปนเงิน 3,600 บาท

-ตัวอยางหินในกลองแวนขยาย 20 ชนิด จํานวน 5 ชุดๆ ละ 1,200 บาท
เปนเงิน 6,000 บาท

-เตาไฟฟา จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท
-เครื่องชั่งโลหะ 3 กิโลกรัมจํานวน 5 เครื่องๆละ400 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
-หุนจําลองโปรงใสโครงกระดูกมนุษย1 ชุดๆละ 3,800 บาท
เปนเงิน 3,800 บาท
-ชุดการเกิดภาพบนกระจกเงาท่ีทํามุมตางๆ 1 ชุดๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท

เปนเงิน ๒,๔๐๐ บาท
-ชุดสาธิตวงจรไฟฟาภายในบาน จํานวน 1 ชุดๆละ 2,400 บาท
-เครื่องวัดความเค็ม วัดอุณหภูมิ วัดความถวงจําเพาะ จํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 4,000 บาท ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
๙ ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง



๔๖

ท่ี หลักการและเหตุผล โอนลด โอนเพ่ิม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑอ่ืน ๆ ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท
+ แผงเครื่องมือ ตั้งไว 10,500 บาท
สําหรับจายเปนคาแผงเครื่องมือจํานวน 1 แผง เปนเงิน 10,500 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ โมเดลพลาสติกการทํางานของเครื่องยนต ตั้งไว 2,500 บาท
สําหรับจายเปนคาโมเดลพลาสติกการทํางานของเครื่องยนตจํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 2,500 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ ตูเครื่องมือแบบลอเลื่อน ตั้งไว 9,500 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องมือแบบลอเลื่อนจํานวน 1 หลัง เปนเงิน 9,500 บาท
ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
+ โมเดลพลาสติกระบบสงถายกําลัง ตั้งไว 2,500 บาท
สําหรับจายเปนคาโมเดลพลาสติกระบบสงถายกําลังจํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 2,500 บาท ตั้งจายตามราคาทองถ่ินเพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน

(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๔๗

บัญชีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปตั้งจายเปนรายการใหม
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดปาจิตตสามัคคี)

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุ
รายการ จํานวนเงิน

๑ ดวยโรงเรียนเทศบาล 5
(วัดปาจิตตสามัคคี)มีความ
จําเปนตองจัดหาครุภัณฑ
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมเติมและ ใช
ทดแทนครุภัณฑท่ีชํารุดเสียหาย
ไมสามารถใชการได

สํานักการชาง
สวนชางสุขาภิบาล
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ถนน
-คากอสรางระบบระบายน้ําตรอกเสาธง 100,000

ดานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ ตั้งไว 1๐0,000 บาท
-ครุภัณฑการศึกษา ตั้งไว 1๐0,000 บาท
+โตะนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา ตั้งไว 100,000 บาท
สําหรับจายเปนคาโตะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 100ชุดๆ ละ
1,000 บาทเปนเงิน 100,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

๒ ดวยโรงเรียนเทศบาล 5
(วัดปาจิตตสามัคคี)มีความ
จําเปนตองจัดหาครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง เพ่ือใช
ประโยชนในการเดินทางเปนหมู
คณะของครูและนักเรียนซึ่งใช
ในการเดินทางไปรวมกิจกรรม
ตางๆท้ังภายในจังหวัด
นครราชสีมาและตางจังหวัดโดย
ไมตองจางเหมารถยนต

สํานักการชาง
สวนชางสุขาภิบาล
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ถนน
-คากอสรางระบบระบายน้ําตรอกเสาธง 1,300,000

ดานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
-ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตั้งไว ๑,๓๐0,000บาท
+รถยนตบรรทุก ขนาด 6 ลอ ตั้งไว ๑,๓๐0,000บาท
สําหรับจายเปนคารถยนตบรรทุก ขนาด 6 ลอ ชวงยาว 4.3เมตร 130
แรงมา เครื่องยนต ๒,๙๐๐ ซีซี หลังคากระบะเปนอะลูมิเนียม
หนาตางกระจก พรอมอุปกรณประกอบภายในหองผูโดยสาร รวม
เครื่องปรับอากาศจํานวน 1 คัน เปนเงิน 1,300,000 บาท
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๔๘

บัญชีรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556 ไปตั้งจายเปนรายการใหม
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ป เทศบาล)

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุ
รายการ จํานวนเงิน

1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการชาง ดานบริการชุมชนและสังคม
(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) เปดการเรียน สวนชางสุขาภิบาล แผนงานการศึกษา
การสอนในวิชากีฬาประเภทตางๆ จึง ดานบริการชุมชนและสังคม งานระดับมัธยมศึกษา
มีความจําเปนตองจัดหา นาฬิกาดิจิตอล
ดิจิตอลชนิดพกพา ,จักรขวางไฟเบอร และ
แหลนอลูมิเนียม เพ่ือใชในการเรียนการ
สอนของทางโรงเรียน

แผนงานเคหะชุมชน
หมวดรายจายอ่ืน
คาจางท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง

86,800

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
-ครุภัณฑกีฬา ตั้งไว 86,800 บาท
+จักรขวางไฟเบอร ขนาด 1 กก. ตั้งไว 4,800 บาท
สําหรับจายเปนคาจักรขวางไฟเบอร ขนาด 1 กก. จํานวน
4 อันๆละ 1,200 บาท เปนเงิน 4,800บาท
+จักรขวางไฟเบอร ขนาด 1.5 กก. ตั้งไว 6,000 บาท
สําหรับจายเปนคาจักรขวางไฟเบอร ขนาด 1.5 กก. จํานวน 4

อันๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 6,000 บาท
+จักรขวางไฟเบอร ขนาด 2 กก. ตั้งไว 6,000 บาท
สําหรับจายเปนคาจักรขวางไฟเบอร ขนาด 2 กก. จํานวน
4 อันๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 6,000 บาท
+แหลนอลูมิเนียม ขนาด 400 กรัม ตั้งไว 34,000 บาท
สําหรับจายเปนคาแหลนอลูมิเนียม ขนาด 400 กรัม จํานวน 2
อันๆ ละ 17,000 บาท เปนเงิน 34,000 บาท
+แหลนอลูมิเนียม ขนาด 500 กรัม ตั้งไว 36,000บาท
สําหรับจายเปนคาแหลนอลูมิเนียม ขนาด 500 กรัม



๔๙

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพ่ิม หมายเหตุ
รายการ จํานวนเงิน

จํานวน 2 อันๆ ละ 18,000 บาท เปนเงิน 36,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

สํานักการชาง +แหลนอลูมิเนียม ขนาด 600 กรัม ตั้งไว 36,000 บาท
สวนชางสุขาภิบาล
ดานบริการชุมชนและสังคม

สําหรับจายเปนคาแหลนอลูมิเนียม ขนาด 600 กรัม จํานวน2
อันๆ ละ 18,000 บาท เปนเงิน 36,000 บาท

แผนงานเคหะชุมชน +แหลนอลูมิเนียม ขนาด 700 กรัม ตั้งไว 40,000 บาท
งานบําบัดน้ําเสีย
หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

สําหรับจายเปนคาแหลนอลูมิเนียม ขนาด 700 กรัม จํานวน2
อันๆ ละ 20,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท

คาวัสดุ +แหลนอลูมิเนียม ขนาด 800 กรัม ตั้งไว 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 116,000 สําหรับจายเปนคาแหลนอลูมิเนียม ขนาด 800 กรัม จํานวน 2

อันๆ ละ 20,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

สํานักปลัด +นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอล ตั้งไว 27,000 บาท
ดานบริหารท่ัวไป สําหรับจายเปนคานาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอล แสดงเวลา
แผนงานบริหารท่ัวไป เปนชั่วโมง ,นาที ,วินาที หนาจอบอกวันท่ี ,สัปดาห ,เดือน
งานบริหารท่ัวไป
หมวดเงินเดือน

split time 10 lap จับเวลาละเอียด 1/100 วินาที จํานวน9
อันๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 27,000 บาท

เงินเดือน ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
เงินเดือนพนักงาน 10,000 (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๕๐

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพิ่ม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
สํานักการชาง
สวนสุขาภิบาล
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะชุมชน
งานสวนสาธารณะ
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร 12,000
งานกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
หมวดรายจายอ่ืน
คาจางท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง 5,000

3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการชาง ดานบริการชุมชนและสังคม
(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) มีความจําเปน สวนชางสุขาภิบาล แผนงานการศึกษา
ในการจัดทําเอกสาร รายงาน ตางๆ ดานบริการชุมชนและสังคม งานระดับมัธยมศึกษา
จํานวนมาก จึงจําเปนตองจัดหา แผนงานเคหะชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ปริ้นเตอรสี งานกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล คาครุภัณฑ

หมวดคาสาธารณูปโภค -ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 38,000 บาท
คาไฟฟา 36,000 +ปริ้นเตอรสี ตั้งไว 38,000 บาท

สําหรับจายเปนคาปริ้นเตอรสี ชนิดเลเซอร ความละเอียด
600x600 dpi หนวยความจํา 128 MB จํานวน



๕๑

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพิ่ม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
2 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท เปนเงิน 36,000 บาท
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

4 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา กองสวัสดิการและสังคม ดานบริการชุมชนและสังคม
(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) มีความจําเปน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
ในการจัดทําเอกสาร รายงาน ตางๆ แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน งานระดับมัธยมศึกษา
จํานวนมาก จึงจําเปนตองจัดหา
เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร

งานสงเสริมและสนุบสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ -ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 23,000 บาท
รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน

4,000 สําหรับจายเปนคาเครื่องพิมพ Multifunctio ชนิดเลเซอร
จํานวน 1 เครื่องๆล 23,000 บาทเปนเงิน 23,000 บาท

สวนชางสุขาภิบาล (รายละเอียดตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT)
ดานบริการชุมชนและสังคม (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
แผนงานเคหะชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย
หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
คาวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,000
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ถนน



๕๒

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพิ่ม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
คากอสรางระบบระบายน้ําถนนสืบศิริ
ซอย 3ถึงหนองแกชาง

10,000

5 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการชาง ดานบริการชุมชนและสังคม
(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) เปดการเรียน สวนชางสุขาภิบาล แผนงานการศึกษา
การสอนในวิชากีฬาประเภทตางๆ จึง ดานบริการชุมชนและสังคม งานระดับมัธยมศึกษา
มีความจําเปนตองจัดหา เครื่องชั่งน้ําหนัก แผนงานเคหะชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

ดิจดตอลชนิดพกพา ,จักรขวางไฟเบอร
และแหลนอลูมิเนียม เพ่ือใชในการเรียน
การสอนของทางโรงเรียน

งานกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
หมวดรายจายอ่ืน
คาจางท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง

15,000

คาครุภัณฑ
-ครุภัณฑวิทยศาสตรและการแพทย ตั้งไว 15,000 บาท
+ เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล ชนิดพกพา ตั้งไว 15,000 บาท
สําหรับจายเปนคาเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล ชนิดพกพา
จํานวน 5 เครื่องๆละ 3,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

7 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการชาง -ครุภัณฑอ่ืน ตั้งไว 8,000 บาท
(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) เปดการเรียน สวนชางสุขาภิบาล +รถเข็นฟุตบอล ตั้งไว 8,000 บาท
การสอนในวิชากีฬาประเภทตางๆ จึง ดานบริการชุมชนและสังคม สําหรับจายเปนคารถเข็นฟุตบอล ทําดวยเหล็ก ตะแกรงเหล็ก
มีความจําเปนตองจัดหา รถเข็นฟุตบอล แผนงานเคหะชุมชน มีลอเลื่อน ขนาด 80x100x75 cm. จํานวน 1 คันๆละ
เพ่ือใชในการเรียนการสอน และฝกซอม งานกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 8,000 บาท เปนเงิน 8,000 บาท
ของนักเรียน หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งตามราคาทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน

คาไฟฟา 8,000 (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
๘ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา กองสวัสดิการและสังคม ดานบริการชุมชนและสังคม

(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) มีความตองการ ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา



๕๓

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพิ่ม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เนื่องจากอาคารอยู
ในสภาพทรุดโทรม ไมสวยงาม และเพ่ือ
ความปลอดภัยตอทรัพยสิน ของทาง
ราชการ

แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนบัสนุนความ
เขมแข็งชุมชน
หมวดเงินอุดหนุน

งานระดับมัธยมศึกษา
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
อาคารตางๆ

เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือ
กิจการอันเปนสาธารณะประโยชน

-คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร ตั้งไว 555,500 บาท
+ปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนคร

เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนเทศบาลนคร
นครราชสีมา

3,600 ราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) ตั้งไว 555,500 บาท
สําหรับจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬา

สํานักการชาง เทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) ทาสี
สวนชางสุขาภิบาล พลาสติกภายใน-ภายนอกพ้ืนท่ีประมาณ 3,490 ตารางเมตร
ดานบริการชุมชนและสังคม ติดตั้งเหล็กดัด-ประตู-หนาตาง,หองพักครู,หองคอมพิวเตอร
แผนงานเคหะชุมชน และหองธุรการ
งานบําบัดน้ําเสีย (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ถนน
คากอสรางระบบระบายน้ําตรอกเสาธง 61,000
คากอสรางระบบระบายถนนเดชอุดม
ซอย 12 602,000

9 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการชาง ดานบริการชุมชนและสังคม
(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) มีความตองการ สวนชางสุขาภิบาล แผนงานการศึกษา
ปรับปรุงอาคารเรียน 2 เพ่ือความปลอดภัย ดานบริการชุมชนและสังคม งานระดับมัธยมศึกษา



๕๔

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพิ่ม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
ตอทรัพยสิน ของทางราชการ แผนงานเคหะชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

งานสวนสาธารณะ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ อาคารตางๆ
คาวัสดุ -คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร ตั้งไว 102,300 บาท
วัสดุการเกษตร 132,300 +ปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร

นครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปเทศบาล) ตั้งไว 102,300บาท
สําหรับจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) ติดตั้ง
เหล็กดัดประตูและเปลี่ยนบานประตูอลูมิเนียมกระจก
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

10 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการชาง ดานบริการชุมชนและสังคม
(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) มีความตองการ สวนชางสุขาภิบาล แผนงานการศึกษา
ปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนชาย ดานบริการชุมชนและสังคม งานระดับมัธยมศึกษา
เพ่ือความปลอดภัยตอทรัพยสินของทาง

ราชการและความปลอดภัยของนักเรียน
แผนงานเคหะชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง อาคารตางๆ
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร ตั้งไว 74,800 บาท
ถนน
คากอสรางระบบระบายน้ําถนนสืบศิริ 90,200

+ปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนชาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) ตั้งไว 74,800 บาท

ซอย 3ถึงหนองแกชาง สําหรับจายเปนคาปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนชายโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ป เทศบาล)



๕๕

ท่ี หลักการและเหตุผล
โอนลด

โอนเพิ่ม หมายเหตุรายการ จํานวนเงิน
ติดตั้งเหล็กดัดหนาตางบริเวณโถงบันได และรื้อถอนบล็อก
ชองลมบริเวณระเบียงชั้น 2,3,4 พรอมทําการติดตั้งแผง
ลวดตาขาย
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)

11 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการชาง ดานบริการชุมชนและสังคม
(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) มีความตองการ สวนชางสุขาภิบาล แผนงานการศึกษา
ปรับปรุงศาลาพักผอน เนื่องจากของเดิมอยู ดานบริการชุมชนและสังคม งานระดับมัธยมศึกษา
ในสภาพชํารุด เสียหาย ตามการเวลา และ แผนงานเคหะชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง
ความปลอดภัยของบุคลกรและนักเรียน งานบําบัดน้ําเสีย คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง อาคารตางๆ
นครราชสีมา คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร ตั้งไว 253,000 บาท

ถนน +ปรับปรุงศาลาพัก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
คากอสรางระบบระบายน้ําตรอกเสาธง 308,000 นครราชสีมา(อนุสรณ 70 ป เทศบาล) ตั้งไว 253,000 บาท

สําหรับจายเปนคาปรับปรุงศาลาพัก โรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) รื้อถอนพ้ืนและ
ฝาเพดานเดิมออก พรอมติดตั้งพ้ืนไมอัดซเีมนตหนา 20
มิลลิเมตร และติดตั้งฝาเพดานยิปซั่มบอรดฉาบเรียบ หนา
9 มิลลิเมตร ชนิดกันชื้น
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)



๕๖

ประธานสภาเทศบาล ในญัตตินี้เราจะพิจารณาเปนแตละโรงเรียน  แตละรายการไปนะครับ เริ่มจากโรงเรียน
เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สมาชิกทานใดจะอภิปรายโอนงบประมาณรายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปตั้งจายเปนรายการของ โรงเรียนเทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร) ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ตอไปจะเปนของ  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
สมาชิกทานใดจะอภิปรายของ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ตอไปจะเปนของ  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
สมาชิกทานใดจะอภิปรายของ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ตอไปจะเปนของ  โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)
สมาชิกทานใดจะอภิปรายของ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ตอไปจะเปนของ  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดปาจิตตสามัคคี)
สมาชิกทานใดจะอภิปรายของ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดปาจิตตสามัคคี)
ขอไดโปรดยกมือครับ ขอเชิญ สท. สุกัญญา  ชํานิกุล ครับ

นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉันนางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๔ ในลําดับท่ี ๒อยากจะเรียนถามวารถบรรทุก ๖
ลอเอามาใชทําอะไรคะ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ ถาไมมีสมาชิกทานใด
อภิปรายของโรงเรียนเทศบาล ๕ ขอเชิญทานรองบํารุง   ชี้แจงครับ

นายบํารุง  เจริญพจน
รองนายกเทศมนตรี

ครับตองกลาวขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีตั้งขอสงสัยและไดสังเกตไว
รถบรรทุก ๖ ลอท่ีอยูในรายการโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดปาจิตตสามัคคี) เปนรถเอาไว
ใชรับ - สงนักเรียน ตองเรียนวาในปหนึ่งเราเสียคาเชารถพาเด็กนักเรียนไปทํากิจกรรม
นอกโรงเรียนปหนึ่งเปนเงินหลายแสน  ก็เลยตองมาขออนุมัติซื้อรถบรรทุก ๖ ลอ เอาไว
สําหรับพานักเรียนไปประกอบกิจกรรมนอกสถานท่ี  ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายของโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดปาจิตตสามัคคี)
ผมจะขอเขาไปสูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย ขอจะขอมติท่ีประชุมในญัตตินี้นะครับนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒ ทาน

สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายรายการใหม ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (สํานักการศึกษา) ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๑ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๑ ทาน

ท่ีประชุมมีมตอินุมัตใิหโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายรายการใหม ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (สํานักการศึกษา)แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายรายการใหม ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (สํานักการศึกษา)



๕๗

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (สํานักการชาง) เชิญทานรองบุญเหลือครับ

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครนครราชสีมา
ส่ิงท่ีสงมาดวย บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน
จํานวน ๑ ชุด

ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา มีความจําเปนจะขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง  ไวเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมหนังสือฉบับน้ี

ฉะน้ัน  จึงขอเสนอญัตติตอเทศบาลนครนครราชสีมา ขออนุมติักันเงินกรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง  ไวเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามขอ ๕๙ วรรคหน่ึงของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณาอนุมัติตอไปดวยจัก
เปนพระคุณย่ิง

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม ๕๒๐๐๑/๗๖๙๕ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหน้ีผูกพัน งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลําดับ

ที่
สํานัก / กอง รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)

เหตุผลและความจาํเปน

๑

สํานักการชาง

สวนชาง
สุขาภิบาล

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบานงานครัว
+ ถังแยกตะกอน แบบ mobile screw
compacto จํานวน 2 ชุดๆละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (จายจากรายได)

๘๐๐,๐๐๐

เนื่องจากไดมีการตั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไม
สามารถกอหนี้ไดทนัใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๖

๒ สวนชาง
สุขาภิบาล

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
+ คาซอมสายพานลาํเลียงระบบคัดแยกขยะและ
อ่ืน ๆ (จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

๓,๐๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไดมีการตั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไม
สามารถกอหนี้ไดทนัใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๖

๓ สวนชาง
สุขาภิบาล

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
+ เรือทองแบนอลูมิเนียม  จํานวน ๑ ลํา
(จายจากรายได)

๓๔๐,๐๐๐ เนื่องจากไดมีการตั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ประจาํ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



๕๘

ลําดับ
ที่

สํานัก / กอง รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)

เหตุผลและความจาํเปน

จึงไมสามารถกอหนี้ไดทนัใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๖

๔ สวนควบคุม
การกอสราง

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
+ คาขุดสระพักน้ําดบิ บริเวณโรงผลิตน้ําบาน
ใหมหนองบอน ระยะที่ ๓ (จายจากรายได)

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไดมีการตั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไม
สามารถกอหนี้ไดทนัในปงบ
ประมาณ ๒๕๕๖

๕ สวนชาง
สุขาภิบาล

+ คากอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนน
มิตรภาพ ซอย ๑๕ (จายจากรายได)

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไดมีการตั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไม
สามารถกอหนี้ไดทนัในปงบ
ประมาณ ๒๕๕๖

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ๕๒๐๐๑/๗๖๙๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เร่ือง  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ลําดับ
ที่

สํานัก / กอง รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)

เหตุผลและความจาํเปน

๑

สํานักการชาง

สวนการโยธา

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
+ รถเครนไฮดรอลิคพรอมติดตั้งกระเชาซอม
ไฟฟา จาํนวน ๑ คัน (จายจากรายได)

๒,๕๐๐,๐๐๐
เนื่องจากไดมีการตั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ประจาํ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไม
สามารถกอหนี้ไดทนัในปงบ
ประมาณ ๒๕๕๖

๒ สวนชาง
สุขาภิบาล

ครุภัณฑอ่ืน
+ ถังบรรจุน้ํามันดีเซล  จาํนวน ๒ ถัง ๆ ละ
๙๒,๐๐๐ บาท  เปนเงิน ๑๘๔,๐๐๐ บาท
(จายจากรายได)

๑๘๔,๐๐๐ เนื่องจากไดมีการตั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ประจาํ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไม
สามารถกอหนี้ไดทนัในปงบ
ประมาณ ๒๕๕๖



๕๙

ลําดับ
ท่ี

สํานัก / กอง รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)

เหตุผลและความจําเปน

๓ สวนควบคุม
การกอสราง

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
+ คาปรับปรุงผิวจราจรถนน ๓๐ กันยา
(จายจากรายได)

๖,๕๕๑,๐๐๐
เนื่องจากไดมีการตั้งงบ
ประมาณรายจายเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ จึงไมสามารถ
กอหนี้ไดทันในปงบประมาณ
๒๕๕๖

๔ สวนควบคุม
การกอสราง

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
+ คากอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนทาวสุระ
ซอย ๑๕ (จายจากรายได)

๓,๖๐๐,๐๐๐
เนื่องจากไดมีการตั้งงบ
ประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบบัที่
๔ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึง
ไมสามารถกอหนี้ไดทันใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๖

๕ สวนการโยธา

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
+ คาติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน ๑๙ จุด ๆ ละ
๘ ชุด (จายจากรายได)

๙,๐๐๐,๐๐๐

เนื่องจากไดมีการตั้งงบ
ประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบบัที่
๔ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงไมสามารถกอหนี้ไดทนั
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒ ทาน

สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานัก
การชาง) ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๑ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๑ ทาน

ท่ีประชุมมีมตอินุมัตใิหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานัก
การชาง) แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน   ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (สํานักการชาง)
ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๖
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เชิญทานรองพงษเลิศ ครับ



๖๐

นายพงษเลิศ  สุภัทรวณิชย
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา มีความจําเปนจะขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้

ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในดาน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดลอม  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทายพรอมติดตั้งเครื่องยก
ถังขยะสาธารณะ  ตัวรถชนิด ๖ ลอ  จํานวน ๑ คัน  เปนเงนิ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากเปนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖
จึงไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ ๒๕๕๖

ฉะนั้น จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได
กอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางไวเบิก
จายในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามขอ ๕๙ วรรคหนึ่งของระเบียกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา อนุมัติตอไปดวย
จักเปนพระคุณยิ่ง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒ ทาน

สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๑ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๑ ทาน

ท่ีประชุมมีมตอินุมัตใิหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๗
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (สํานักการศึกษา) เชิญทานรองบํารุง ครับ

นายบํารุง  เจริญพจน
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สิ่งท่ีสงมาดวย  บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน

จํานวน 1 ชุด
ดวยสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา มีความจําเปนจะขออนุมัติกันเงิน

กรณีมิไดกอหนี้ผูกพันปงบประมาณพ.ศ. 2556หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
ไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ปรากฏตามบัญชีราย ละเอียดท่ีแนบมาพรอม
หนังสือเลมนี้

ฉะนั้น จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติกันเงินกรณีมิได
กอหนี้ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ไว
เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการ



๖๑

รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงิน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 59 วรรคหนึ่ง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา อนุมัติตอไป จักเปน
พระคุณยิ่ง

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. 2556
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมาท่ี  นม 52001 / 7696 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2556

เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

ลําดับ
ท่ี

สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)

เหตุผลและความจําเปน

1 สํานัก
การศึกษา

ครุภัณฑสํานักงาน
+เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู ชนิดติดผนัง
จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 28,00 บาท ( ท.3 )
+พัดลมดูดอากาศ  ขนาด 8 นิ้ว   จํานวน 8
เครื่องๆละ 1,500 บาท ( ท. 3 )

224,000

12,000

เนื่องจากเปนงบประมาณ
โอนมาตั้งจายเปนรายการ
ใหมระหวางปงบประมาณ
จึงไมสามารถกอหนี้ผูกพัน
ไดทันในปงบประมาณ
25562 สํานัก

การศึกษา
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
+เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับประมวลผลแบบท่ี
1 จํานวน 50 เครื่อง
ท. 2  30 เครื่อง
ท.5   20 เครื่อง
+เครื่องสํารองไฟขนาด 750 AV
จํานวน 50 เครื่อง
ท. 2  30 เครื่อง
ท.5   20 เครื่อง
+จอภาพ LEDขนาดไมนอยกวา18 นิ้ว  จํานวน
40 จอ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
+เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับประมวลผลแบบท่ี
1 จํานวน 40 เครื่อง
+เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 750 AV จํานวน 40
เครื่อง  โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)

1,250,000

85,000

124,000

1,000,000

68,000

3 สํานัก
การศึกษา

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
อาคารตางๆ
+คากอสรางอาคารหลังคาเหล็กคลุมสนาม
บริเวณหนา
เสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
+คากอสรางรั้วคอนกรีตบล็อก
โรงเรียนเทศบาล 4(เพาะชํา)
+คาสรางปายชื่อ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)

4,600,000

1,100,000

320,000

รวมท้ังสิ้น 15 ประเภท 133 รายการ 18,935,750



๖๒

สรุปรายการขออนุมัติตั้งจายเปนรายการใหม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)

ท่ี รายการ จํานวนเงิน เหตุผลและความจําเปน

๑
๒
๓

๔

๕
๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑
๑๒

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน ๑๒ ตัว ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท
เกาอ้ีทํางาน จํานวน ๔๐ ตัว ๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู จํานวน ๔ เครื่อง
เครื่องละ ๔๓,๕๐๐ บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จํานวน ๔ เครื่อง
เครื่องละ ๒๘,๐๐๐ บาท
ชุดรับแขก  จํานวน ๑ ตัว
เกาอ้ีขาเหล็กชุบโครเม่ียม จํานวน ๕๐ ตัว ๆ ละ ๔๐๐ บาท
ครุภัณฑเพ่ือการศึกษา
โตะนักเรียนพรอมเกาอ้ี ระดับประถมศึกษา จํานวน ๒๐๐ ชดุ
ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
โตะนักเรียนพรอมเกาอ้ี ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๒๐๐ ชุด
ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
เกาอ้ีแล็คเชอร ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๓๐๐ ตัว ๆ ละ
๖๕๐ บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เครื่องขยายเสียง จํานวน ๑ ชุด
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
โทรทัศนสี LED จํานวน๔๐ เครื่อง ๆ ละ ๑๙,๐๐๐ บาท
เครื่องมัลติมีเดีย  จํานวน ๑ เครื่อง
ครุภัณฑดนตรี
อัลโต แซกโซโฟน  จํานวน ๒ ตัว ๆ ละ ๙๖,๐๐๐ บาท
เทเนอร แซกโซโฟน จํานวน ๓ ตัว ๆ ละ ๑๒๕,๐๐๐ บาท
ทรัมเปท  จํานวน ๔ ตัว ๆ ละ ๙๘,๐๐๐ บาท
ทรอมโบน  จํานวน ๓ ตัว ๆ ละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๑๙,๒๐๐
๗๖,๐๐๐

๑๗๔,๐๐๐

๑๑๓,๖๐๐

๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๙๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๗๖๐,๐๐๐
32,900

๑๙๒,๐๐๐
๓๗๕,๐๐๐
๓๙๒,๐๐๐
๓๓๐,๐๐๐

เนื่องจากเปนเงินงบประมาณ
โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม
ระหวางปงบประมาณ จึงไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดทันใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๖

รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๓,๑29,700



๖๓

สรุปรายการขออนุมัติตั้งจายเปนรายการใหม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)

ที่ รายการ จํานวนเงนิ หมายเหตุ

๑

๒

๓

4

ครุภัณฑสํานักงาน
+ เครื่องปรับอากาศขนาด๒๔,000บีทียู จํานวน 3 เครื่องๆละ

๓๓,๔๐๐ บาท
+เกาอ้ีพลาสติกเกรดเอ มีพนักพิง จํานวน ๒๐๐ ตัวๆ ละ ๒๐๐ บาท
+ เกาอ้ีขาเหล็กชุบโครเม่ียมบุฟองน้ําหุมหนัง จํานวน ๖๐ ตัวๆ ละ
๔๐๐ บาท
+ ตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๑๐ ลิ้นชัก จํานวน ๒ ตูๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท
+ พัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว จํานวน ๕๐ ตัวๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
+ เครื่องเลน DVD จํานวน ๒๐ เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
+ เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด
+ โทรทัศนสี จอ LCD ขนาด 32 นิ้ว  จํานวน 15 เครื่องๆ ละ 11,000
บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
+ จอโปรเจคเตอรแบบมือดึง ขนาด 100 นิ้ว จํานวน ๘ จอๆละ

๔,๕๐๐ บาท
+ เครื่องฉายโปรเจคเตอร ระดับ SVGA จํานวน ๘ เครื่องๆ ละ

๓๙,๐๐๐ บาท
+ กลองดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา ๑๘ ลานพิเซล

จํานวน ๑ เครื่อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
+ เครื่องพิมพ Photo จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,๐๐๐ บาท
+ เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกจํานวน 5 เครื่องๆ ละ
4,200 บาท
+ จอคอมพิวเตอรแบบLED ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 20 จอๆ ละ
3,6๐๐ บาท

๑๐๐,๒๐๐

๔๐,๐๐๐
๒๔,๐๐๐

๑๑,๐๐๐
๗๕,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๔๘,๐๐๐
165,000

๓๖,๐๐๐

๓๑๒,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

7,๐๐๐
21,000

72,000

เนื่องจากเปนเงิน
งบประมาณโอนมาตั้ง
จายเปนรายการใหม
ระหวางปงบประมาณจึง
ไมสามารถกอหนี้ผูกพัน
ไดในปงบประมาณ
2556

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,016,200



๖๔

สรุปรายการขออนุมัติตั้งจายเปนรายการใหม โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ท่ี รายการ จํานวนเงิน เหตุผลและความจําเปน

1
2
3
4
5

ครุภัณฑสํานักงาน
โตะทํางานพรอมเกาอ้ี 10 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท
พัดลมโคจร 60 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท
พัดลมอุตสาหกรรม 3 เครื่อง ๆ 4,500 บาท
พัดลมตั้งพ้ืน 15 เครื่อง ๆ ละ 1,600 บาท
เกาอ้ีพลาสติกเกรดเอ 500 ตัว ๆ ละ 200 บาท

38,000
108,000
13,500
24,000

100,000

เนื่องจากเปนเงินงบประมาณมาตั้ง
จายเปนรายการใหมระหวางปงบ
ประมาณจึงไมสามารถกอหนี้ผูกพัน
ไดทัน ในปงบประมาณ 2556

6
7

ครุภัณฑการศึกษา
โตะนักเรียนพรอมเกาอ้ี 200 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท
โตะเลคเชอร 350 ชุด ๆ ละ 800 บาท

200,000
280,000

8
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท 16,000

9
10

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เครื่องเลน DVD  15 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท
เครื่องเสียงกลางแจง 1 ชุด

60,000
150,000

11
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
โทรทัศนจอ LCD  12 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 204,000

12
13
14
15
16

ครุภัณฑงานบานงานครัว
ตูทําน้ําเย็น ชนิด 10 กอก 2 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท
ถังตมน้ํารอน 2 ใบ ๆ ละ 9,000 บาท
เตาอบขนม 1 ตู
ถังแกส 2 ถัง ๆ ละ 700 บาท
เครื่องผสมแปง 2 เครื่อง ๆ ละ 7,000 บาท

80,000
18,000
9,900
1,400

14,000

17

18
19

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED สี แบบ Network
2 เครื่อง

เครื่องละ 18,000 บาท
เครื่องพิมพเลเซอร (ขาว-ดํา) เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท
คอมพิวเตอร CPU  1 เครื่อง

36,000

17,500
25,000

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,395,300



๖๕

สรุปรายการขออนุมัติตั้งจายเปนรายการใหม โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)

ท่ี รายการ จํานวนเงิน เหตุผลและความจําเปน

1
ครุภัณฑสํานักงาน
โตะประชุม 1 ชุด 70,000 เนื่องจากเปนเงินงบประมาณ

2 เครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง ๆ ละ 43,500 บาท 348,000 มาตั้งจายเปนรายการใหม
3 พัดลมระบายอากาศ 8 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท 12,000 ระหวางปงบประมาณจึงไม
4 โตะเอนกประสงคบุโฟเมกา 20 ตัว ๆละ 2,900 บาท 58,000 สามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
5 ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 2 ตูๆละ 4,000 บาท 8,000 ในปงบประมาณ 2556
6 โตะปฏิบัติงาน 2 ตัว ๆละ 15,500 บาท 31,000

7

8

ครุภัณฑการศึกษา
หุนจําลองโปรงใสโครงกระดูกมนุษย 1 ชุด
ครุภัณฑยานพาหนะ
เครื่องยกรถจักรยานยนต 1 เครื่อง

3,800

49,000
9 เครื่องยนตดีเชลพรอมอุปกรณฝก 1 ชุด 78,000
10 เครื่องยนตแกสโซลีนพรอมอุปกรณฝก 2 ชุดๆ ละ 58,000 บาท 116,000
11 รถจักรยานยนตฝก 3 คัน 139,200
12 ไทม่ิงไลทแกสโซลีนแบบดิจิตอล 1 เครื่อง 5,500

13
ครุภัณฑกอสราง
ปนพนสี 1 เครื่อง 8,000

14
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ตูชารทแบต 1 ตู
ชุดสาธิตวงจรไฟฟาภายในบาน 1 ชุด
ชุดการตอวงจรไฟฟา 10 ชุดๆ ละ 450 บาท
ชุดโซลาเซลเพ่ือการศึกษา 10 ชุดๆ ละ 280 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

5,700
2,400
4,500
2,800

15 กลองสองทางไกล 10 ชุด 24,500
16 ชุดทดสอบลายนิ้วมือธนบัตรและการเรืองแสงของสาร 40 ชุด 8,000
17 ชุดดาราศาสตร 5 ชุด 8,450
18 เครื่องวัดความเค็ม วัดอุณหภูมิ วัดความถวงจําเพาะ 1 ชุด 4,000
19 ชุดการเกิดภาพบนกระจกเงาท่ีทํามุมตางๆ 1 ชุด 2,400
20 ถังแก็ส 1 ถัง 4,500

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
21 เครื่องขัดพ้ืน 1 ชุด 18,200
22
23

เครื่องซักผา 1 เครื่อง
เตาไฟฟา 1 ตัว

8,000
1,800



๖๖

ท่ี รายการ จํานวนเงิน เหตุผลและความจําเปน
ประเภทครุภัณฑโรงงาน

24 แมแรงตะเฆ 1 ตัว 8,800
25 โตะปากกาจับงาน 1 ชุด 11,500
26 บล็อกลม 1 ตัว 1,500
27 เครื่องเติมน้ํามันเกียรแบบเคลื่อนท่ีได 2 ตัวๆ ละ 10,000 บาท 20,000
28 เครื่องมือชางยนตท่ัวไป ชุดใหญ 1 ชุด 34,000
29 เครื่องดูดถายน้ํามันเครื่องแบบลอเลื่อน 1 เครื่อง 33,000
30 เครื่องขัดเงาแบบมือถือ 1 เครื่อง 8,700
31 ชุดเครื่องมือถอดประกอบคอยสสปริง 1 ชุด 35,000
32 เครื่องเจียระไนจานดิสเบรกและดัมเบรก 1 เครื่อง 62,000
33 เครื่องชั่งโลหะ 5 เครื่องๆละ 400 บาท 2,000
34 ประแจวัดแรงบิด แบบปรับตั้งคาได 1 ตัว 25,500
35 ตูเชื่อม 1 เครื่อง 46,000
36 ปมลม 1 เครื่อง 8,300
37 สวานแทน 1 เครื่อง 7,300
38 แทนเจียร 1 แทน

ประเภทครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป
5,400

39 ทรัมเปท 2 เครื่อง ๆละ 3,200 บาท 64,000
40 อัลโต แซกโซโฟน 2 เครื่อง ๆ ละ 63,500 บาท 127,000
41 เทอเนอรแซกโซโฟน 2 เครื่อง ๆละ 86,000 บาท 172,000
42 ทรอมโปน 2 เครื่องๆละ 38,000 บาท 76,000
43 กลองคองกาหนังไฟเบอรชุด 3 ใบ พรอมขาตั้ง 42,000
44 กลองบองโกหนังไฟเบอรชุด 2 ใบ พรอมขาตั้ง 5,700
45 ขาตั้ง PERCUSTION ชุด 6 ตัว 2 ชุด ๆละ 5,500 บาท 11,000
46 กลองทิมเมอเลส ชุด 2 ใบ 1 ชุด 8,500
47 อะโกโกเบลพรอมชุดจับ 2 ชุดๆละ 1,500 บาท 3,000
48 ไวบาสแลปพรอมชุดจับ 1 ชุด 1,200
49 ระฆังราวพรอมขาตั้งเงินแบบดี 1 ชุด 3,600
50 คาเบลโลหะ 3 ขนาด 3 ตัว ๆละ 1,000 บาท 3,000
51 วูดบลอก 2 ขนาดพรอมชุดจับ 2 ตัว ๆละ 2,000 บาท 4,000
52 ทัมมารินทองเหลืองแบบเกาะกลอง 1 ตัว 1,500
53 คาบาซา 2 ขนาด พรอมชุดจับ 2 ตัวๆละ 1,900 บาท 3,800
54 แซคเกอรทองกลมแบบขูด 1 ตัว 1,100



๖๗

ท่ี รายการ จํานวนเงิน เหตุผลและความจําเปน
55 แซคเกอรแบบมีดามจับไมแบบดี 1 คู 1,000

ประเภทครุภัณฑอ่ืน
57 แผงเครื่องมือ 1 แผง 10,500
58 โมเดลพลาสติกการทํางานของเครื่องยนต 1 ชุด 2,500
59 ตูเครื่องมือแบบลอเลื่อน 1 หลัง 9,500
60 โมเดลพลาสติกระบบสงถายกําลัง 1 ชุด 2,500
61 ตัวอยางแรรัตนชาติ 2 ชุดๆ ละ 1,800 บาท 3,600
62 กลองดูนก 2 ตัวๆ ละ 10,200 บาท 20,400
63 ตัวอยางหินในกลองแวนขยาย 5 ชุดๆ ละ 1,200 บาท 6,000

รวมท้ังสิ้น 1,915,150



๖๘

สรุปรายการขออนุมัติตั้งจายเปนรายการใหม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี)

ท่ี รายการ จํานวนเงิน เหตุผลและความจําเปน

ครุภัณฑการศึกษา
1 โตะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 100 ชุด ๆ ละ1,000

บาท
100,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2 รถบรรทุก 6 ลอ 1,300,000

รวมท้ังสิ้น 1,400,000



๖๙

สรุปรายการขออนุมัติตั้งจายเปนรายการใหม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปเทศบาล)

ท่ี รายการ จํานวนเงิน เหตุผลและความจําเปน

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล  ชนิดพกพา 15,000 เนื่องจากเปนเงินงบ
ครุภัณฑกีฬา ประมาณมาตั้งจาย
+ จักรขวางไฟเบอร ขนาด 1 กก. จํานวน 4 อันๆละ 1,200บาท 4,800 เปนรายการใหม
+ จักรขวางไฟเบอร ขนาด 1.5 กก.จํานวน 4 อันๆละ 1,500 บาท 6,000 ระหวางปงบประมาณ
+ จักรขวางไฟเบอร ขนาด 2 กก. จํานวน 4 อันๆละ 1,500 บาท 6,000 จึงไมสามารถกอหนี้
+ แหลนอลูมิเนียม ขนาด 400 กรัมจํานวน 2 อันๆละ

17,000 บาท
34,000 ผูกพันไดทันในปงบ

ประมาณ 2556
+ แหลนอลูมิเนียม ขนาด 500กรัมจํานวน 2 อัน ๆ ละ

18,000 บาท
36,000

+ แหลนอลูมิเนียม ขนาด 600 กรัมจํานวน 2 อันๆละ
18,000 บาท

36,000

+ แหลนอลูมิเนียม ขนาด 700 กรัมจํานวน 2 อันๆละ
20,000 บาท

40,000

+ แหลนอลูมิเนียม ขนาด 800 กรัมจํานวน 2 อันๆละ
20,000 บาท

40,000

+ นาฬิกาจับเวลาระบบดิจิตอล 27,000
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
+ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร /ชนิด LED สี แบบ Network 36,000
+ เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ ชนิด LED สี 23,000
ครุภัณฑประเภทอ่ืนๆ
+ รถเข็นฟุตบอล 8,000
ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
+ คาปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 555,500
(อนุสรณ 70 ป เทศบาล)
+คาปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 102,300
(อนุสรณ 70 ป  เทศบาล)
+คาปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนชาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร 74,800
นครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปเทศบาล
+คาปรับปรุงศาลาพัก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 253,000
(อนุสรณ 70 ป เทศบาล)

รวม 1,297,400



๗๐

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒ ทาน
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๒ ทาน

สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานัก
การศึกษา) ขอไดโปรดยกมือครับ

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๑ ทาน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๒๑ ทาน

ท่ีประชุมมีมตอินุมัตใิหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานัก
การศึกษา) แลวนะครับ

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(สํานักการศึกษา)

ประธานสภาเทศบาล วันนี้  ไดประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบรอยแลว    ผมตองขอขอบคุณ
ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ทานประธานชุมชน
สื่อมวลชน  และขาราชการทุกทาน  ท่ีไดเขารวมประชุม และรวมสังเกตการณ
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ขอปดการประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
( นายปรีชา     สุขพานิช )

(ลงชื่อ) กรรมการ
( นายมติ อังศุพันธุ )

(ลงชื่อ) กรรมการ สําเนาถูกตอง
( นางนันทนา     แดงใหม )

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางเสาวณีย   สุจริยา)
( นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย ) เจาพนักงานธุรการ ๖ว

(ลงชื่อ) กรรมการ
( นายพงษศักดิ์  ตั้งสิทธิประเสริฐ )

(ลงชื่อ) กรรมการ
( นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล )



๗๑

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
( นายสุพจน    ไทยสมัคร )

สภาเทศบาลไดรับรองแลว    เม่ือวันท่ี............................................................................
(ลงชื่อ ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)



๗๒
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