
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งท่ี  ๓ 
วันท่ี    ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๖      เวลา    ๑๓.๓๐    น. 

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

ผู้มาประชุม 
 

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

๔.  นายชลชาติ             ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล  
๕.  นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล  

  ๖.  นางนันทนา  แดงใหม่   สมาชิกสภาเทศบาล  
  ๗.  นางสาวปิยภรณ์ คงศักด์ิตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล 
      ๘.  นายปกป้อง   ปุสุรินทร์คํา  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๙. นายพงษ์ศักด์ิ     ต้ังสิทธิประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล    
     ๑๐. นายมติ  อังศุพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๑๑.นางสาวมารยาท พิมพ์ปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๒. พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
      ๑๓. นางสาวสิริรัตน ์ คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  
    ๑๔. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๕. นายสุรพจน์   หล่อธราประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๖. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล     
    ๑๗. นายอารมณ์  ทางตะคุ   เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
        ๑.  นายฉัตร  สุภัทรวณิชย ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

๒.  นายปิติพงศ์  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล          
ผู้เข้าร่วมประชุม  
     ๑.  นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี   

  ๒.  นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย ์  รองนายกเทศมนตรี     
  ๓.  นายบํารุง    เจริญพจน์  รองนายกเทศมนตรี 
                     ๔.  นายพิมล    พิทักษ์ศิลป  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

   ๕.  นายเชลงศักด์ิ มานุวงศ์            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
    ๖.  นางประภาพร อินทรานุปกรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
     ๗.  นายศุภโชค    นันทคุณาธิป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
    ๘.  นายคํารณ    สมบูรณ์รัตน์  รองปลัดเทศบาล 

๙.  นายวีระชัย   ทองไพบูลย์   รองปลัดเทศบาล  
    ๑๐. นายกัมปนาท   บุตรโต   รองปลัดเทศบาล 
   ๑๑. นายอํานวย  ปราณีตพลกรัง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง  
    ๑๒. นายจิรศักด์ิ   กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 



๒ 

 

    ๑๓. นางนิลุบล   โชคบัญชา   ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
     ๑๔. นางอธิชา   รุมพล   ผู้อํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      ๑๕. นายเฉลิม    ราชอาสา    ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
     ๑๖. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
           ๑๗. นางสาวนิตยา   เพลิดจันทึก     ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
    ๑๘. นางเนตรดาว  ทองประกอบ   ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 

๑๙. นางนิยดา  เบ็ญจมาศ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   ๒๐. นางคู่ขวัญ  บุญชัยสุข  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  ๒๑. นายนิคม     เหาะสูงเนิน    รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 

๒๓. นางสาววันทณี ฮิมหม่ันงาน  ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
๒๔. นายเนติวิทย์   เริงสุขพิพัฒนะ   รก. ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
๒๕. นายนิวัฒน ์  ศรีมะเริง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒๖. นางฉันทจิต      หม่ันมา    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ๒๗. นางผุสดี  ร่วมสมุห์  หัวหน้างานธุรการ 
  ๒๘. นางสาวอัมพร   ชํานาญดี  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 
  ๒๙. นายสมบัติ    สังข์ในเมือง  หัวหน้างานรักษาความสงบฯ 
 ๓๐. นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

๓๑. นางสาวปริณดา   พิทักษ์ธานินทร์   หัวหน้าแผนงานและโครงการ  
    ๓๒. นายสายชล   ประณีตพลกรัง    หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ 

๓๓. นางสาววาสนา  สนิทโกศัย   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว 
๓๔. นายศุภชาติ  เจริญวิวัฒนพงษ์  หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 

      ๓๕. นายวิสฐิ  วรแสน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
     ๓๖.  นางสาวณัฐกานต์   บางกระ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
    ๓๗.  นางมาลิสา   อธิเตโชกุล   เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
                     ๓๘. สิบเอกหญิง ศิริขวัญ   จิตตพงษ์    เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
   ๓๙. นายนิพนธ์  โอภาโส   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    ๔๐. นายฉัตรชัย   ช่างเติม   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
    ๔๑. นายกิตติวัฒน์ ด่านกลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๒. นายสุชาติ    เพ็งกระโทก  พนักงานจ้างท่ัวไป 
   ๔๓. นางสาวสมหญิง   กล้ากลาง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๔๔. นายสิทธิพงษ์   กล้ามกระโทก    พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ๔๕. นางสาวศศิกานต์     ดาดพุดซา     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔  
   ๔๖. นางสาววีณา   มานะตะคุ  พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ๔๗. ร.ต.กสินธ์   เนื่องสุวรรณลักษณ์  ประธานชุมชนหลังวัดสุทธจินดา 

๔๘. ส.อ.อิสระ     ทองปลอดภัย    ประธานชุมชนตรอกตีเหล็ก 
๔๙. ร.ต.นรินทร์   คงหม่ืนไวย์    ประธานชุมชนบ้านสก 
๕๐. ร.ต.ต.ประมูล   นากกระแสร์  ประธานชุมชนจิระพัฒนา 
๕๑. ร.ต.เปลื้อง    ไกรกลาง     ประธานชุมชนท้าวสุระ – เบญจรงค์ 
๕๒. นางสาวธิติมา   รักษาสุวรรณ    แทน ประธานชุมชนท้าวสุระ 
๕๓. นายสมศักด์ิ   ภัทรานุกูลรัตน์     ประธานชุมชนหลังวัดสามัคคี 



๓ 

 

       ๕๔.  ด.ต.หญิง วิมน  ขอแนบกลาง    ประธานชุมชนทุ่งมหาชัย   
    ๕๕. นางฉลอง     โนนโพธิ์   ประธานชุมชนปลายนาสามัคคี 

๕๖. นายแสง   เลี้ยงพรม   ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ – ทุ่งสว่าง 
๕๗. นางทรงวุฒิ   เสาร์ยะวิเศษ      ประธานชุมชนวัดศาลาลอย 

   ๕๘. นางณัฏฐธิดา   จุมพลพงษ์    ประธานชุมชนหนองแก้ช้าง 
๕๙. นายประเสริฐ    จองรัตนวนิช  ประธานชุมชนรุ่งเรือง – บุญเรือง 
๖๐. นางสมศรี     ตันติรัตน์    ประธานชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม 

    ๖๑. นายวินัย    ศิลาเริง    ประธานชุมชนเกษตรสามัคคี ๒ 
๖๒. นางเจริญศรี    เนียมวัฒนะ     ประธานชุมชนปาริชาติ 
๖๓. นายอ่ิม    บรรจงปรุ  ประธานชุมชนราชสีมา 

   ๖๔. นางถนอมศรี  มุ่งฝากกลาง   ประธานชุมชนหลักร้อย 
    ๖๕. นางสมหมาย   มากทองคํา   ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
    ๖๖. นางลออศรี    ศรีไสย     ประธานชุมชนย่าโม ๔ 
        ๖๗. นางลอยพิมพ์ ช่วยโพธิ์กลาง     ประธานชุมชนอรุณสามัคคีโชคดี 
   ๖๘. นางสาวพิราพร    ศรีเกษม   ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันข่าวนครราชสีมา 

๖๙. นายวินัย    ศิลาเริง    บรรณาธิการข่าวการเมือง 
   ๗๐. นายสําราญ   อินทรังษี    บรรณาธิการพลังไทยยุคใหม่ 
   ๗๑. นายภัทร     เทียมพล   KCTV 
   ๗๒. นางสาวภูศรัญญา   ชัชวาล    KCTV 
    ๗๓. นางเสาวณีย์  สุจริยา    เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว จด/บันทึกการประชุม 
 เริ่มประชุม  เวลา     ๑๓.๓๐       น. 
              โดย  นายอารมณ์    ทางตะคุ   ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ประจําปี  ๒๕๕๖ 
ครั้งท่ี   ๒   ก่อนนําเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมผมขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี ๒  จาก   
   ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓   
ประจําปี  ๒๕๕๖ ครั้งท่ี  ๒  เม่ือวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เป็น 
   ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญสมัยท่ี ๓    
ประจําปี  ๒๕๕๖ ครั้งท่ี  ๒  เม่ือวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
 ระเบียบวาระท่ี   ๑๒  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็น 
   ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
   ระเบียบวาระท่ี ๑๓ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ (สํานักการช่าง)เป็น 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ (สํานักการช่าง)  

 ระเบียบวาระท่ี  ๑๔  เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบการสมทบงบประมาณ   
โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย  ระยะท่ี  ๒ เทศบาลนครนครราชสีมา
(สํานักการช่าง)    เป็น 
   ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบการสมทบงบประมาณ   
โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย  ระยะท่ี  ๒ เทศบาลนครนครราชสีมา
(สํานักการช่าง)    
และระเบียบวาระท่ี  ๗  เริ่มจากระเบียบวาระท่ี ๔ เดิม ไปเรื่อย ๆ จนถึง
ระเบียบวาระท่ี  ๑๔  นะครับ 

 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นะครับ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                           -ไม่มี- 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓    
ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี   ประจําปี  ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖                            
ขอได้โปรดยกมือครับ   

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
สามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖     
แล้วนะครับ                                  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
สามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖     

 ต่อไปเป็นข้อ ๒.๒ 
ประธานสภาเทศบาล ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓    

ประจําปี  ๒๕๕๖ ครั้งท่ี  ๒  เม่ือวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําหรือข้อความท่ีได้กล่าวไว้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท. พันตรีวินัย  สายต่างใจ ครับ 

พันตรีวินัย  สายต่างใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผม พันตรีวินัย  สายต่างใจ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๓  ผมขอแก้ไข หน้า ๑๑ บรรทัดท่ี ๑๗ จากบน
ลงล่าง จาก ถนนข้างเคียงว่าแต่ละถนนมีความสูง  เป็น  และบริเวณข้างเคียง
ว่ามีความสูง หน้าท่ี  ๑๗ บรรทัดท่ี ๑๔ จากบนลงล่าง แต่ในระบบฐานข้อมูล



๕ 

 

เดิมระบบของเราระบบ GIS  เป็น แต่ในระบบฐานข้อมูล GIS บรรทัดท่ี  ๒๒ 
จากบนลงล่าง จาก หรือไม่ก็เป็นประเด็นเรื่องของเรื่องการถมดิน เป็น  หรือ 

 ประเด็นเรื่องการถมดิน  บรรทัดท่ี ๒๓ จากบนลงล่าง จาก เรื่องสํารวจอีกครั้ง 
ถ้าเราข้ึนมาหมดว่า  เป็น ถ้านําเข้ามา  บรรทัดท่ี  ๒๔  จากบนลงล่าง  จาก 
ข้อมูลได้ว่าถนนทุกสายออกมาว่ามีความสูงต่ําเท่าไร  เป็น  ข้อมูลได้ว่าถนน
ทุกสายมีความสูงต่ําเท่าไร  บรรทัดท่ี  ๒๕ จากบนลงล่าง จาก   บ้านเรือนอยู่
ระหว่างสูงต่ําเท่าไร  เป็น บ้านเรือนอยู่สูงต่ําเท่าไร   หน้า ๑๘ บรรทัดท่ี ๓ 
นับจากข้างล่างข้ึนมา จาก Global Information System เป็น 
Geographic  Information System   หน้า ๓๒ บรรทัดท่ี ๕ จากบนลงล่าง 
ตรงนั้นร่วมเราก็จะแก้จุดไปอีกจุดหนึ่ง  เป็น ข้อมูลเราก็จะแก้จุดหนึ่งได้แต่จะ
กระจายไปอีกจุดหนึ่ง  หน้า ๓๓  บรรทัดท่ี ๑๕  นับจากข้างล่างข้ึนมา จาก
เพียงแต่ว่าเราไม่อยากให้ใช้เพียงท่ีผมเสนอ  เป็น เพียงแต่ว่าเราไม่อยากให้
ใช้เพียงความรู้สึกท่ีผมเสนอ  และ บรรทัดท่ี ๑๓ นับจากข้างล่างข้ึนมา ผม
อยากจะรู้จริงๆ ว่า    ขอให้ตัดท้ิงนะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่    ขอเชิญ ส.ท. มติ  อังศุพันธุ์ ครับ 
นายมติ อังศุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  กระผม นายมติ อังศุพันธุ์  
สมาชิกเทศบาลนครนครราชสีมา เขต ๑  ผมขอแก้ไข หน้า ๕ บรรทัดท่ี ๒๑ 
จากบนลงล่าง จาก ของจํากัด เป็น ข้อจํากัด  บรรทัดท่ี ๒๘ จากบนลงล่าง 
จาก ข้อสักถาม เป็นข้อซักถาม บรรทัดท่ี ๓ นับจากข้างล่างข้ึนมา จาก 
งบประมาณค่อนข้างจะอยากลําบาก  เป็น งบประมาณค่อนข้างจะ
ยากลําบาก  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่     
ขอเชิญ ส.ท. ณัฎฐ์ชยกร  สุวฒันะพงศ์เชฎ ครับ 

นายณัฎฐช์ยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฎ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  
ผม นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
เขต  ๑  ครับ  ผมขอแก้ไข หน้า ๑๒ บรรทัดท่ี ๑๔ นับจากข้างล่างข้ึนมา จาก 
ปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีอาชีพของคุณ เป็น    ปรากฏว่าเจา้หน้าท่ีบอกอาชีพ
ของคุณ และหน้า ๔๕ บรรทัดท่ี ๕ จากบนลงล่าง จาก  2.นายณัฏฐ์ชยกร  
สุวัฒนะพงศ์  เป็น  2.นายณฏัฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฎ    ขอบคุณครับ 

 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่    ถ้าไม่มี ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี   ประจําปี  ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๖
ขอได้โปรดยกมือครับ                               

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี   ประจําปี  ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ขอได้โปรดยกมือครับ  



๖ 

 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
สามัญ สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
แล้วนะครับ                                  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัย
สามัญ สมัยท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวาระท่ี  ๒  และวาระท่ี  ๓     
ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายมติ  อังศุพันธุ์ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 

เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 255๗ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
                     พ.ศ. 255๗  จํานวน  1  ชุด 
        2. สรุปผลการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการ จํานวน๑ ชุด 
        3. รายงานการประชุมประจําวันของคณะกรรมการจํานวน  
๖ ฉบับ         
                  4. สําเนาคําขอแปรญัตติ  จํานวน  1  ฉบับ         
     ตามมติการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  
ประจําปี  255๖ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 255๖มีมติรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๗ ในวาระ 
ท่ี 1  และได้แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ทําหน้าท่ีตรวจและพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าว เพ่ือนําเสนอต่อสภาเทศบาล  โดยคณะกรรมการดังกล่าว
ประกอบด้วย 
 1. นายมติ     อังศุพันธุ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายปกป้อง     ปุสุรินทร์คํา  กรรมการ 
 3. นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล  กรรมการ 
 4. นางสาวสิริรัตน์   คุประตกุล  กรรมการ 
  5. นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ กรรมการและเลขานุการ 
   บัดนี้  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ  .255๗   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯและเอกสารต่างๆ มาพร้อมหนังสือนี้ เพ่ือนําเสนอ
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
มติ    อังศุพันธุ์ 

(นายมติ    อังศุพันธุ์) 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ 



๗ 

 

ประธานสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้รายงานให้ทราบแล้ว  
ต่อไปขอเชิญเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

นายณัฎฐช์ยกร สุวัฒนะพงศ์เชฎ 
เลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ 

สรุปผลการตรวจพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ 

--------------------------- 
    ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  255๗   ซ่ึงนายกเทศมนตรี  
เทศบาลนครนครราชสีมา   เป็นผู้เสนอในวาระท่ี 1 แล้ว  นั้น 
   บัดนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตรวจและพิจารณาร่างเทศบัญญัติท่ีคณะ 
กรรมการตรวจแล้วเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ตามลําดับดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการ   ได้แก่ 
      1.1  นายมติ อังศุพันธุ์ ประธานกรรมการ      
      1.2  นายปกป้อง ปุสุรินทร์คํา กรรมการ 
      1.3. นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล กรรมการ 
      1.4. นางสาวสิริรัตน์   คุประตกุล กรรมการ 
      1.5. นายณัฏฐ์ชยกร   สวุัฒนะพงศ์เชฏ  กรรมการและเลขานุการ 
2.  เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมพิจารณา 

      2.๑  นายคํารณ สมบูรณ์รัตน์ รองปลัดเทศบาล 
      2.๒  นายวีระชัย ทองไพบูลย์ รองปลัดเทศบาล 
      2.๓  นายกัมปนาท บุตรโต  รองปลัดเทศบาล 
      2.๔  นายอํานวย ปราณีตพลกรัง ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
      2.๕  นายจิรศักด์ิ กีรติวรการ  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
      2.๖  นางนิลุบล โชคบัญชา  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
      2.๗  นางอธิชา รุมพล ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข 
      2.๘  นางนิยดา เบ็ญจมาศ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
      2.๙  นายเฉลิม ราชอาสา ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
      2.๑๐ นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์           หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
      2.๑๑ นางคู่ขวัญ บุญชัยสุข ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
      2.๑๒ นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ รก.ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
      2.1๓  นางสาวประไพพิศ รัตนประสบ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
      2.1๔  นายศุภชาติ เจริญวิวัฒนพงษ์ หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ 
      2.1๕  นางภัทมาภรณ์    บุญชู เจ้าพนักงานการคลัง ๕ 
3.  ผู้ขอแปรญัตติ     นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน์    รองนายกเทศมนตรี  
     รักษาราชการแทน  นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 
4.  การแก้ไขเทศบัญญัติ     การแก้ไขเทศบัญญัติในเอกสารงบประมาณ  ส่วน
ท่ี ๒ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ 
หน้า  ๒-1๙-๔  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบําบัดน้ําเสีย บรรทัดท่ี  ๓-๗   
นับจากล่าง   
ข้อความเดิม“ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ําตรอกเสาธง (จากแยกตลาดย่าโม 
ถึงถนนมิตรภาพ) จํานวน ๑,๗๖๙,๐๐๐ บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ 



๘ 

 

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตรพร้อมบ่อพัก ท้ัง ๒ ฝั่ง 
ความยาวประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร  ก่อสร้างคืนผิวจราจร ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ 
เมตร  พ้ืนท่ีประมาณ ๓๕๐ ตารางเมตร  ก่อสร้างกัตเตอร์รับน้ํา ๑ จุด (จาก
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)  ” 
ขอแก้ไขเป็น“  ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ําตรอกเสาธง (จากแยกตลาดย่าโมถึง
ถนนมิตรภาพ)   จํานวน  ๑,๗๖๙,๐๐๐  บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตรพร้อมบ่อพัก  ความยาว
ประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร  ก่อสร้างคืนผิวจราจร ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร  พ้ืนท่ี
ประมาณ ๓๕๐ ตารางเมตร(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา)” 
หน้า  ๒-1๙-๕  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบําบัดน้ําเสีย บรรทัดท่ี  ๑-๖   
นับจากบน 
ข้อความเดิม“  ค่าปรับปรุงรางระบายน้ําภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่
ล้อม  จํานวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําฝั่ง
ขวามือ จากปากทางเข้า(หน้าป้อมยาม)ถึงสี่แยกท่ี ๔  โดยทําการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด ๑.๕๐x ๑.๐๐ เมตรความยาวรวม ๒๒๒.๐๐ เมตร  
ก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๔ จุด ความ
ยาวรวม ๓๖.๐๐  เมตร (จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) ” 
ขอแก้ไขเป็น“  ค่าปรับปรุงรางระบายน้ําภายในชุมชนบ้านพักทหารหนอง 
ไผ่ล้อม  จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา
ฝั่งขวามือ จากปากทางเข้า(หน้าป้อมยาม) ถึงสี่แยกท่ี ๔ โดยทําการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง ๑.๕๐ เมตรลึก ๑.๐๐ เมตร ก้นรางกว้าง 
๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม  ๒๒๒.๐๐  เมตร  ก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร  จํานวน ๔ จุด  ความยาวรวม ๓๖.๐๐  เมตร  
(จากแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา) ” 
5.  ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
    ชื่อร่างเทศบัญญัติ  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
    คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
    บันทึกหลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ 1.  ชื่อร่างเทศบัญญัติ            ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ 2.  เทศบัญญัติให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  255๖  เป็นต้นไปไม่
มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗  ให้ตั้งจ่าย
เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 1,๔7๑,๘๖๒,๒๐0  บาทไม่มีผู้ขอแปรญัตติไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ   4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป         มีผู้ขอแปรญัตติ  มีการแก้ไข 
    ข้อ   5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ 6.  ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบ 
ประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ 7.  ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัติ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 



๙ 

 

6.  เอกสารท่ีเสนอมา 
     6.1 บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ   
๖  ฉบับ   
     6.2 สําเนาคําขอแปรญัตติ 1   ฉบับรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๗ เพ่ือพิจารณาในวาระ 2 และวาระ  3  ต่อไป 

ณัฏฐ์ชยกร    สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
(นายณัฏฐ์ชยกร    สุวัฒนะพงศ์เชฏ) 

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                           ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ 
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  สรุปผลให้ทราบแล้ว  นั้น  เนื่องจากไม่มี
การสงวนความ เห็นและสงวนคําแปรญัตติ ดังนั้น ในวาระท่ี ๒ นี้ ผมจะขอมติ 
ท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗    
ขอได้โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   แล้วนะครับ                                 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗        

 ต่อไปเป็นวาระท่ี  ๓  นะครับ 
ในวาระท่ี  ๓  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  โดยผ่านความเป็นชอบในวาระท่ี  ๒  เรียบร้อยแล้ว 
ผมจะขอมติจากสภาเทศบาลแห่งนี้ เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติ  ต่อไป 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๖ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ ในวาระท่ี ๒  และวาระท่ี ๓   เรียบร้อยแล้วนะครับ   
และจะได้ปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔ 



๑๐ 

 

 ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
ขอเชิญท่านรองพงษ์เลิศ  ครับ 

นายพงษ์เลิศ  สุภัทรวณิชย์  
รองนายกเทศมนตรี  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
       ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ได้อนุมัติงบประมาณจรายจ่ายประจําปี
๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น เนื่องจากสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารฝ่ายบริหารงานท่ัวไป จ่ายจากเงินสะสม เป็น
เงิน ๕๔๔,๐๐๐ บาท นั้น 
      จากการดําเนินงานโครงการปรับปรุงห้องประชุมซ่อมแซมชั้น ๓ อาคารฝ่าย
บริหารท่ัวไปพบว่ามีน้ํารั่วซึมเป็นจํานวนมากจากชั้นดาดฟ้าหลายจุด เนื่องจาก
พ้ืนชั้นดาดฟ้ามีสภาพทรุดโทรม มีน้ําท่วมขัง จึงก่อให้เกิดการรั่วซึมลงไปในห้อง
ประชุม ประกอบกับสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดต้ัง จึงมีความจําเป็นท่ี
จะต้องยกระดับฝ้าเพดานข้ึนเพ่ือรองรับระบบเครื่องปรับอากาศ และอากาศ
สามารถหมุนเวียนได้ดียิ่งข้ึน ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนของห้อง
ประชุมให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆโดยเพ่ิมรายละเอียดงานพ้ืนปูกระเบ้ืองผิวด้าน๘ นิ้วX ๘นิ้ว เพ่ือปรับระดับ
พ้ืนชั้นดาดฟ้าไม่ไห้น้ําท่วมขังป้องกันปัญหาน้ํารั่วซึมลงไปในห้องประชุม พร้อม
ยกระดับฝ้าเพดานข้ึน ๐.๘๐ เมตร เพ่ือทําให้ห้องประชุมมีความเหมาะสมและ
สามารถหมุนเวียนถ่ายเทอากาศได้ดียิ่งข้ึน  จําเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเติม 
จํานวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ รายการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือ
ศูนย์ (Zero waste) เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข    
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้  ๑๔๔,๐๐๐ บาท  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง         ต้ังไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท  
- อาคารต่างๆ        ต้ังไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท 
+ ค่าปรับปรุงห้องประชุมชั้น๓ อาคารฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ 
บาทสําหรับจ่ายเป็นค่ารื้อถอนระบบปรับอากาศเดิม และงานปูพ้ืนกระเบ้ืองเพ่ือ
ปรับระดับพ้ืนชั้นดาดฟ้าพ้ืนท่ีประมาณ ๑๗๕ ตารางเมตร    (จากแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา) 
    เนื่องจากการโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างจะ 
ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗  ความว่า 
    ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 



๑๑ 

 

ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน      

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่     แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๕ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ      

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา   ได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  ประจําปีงบประมาณ  2556  ในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เป็นค่าจัดซ้ือรถ
ขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบหมุนได้รอบตัวรถดีเซล 6 สูบ ความจุกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 6,400 ซีซี  เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 147 แรงม้า  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ   
เครื่องเสียง,ฟิลม์กรองแสง,วิทยุสื่อสารประจํารถ   เป็นเงิน  5,950,000  บาท  
(จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ินเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน)  นั้น   เนื่องจากมีการ
กําหนดรายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่ถูกต้อง  ทําให้
ข้อความคลาดเคลื่อน จําเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้  ตามระเบียบฯ ดังนี้ 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  -  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง  

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท -  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ



๑๒ 

 

-  จัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ
หมุนได้รอบตัวรถ ดีเซล 6 สูบ ความ
จุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,400 ซีซี  
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 147  แรงม้า 
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ,เครื่องเสียง
,ฟิลม์กรองแสง,วิทยุสื่อสาร ประจํารถ  
เป็นเงิน 5,950,000 บาท 
(จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ินเพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้งาน)  

และขนส่ง  
-  จัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ
หมุนได้รอบตัว  เครื่องยนต์ดีเซล 4 
จังหวะไม่น้อยกว่า 4 สูบ  ความจุ
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,500 ซีซี  
ขนาดกําลังไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า 
เทอร์โบชาร์จเจอร์ ติดต้ังเครื่องปรับ 
อากาศ  เครื่องเสียง ฟิลม์กรองแสง 
วิทยุสื่อสารประจํารถ เป็นเงิน 
5,950,000 บาท 
(จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ินเพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้งาน)  

 

   เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 29  
ความว่า 
   ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน      
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกองบประมาณ

รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกองบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกองบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบการสมทบงบประมาณ   
โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี ๒เทศบาลนครนครราชสีมา
ขอเชิญท่านรองบุญเหลือ ครับ      

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ตามท่ี เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดําเนินการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย  ศูนย์
ท่ี 3 ของจังหวัดนครราชสีมา ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย 230 ตัน
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ต่อวัน ภายหลังการเปิดดําเนินการ เม่ือเดือนเมษายน 2555 มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีให้บริการเข้ามาใช้บริการกําจัดมูลฝอยมากข้ึน (ปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวน 26 แห่ง) ทําให้มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้อง
กําจัดมากกว่า 350 ตันต่อวัน เกินขีดความสามารถในการกําจัดและไม่สามารถ
ขยายพ้ืนท่ีต่อไปได้อีก เทศบาลนครนครราชสีมา จึงได้ยื่นขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี 2 ผ่านแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบจังหวัด   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โดยเนื้องานหลักประกอบด้วย การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัด
ขยะเดิม และเพ่ิมเติมเทคโนโลยีเตาเผาขยะ ผลิตพลังงาน มูลค่า ของโครงการ 
980,000,000 บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านบาท) นั้น  
    เนื่องจากเง่ือนไขในการพิจารณาให้งบประมาณ เทศบาล จะต้องสมทบงบ 
ประมาณในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10ของวงเงินงบประมาณท้ังโครงการ เป็น 

 เงิน 98,000,000 บาท(เก้าสิบแปดล้านบาทถ้วน)และการสมทบงบประมาณ
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  ตามแนวทางในการพิจารณาสนับ 
สนุนงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปรากฏตามคู่มือการจัดทําแผน 
ปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดบทท่ี 3 ข้อ 8 การ
สมทบงบประมาณ “หนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณการก่อสร้างในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของวงเงินงบประมาณท้ังโครงการท่ีผ่านสภาบริหาร อปท. 
และผู้บริหาร อปท. ลงนามในหนังสือยืนยัน”  
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
เพ่ือขอความเห็นชอบการสมทบงบประมาณ ร้อยละ 10 ของวงเงิน โครงการ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี 2 เทศบาลนครนครราชสีมา ต่อไปด้วย 
จักเป็นพระคุณยิ่ง  

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการก่อสร้าง

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี ๒ เทศบาลนครนครราชสีมา  
ขอได้โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย ระยะท่ี ๒ เทศบาลนครนครราชสีมา แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย ระยะท่ี ๒ เทศบาลนครนครราชสีมา 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๗ 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
เชิญท่านรองบํารุง ครับ 



๑๔ 

 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ด้วยสํานักการศึกษา  มีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานเพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีชํารุด และใช้งานมานาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  
โดยขอโอนลดจาก ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กําหนดระดับหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) งบประมาณต้ัง
ไว้  ๑๘๖,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายโอนลดได้จํานวน ๑๘๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้   
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา   
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษาหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  ต้ังไว้  ๑๘๐,๐๐๐  บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว – ดํา ความเร็วในการถ่ายไม่ตํ่ากว่า ๔๐ 
แผ่น/นาที เป็นระบบกระดาษธรรมดาชนิดผงหมึกสามารถย่อ-ขยายได้  จํานวน 
1 เครื่อง เพ่ือใช้ในสํานักการศึกษา  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  เป็นเงิน   
๑๘๐,๐๐๐ บาท                                                                                    
   เนื่องจากการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   จะต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ิน    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด  ๔   ข้อ  ๒๗ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย                 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๘ 
 
 



๑๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
เชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ด้วย หนว่ยศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษา ต้องมีการออกนิเทศก์ตามโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลนครนครราชสีมาทําให้เกิดปัญหาขาดความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึนแต่ เนื่องจากสํานักการศึกษาไม่ได้ตั้งงบ 
ประมาณเพ่ือการนี้ไว้   จึงขอโอนลดจากด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน หมวดเงินเดือน 
และค่าจ้างประจํา เงินเดือน  เงินเดือนพนักงานเทศบาล (จ่ายจากรายได้)    
    งบประมาณต้ังไว้982,700บาท ได้เบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงิน 786,503 บาท 
คงเหลือ196,197 บาท งบประมาณท่ีเหลือพอจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สามารถโอนลดได้จํานวน  ๒๗,๐๐๐  บาท เพ่ือนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ 
ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                
ค่าครุภัณฑ์                                                      
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค      ต้ังไว้ ๒๗,๐๐๐  บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสําหรับงานประมวลผล
(รายละเอียดตามกระทรวง ICT) จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐  บาท
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐บาท    
    เนื่องจากการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   จะต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ  ๒๗ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๒ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๑ ท่าน  



๑๖ 

 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๑ ท่าน  
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๙ 
ระเบียบวาระท่ี ๙   เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
เชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ด้วยสํานักการศึกษาเทศบาลมีภารกิจในการติดต่อประสานงานราชการกับ
หน่วยงานต่างๆ รวมท้ังโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครราชสีมา  โดยมีหน่วยงาน
ท่ีต้องใช้งานคือ งานธุรการ, หน่วยศึกษานิเทศก์,  งานห้องสมุดประชาชน  และ
งานประเพณี  ประกอบกับรถจักรยานยนต์เดิมได้ชํารุดเสียหายมาก  ไม่สามารถ
ใช้งานได้ และได้ดําเนินการจําหน่ายครุภัณฑ์ไปแล้ว จึงมีความจําเป็นต้องจัดซ้ือ
รถจักรยานยนต์และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานและนํา 
งเอกสารของทางราชการ จึงจําเป็นต้องจัดซ้ือรถจักรยานยนต์จํานวน๔ คัน เพ่ือ 
ใช้ในงานตามภารกิจดังกล่าวแต่เนื่องจากสํานักการศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้ไว้โดยขอโอนลดจาก ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย  ราย 
จ่ายเพ่ือบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป งบประมาณ 
ต้ังไว้ ๘๕๙,๐๐๐ บาท    ได้เบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงิน ๖๙๒,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  
๑๖๗,๐๐๐   บาท งบประมาณท่ีเหลือพอจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ
สามารถโอนลดได้จํานวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท เพ่ือนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ได้ ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
ค่าครุภัณฑ์                                                      
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                          
 - รถจักรยานยนต์   ต้ังไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาทสําหรับจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ซีซีจํานวน๔คัน ๆ ละ ๓๗,๕๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐บาท 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  เป็นเงิน   
๓๗,๕๐๐  บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป) เป็นเงิน  ๓๗,๕๐๐ บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (จ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป)  เป็นเงิน   ๓๗,๕๐๐  บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 



๑๗ 

 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) เป็นเงิน๓๗,๕๐๐บาท    
   เนื่องจากการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    จะต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ิน    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๒ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๒ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๑ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๑ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๐ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑๐  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
เชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
     ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย)มีความต้องการปรับปรุงห้องน้ําอาคาร
เรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เนื่องจากห้องน้ําอาคารเรียน 2 มี
สภาพท่ีเก่าชํารุด ไม่ถูกสุขลักษณะท่ีดี อันอาจจะก่อ ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
ได้จึงมีความต้องการปรับปรุงห้องน้ําอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัด
สมอราย) เพ่ือให้นักเรียนมีสุขลักษณะ ท่ีถูกอนามัย และเพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย แต่เนื่องจากสํานักการศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้   
โดยขอโอนลดจาก ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา   งานระดับ 
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ค่าใช้จ่าย   ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) งบประมาณต้ังไว้ 16,000,๐๐๐ บาทได้เบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงิน 
14,400,๐๐๐  บาท คงเหลือ 600,๐๐๐ บาท สามารถโอนลดได้จํานวน 
๔๕๐,๐๐๐  บาท   เพ่ือนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ดังนี้ 
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 



๑๘ 

 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                      
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -ปรับปรุงห้องน้ําอาคารเรียน  ๒  โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัสมอราย)    ต้ังไว้    
๔๕๐,๐๐๐  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ําอาคารเรียน ๒ ท้ัง ๓ ชั้น 
จํานวน ๖ ห้องโดยทําการรื้อถอนฝ้าเพดานระบบท่อสุขาภิบาล รื้อถอนสุขภัณฑ์
พ้ืนและผนังกระเบ้ืองของเดิมพร้อมทําการติดต้ังฝ้าเพดาน ระบบท่อสุขาภิบาล 
ทําระบบกันซึมพ้ืน ติดต้ังสุขภัณฑ์สําหรับเด็กเล็ก ปูกระเบ้ืองพ้ืนและผนัง 
ซ่อมแซมประตูห้องน้ําโรงเรียนเทศบาล ๒(วัดสมอราย) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  เป็นเงิน  
๔๕๐,๐๐๐  บาท 
    เนื่องจากการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จะต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ิน    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๕ ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๔ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑๑  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
เชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)ขาดสถานท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม
ของทางโรงเรียน  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงขอ
ก่อสร้างเวทีการแสดงโรงเรียนเทศบาล5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) แต่เนื่องจากสํานัก 
การศึกษาไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ โดยขอโอนลดจาก ด้านบริการชุมชน
และสังคม  แผนงานการศึกษา  ตามรายการดังต่อไปนี้ 
   ๑. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 



๑๙ 

 

ค่าตอบแทน  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน 
๗๕๐,๐๐๐ บาท   
   ๒.  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ 
      ๒.๑  เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล(จ่ายจากรายได้)  เป็นเงิน  
1๕0,000 บาท 
      ๒.๒ รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
บุคลากรทางการศึกษาและดูงาน(จ่ายจากรายได้)  เป็นเงิน  ๒๐๕,000 บาท 
      ๒.๓  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน   
๙๐,000 บาท 
         - วัสดุการเกษตร (จ่ายจากรายได้)  เป็นเงิน  ๑๐๐,000 บาท                
         - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน ๑๐๕,000 บาท
รวมโอนลดท้ังสิ้นเป็นเงิน  ๘๓๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียน ๓โรงเรียนเทศบาล  ๕  (วัดป่าจิตต
สามัคคี) ต้ังไว้ ๘๓๐,๐๐๐  บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเวทีการแสดงพ้ืนท่ี
ประมาณ๕๐ ตารางเมตร และติดต้ังประตูเหล็กบานม้วนฉากก้ันห้องพร้อม
ติดต้ังผ้าม่านและครุภัณฑ์ของโรงเรียนเทศบาล  ๕(วัดป่าจิตตสามัคคี)  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน 
๘๓๐,๐๐๐บาท                                      
   เนื่องจากการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    จะต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด  ๔  ข้อ ๒๗ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ท่าน  



๒๐ 

 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑๒  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
เชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ด้วยโรงเรียนเทศบาล  5  (วัดป่าจิตตสามัคคี) ขอปรับปรุงลานหน้าเสาธง
เนื่องจากของเดิมอยู่ในสภาพ ชํารุดเสียหายตัวหนอนหลุดไม่สมบูรณ์จําเป็นต้อง
รื้อถอนพ้ืนบล็อกตัวหนอนของเดิมและเทพ้ืน ค.ส.ล. หนา๐.๑๐ เมตร พ้ืนท่ี
ประมาณ ๙๕๐ ตารางเมตรพร้อมเคลือบผิวสนามด้วยระบบสีอะคริลิคใหม่ เพ่ือ 
ให้เกิดความสวยงามและปลอดภัย ในการใช้งาน เนื่องจากสํานักการศึกษาไม่ได้
ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  จึงขอโอนลดจากด้านบริการชุมชนและสังคม  แผน 
งานการศึกษา   ตามรายการดังต่อไปนี้ 
๑.  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    
     ๑.๑  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน 
100,000 บาท 
     ๑.๒.  ค่าวัสดุ 
            -วัสดุงานบ้านงานครัว (จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน 89,000 บาท 
            -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน  30,000 บาท
๒.  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
     ๒.๑  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
            ๒.๑.๑  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ห้องเรียนสองภาษาและภาษาอังกฤษเข้มโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 
(จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน 60,000 บาท 
            -  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา(จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน 93,000 บาท 
           -  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา (จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน 100,000 บาท 
           - ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันย์(จ่ายจาก
รายได้)   เป็นเงิน 49,000  บาท 
   ๓.  งานระดับมัธยมศึกษา 
        ๓.๑  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
     ๓.๑.๑  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จ่ายจาก
รายได้) เป็นเงิน 30,000 บาท 
              ๓.๑.๒  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาอาหารกลางวัน(จ่ายจากรายได้) 
เป็นเงิน  243,900 บาท 



๒๑ 

 

                    - ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสําหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา(อนุสรณ์ 70ปี เทศบาล) (จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน  36,700 บาท 
              ๓.๑.๓  วัสดุสํานกังาน(จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน  200,000 บาท 
     - วัสดุสํานักงาน(วัสดุการศึกษา) (จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน  
100,000 บาท 
                        - วัสดุงานบ้านงานครัว (จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน   
50,000 บาท 
     - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน 
197,500 บาท 
                       - วัสดุการเกษตร (จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน  50,000 บาท 
    - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน  
20,000 บาท 
                       - วัสดุคอมพิวเตอร์(จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน  7,900  บาท 
รวมโอนลดท้ังสิ้นเป็นเงิน ๑,๔๕๗,๐๐๐ บาท เพ่ือนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   -ปรับปรุงลานสนามหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล๕(วัดป่าจิตตสามัคคี) ต้ังไว้   
๑,๔๕๗,๐๐๐  บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานสนามหน้าเสาธงโรงเรียน
เทศบาล๕(วัดป่าจิตตสามัคคี) โดยทําการรื้อถอนพ้ืนบล็อกตัวหนอนของเดิมและ
เทพ้ืน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๐ เมตร พ้ืนท่ีประมาณ ๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมเคลือบ
ผิวสนามด้วยระบบสีอะคริลิค 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้)  เป็นเงิน  
๑,๔๕๗,๐๐๐  บาท                                      
    เนื่องจากการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   จะต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ข้อ ๒๗ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนํา เสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 



๒๒ 

 

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑๓  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
เชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
    ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)ขอปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อม
ติดต้ังเครื่องเล่นกลางแจ้ง  เนื่องจากของเดิมชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้  จึงต้อง
รื้อถอนพ้ืนบล็อกตัวหนอนและเครื่องเล่นของเดิมพร้อมทําการเทพ้ืน ค.ส.ล.หนา 
๐.๑๐ เมตร พ้ืนท่ีประมาณ ๒๔๕  ตารางเมตร ปูพ้ืนยางสําเร็จรูป และติดต้ัง
เครื่องเล่นกลางแจ้งใหม่  เพ่ือให้นักเรียนได้มีเครื่องเล่นในการพัฒนากล้ามเนื้อ
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่เนื่องจากสํานักการศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
นี้ไว้ โดยขอโอนลดจากด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  ตาม
รายการดังต่อไปนี้ 
   ๑. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      ๑.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
            ๑.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน(จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน  80,000  บาท 
             ๑.๑.๒  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  
                     -  ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา (จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน  53,000 บาท 
  -  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา (จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน 98,000 บาท 
           -  ค่าใช้จ่ายในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน  (จ่ายจากรายได้) 
เป็นเงิน  1๒0,000 บาท 
           รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                    - ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่าง 
ประเทศ(จ่ายจากรายได้) เงิน 5๓0,000 บาท 
            ๑.๑.๓  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง(จ่ายจากรายได้)  เป็นเงิน 
50,000 บาท 
  - วัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องแต่งกาย(จ่ายจากรายได้)เป็น
เงิน 50,000  บาท 

           - วัสดุดนตรี (จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน 100,000 บา 



๒๓ 

 

       ๑.๒  หมวดค่าสาธารณูปโภค   ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ําประปา (จ่ายจาก
รายได้)เป็นเงิน 200,000 บาท 
   ๒.  งานระดับมัธยมศึกษา  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(จ่ายจากรายได้) เป็นเงิน 
47,000 บาท   
รวมโอนลดท้ังสิ้นเป็นเงิน ๑,๓๒๘,๐๐๐ บาท  เพ่ือนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    -ปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมติดต้ังเครื่องเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดป่าจิตตสามัคคี)    ต้ังไว้ ๑,๓๒๘,๐๐๐  บาสําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นพร้อมติดต้ังเครื่องเล่นกลางแจ้งโรงเรียนเทศบาล ๕  (วัดป่าจิตตสามัคคี)  
โดยทําการรื้อถอนพ้ืนบล็อกตัวหนอนและเครื่องเล่นของเดิมพร้อมทําการเทพ้ืน 
ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ เมตร พ้ืนท่ีประมาณ ๒๔๕  ตารางเมตร ปูพ้ืนยางสําเร็จรูป
และติดต้ังเครื่องเล่นกลางแจ้ง  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จ่ายจากรายได้)  เป็นเงิน  
๑,๓๒๘,๐๐๐ บาท                                  
   เนื่องจากการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    จะต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ิน    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด  ๔   ข้อ  ๒๗ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  พิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ  ส.ท. สิริรัตน์  คุประตกุล ครับ 

นางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
ดิฉันนางสาวสิริรัตน์  คุประตกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เขต ๓  
อยากทราบว่าการรื้อถอนพ้ืนบล็อกตัวหนอน  จากการรื้อถอนบล็อกตัวหนอนใน
ครั้งนี้  ของเดิมสามารถนํามาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน รองบํารุง   เจริญพจน์ 
นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

กราบเรียนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ  ตัวหนอนท่ีรื้อออกต้องกราบเรียน
ว่าสภาพของตัวหนอนท่ีรื้อท่ียังมีสภาพดีอยู่ก็จะนําไปใช้ในส่วนท่ีจะต้องเปลี่ยน
หรือปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีต้องใช้ตัวหนอนนะครับก็ไม่ได้รื้อแล้วนําไปท้ิงจะนําไปเก็บไว้ 
ท่ีสํานักการช่าง  แล้วก็จะนํามาใช้ซ่อมแซมในส่วนท่ีเสียหายหรือชํารุดในส่วน
อ่ืน ๆ เช่น ตามฟุตบาทหากมีการเสียหายเล็กน้อยก็นําในส่วนนี้มาแก้ไข  ก็จะ
ทําให้ไม่เปลืองงบประมาณในส่วนนี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   



๒๔ 

 

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน  ๑๔  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๔ ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๓ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๓ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๑๔ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑๔  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
เชิญท่านรองบํารุง ครับ 

นายบํารุง  เจริญพจน์ 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
   ด้วยโรงเรียนเทศบาล5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ขอปรับปรุงลานจอดรถ เนื่องจาก
ของเดิมชํารุดเสียหาย จึงต้องรื้อถอนพ้ืนบล็อกตัวหนอนของเดิม พร้อมทําการ
เทพ้ืน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ เมตร พ้ืนท่ีประมาณ ๕๒๐ ตารางเมตร เพ่ือให้มีพ้ืนท่ี
ใช้สอยเพ่ิมมากข้ึน  และปรับปรุงพ้ืนท่ีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เนื่อง 
จากสํานักการศึกษาไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  โดยขอโอนลดจาก ด้าน
บริการชุมชนและสังคม  ตามรายการดังต่อไปนี้ 
    ๑.  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (จ่ายจากรายได้)   เป็นเงิน 
61,000  บาท 
   ๒.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน    
        ๒.๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา เงินเดือน  เงินเดือนพนักงาน
เทศบาล (จ่ายจากรายได้)  เป็นเงิน 150,000  บาท 
        ๒.๒  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเก่ียวกับ
การรับรองและพิธีการ  ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
(จ่ายจากรายได้)เป็นเงิน ๖๘,๕๐๐บาท(จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป๒๐,๕๐๐บาท 
รวมโอนโอนลด  จํานวน 89,000  บาท 
รวมโอนลดท้ังสิ้นเป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ดังนี้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                                     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ปรับปรุงลานจอดรถโรงเรียนเทศบาล๕(วัดป่าจิตตสามัคคี)   ต้ังไว้      



๒๕ 

 

๓๐๐,๐๐๐  บาทสําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานจอดรถโรงเรียนเทศบาล  ๕
(วัดป่าจิตตสามัคคี) โดยทําการรื้อถอนพ้ืนบล็อกตัวหนอนของเดิม พร้อมทําการ
เทพ้ืน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ เมตร  พ้ืนท่ีประมาณ ๕๒๐ ตารางเมตร  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(จ่ายจากรายได้)   
เป็นเงิน๓๐๐,๐๐๐าท                                  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติ
ต่อไปด้วย                                                                                     

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอได้โปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ ส.ท.มติ  อังศุพันธุ์ ครับ 

นายมิติ  อังศุพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายมติ อังศุพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมา  เขต  ๑  เรื่องนี้เป็นการรื้อบล็อกตัวหนอนเหมือนกันนะครับ
ก็เลยจะสอบถามว่าการรื้อแล้วจะใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับท่ีจะสอบถามเพ่ิม 
เติมท่ีวันนี้ญัตติท้ังหมดคือเป็นเรื่องการศึกษา ท่ีเห็นทางสภาเทศบาลเงียบๆ ผม
เชื่อว่าทุกท่านเห็นด้วยเพ่ือปรับปรุงเรื่องการศึกษา ปรับปรุงเรื่องโรงเรียนไม่ว่า 
จะเป็นด้านอุปกรณ์ ด้านสถานท่ีนะครับ ผมเชื่อว่าทางด้านสภาเทศบาลเองหรือ
แม้กระท่ังท่านนายกฯ อย่างท่ีผมเคยกล่าวไว้แล้วว่าให้การสนับสนุนในด้านการ 
ศึกษาเต็มท่ีนะครับ   ในส่วนของสถานท่ีผมเชื่อว่ามีความจําเป็นมาก   สถานท่ีท่ี
ดีก็เหมาะสมในการเรียนของเด็ก  อุปกรณ์ท่ีดีไม่ว่าจะเป็นอะไรต่าง ๆ  ท่ีสภา
เทศบาลได้ผ่านไปผมเชื่อว่านําไปสู่การพัฒนาเด็กในระยะยาว สภาเทศบาล
สนับสนุนเต็มท่ีในทุกๆ เรื่องนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองบํารุง  เจริญพจน์  ครับ 
นายบํารุง  เจริญพจน์   
รองนายกเทศมนตรี 

ครับขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาทุกท่านครับ  ท่ีเห็นความ 
สําคัญของการศึกษา  ต้องกราบเรียนนะครับ การศึกษาไม่ใช่เน้นแต่เฉพาะการ
เรียนการสอนในห้องเรียน  เรื่องสันทนาการนอกห้องเรียนก็มีความจําเป็นวันนี้
สํานักการศึกษามีญัตติท้ังหมด ๘ ญัตตินะครับ ก็ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก
ของสภาเทศบาลแห่งนี้เป็นอย่างดีนะครับ สําหรับสํานักการศึกษาก็ขอบคุณ
เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน   ณ โอกาสนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม  จํานวน ๑๖ ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอได้โปรดยกมือครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๕ ท่าน  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แล้วนะครับ 
  



๒๖ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   

ประธานสภาเทศบาล 
 

วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว ผมต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี    
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก    
ผู้อํานวยการกอง    ท่านประธานชุมชน    สื่อมวลชน  และข้าราชการทุกท่าน  
ท่ีได้เข้าร่วมประชุม   และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้     
ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๕.๒๐   น.                                       
 

          เสาวณีย์    ถอดเทป/พิมพ์  
                                        นวิฒัน์      ทาน           
        

                          คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เม่ือวันท่ี   ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
      (ลงชื่อ)    มติ  อังศุพันธุ์  ประธานกรรมการ 
                                                (นายมติ      อังศุพันธุ์)    

   (ลงชื่อ)        นันทนา     แดงใหม่  กรรมการ            
                                               (นางนันทนา     แดงใหม่) 

                               (ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย        กรรมการ               สําเนาถูกต้อง 

     (นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย)                         

   (ลงชื่อ)   พงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ กรรมการ           (นางเสาวณีย์  สุจริยา)   
    (นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังสิทธิประเสริฐ)                         เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว          

   (ลงชื่อ)    สุกัญญา    ชํานิกุล       กรรมการและเลขานุการ           
      (นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล)                                   
  

สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว    เม่ือวันท่ี............................................................................      

         (ลงชื่อ       ธนาคม  วิมลวัตรเวที     ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                         ( นายธนาคม  วิมลวัตรเวที) 
 

 

 

 

 


