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(สําเนา) 
การประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 

สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๖3  คร้ังท่ี  ๑ 
วันที่  10  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3   เวลา 13.30  น. 

ณ  หองประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น ๕   อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๕๐  ป 
………………………..…. 

ผูมาประชุม 
  ๑.  นายธนาคม    วิมลวัตรเวที  ประธานสภาเทศบาล 

๒.  นางนันทนา  แดงใหม   รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นางกาญจรัตน ชินกุลกิจนิวัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล    
4.  นายกองเกียรติ วงศนิยม    สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นางสาวจุรีรัตน บุตตะโยธี  สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายชลชาติ  ตันจินดาประทีป  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายปติพงศ  พราหมณี  สมาชิกสภาเทศบาล                                                                                                                             
9.  นายปรีชา  สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นายปกปอง   ปุสุรนิทรคํา  สมาชิกสภาเทศบาล     
11. นายภิญโญ       วัจนศิริเสถียร     สมาชิกสภาเทศบาล    
๑2. นายมติ  อังศุพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑3. นางสาวมารยาท พิมพปรุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. พันตรี วินัย  สายตางใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑5. นายเศรษฐกิจ ทับทมิธงไชย  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสุรชัย  เลี้ยงอักษร  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑7. นางสาวสิริรัตน  คปุระตกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑8. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล    สมาชิกสภาเทศบาล 
๑9. นายสุพจน  ไทยสมัคร  สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร  สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายทวีศักดิ์  พันธวิเศษศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวปยภรณ คงศักดิ์ตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลลาประชุม 

  2. นายพงษศักดิ์  ต้ังสิทธิประเสริฐ    สมาชิกสภาเทศบาลลาประชุม 
 

        ผูเขารวมประชุม  
๑.  นายสุรวุฒิ    เชิดชัย   นายกเทศมนตรี 
2.  นายบุญเหลือ          เจริญวัฒน  รองนายกเทศมนตรี  
3.  นายพงษเลิศ  สุภัทรวณิชย  รองนายกเทศมนตรี 

   3.  นายบํารุง  เจริญพจน   รองนายกเทศมนตรี  
     4.  นายสหพล  กาญจนเวนิช  รองนายกเทศมนตรี 
  5.  นายเชลงศักดิ์   มานุวงศ            ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
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 6.  นายรังสรรค  อินทรชาธร  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
          8.  นายรัฐนันท   เชิดชัย   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

9.  นายพิมล  พิทักษศิลป  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  10. นายผจญ   ฐิตะรังษี   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

11. นายวันชัย  สุมโนจิตราภรณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๑2. นางนิลุบล  โชคบัญชา  ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
๑3. นางเพ็ญศิริ  วงษเมธีกิตติ์  รก.ผูอํานวยการสํานักการประปา 
๑4. นายอิทธิพล  มณีเนตร  ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 
15.นายนัชรศัม   ชูหิรัญญวัฒน      ผูอํานวยการสวนการโยธา 
16. นายพิทยา  คํ้าชู   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
17. นางสาวนิตยา เพลิดจันทึก  ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง 
18. นางเนตรดาว ทองประกอบ  ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได 

    19. นางกัลยนภัส วรรณวิจิตร  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน 
   20. นางภัทรวดี  ปรินแคน  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
    21. นางเพ็ญศิริ  วงษเมธีกิตติ์  ผูอํานวยการสวนผลิต 

๒2. นางสาวสุดารัตน อินทร   ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 
       23. นางสายชล  มือขุนทด  ผอ.สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

24. นายชัยณรงค แสงพันธ  ผอ.สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    25. นางสาววันทณี ฮิมหมั่นงาน           ผูอํานวยการสวนบริหารธุรกิจการประปา 
   26. นายเนติวิทย เริงสุขพิพัฒนะ  ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล 
   27. นางจิรัชญา  จําปาทอง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

28. นายบุญเชิด  พิณปรุ   หัวหนาฝายปกครอง 
29. นายพูนศักดิ์   วัฒนธนาพันธุ  หัวหนาฝายอํานวยการ 

          30. นางสาวประไพพิศ    รัตนประสบ    หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ 
๓1. นายสายชล  ปราณีตพลกรัง  หัวหนาฝายบริการและเผยแพร 
32. นางจิรภา  ศริิวัฒน   หัวหนาหนวยงานตรวจสอบฯ 
33. นางผุสดี  รวมสมุห  หัวหนางานธุรการ 
34. นางสาวอัมพร ชํานาญดี  หัวหนางานควบคุมเทศพาณิชย 
35. นายบุญมี     เดชาวุธ    หัวหนางานประชาสัมพันธ 
36.นางสุภาพร  กาแกว    หัวหนาฝายนิติการ 

          37. นางสาวปรินดา    พิทักษธานินทร      หัวหนาแผนงานและโครงการ 
  38. นางศศิกานต  อุดรไสว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  39. นางสาวกัญณภัทร ลืออดุลย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  40. นางกิตติยา   ศลิปประเสรฐิ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

41. นายสมเกียรติ คําเพราะ  นิติกรชํานาญการ 
          42. นายวิสิฐ   วรแสน   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

43. นางเสาวณีย  สุจรยิา   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
44. สิบเอกหญิงศิรขิวัญ  จิตตพงษ   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

  45. นางกัลยาภัสร   ลอยศักดิ์     เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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46. นายสิทธิพงษ   กลามกระโทก    ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 
  47. นางสาวกนกอร  บัวปลั่ง    ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 
  48. นางสาวดวงดี   แสนบรรเทา   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 

49. นายปณณวิชญ     ทะฟู   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
50. นายฉัตรชัย    ชางเติม    ผูชวยนักประชาสัมพันธ 

  51. นางสาวพรกนก ประเสริฐพงศธร   ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
  52. นายธนบรรณ  นากลาง   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

53. นางสาววรรณี สวัสดิ์มงคลกุล   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
54. นายชัยณรงค  ปญญาเลิศ  พนักงานจางท่ัวไป 
55. นางมาลิสา   อธิเตโชกุล     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
56. นางณฐมน    วงษนันทากร     นกัจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
57. นายสมบัติ   บุงกระโทก   ผูชวยวิศวกรโยธา 
58. นายเกษม     ชนาธินาถ  สื่อมวลชน มติชน-ขาวสด 
59. นายชาญวิทย  ทวมกลาง   นักศึกษาฝกงานประชาสัมพันธ  

  60. นายพชร  อรรถวัชระธาดา  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ จด/บันทึกการประชุม 

เร่ิมประชุม   เวลา ๑3.30น. 
               โดย  นายทวีศักดิ์ พันธวิเศษศักดิ์  ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา  เลขานุการสภาเทศบาล    
กราบเรยีนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   บัดนี้  ไดเวลานัดประชุมแลว  สมาชิกไดมาครบองคประชุม    
ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลไดกรุณาจุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําป  256๓     
คร้ังท่ี  1 กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม   ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล   
อานประกาศเรียกประชุมวิสามัญแหงสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยวิสามัญ 
สมยัที่  ๒  ประจําป  2562  เชิญครบั    

นายทวีศักดิ์  พันธวิเศษศักดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา 
 เร่ือง เรียกประชุมวิสามัญแหงสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยที่ ๒  

ประจําป  ๒๕๖๓ 
…………………………………..…….. 

         ดวยประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาไดย่ืนคํารองตอผูวาราชการจังหวัด

นครราชสีมา ขอใหเปดประชุมวิสามัญแหงสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยท่ี ๒ 

ประจําป ๒๕๖๓  ตั้งแตวันท่ี  ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๓  เปนตนไป มกีําหนดไมเกิน  

๑๕ วัน เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ และญัตติอื่นตอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา 

       อาศัยอํานาจตามนัยมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   

ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงไดเรียกประชุมวิสามัญแหงสภาเทศบาลนคร

นครราชสีมา สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เปนตนไป    
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มีกําหนดไมเกิน  ๑๕ วัน 

               ประกาศ   ณ   วันที่   ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                                         วิเชียร  จันทรโณทัย 
                                      (นายวิเชียร  จันทรโณทัย) 
                                   ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาเทศบาล ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ 
ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                          ไมมีนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  2 
ระเบียบวาระที่   2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร  
                               นครราชสีมา  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจําป  256๓  
                               ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓                         
สมาชิกทานใดจะแกไขคาํหรือขอความที่ไดกลาวไวขอไดโปรดยกมือครบั                                
ถาไมมีสมาชิกขอแกไข  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน  ๑๙ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม   จํานวน  ๑๙ ทาน 

สมาชิกทานใดเห็นควรรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา                     
สมยัสามัญ สมัยที่สาม ประจําป 256๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓                         
ขอไดโปรดยกมือครับ   

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๘ ทาน 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  สมัยสามัญ 
สมยัที่สาม ประจําป 256๓ คร้ังที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓                         
แลวนะครับ                                  

มติที่ประชุม ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ 
สมัยที่สาม ประจําป 256๓ คร้ังท่ี ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓                         

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  3 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน                  
                               ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (สํานักการชาง)                                                                       
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งที่สงมาดวย    บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน                  
                     ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓  จํานวน 1 ชุด 
            ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา  มีความจําเปนจะขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้
ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง              
ไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.25๖๔รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยนี้   
           ฉะนั้น  จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อขออนุมัติกันเงิน
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง  ไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔  ไมเกินหนึ่งป  ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงนิ การฝากเงิน   การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 25๖๑  ขอ ๕๙  วรรคหนึ่ง  
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาอนุมัติตอไปดวย               
จักเปนพระคุณยิ่ง  

 
 

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่  นม  ๕๒๐๐๑ /๖๑๖๘ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 

ลําดับ
ที่ 

สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเปน 

๑ สํานักการชาง 
(สวนชาง
สุขาภิบาล) 
 
 
 
 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
งานบําบัดน้ําเสีย 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คากอสรางระบบโซลาเซลลสําหรบันํ้าพุ
และกังหันเติมอากาศในคูเมืองที่ ๕                     
(นารายณรังสฤษฏ) 

๑,๕๕๐,๐๐๐ อยูในระหวางข้ันตอนการ
ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส(e-bidding) 
จึงไมสามารถกอหนี้ผูกพัน
และเบิกจายไดทัน
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒ สํานักการชาง 
(สวนชาง
สุขาภิบาล) 

คากอสรางระบบระบายน้ําถนนทาว   
สุระ ซอย ๓/๙ 

๑,๙๕๐,๐๐๐ อยูระหวางการหารือกับ
กรมบัญชีกลาง 

  รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๓,๕๐๐,๐๐๐  
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่  นม  ๕๒๐๐๑ /๖๑๖๘ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 
ลําดับ

ที่ 
สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตั้งไว(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเปน 

๑ สํานักการชาง 
(สวนควบคุมการ
กอสราง) 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 
คาปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสุรนารายณ
ซอย ๑๑/๑ 
 

๒,๒๐๓,๐๐๐ อยูในระหวางพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) จึงไมสามารถกอ
หน้ีผูกพันและเบิกจายไดทัน
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒ สํานักการชาง 
(สวนควบคุมการ
กอสราง) 

คาจางที่ปรึกษาซ่ึงเกี่ยวกับสิ่งกอสรางหรือ
เพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงกอสราง 
จางท่ีปรึกษาเพื่อจัดทําหมุดหลักฐาน              
ระยะท่ี ๑ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ อยูระหวางการจัดทํา TOR 
และราคากลาง จึงไมสามารถ
กอหน้ีผูกพันและเบิกจายได
ทันปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๓ สํานักการชาง 
(สวนควบคุมการ
กอสราง) 

โอนต้ังจายเปนรายการใหม 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เคร่ืองคอมพิวเตอร สาํหรับงานประมวลผล
แบบท่ี ๒ (จอแสดงขนาดไมนอยกวา ๑๙ 
น้ิว) จํานวน ๓ เครื่อง 

๙๐,๐๐๐ เน่ืองจากเปนงบประมาณ
รายจายโอนตั้งจายเปน
รายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓             
ซ่ึงเกิดขึ้นปลายปงบประมาณ 
จึงไมสามารถกอหน้ีผูกพันและ
เบิกจายไดทันปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔ สํานักการชาง 
(สวนควบคุมการ
กอสราง) 

เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   
สําหรับกระดาษ A๓ จํานวน ๓ เคร่ือง 

๑๘,๙๐๐ เน่ืองจากเปนงบประมาณ
รายจายโอนตั้งจายเปน
รายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓             
ซ่ึงเกิดขึ้นปลายปงบประมาณ 
จึงไมสามารถกอหน้ีผูกพันและ
เบิกจายไดทันปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕ สํานักการชาง 
(สวนควบคุมการ
กอสราง) 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน ๓ ชุด 

๑๑,๔๐๐ เน่ืองจากเปนงบประมาณ
รายจายโอนตั้งจายเปน
รายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓             
ซ่ึงเกิดขึ้นปลายปงบประมาณ 
จึงไมสามารถกอหน้ีผูกพันและ
เบิกจายไดทันปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๗,๓๒๓,๓๐๐  
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่  นม  ๕๒๐๐๑ /๖๑๖๘ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 
ลําดับ

ที่ 
สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตั้งไว(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเปน 

๑ สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 
 

แผนงานเคหะชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย 

๒,๓๑๕,๐๐๐ อยูระหวางการพิจารณา
ผลอุธรณของ
กรมบัญชีกลางจึงไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๒,๓๑๕,๐๐๐  
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่  นม  ๕๒๐๐๑ /๖๑๖๘ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 
ลําดับ

ที่ 
สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตั้งไว(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเปน 

๑ สํานักการศึกษา 
 
 
 
 
 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เคร่ืองคอมพิวเตอร สาํหรับงานประมวลผล
แบบท่ี ๒ (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
๑๙ น้ิว) จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๓๐,๐๐๐ 
บาท เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

๖๐,๐๐๐ เน่ืองจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ค. 
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซ้ือจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒ สํานักการศึกษา 
 
 
 
 
 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สาํหรับงาน
ประมวลผล จํานวน ๑๔ เคร่ืองๆละ 
๒๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๓๐๘,๐๐๐ บาท 

๓๐๘,๐๐๐ เน่ืองจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ค. 
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซ้ือจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๓ สํานักการศึกษา เคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 
๙,๐๐๐ บาท 

๙,๐๐๐ เน่ืองจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ค. 
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซ้ือจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๔ สํานักการศึกษา เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน ๒๑ 
เคร่ืองๆละ ๔,๓๐๐ บาท เปนเงิน ๙๐,๓๐๐ 
บาท 

๙๐,๓๐๐ เน่ืองจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ค. 
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซ้ือจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๕ สํานักการศึกษา เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด ๑ KVA จํานวน ๑ 
เคร่ือง เปนเงิน ๕,๘๐๐ บาท 

๕,๘๐๐ เน่ืองจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ค. 
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซ้ือจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
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ลําดับ

ที่ 
สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตั้งไว(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเปน 

๖ สํานักการศึกษา 
 
 
 
 
 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน ๑๖ ชุดๆละ ๓,๘๐๐ บาท 
เปนเงิน ๖๐,๘๐๐ บาท 

๖๐,๘๐๐ เน่ืองจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ค. 
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซ้ือจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๗ สํานักการศึกษา 
 
 
 
 
 

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการแบบท่ี ๑ จํานวน ๑ เครื่อง        
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 

๑๘,๐๐๐ เน่ืองจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ค. 
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซ้ือจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๘ สํานักการศึกษา สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการแบบท่ี ๓ จํานวน ๒ เครื่องๆ        
ละ ๓,๖๐๐ บาท เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท 
ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 

๗๒,๐๐๐ เน่ืองจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ค. 
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซ้ือจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๙ สํานักการศึกษา งานระดับมัธยมและประถมศึกษา 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เคร่ืองคอมพิวเตอร สาํหรับงานประมวลผล
แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
๑๙ น้ิว) จํานวน ๒๐ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ 
บาท เปนเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท 

๔๔๐,๐๐๐ เน่ืองจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ค. 
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซ้ือจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๑๐ สํานักการศึกษา ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาํหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน ๒๐ ชุดๆละ ๓,๘๐๐ บาท 
เปนเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท 

๗๖,๐๐๐ เน่ืองจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ค. 
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซ้ือจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

  รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๑,๑๓๙,๙๐๐  
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่  นม  ๕๒๐๐๑ /๖๑๖๘ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 

ลําดับ
ที่ 

สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเปน 

๑ สํานักการศึกษา 
 

โอนเงินและแกไขคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 

1,2๕0,000 เนื่องจากเปนการโอนเงิน
งบประมาณใกลสิ้น
ปงบประมาณจึงไม
สามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

  รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,2๕0,000  
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่  นม  ๕๒๐๐๑ /๖๑๖๘ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 
ลําดับ

ที่ 
สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตั้งไว(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเปน 

๑ กองวิชาการและ
แผนงาน 
 

โอนตั้งจายเปนรายการใหม              
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 คาโตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้บุนวม 
มีที่พักแขนสองขาง มีลอหมุนได 
จํานวน ๒ ชุดๆละ ๘,๐๐๐ บาท    
เปนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท  

๑๖,๐๐๐ เนื่องจากเปนการโอนตั้ง
จายเปนรายการใหม 
ใกลสิ้นปงบประมาณจึงไม
สามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

  รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๑๖,๐๐๐  
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ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้   ขอไดโปรดยกมือครับ 
ถาไมมีสมาชิกทานใดขออภิปราย  ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน  ๒๐  ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน  ๒๐  ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอไดโปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙  ทาน 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙  ทาน 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงนิกรณมีิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓      แลวนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                          

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4 
ระเบียบวาระท่ี  4   เร่ือง  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อโครงการปรับปรุง  
                                ระบบระบายน้ําถนนเลี่ยงเมือง (สํานักการชาง) 
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                ดวยสํานักการชาง เทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2563 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
รายการ  คาปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนเลี่ยงเมือง จํานวน 1,500,000 บาท นั้น 
          เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและเก็บ
เองมีรายรับท่ีลดลง เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดอัตรา
จัดเก็บภาษีท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษี จากเดิมภายในเดือน 
เมษายน 2563 เปนภายในเดือน สิงหาคม 2563 จึงมีผลทําใหรายรับไมเพียงพอ
กับรายจาย แตเนื่องจากโครงการดังกลาวมีความจําเปนตองดําเนินการเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมขังและบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชนที่สัญจรไปมาใหไดรบั
ความสะดวกยิ่งข้ึน จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม เปนเงิน 1,500,000 บาท  
(หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) 
          ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงนิสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละสิบหาของงบประมาณประจําป  จะมีเงิน
สะสมที่สามารถนําไปจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอยแปดสิบ
เกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) ตามนัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 ขอ 89* 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว เพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวย จักเปนพระคณุย่ิง  
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ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้   ขอไดโปรดยกมือครับ 
ถาไมมีสมาชิกทานใดขออภิปราย  ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน  ๒๐  ทาน 

ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน  ๒๐  ทาน 
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงนิสะสม เพื่อโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา               
ถนนเลี่ยงเมือง ขอไดโปรดยกมือ  

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙  ทาน 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  ๑๙  ทาน 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา               
ถนนเลี่ยงเมือง แลวนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา              
ถนนเลี่ยงเมือง 

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  5 
ระเบียบวาระท่ี  5   เร่ือง  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อโครงการกอสราง  
                                ระบบระบายน้ําถนนการเคหะ ซอย ๑๑-๑๒                    
                                (สํานักการชาง) 
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
            ดวยสํานักการชาง เทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2563 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางระบบระบาย
น้ําถนนการเคหะซอย 11-12 จํานวน 3,500,000 บาท นั้น 
         เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรบัจัดสรรและเก็บ
เองมีรายรับท่ีลดลง เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดอัตรา
จัดเก็บภาษีท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษี จากเดิมภายในเดือน 
เมษายน 2563 เปนภายในเดือน สิงหาคม 2563 จึงมีผลทําใหรายรับไมเพียงพอ
กับรายจาย แตเนื่องจากโครงการดังกลาวมีความจําเปนตองดําเนินการเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมขังและบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชนที่สัญจรไปมาในชวงฤดูฝน 
จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม เปนเงิน 3,500,000 บาท (สามลานหาแสนบาท
ถวน) 
          ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงนิสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละสิบหาของงบประมาณประจําป  จะมีเงิน
สะสมที่สามารถนําไปจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอยแปดสิบ
เกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) ตามนัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 ขอ 89* 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว เพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร



14 
 

 
 

นครราชสีมาตอไปดวย จักเปนพระคณุย่ิง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครบั 
ขอเชิญทาน สท.ปติพงศ ครบั 

นายปติพงศ   พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายปติพงศ  พราหมณ ีสมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ เน่ืองจากปากทางเขาถนนการเคหะ ซอย ๑๒ ไดดําเนนิการไปแลว 
ผมจึงสงสัยถึงขอบเขตพ้ืนท่ีของการดําเนินการของโครงการน้ี และเมื่อดําเนิน
โครงการแลวเสร็จจะมีการรบัน้ําและระบายออกไปในทิศทางใดครับ เพราะซอย ๑๒ 
เรามีการวางทอระบายน้ําขนาดใหญมาจากซอยประลองยุทธ น้ําก็ยังทวมขังอยู ผม
กังวลวาเมื่อเราวางทอไปแลวน้ําจะยังทวมขังรวมกันอยูบริเวณหนึ่งอีก ขอความ
ชัดเจนดวยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ขออนุญาตใหทางชางสุขาภิบาลอธิบาย                      
ในรายละเอียดดวยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาลครับ 

นายเนติวิทย เริงสุขพิพัฒนะ 
ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ พื้นที่โครงการโครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําถนนการเคหะ ซอย ๑๑-๑๒ จะเปนบริเวณทายซอย เพราะบริเวณตนซอยเราได
ดําเนินการไปแลว โดยจะระบายน้ําไปท่ีถนนมิตรภาพซอย ๑๕ ครับ                    

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.สุกัญญา ครับ 

นางสาวสุกัญญา   ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ดิฉันนางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ จากท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงแลวนั้น หากดําเนินการสวนทายถนนการ
เคหะ ซอย ๑๑-๑๒ น้ําจะระบายไมได เพราะฝงที่สามารถทะลุกับซอย ๑๕ ได จะมี
อาคารขวางอยู จึงอยากทราบวาจะสามารถระบายน้ําออกทางดานใดไดบาง ดิฉัน
ทราบมาวามีชองเล็กๆขางๆอาคาร อยากทราบวาจะระบายน้ําออกทางดานนั้น
หรอืไม 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.ปติพงศ ครับ 

นายปติพงศ   พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ ผมนายปติพงศ  พราหมณ ีสมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ เม่ือมีฝนตกน้ําจะขังบริเวณทายซอย ๑๑-๑๒ เมื่อเราวางทอระบาย
น้ําไปแลว  ผมเกรงวาน้ําจะไมระบายมาท่ีปากซอย น้ําจะทวมขังบริเวณทายซอย
อยางที่ทานสท. สุกัญญาไดกลาวไว คือจะมีอาคารตึกแถวตั้งอยู ประชาชนบริเวณ
นั้นบอกวาใตอาคารจะมีทอระบายน้ําเล็กๆเพื่อระบายน้ําใหออกไปที่ซอย ๑๕ และ
บริเวณความสูงของพื้นที่ทายซอยก็สูงกวาดานตนซอย ผมไมทราบวาจะสามารถ
ระบายน้ําปริมาณมากออกไปไดอยางไร ผมทราบวาทอระบายน้ําใตดินสามารถ
ดําเนินการใหสูงต่ําไดแตในความเปนจริงก็คอืเกิดน้ําทวมขังในบริเวณทายซอย ๑๑-
๑๒ เปนอยางมาก 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาลครับ 

นายเนติวิทย เริงสุขพิพัฒนะ 
ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ เมื่อปที่แลวเราไดดําเนินการปรับระดับทอ
ระบายน้ําบริเวณซอยประลองยุทธเรียบรอยแลว โดยจะเหลือบริเวณทายซอย ๑๑-
๑๒ ซึ่งยังไมไดรับการปรบัปรุง จึงไดเสนอโครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนน              
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การเคหะ ซอย ๑๑-๑๒ ขึ้นมาครับ                      

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯท่ีเคารพ เมื่อตอนท่ีเราขยายถนนบริเวณซอย ๑๕ เราได
วางทอระบายน้ําใหมทั้งหมดโดยคํานึงถึงมวลน้ําที่จะระบายออกไมได โดยได
ดําเนินการวางระดับทอระบายน้ําใหต่ํากวาทอระบายน้ําบริเวณการเคหะทั้งหมด    
และเราจะระบายน้ําไปที่ซอย ๑๕ เพื่อระบายขามฝากลอดทางรถไฟไปที่เขื่อนคน
ชุมใหเร็วที่สุด โดยระดับของทอระบายน้ํากับระดับถนนจะเปนคนละสวนกัน 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกอภิปราย   
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน ๒๐ ทาน 

ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม  จํานวน ๒๐ ทาน 
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงนิสะสม เพื่อโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนน
การเคหะ ซอย 11-12 ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๙ ทาน 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๙ ทาน 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา  ถนน
การเคหะ ซอย 11-12 แลวนะครบั 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา  
ถนนการเคหะ ซอย 11-12 

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  6 
ระเบียบวาระท่ี  6  เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน   
                                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                                  
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
สิ่งท่ีสงมาดวย    บัญชีรายละเอียดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้  
                     ผูกพัน  จํานวน  1  ชุด 
      ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา  ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕6๒ ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพันและไม
สามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงนิตอไป
อีก จึงไดขออนุมัติกันเงนิกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันเพื่อเบิกจายในปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓  ตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  โดยสภาเทศบาลนครนครราชสีมาไดมี
มติอนุมัติใหกันเงินไวไมเกินหนึ่งป ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕6๒ ครั้งที่ 1 วันท่ี  ๒๖ กันยายน  ๒๕6๒ นั้น   
     เนื่องจาก มีบางรายการที่ไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ แตยังมีความจําเปนที่จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งท่ีสงมาดวย  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรยีบรอยไมใหเกิดความ
เสียหายตอทางราชการและเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงนิ การเบิกจายเงนิ  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. 25๖๑ ขอ ๕๙ วรรคสอง  จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕6๒  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ไวเบิกจายในปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔  อีกไมเกินหน่ึงป                  
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาอนุมัติตอไปดวย  จัก
เปนพระคุณยิ่ง   
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผกูพันปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
แนบทายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม ๕๒๐๐๑/๖๑๖๙ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓     

เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผกูพันปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
 

ลําดับ
ที่ 

สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเปน 

๑ สํานักการชาง 
(สวนชาง
สุขาภิบาล) 
 
 
 
 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
คากอสรางระบบบําบัดน้ําในคูเมือง 

๘,๐๐๐,๐๐๐ รอการอนุญาตขอใชพื้นที่
จากสํานักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา 

  รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐  

 
 
 

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผกูพันปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
แนบทายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ี นม ๕๒๐๐๑/๖๑๖๙ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓     

เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผกูพันปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
 

ลําดับ
ที่ 

สํานัก/กอง รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตั้งไว(บาท) 

เหตุผลและ 
ความจําเปน 

๑ สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 
 

แผนงานเคหะชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
รถยนตบรรทุก(ดีเซล) 

๑,๙๘๐,๐๐๐ อยูระหวางการพิจารณา
ผลอุทธรณของ
กรมบัญชีกลางจึงไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ในงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๐,๐๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๐ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๐ ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงนิกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๙ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๙ ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงนิกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 แลวนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  7 
 ระเบียบวาระที่  7  เร่ือง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร             
                               แอสฟลทติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน-ถนนชุมพล                 
                               (สํานักการชาง) 
  ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
       ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตถนนราชดําเนิน – ถนนชุมพล เนื่องจากสภาพถนนชํารุด และวัสดุอุปกรณ 
ไฟทางขามมีอายุการใชงานมานาน โดยทําปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม 2,075.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 31,910 
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักทอระบายน้ํา ไฟทางขามชนิดกดปุม จํานวน 2
จุด เปนเงิน 15,358,000 บาท (สิบหาลานสามแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน) 

      เทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแลว เห็นวาผิวจราจรมีสภาพชํารดุ ทําใหเกิด
ความไมสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพ่ือใหผิวจราจรมีมาตรฐาน
สามารถอํานวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จึงมีความ
จําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
และปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี 3  แตไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติ
จายเงินสะสม เปนเงิน 15,358,000 บาท (สิบหาลานสามแสนหาหมื่นแปดพัน
บาทถวน) 

        ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่  28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) 
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7ขอ89 * 
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    จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณย่ิง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครับ 
ขอเชิญทาน สท.มติ ครับ 

นายมต ิ  อังศุพันธุ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายมติ อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑  ผมเปนหวงวาในขณะนี้มีการดําเนินการนําสายไฟลงใตดิน ซึ่งจะเห็นวา
สภาพถนนมีความชํารุด งบประมาณในโครงการนี้ไดครอบคลุมถึงการกอสรางถนน
หลังจากมีการนําสายไฟลงใตดินดวยหรือไม ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือใตถนนจะมี
โพลงเกิดข้ึน  ไมทราบวาจะตองจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมอีกหรือไม และอีกหนึ่ง
คําถามที่เชื่อมโยงกับระเบียบวาระท่ี ๑๙ ที่เปนการกอสรางทางเทาแตก็เก่ียวของกับ
ไฟขางถนนเหมือนกัน ไมทราบวาไฟขางถนนจะใชงบประมาณจากโครงการใน
ระเบียบวาระที่ ๗ หรือระเบียบวาระที่ ๑๙ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.ปติพงศ ครับ 
นายปติพงศ   พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ  พราหมณี สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ ผมเห็นดวยกับญัตตินี้ครับ ในขณะนี้เราไดดําเนินการนําสายไฟลงใต
ดินทั้งหมด แตประชาชนไดสงสัยวาเม่ือดําเนินการแลวเสร็จ จะมีการกอสรางถนน
ใหมทัง้หมดหรือไม อยากทราบวาทางเทศบาลไดเตรยีมการไปถึงไหนแลวเพ่ือท่ีจะ
กอสรางถนนใหมทั้งเมือง และจะใชเวลานานเทาใดในการดําเนินการ ทางเทศบาล
จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองใชหรือไม ผมขอฝากเร่ืองระยะเวลาในการ
ดําเนินการดวยเพราะมีจะผลตอพี่นองประชาชนโดยตรงครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ การนําสายไฟลงใตดินผมขอเรยีนวาเปนความ
ฝนของทุกเมืองในประเทศไทย แตเมืองที่ประสบความสําเร็จในการนําสายไฟลงใต
ดินโดยไมตองใชงบประมาณของตนเองคือเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเปน ๑ ใน ๕
เมืองของประเทศไทย และเปนเมืองเดียวท่ีหนวยงานการไฟฟาใชงบประมาณของ
ตนเองประมาณ ๒,๑๐๐ ลานบาทดําเนินการ แตเราก็ไดรับผลกระทบจากการขุด
เจาะถนน โดยจะมีการขุดเจาะถนน ๒ รอบ รอบแรกเพ่ือนําสายไฟแรงสูงลงใตดิน 
เราสามารถหลีกเลี่ยงการเปดถนนขนาดใหญและลดระยะเวลาในการดําเนินการได 
๓-๔ เดือน แตก็จะมีถนนบางชวงท่ีตองเปดถนนขนาดใหญเพราะจําเปนจริงๆ โดย 
รอบท่ีสองจะเปนการขุดเจาะเพ่ือนําสายไฟแรงต่ําลงใตดิน ในสวนของทางเทา
บริเวณถนนกุดั่นจะสูงไมเกิน ๑๒ เซนติเมตร การดูแลทําความสะอาดทอก็จะงายขึ้น 
ซึ่งทางเทาในเขตเมืองเดิมจะสูงถึง ๒๐ เซนติเมตร ซึ่งเทศบาลจะใชงบประมาณ
ประมาณ ๑๐๐ ลานบาทในการปดผิวถนนและทางเทาตางๆ โดยตองใชเวลาในการ
ดําเนินการเปนขั้นตอนจนถนนของเรากลับมาสวยงามครับ วันที่ ๒๕ กันยายนนี้ เรา
จะทําตัวอยางเปนถนนเสนสั้นๆชวงถนนราชดําเนินขางหางสรรพสินคาคลังใหมดาน
ซายมือของอนุสาวรียทาวสุรนารีใหทุกทานไดชมเปนตัวอยาง เปนการนําสายไฟลง
ใตดินและทําทางเทาใหม มีการปลูกตนสาทรใหสวยงาม ในถนนสายตางๆในขณะนี้
อาจจะมีปญหาเร่ืองโพลงหรือทอประปาร่ัวบางก็จะรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ ใน
เรื่องของการปรับปรุงผิวถนนเราก็จะดําเนินการเตรยีมงบประมาณเพื่อการน้ีไวครับ 
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โดยตนทุนในการกอสรางทางเทาก็จะเปนงานคอนกรีตซึ่งราคาไมแพง เปดซอมบํารุง
งาย ผูรับเหมาทั่วไปก็สามารถเขาประมูลแขงขันได โครงการคอนขางใหญผลกระทบ
ท่ีตามมาจึงคอนขางมากก็ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.มติ ครับ 
นายมต ิ  อังศุพันธุ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายมติ อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑  เปนภาพรวมที่ทางสมาชิกทุกทานภูมิใจในเมืองของเราครับ แตในระเบียบ
วาระที่ ๗ นี้มีรายละเอียดการใชงบประมาณเก่ียวกับเร่ืองไฟทางขาม และฝาทอ 
สวนในระเบียบวาระท่ี ๑๙ ก็มีรายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองไฟทางขามเชนกัน เรื่องของ
ไฟทางขามเราจะใชงบประมาณจากโครงการในระเบียบวาระที่ ๗ หรือ ๑๙ ในการ
ดําเนินการครับ  สวนเรื่องของการซอมแซมถนน งบประมาณ ๑๕ ลานบาทน้ี
เพียงพอแลวหรือไมในการซอมแซมผิวถนนหลังจากมีการนําสายไฟฟาลงดินแลว 
และประเด็นที่สามคอืบริเวณอนุสรณสถานถึงสวนรัก เราเคยปรึกษากันในเร่ืองของ
แยกไฟแดงท่ีขณะนี้ยังไมไดทํา อยากทราบวาในอนาคตอันใกลจะมีการดําเนินการ
หรือไม หากไดดําเนินการเราจะดําเนินไปพรอมกับที่มีการดําเนินการกอสรางผิว
ถนนใหมไปเลยหรือไมครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานพันตรีวินัยครบั 
พันตรีวินัย   สายตางใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมพันตรีวินัย  สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีที่ไดชี้แจงถึงภาพรวมในการนําสายไฟฟาลง
ใตดิน แตผมสงสัยเร่ืองการไฟฟาไดมีการสงมอบงานแลวเสร็จหรือยัง เม่ือเราจะ
ดําเนินการทําถนนเปนตัวอยางในลักษณะนี้ อาจจะมีปญหาเกิดไดและตองตอบ
คําถามกับประชาชนดวยครบั 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ทั้งหมดนั้นจะมีการรอยทอสายไฟลงใตดิน
รวมถึงสายไฟจราจรดวย โครงการแยกไฟแดงเราไมไดทิ้งแตตองรอนําสายไฟจราจร
ลงใตดินใหเรยีบรอยกอน ในสวนของการไฟฟาจะหมดสัญญาในบริเวณท่ีเราจะ
ดําเนินการทําเปนตัวอยางในวันที่ ๒๐ กันยายนนี้ วันที่ ๒๕ กันยายนทางการไฟฟา
ก็จะเดินทางมาเปดพิธี โดยเสาไฟสองสวางเราจะใชเสารูปแบบเดิมและใชหลอดไฟ 
LED เพื่อความคุมคาและทันสมยัโดยจะสงผลดีในระยะยาวดวย ในเรื่องของ
งบประมาณในการ Overlay หลังจากมีการนําสายไฟลงใตดิน ทําทางเทา ทอ
ประปาก็จะตั้งงบประมาณข้ึนมาเขาสภาอีกหลายรอบครับจนกวาจะแลวเสร็จ
สมบูรณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.ปรีชาครับ 
นายปรชีา   สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล              
เขต ๒  ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีที่ไดชี้แจงในเร่ืองการนําสายไฟฟาลงใตดิน   
แตผมสงสัยเรื่องมาตรฐานของเสาไฟที่เราใช   จะสามารถปองกันไฟฟาร่ัวไดหรือไม
ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ สายไฟของเราจะหุมฉนวน ผมจึงมั่นใจในเร่ือง
ของความปลอดภัย โดยสายไฟก็จะรอยทอเหล็กอีกทีหนึ่ง ซึ่งมีอุปกรณสําหรับ
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ตรวจสอบการร่ัวของสายไฟ ผมจึงไมกังวล ซึ่งเสาไฟจะเปนแบบมาตรฐานสูง ๘ 
เมตร อายุการใชงานประมาณ ๒๐ ปและใชหลอดไฟ LED แทนการใชหลอดไฟ
โซเดียมแบบเกา ซึ่งจะประหยัดไฟไดดีกวาครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.สุกัญญา ครับ 
นางสาวสุกัญญา   ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ ในเร่ืองของการกอสรางทางเทาและติดตั้งเสาไฟ บริเวณอนุสาวรีย
ทาวสุรนารีหรือในเขตเมืองเปรียบเสมือนหองรับแขกของเมืองโคราช ดิฉันไดเห็น
ทางเทาบริเวณถนนกุดั่น ดิฉันคิดวาไมสวยงาม และเสาไฟก็เปนแบบมาตรฐานไม
สวยงาม ดิฉันอยากจะใหมีความสวยงามมากกวานี้ซึ่งเปนความคิดเห็นสวนตัวของ
ดิฉันนะคะ ขอบคุณคะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานสท. ปติพงศครับ 
นายปติพงศ  พราหมณี  
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ  พราหมณี สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ ผมขอตั้งขอสังเกตในการ Overlay ถนนวาจะสูงประมาณกี่
เซนติเมตร เพราะถนนในเมืองบางสวนก็มีการกอสรางไปบางสวนแลว เพราะฉะนั้น
ถนนในเมืองจะมีระดับสูงขึ้นมาแลว ที่ผมหวงคือรูระบายน้ําเดิมที่อยู ๒ ฝงถนนจะ
ถูกปดทับ ทําใหรูระบายน้ําเล็กลงไปหรือไม เมื่อฝนตกหนักน้ําจะมีการระบายลงทัน
หรือไมและหากมีเศษขยะเขาไปอุดตนัอีก ผมเกรงวาเมื่อ Overlay ถนนแลวจะ
เปลี่ยนถนนเปนคลองเมื่อเกิดฝนตกครับ อีกสิ่งหนึ่งที่หวงคือเมื่อมีการ Overlay 
แลว ฝาทอระบายน้ําตางๆจะมีลักษณะเวาลงไปหรือไม เม่ือมีการสัญจรก็จะไม
ราบเรียบ ขอฝากดวยครับวาเราจะทําอยางไรดี และทางเทาที่ทานสมาชิกได
กลาวถึงเราจะทําอยางไรใหสวยงามไดครับ  ขอบคณุครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสุรวุฒิ   เชิดชัย 
นายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ในเร่ืองสีของผิวทางเทาเราสามารถเลือกสีได
บริเวณถนนชุมพลเดิมทางเทาจะเปนแนวตั้ง ซึ่งจะไมสามารถ Overlay ติดขอบทาง
เทาไดเพราะปดทางระบายน้ํา แตในปจจุบันเราสามารถ Overlay ติดขอบทางเทา
ไดเลยเพราะทางระบายน้ําอยูบนผิวถนน เมื่อมีเศษขยะติดก็สามารถเปดทําความ
สะอาดไดเลย โดยผิวถนนเราจะเอาผิวถนนเกาออกและทําการ Overlay ใหมที่
ระดับความสูงถนนเทาเดิมและฝาทอระบายน้ําก็จะมีระดับเทากับผิวถนน ในเร่ือง
ของเสาไฟ หากเราเลือกเสาไฟที่สวยงามแตมีผูท่ีสามารถเขาประมูลไดนอยรายก็จะ
เกิดปญหา เราจึงเลือกเสาไฟฟาที่สามารถผลิตไดโดยทั่วไปและมีอายุการใชงาน
ทนทาน หลังวันที่ ๒๕ กันยายน ผมขอเรียนเชิญทานประธานสภาและทานสมาชิก
ไปดูถนนตัวอยางดวยกัน แลวมาปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งเร่ืองของความสวยงามนะ
ครับ ซึ่งการเขาบํารุงรักษาในระยะยาวก็เปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงดวย ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๐ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๒๐ ทาน 
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สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตถนนราชดําเนิน-ถนนชุมพล  ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๙ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑๙ ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก คอนกรีต
ถนนราชดําเนิน-ถนนชุมพล  แลวนะครบั 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตถนนราชดําเนิน-ถนนชุมพล   

ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  ๘ 
 ระเบียบวาระที่  ๘  เร่ือง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือกอสรางถนน ค.ส.ล.  
                                พรอมทอระบายน้ําถนนสรรพสิทธ์ิ                                      
                                (ขางรานกวยเตี๋ยวลูกไทร) (สํานกัการชาง) 
  ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
            ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนสรรพ
สิทธ์ิ (ขางรานกวยเต๋ียวลูกไทร) โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กวาง 3.30 – 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ไมนอยกวา 114 ตาราง
เมตร กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพักชนิดใต
ผิวจราจร ความยาวรวม 30.00 เมตร เปนเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่น
หาพันบาทถวน)  

                 เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรบัที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้  โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ ไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลมาแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงิน
สะสมสําหรบัดําเนินโครงการ เปนเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หม่ืนหาพันบาท
ถวน) 
       ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่  28 สิงหาคม 2563 
เมื่อกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว 
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สอง
รอยแปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่
สตางค) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การตรวจเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 * 
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      จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณย่ิง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  20  ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน 20 ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา                 
ถนนสรรพสิทธ์ิ (ขางรานกวยเตี๋ยวลูกไทร) ขอไดโปรดยกมือครับ                           

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑9 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑9 ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา               
ถนนสรรพสิทธ์ิ  (ขางรานกวยเตี๋ยวลูกไทร) แลวนะครบั 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอ 
ระบายน้ําถนนสรรพสิทธ์ิ  (ขางรานกวยเตี๋ยวลูกไทร) 

ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  9 
 ระเบียบวาระที่  9  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือกอสรางสันชะลอ  
                                ความเร็ว ชุมชนโคราชคฤหาสนทอง (สํานักการชาง) 
  ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
            ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการกอสรางสันชะลอความเร็ว ชุมชนโคราชคฤหาสนทอง 
โดยทําการกอสรางสันชะลอความเร็ว  ค.ส.ล. กวางประมาณ 2.00 เมตร สูง
ประมาณ 0.075 เมตร จํานวน 13 จุด เปนเงิน 305,000 บาท (สามแสนหาพัน
บาทถวน) 

          เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับท่ีเทศบาลไดรบัจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรบัที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้  โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาการขับรถเร็วเสยีงดังอันสรางความเดือดรอน
ใหกับประชาชน อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการพิจารณาของสภา
เทศบาลมาแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสมสําหรับดําเนิน
โครงการ เปนเงิน 305,000 บาท (สามแสนหาพันบาทถวน) 
        ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) 
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
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เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  หมวด 7 ขอ 89 * 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณย่ิง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครับ 
ขอเชิญ สท.ปติพงศ ครับ 

นายปติพงศ  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ  พราหมณี สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ สันชะลอความเร็วในโครงการนี้พอจะมีภาพใหเห็นหรือไมครับ ผม
เกรงวาอาจจะเกิดอุบัติเหตุ ผมเขาใจวาเปนความตองการของประชาชนในพื้นที่แต
หากกอสรางไปแลวเกิดเปนขอบเหลี่ยมอาจจะเกิดอุบัติเหตุ มีการฟองรองมาถึง
เทศบาลของเราได อยากเห็นรปูรางหนาตาของสันชะลอความเร็วดวยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ 
นานบุญเหลือ  เตรญิวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ สันชะลอความเร็วจะเปนคอนกรีตอัดแรงที่เรา
สามารถเห็นไดตามทางรถไฟ ซึ่งคลายกับพลาสติกแตไมใช แตมีความเรียบคลายกับ
พลาสติกและเปนทรงโคง โดยมีการเคลือบ epoxy อีกชั้นหน่ึง เราเคยดําเนินการไป
แลวในซอยขางๆกันครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน 20 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน 20 ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือกอสรางสันชะลอความเร็ว ชุมชนโคราช
คฤหาสนทอง ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑9 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน ๑9 ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อกอสรางสันชะลอความเร็ว ชุมชนโคราช
คฤหาสนทอง แลวนะครบั 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือกอสรางสันชะลอความเร็ว ชุมชน
โคราชคฤหาสนทอง 

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  10 
ระเบียบวาระที่  10  เร่ือง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิว 
                          จราจร ค.ส.ล. ถนนทาวสุระ ซอย 3/6 ถึง ถนนพายัพทิศ  
                           แยกตัดถนนทาวสุระ ซอย 5 
                           (สํานักการชาง) 
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
           ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทาวสุระ ซอย 3/6 ถึง 
ถนนพายัพทิศ แยกตัด ถนนทาวสุระ ซอย 5 โดยทําการปรับปรงุผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กวาง  5.20 – 5.70 เมตร ยาว 480.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
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นอยกวา 2,290 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝารางระบายน้ําเหล็กหลอ วางทอเมน
ประปาโดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160 มิลลิเมตร 
(6 นิ้ว) ความยาวประมาณ 480.00 เมตร เชื่อมประสานกับทอเมนประปา ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 200 มิลลิเมตร พรอมเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม และติดตั้ง
ทอธารดับเพลิงมาตรฐาน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร จํานวน 1 แหง 
พรอมบอควบคุมระบบ DMA ตามที่กําหนด เปนเงิน 3,810,000 บาท (สามลาน
แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)  

 

        เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรบัที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้  โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
สําหรบัดําเนินโครงการ เปนเงิน 3,810,000 บาท (สามลานแปดแสนหนึ่งหมื่น
บาทถวน) 

            ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงนิสะสม ณ วันที่  28 สิงหาคม 2563 
เมื่อกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว 
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สอง
รอยแปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่
สตางค) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การตรวจเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 7 ขอ89 * 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินีห้รือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  20 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  20 ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรบัปรุงผิวจราจร   ค.ส.ล.  ถนน 
ทาวสุระ ซอย 3/6 ถึง ถนนพายัพทิศ แยกตัดถนนทาวสุระ ซอย 5 
ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   19  ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน 19  ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนทาวสุระ 
ซอย 3/6 ถึง ถนนพายัพทิศ แยกตัดถนนทาวสุระ ซอย 5 
แลวนะครับ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร  ค.ส.ล.ถนนทาวสุระ 
ซอย 3/6 ถึง ถนนพายัพทิศ แยกตัดถนนทาวสุระ ซอย 5 

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  11 
ระเบียบวาระที่  11  เร่ือง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิว       
                          จราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค ซอย 4   (สํานักการชาง) 
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา      

      ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค ซอย 4 โดย
ทําการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 590.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 5,110 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ และฝาราง
ระบายน้ําเหล็กหลอ วางทอเมนประปาโดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 225 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ความยาวประมาณ 590.00 เมตร 
พรอมเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร จํานวน 1 แหง พรอมบอควบคุมระบบ DMA 
ตามที่กําหนด เชื่อมประสานกับทอเมนประปา ขนาดเสนผาศนูยกลาง 250 
มิลลิเมตร เปนเงิน 6,769,000 บาท (หกลานเจ็ดแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน) 
              เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรบัที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้  โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
สําหรบัดําเนินโครงการ เปนเงิน 6,769,000 บาท (หกลานเจ็ดแสนหกหมื่นเกาพัน
บาทถวน) 

            ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงนิสะสม ณ วันที่  28 สิงหาคม 2563 
เมื่อกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว 
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สอง
รอยแปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่
สตางค) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การตรวจเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเตมิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 7 ขอ 89 * 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณย่ิง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินีห้รือไมครับ 
ขอเชิญ สท.ปกปอง ครบั 
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นายปกปอง  ปุสุรินทรคํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปกปอง ปุสุรนิทรคํา สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๓  สภาพถนนของถนนเบญจรงค ซอย 4 ยังอยูในสภาพดี ไมทราบวา
จะทําการขยายถนนเสนนี้หรือปรับปรุงทอระบายน้ําใหมหรือไมครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไมครับ 
ขอเชิญ ทานรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ   เจริญวัฒน เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ โครงการน้ีสภาเทศบาลไดเคยใหการอนุมัติเม่ือ
ตนปที่ผานมา แตงบประมาณดําเนินการนั้นไมเพียงพอ สวนรายละเอียดขอใหทาง
ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางเปนผูตอบคําถามครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ผอ.อิทธิพล ครับ 
นายอิทธิพล  มณีเนตร 
ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ เหตุผลคือเราจะทําการขยายผิวจราจรใหเต็ม              
เขตชนเขต โดยสภาพผิวถนนจราจรก็แตกเปนหลุมบอ ฝารางระบายน้ําก็
เสื่อมสภาพ และถนนเสนนี้เปนอีกสายหนึ่งที่นํ้าประปารั่วไหล จึงตองดําเนินการ
ปรับปรุงในคราวเดียวกันเลยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  18 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  18 ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  
ถนนเบญจรงค ซอย 4    ขอไดโปรดยกมือครบั                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   17  ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน 17  ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  
ถนนเบญจรงค ซอย 4     แลวนะครบั 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร  ค.ส.ล.  
ถนนเบญจรงค ซอย 4 

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  12 
ระเบียบวาระที่  12  เร่ือง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิว 
                          จราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค ซอย 5(สํานักการชาง) 
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
           ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค ซอย 5 โดย
ทําการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 435.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 1,950 ตารางเมตร พรอมปรับปรุงฝาบอพักเหล็กหลอ เปนเงนิ 
1,870,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 

 

     เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับท่ีเทศบาลไดรบัจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรบัที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 
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2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้  โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
สําหรบัดําเนินโครงการ จึงจําเปนตองขออนุมัติจายเงินสะสมสําหรับดําเนินโครงการ 
เปนเงิน 1,870,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 

       ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่  28 สิงหาคม 2563 
เมื่อกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว 
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สอง
รอยแปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่
สตางค) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรบัเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การตรวจเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7ขอ89 * 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณย่ิง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินีห้รือไมครับ 
ขอเชิญ สท.ปรีชา ครับ 

นายปรชีา  สุขพานิช 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปรีชา สุขพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ถนนเบญจรงค ซอย 5 เปนถนนที่มีสภาพทรดุโทรม เห็นสมควรตองไดรับการ
ปรับปรุง สวนการขยายผิวจราจรถนนเบญจรงค ซอย ๔ นั้น ก็จะทําใหการจราจรไม
ติดขัด     ผมเห็นดวยเปนอยางย่ิงครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17 ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจ
รงค ซอย 5         ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   16  ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  16  ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจ
รงค ซอย 5      แลวนะครบั 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร  ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค 
ซอย 5 

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  13 
ระเบียบวาระที่  13  เร่ือง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิว 
                         จราจร ค.ส.ล. ถนนมหาชัย ซอยหลัก (ซอย 2 ชวงสุดทาย) 
                         (สํานักการชาง) 
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ขอเชิญทานรองบํารุง ครับ 
นายบํารุง  เจรญิพจน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
             ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมหาชัยซอยหลัก (ซอย 
2 ชวงสุดทาย) โดยทําการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง  5.50 
– 9.10 เมตร ยาว 442.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,710 ตารางเมตร 
พรอมปรับปรุงฝาบอพักเหล็กหลอ เปนเงนิ 2,073,000 บาท (สองลานเจ็ดหมื่น
สามพันบาทถวน) 

            เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรบัที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้  โครงการดังกลาวยังจําเปน 
ตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความสะดวก 
ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรบังบประมาณผานการพิจารณา
ของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสมสําหรับ
ดําเนินโครงการ เปนเงนิ 2,073,000 บาท (สองลานเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน) 

       ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่  28 สิงหาคม 2563 เม่ือ
กันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) 
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   หมวด 7 ขอ 89 * 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณย่ิง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินีห้รือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17 ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรบัปรุงผิวจราจร  ค.ส.ล. ถนนมหาชัย 
ซอยหลัก (ซอย 2 ชวงสุดทาย)        ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   16  ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  16  ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร  ค.ส.ล. ถนนมหาชัย 
ซอยหลัก (ซอย 2 ชวงสุดทาย)     แลวนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร  ค.ส.ล. ถนนมหาชัย 
ซอยหลัก (ซอย 2 ชวงสุดทาย)      
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ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  14 
ระเบียบวาระที่  14  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
                          มิตรภาพ ซอย 4  (สะพาน - สีมาคอนโดทาวน) 
                         (สํานักการชาง) 
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  
           ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563จัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 
(สะพาน - สีมาคอนโดทาวน) โดยทําการปรับปรุง    ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กวาง 5.20 – 7.50 เมตร ยาว 591.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
4,245 ตารางเมตร พรอมงานทาสีตีเสนจราจร เปนเงนิ 4,639,000 บาท (สี่ลาน
หกแสนสามหมื่นเกาพันบาทถวน) 

           เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับท่ีเทศบาลไดรบัจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรบัที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้  โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
สําหรบัดําเนินโครงการ เปนเงิน 4,639,000 บาท (สี่ลานหกแสนสามหมื่นเกาพัน
บาทถวน) 

          ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  28 สิงหาคม 2563 เม่ือ
กันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) 
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   หมวด 7 ขอ 89 * 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณย่ิง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครับ 
ขอเชิญทาน สท.ปติพงศ ครบั 

นายปติพงศ  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ  พราหมณี สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ ถนนมิตรภาพซอย 4 มีการใชงานมานาน ๓๐-๔๐ ปมาแลว ผม
เห็นสมควรตองปรับปรุงครับ ประชาชนในพื้นที่ไดใชงานถนนเสนน้ีเปนจํานวนมาก
และเม่ือเกิดเหตุการณน้ําทวม บริเวณนี้จะเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก 
ขอขอบคุณทางฝายบรหิารที่มีนโยบายปรับปรุงถนนเสนนี้เสียทีครับ 
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17 ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ  
ซอย 4  (สะพาน - สีมาคอนโดทาวน)      ขอไดโปรดยกมือครับ                           

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   16  ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  16  ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ  
ซอย 4  (สะพาน - สีมาคอนโดทาวน)      แลวนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ  
ซอย 4  (สะพาน - สีมาคอนโดทาวน) 

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  15 
ระเบียบวาระที่  15  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร  
                           ค.ส.ล.พรอมทอระบายนํ้า ซอยหลวงจิตร (สํานักการชาง) 
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
          ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ซอย
หลวงจิตร โดยทําการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5.60 – 
6.80 เมตร ยาว 570.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร 
กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร  ท้ังสองฝง พรอมบอพัก
ชนิดใตผิวจราจร  ยาวไมนอยกวา 1,140.00 เมตร วางทอเมนประปา โดยใชทอ 
HDPE Class 100 PN 6 ขนาดเสนผาศนูยกลาง 160 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ความ
ยาวประมาณ 570.00 เมตร เชื่อมประสานกับทอเมนประปา ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 200 มิลลิเมตร พรอมเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม และติดตั้ง
ทอธารดับเพลิงมาตรฐาน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร จํานวน 1 แหง 
พรอมบอควบคุมระบบ DMA ตามที่กําหนด เปนเงิน 9,995,000 บาท  (เกาลาน
เกาแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) 

                เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับท่ีเทศบาลไดรับจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรบัที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้   โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม 
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สําหรบัดําเนินโครงการ เปนเงิน 9,995,000 บาท (เกาลานเกาแสนเกาหมื่นหาพัน
บาทถวน) 
           ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่  28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) 
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   หมวด 7 ขอ 89 * 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินีห้รือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17 ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรบัปรุงผิวจราจร  ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา ซอยหลวงจิตร        ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   16  ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  16  ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร  ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา ซอยหลวงจิตร        แลวนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร   ค.ส.ล.  พรอมทอ
ระบายน้ํา ซอยหลวงจิตร         

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  16 
ระเบียบวาระที่  16  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร  
                          ค.ส.ล. พรอมทอบายน้ํา ถนนชางเผือก ซอย 3 ถึงปาก  
                          ทางเขาโรงแรมบอสโฮเต็ล    (สํานักการชาง) 
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ 

นายบญุเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
             ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอบายน้ํา ถนน
ชางเผือก ซอย 3 ถึงปากทางเขาโรงแรมบอสโฮเต็ล โดยทําการ ชวงที่ 1 คา
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง  5.20 – 8.80 เมตร ยาว 
320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,160 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ ชวงที่ 2 ปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 6.00 – 
8.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,822 ตารางเมตร 
กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอมบอพักชนิดใตผิว
จราจร ยาวไมนอยกวา 360.00 เมตร วางทอเมนประปา โดยใชทอ HDPE Class 
100 PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160 มิลลิเมตร (6 น้ิว) ความยาวประมาณ 



33 
 

 
 

320.00 เมตร เชื่อมประสานกับทอเมนประปา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 200 
มิลลิเมตร พรอมเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม เปนเงิน 7,803,000 บาท (เจ็ด
ลานแปดแสนสามพันบาทถวน) 
          เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับท่ีเทศบาลไดรบัจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรบัที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้  โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
สําหรบัดําเนินโครงการ เปนเงิน 7,803,000 บาท (เจ็ดลานแปดแสนสามพันบาท
ถวน) 
          ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  28 สิงหาคม 2563 เม่ือ
กันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) 
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   หมวด 7 ขอ 89 * 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณย่ิง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครับ 
ขอเชิญทาน สท.ปติพงศ ครบั 

นายปติพงศ  พราหมณี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ  พราหมณี สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ จากในหลายๆญัตติที่ผานมาจะเปนการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
พรอมทอระบายน้ํา บางพ้ืนที่ก็มีการติดตั้งระบบควบคุม DMA บางพื้นที่ก็ไมได
ติดตั้งระบบควบคุม DMA จึงขอสอบถามถึงเหตุผลและความสําคัญของการติดตั้ง
ระบบ DMA ดวยครบั 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ตามนโยบายของทานนายกเทศมนตรทีี่
ตองการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา บริเวณที่เปนทอเมนประปาก็
จะมีการติดตั้งระบบ DMA ที่มีลักษณะคลายวาลวที่ตรวจวัดน้ําไหลผานแตมีการใช
ระบบสงสัญญาณดวยคลื่นโทรศัพทไปที่สํานักการประปา เพื่อใหทราบถึงปริมาณน้ํา
สูญเสียในระบบประปา ปจจุบันมีการติดตั้งระบบ DMA ไดเพียงรอยละ ๑๐ ของ
พ้ืนท่ีของเรา หากเราสามารถติดตั้งไดเต็มพ้ืนที่และสามารถลดปริมาณน้ําสูญเสียได 
ทางสํานักการประปาก็จะไดกําไรเพ่ิมข้ึนครับ 
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ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน 17 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17  ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.                        
พรอมทอระบายน้ํา ถนนชางเผือก ซอย 3  ถึงปากทางเขาโรงแรมบอสโฮเต็ล               
ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  16 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  16 ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  พรอมทอ                    
ระบายน้ํา ถนนชางเผือก ซอย 3  ถึงปากทางเขาโรงแรมบอสโฮเต็ล   แลวนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  พรอมทอ                    
ระบายน้ํา ถนนชางเผือก ซอย 3  ถึงปากทางเขาโรงแรมบอสโฮเต็ล   แลวนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  17 
ระเบียบวาระที่  17  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร  
                          ค.ส.ล. พรอมทอบายน้ํา ถนนปาริชาต ซอย 3  (หลังตลาด 
                          เซฟวัน)    (สํานักการชาง) 
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
             ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนปาริ
ชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน) โดย     ทําการปรับปรงุผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวาง 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,560 
ตารางเมตร กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอมบอพัก
ชนิดใตผิวจราจร ยาวรวม 273.00 เมตร วางทอเมนประปา โดยใชทอ HDPE 
Class 100 PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 160 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ความยาว
ประมาณ 260.00 เมตร เชื่อมประสานกับทอเมนประปา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
200 มิลลิเมตร พรอมเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม เปนเงิน 3,814,000 บาท 
(สามลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) 

              เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรบัที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้  โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม 
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สําหรบัดําเนินโครงการ เปนเงิน 3,814,000 บาท (สามลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่
พันบาทถวน) 
         ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  28 สิงหาคม 2563 เม่ือ
กันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) 
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   หมวด 7 ขอ 89 * 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณย่ิง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตติน้ีหรือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน 17 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17  ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.   พรอมทอ                   
ระบายน้ํา ถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน)      ขอไดโปรดยกมือครับ                           

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  16 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  16 ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.   พรอมทอ                   
ระบายน้ํา ถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน)      แลวนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.   พรอมทอ                   
ระบายน้ํา ถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน)      

ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่  18 
ระเบียบวาระที่  18  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร  
ค.ส.ล. พรอมระบบระบายน้ํา ถนนสุรนารายณ ซอย 17     (สํานกัการชาง) 
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
         ดวยเทศบาลนครนครราชสมีา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมระบบระบายน้ํา ถนน
สุรนารายณ ซอย 17 โดยทําการปรับปรงุผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 
375.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,620 ตารางเมตร กอสรางทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร พรอมบอพัก ยาวรวม 750.00 เมตร  
เปนเงิน 7,050,000 บาท (เจ็ดลานหาหมื่นบาทถวน) 
           เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับท่ีเทศบาลไดรบัจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรบัที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
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รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้  โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
สําหรบัดําเนินโครงการ เปนเงิน 7,050,000 บาท (เจ็ดลานหาหมื่นบาทถวน) 
           ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่  28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) 
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   หมวด 7 ขอ 89 * 
             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณย่ิง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตติน้ีหรือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน 17 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17  ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินเพ่ือปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมระบบระบาย
น้ํา ถนนสุรนารายณ ซอย 17     ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  16 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  16 ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมระบบ
ระบายน้ํา ถนนสุรนารายณ ซอย 17          แลวนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมระบบ
ระบายน้ํา ถนนสุรนารายณ ซอย 17      

ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  19 
 ระเบียบวาระที่  19  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงฟุตบาท  
                                  ทางเทา พรอมระบบสาธารณูปโภคบริเวณถนน                 
                                  ราชดําเนิน-ชุมพล (บางสวน) (สํานักการชาง) 
 ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
           ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรบัปรุงฟุตบาททางเทา พรอมระบบสาธารณปูโภค
บริเวณถนนราชดําเนิน-ชุมพล (บางสวน)   โดยทําการปรับปรุงทางเทา พ้ืนที่ไมนอย
กวา 5,760 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝารางระบายน้ําเหล็กหลอและระบบประปา 
เปนเงิน 10,414,000 บาท (สิบลานสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) 

          เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับท่ีเทศบาลไดรบัจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรบัที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
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ลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้  โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือปรับปรงุทางเทา ไฟทางขาม ใหประชาชนทกุกลุมสามารถ
ใชประโยชนได โดยเฉพาะผูพิการ ผูสูงอายุ อีกท้ังโครงการฯ เคยไดรบังบประมาณ
ผานการพิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจาย
จายเงินสะสมสําหรับดําเนินโครงการ เปนเงนิ 10,414,000 บาท (สิบลานสี่แสน
หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) 

          ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันท่ี  28 สิงหาคม 2563 เม่ือ
กันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) 
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   หมวด 7 ขอ 89 * 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณย่ิง  

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครับ 
ขอเชิญทาน สท.ปกปอง ครบั 

นายปกปอง  ปุสุรินทรคํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปกปอง ปุสุรินทรคํา สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๓  ผมเห็นดวยกับการปรับปรงุฟุตบาททางเทา พรอมระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณถนนราชดําเนิน-ชุมพล แตผมขอฝากเรื่องใหเอาตูโทรศัพท
ออกดวยครบั เพราะในปจจุบันก็ไมมีการใชงานแลวครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน สท.มติ ครับ 
นายมต ิ  อังศุพันธุ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายมติ   อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑  เม่ือเราจะปรับปรุงฟุตบาททางเทา ผมขอฝากเร่ืองทางเทาสําหรับผูพิการ
ดวยครับ เพราะถนนราชดําเนิน-ชุมพลเปนจุดท่ีใชตอนรับแขกบานแขกเมือง 
รูปแบบทางเทาที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอใหเห็นแลว ผมก็อยากจะฝากเรื่อง 
ทางเทาสําหรับผูพิการดวย 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน รองบุญเหลือครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ตูโทรศัพทเราจะยายออกไปอยางแนนอน ซึ่ง
เราไดแจงไปทาง TOT ใหเคลื่อนยายออกแลว แต TOT ก็ยังไมไดดําเนินการ เมื่อ
เทศบาลจะทาํการปรับปรุงฟุตบาททางเทาก็จะยกไปเก็บไวรอใหทาง TOT มาเก็บ
กลับคืน สวนทางเทาสําหรับผูพิการจะมีอยูในแบบและขอกําหนดอยูแลว เพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหแกผูพิการครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน 17 ทาน 
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ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17 ทาน 
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือปรบัปรุงฟุตบาททางเทา พรอมระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณถนนราชดาํเนิน-ชุมพล (บางสวน) ขอไดโปรดยกมือครับ                           

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน 16ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน 16 ทาน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงฟุตบาททางเทา พรอมระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณถนนราชดาํเนิน-ชุมพล (บางสวน) แลวนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงฟุตบาททางเทา พรอม
ระบบสาธารณูปโภคบริเวณถนนราชดําเนิน-ชุมพล (บางสวน) 

ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  20 
 ระเบียบวาระที่  20  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือขยายผิวจราจร               
                                  ค.ส.ล.และปรับปรุงทางเทาถนนชางเผือก (จากถนน                        
                                  ราชสีมา-โชคชัย ถึง ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) 
                                  (สํานักการชาง) 
 ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   
              ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ คา
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และปรบัปรุงทางเทาถนนชางเผือก (จากถนนราชสีมา-โชค
ชัย ถึงถนนมิตรภาพ-หนองคาย) วงเงิน 10,280,000 บาท และไดรับการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลตามประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา เร่ืองใหใช
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 
เนื่องจากมีความจําเปนตองดําเนินการปูแอสฟลทติกคอนกรีต ปรับปรงุฝาบอพักทอ
ระบายน้ําเปนชนิดเหล็กมีลวดลายและเพิ่มเฟสสัญญาณไฟจราจรใหเพียงพอตอการ
บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ เปนการดาํเนินการในคราวเดียวกัน เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนโดยทําการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ไมนอย
กวา 1,380 ตารางเมตร ปรับปรุงทางเทา พื้นท่ีไมนอยกวา 5,500 ตารางเมตร ปู
แอสฟลติกคอนกรีตหนาไมนอยกวา 4 เซนติเมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 16,280 
ตารางเมตร ปรับปรุงฝาบอพักชนิดเหล็กมีลวดลายไมนอยกวา 225 บอ ปรับปรงุ
ระบบสัญญาณไฟจราจร พรอมทาสีตีเสนจราจร และติดตั้งสัญญาณไฟสลับชอง 
จํานวน 16,000,000 บาท (สิบลานหกลานบาทถวน) 
 

                                เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและจัดเก็บ
เองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลด
อัตราจัดเก็บภาษีท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 2563 
ลงรอยละ 90 พรอมท้ังขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือนเมษายน 
2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับรายจาย 
จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้  โครงการดังกลาวจําเปนตอง
ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาการจราจรในถนนชางเผือกปรับปรงุทางเทาเพ่ือใหคนทุก
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กลุมสามารถใชประโยชนได เกิดความสะดวก ปลอดภัยแกประชาชน จึงมีความ
จําเปนตองขออนุมตัิจายเงินสะสมสําหรับดําเนินโครงการ เปนเงิน 16,000,000 
บาท (สิบลานหกลานบาทถวน) 
              ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่  28 สิงหาคม 2563 เม่ือ
กันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) 
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 * 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอไดโปรดยกมือครับ 
ขอเชิญทานพันตรีวินัยครบั 

พันตรีวินัย  สายตางใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมพันตรีวินัย  สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ เนื่องจากถนนเสนนี้มขีนาดใหญและเปนเสนหลักที่ประชาชนใชสัญจรเปน
จํานวนมาก ผมเห็นดวยที่จะทําการปรับปรุงถนนเสนนี้เพ่ือใหเกิดความสะดวกและ
สวยงาม ผมอยากทราบวาการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนชางเผือก อยูในโครงการ
นําสายไฟฟาลงใตดินดวยหรือไม เพราะหากนาํสายไฟฟาลงใตดินแลวจากนั้นจึง
ขยายผิวจราจรก็จะเกิดความสวยงาม และในพ้ืนท่ีมีปายจากรานคาตางๆรุกล้ําเปน
จํานวนมาก จะมีวิธีการอยางไรใหปายตางๆไมรุกล้ําเขาไปในเขตพ้ืนที่ที่เราตองการ
จะปรบัปรุงทางเทา เมื่อเราตองการปรับปรุงใหเกิดความสวยงามก็อยากจะให
สวยงามทั้งระบบครบั                          

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ สท.สุกัญญา ครับ 
นางสาวสุกัญญา  ชํานิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ การขยายผิวจราจร ดิฉันสังเกตวาทางเทาบางชวงก็กวาง บางชวงก็
แคบ ดิฉันอยากทราบวาเราจะขยายผิวจราจรกวางดานละเทาไร จะดําเนินการ
คลายกับถนนกุดั่นหรือไม ดิฉันอยากใหสีสัน รูปลักษณ ออกมาดูดีกวาที่ถนนกุดั่นคะ 
ในสวนของรายละเอียดที่จะดําเนินการปูแอสฟลทติกคอนกรีตนั้น มีความจําเปน
เพียงใด ขอบคุณคะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ สท.ณัฏฐชยกร ครับ 
นายณฏัฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายณฏัฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ สมาชิก
สภาเทศบาลเขต ๑ ถนนเสนนี้มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองไดรับการปรบัปรุง เพราะ
ในอนาคตจะเปนหนาดานท่ีตองรองรับถนนมอเตอรเวย   หรือสะพานลอดแยก 
ประโดก ผมคิดวาควรจะดําเนินการใหออกมาดี อยากทราบวาเมื่อทําการขยายถนน
แลวจะไดชองจราจรเทาใด  ๔ ชองหรือ ๕ ชอง เมื่อนําสัญญาณไฟอัจฉริยะติดตั้ง
เขาไปจะมีการปรับเปลี่ยนชองจราจรตามชั่วโมงเรงดวนหรือไม และถนนเสนน้ีมี
รถพยาบาลฉุกเฉินใชสัญจรไปมาเปนจํานวนมากเพื่อไปที่โรงพยาบาลมหาราช 
เปนไปไดหรือไมท่ีจะใหมี   ชองจราจรฉุกเฉินจากทั้งฝงแยกประโดกและจากทางฝง
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โรงเรียนสุรนารีเพ่ืออํานวยความสะดวก และเม่ือมีการปรับปรงุแลวริมทางเทาจะ
สามารถนํารถเขาจอดไดหรือไม เพราะในชั่วโมงเรงดวนเราจะไมอนุญาตใหรถจอด
ริมทางเทาสลับวันคูวันคี่ และจะอนุญาตใหนํารถขึ้นจอดบนทางเทาหรือไม เพราะใน
บริเวณนั้นมีรานคาตั้งอยูเปนจํานวนมาก ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ทานรองบุญเหลือ ครับ 
นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรยีนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ถนนเสนนี้จะไมรวมอยูในโครงการนสายไฟฟา
ลงใตดินของการไฟฟา แตจะมีการขยับเสาไฟทั้งหมดเขาไปชิดกับขอบทาง การ
ขยายผิวจราจรจะขยายไป ๑ เมตร ถึง ๑.๕ เมตร แลวแตบริเวณ โดยจะขยายอยาง
เต็มที่เทาท่ีได เมื่อมีการขยับเสาไฟชิดขอบทางแลวก็จะรวบสายไฟ แตก็ไดมีการ
ปรกึษาวาจะใชสาย Fiber Optic เพราะสายที่รกรงุรังจะเปนสายสื่อสารเปนหลัก 
ซึ่งใชไดจริงเพียง ๑-๒ เสนเทานั้น และบริเวณถนนกุดั่นที่ยังไมสวยงามเพราะยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จ เมื่อดําเนินการแลวเสร็จก็จะสวยงามสะอาดตา ขอบทางเทา
จะเปนคันหินแลวตัดดวยปูนสีเทาเขม แตผมไมแนใจวาโครงการจะแลวเสร็จเมื่อไร 
หากไดดําเนินการในเมอืงก็จะมีลักษณะคลายๆกันโดยสามารถเลือกสีสันได จะเปน 
สีเขียวสีเหลืองสีแดงก็ได ก็จะผสมสีลงในปูน สวนฝาบอทานนายกเทศมนตรีก็
ออกแบบใหคลายกับที่โตเกียว ลักษณะทรงกลมและมีตราเทศบาล เราจะดําเนิน
โครงการจากหนาโรงพยาบาลมหาราชไปที่แยกประโดก ตอมาไดมีการสํารวจถนน
บริเวณโรงเรียนสุรนารี พบวาผิวถนนมีรองและทรุดตัวลง ทานนายกเทศมนตรีจึง
อยากใหดาํเนินการปรับปรุงครั้งเดียวไปเลย จึงเปนเหตุผลวาทําไมจึงตองราดแอส
ฟลทติกคอนกรีตเพ่ิมเตมิอีก เม่ือขยายผิวถนนแลวจะได ๔ ชองจราจร ในสวนที่แคบ
ท่ีสุดอยูที่หนาตลาดแตก็จะเปน ๔ ชองจราจร โครงการนี้เปนโครงการที่เจาหนาที่
ตํารวจรองขอมาเพราะมีปญหาดานการจราจรในบริเวณนั้น สวนในเร่ืองการจอดรถ
ก็อยูที่การตกลงกับเจาหนาที่ตํารวจ ทั้งเร่ืองของการจอดรถบนทางเทาก็อยูท่ีทาน
นายกเทศมนตรีจะเจรจากับผูการจังหวัด หากอนุญาตใหจอดรถก็จะออกประกาศ
อนุญาตใหจอดรถได แตในเบื้องตนในชวงเวลาเรงดวนก็จะไมอนุญาตใหจอด สวน
ของชองจราจรฉุกเฉินก็ตองตกลงกับเจาหนาท่ีตํารวจวาจะสามารถทําไดมากนอย
เพียงไร ในเบื้องตนก็ตองไลรถที่จอดขางทางในชวงเวลาเรงดวนใหไดกอน ก็ตอง
ขึ้นอยูกับการดําเนินการของเจาหนาที่ตํารวจและการทําความเขาใจกับประชาชน 
ในพื้นที่ดวยครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ 
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17  ทาน 
ประธานสภาเทศบาล ขณะน้ีมีสมาชิกอยูในท่ีประชุม  จํานวน  17  ทาน 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพ่ือขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และปรับปรุงทาง
เทาถนนชางเผือก (จากถนนราชสีมา-โชคชัย ถึง ถนนมิตรภาพ-หนองคาย)            
ขอไดโปรดยกมือครับ                            

เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน  16 ทาน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกยกมือ  จํานวน   16 ทาน 
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ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และปรับปรุงทาง
เทาถนนชางเผือก (จากถนนราชสีมา-โชคชัย ถึง ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) 
แลวนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และปรับปรุง
ทางเทาถนนชางเผือก (จากถนนราชสีมา-โชคชัย ถึง ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) 

 
 
ปดประชุม    15.55  น. 
                                                   คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว   เมื่อวันที่  11   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

      (ลงชื่อ)        ปรชีา     สุขพานิช    ประธานกรรมการ 
                                           (  นายปรชีา     สุขพานิช   )      

 
(ลงชื่อ)          มติ  อังศุพันธุ     กรรมการ 

                 ( นายมติ      อังศุพันธุ  )    
 
(ลงชื่อ)       นันทนา  แดงใหม  กรรมการ                 
           ( นางนันทนา     แดงใหม )    
 
(ลงชื่อ)     เศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย กรรมการ        

             ( นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย )                      
 
(ลงชื่อ)      พงษศักดิ์  ตั้งสิทธิประเสริฐ กรรมการ              สําเนาถูกตอง 

             ( นายพงษศักดิ์  ตั้งสิทธิประเสริฐ )                     
 
(ลงชื่อ)         สุกัญญา    ชํานิกุล        กรรมการ       (นายพชร  อรรถวัชระธาดา)    
            ( นางสาวสุกัญญา    ชํานิกุล )                      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ              

                               
      (ลงชื่อ)          สุพจน    ไทยสมัคร กรรมการและเลขานุการ 
                 ( นายสุพจน    ไทยสมัคร )  
                  
                              สภาเทศบาลไดรบัรองแลว    เมื่อวันที่                                             
     

        (ลงชื่อ)           ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
                                          (นายธนาคม  วิมลวัตรเวที)  
 
 
 
 
 


