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(สําเนา)
การประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖3 ครั้งที่ 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
ปุสุรนิ ทรคํา
สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายภิญโญ
วัจนศิริเสถียร
สมาชิกสภาเทศบาล
๑2. นายมติ
อังศุพันธุ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑3. นางสาวมารยาท พิมพปรุ
สมาชิกสภาเทศบาล
14. พันตรี วินัย
สายตางใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
๑5. นายเศรษฐกิจ
ทับทิมธงไชย
สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายสุรชัย
เลี้ยงอักษร
สมาชิกสภาเทศบาล
๑7. นางสาวสิริรัตน
คุประตกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
๑8. นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
๑9. นายสุพจน
ไทยสมัคร
สมาชิกสภาเทศบาล
20. นายสมชาย
สถิตเดชกุญชร
สมาชิกสภาเทศบาล
21. นายทวีศักดิ์
พันธวิเศษศักดิ์
เลขานุการสภาเทศบาล
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวปยภรณ
คงศักดิ์ตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลลาประชุม
2. นายพงษศักดิ์
ตั้งสิทธิประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลลาประชุม
ผูเขารวมประชุม
๑. นายสุรวุฒิ
2. นายบุญเหลือ
3. นายพงษเลิศ
3. นายบํารุง
4. นายสหพล
5. นายเชลงศักดิ์

เชิดชัย
เจริญวัฒน
สุภัทรวณิชย
เจริญพจน
กาญจนเวนิช
มานุวงศ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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6. นายรังสรรค
8. นายรัฐนันท
9. นายพิมล
10. นายผจญ
11. นายวันชัย
๑2. นางนิลุบล
๑3. นางเพ็ญศิริ
๑4. นายอิทธิพล
15.นายนัชรัศม
16. นายพิทยา
17. นางสาวนิตยา
18. นางเนตรดาว
19. นางกัลยนภัส
20. นางภัทรวดี
21. นางเพ็ญศิริ
๒2. นางสาวสุดารัตน
23. นางสายชล
24. นายชัยณรงค
25. นางสาววันทณี
26. นายเนติวิทย
27. นางจิรัชญา
28. นายบุญเชิด
29. นายพูนศักดิ์
30. นางสาวประไพพิศ
๓1. นายสายชล
32. นางจิรภา
33. นางผุสดี
34. นางสาวอัมพร
35. นายบุญมี
36.นางสุภาพร
37. นางสาวปรินดา
38. นางศศิกานต
39. นางสาวกัญณภัทร
40. นางกิตติยา
41. นายสมเกียรติ
42. นายวิสิฐ
43. นางเสาวณีย
44. สิบเอกหญิงศิรขิ วัญ
45. นางกัลยาภัสร

อินทรชาธร
เชิดชัย
พิทักษศิลป
ฐิตะรังษี
สุมโนจิตราภรณ
โชคบัญชา
วงษเมธีกิตติ์
มณีเนตร
ชูหิรัญญวัฒน
ค้ําชู
เพลิดจันทึก
ทองประกอบ
วรรณวิจิตร
ปรินแคน
วงษเมธีกิตติ์
อินทร
มือขุนทด
แสงพันธ
ฮิมหมั่นงาน
เริงสุขพิพัฒนะ
จําปาทอง
พิณปรุ
วัฒนธนาพันธุ
รัตนประสบ
ปราณีตพลกรัง
ศิริวัฒน
รวมสมุห
ชํานาญดี
เดชาวุธ
กาแกว
พิทักษธานินทร
อุดรไสว
ลืออดุลย
ศิลปประเสริฐ
คําเพราะ
วรแสน
สุจริยา
จิตตพงษ
ลอยศักดิ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
รก.ผูอํานวยการสํานักการประปา
ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง
ผูอํานวยการสวนการโยธา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการสวนผลิต
ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา
ผอ.สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการสวนบริหารธุรกิจการประปา
ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ
หัวหนาฝายบริการและเผยแพร
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบฯ
หัวหนางานธุรการ
หัวหนางานควบคุมเทศพาณิชย
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนาฝายนิติการ
หัวหนาแผนงานและโครงการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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46. นายสิทธิพงษ
47. นางสาวกนกอร
48. นางสาวดวงดี
49. นายปณณวิชญ
50. นายฉัตรชัย
51. นางสาวพรกนก
52. นายธนบรรณ
53. นางสาววรรณี
54. นายชัยณรงค
55. นางมาลิสา
56. นางณฐมน
57. นายสมบัติ
58. นายเกษม
59. นายชาญวิทย
60. นายพชร

กลามกระโทก
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
บัวปลั่ง
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
แสนบรรเทา
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ทะฟู
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ชางเติม
ผูชวยนักประชาสัมพันธ
ประเสริฐพงศธร
ผูชวยนักประชาสัมพันธ
นากลาง
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
สวัสดิ์มงคลกุล
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ปญญาเลิศ
พนักงานจางทั่วไป
อธิเตโชกุล
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
วงษนันทากร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
บุงกระโทก
ผูชวยวิศวกรโยธา
ชนาธินาถ
สื่อมวลชน มติชน-ขาวสด
ทวมกลาง
นักศึกษาฝกงานประชาสัมพันธ
อรรถวัชระธาดา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จด/บันทึกการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑3.30น.
โดย นายทวีศักดิ์ พันธวิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ บัดนี้ ไดเวลานัดประชุมแลว สมาชิกไดมาครบองคประชุม
ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลไดกรุณาจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป 256๓
ครั้งที่ 1 กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล
อานประกาศเรียกประชุมวิสามัญแหงสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําป 2562 เชิญครับ
นายทวีศักดิ์ พันธวิเศษศักดิ์
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เลขานุการสภาเทศบาล
เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญแหงสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยที่ ๒
ประจําป ๒๕๖๓
…………………………………..……..
ดวยประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมาไดยื่นคํารองตอผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมา ขอใหเปดประชุมวิสามัญแหงสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยที่ ๒
ประจําป ๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน
๑๕ วัน เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ และญัตติอื่นตอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา
อาศัยอํานาจตามนัยมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงไดเรียกประชุมวิสามัญแหงสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เปนตนไป
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ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

นายสุรวุฒิ เชิดชัย
นายกเทศมนตรี

มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วิเชียร จันทรโณทัย
(นายวิเชียร จันทรโณทัย)
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมีนะครับ
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป 256๓
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความที่ไดกลาวไวขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกขอแกไข ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๙ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๙ ทาน
สมาชิกทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป 256๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๘ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๘ ทาน
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ประจําป 256๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
แลวนะครับ
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ประจําป 256๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ จํานวน 1 ชุด
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา มีความจําเปนจะขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้
ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.25๖๔รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยนี้
ฉะนั้น จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อขออนุมัติกันเงิน
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ไมเกินหนึ่งป ตามระเบียบ

5
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 25๖๑ ขอ ๕๙ วรรคหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาอนุมัติตอไปดวย
จักเปนพระคุณยิ่ง
บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่ นม ๕๒๐๐๑ /๖๑๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ลําดับ
สํานัก/กอง
ที่
๑ สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

๒

สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

งบประมาณ
เหตุผลและ
ตั้งไว(บาท)
ความจําเปน
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๑,๕๕๐,๐๐๐ อยูในระหวางขั้นตอนการ
๒๕๖๓
ประกวดราคา
งานบําบัดน้ําเสีย
อิเล็กทรอนิกส(e-bidding)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
จึงไมสามารถกอหนี้ผูกพัน
คากอสรางระบบโซลาเซลลสําหรับน้ําพุ
และเบิกจายไดทัน
และกังหันเติมอากาศในคูเมืองที่ ๕
ปงบประมาณ ๒๕๖๓
(นารายณรังสฤษฏ)
คากอสรางระบบระบายน้ําถนนทาว
๑,๙๕๐,๐๐๐ อยูระหวางการหารือกับ
สุระ ซอย ๓/๙
กรมบัญชีกลาง
รายละเอียดงบประมาณ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐

6
บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่ นม ๕๒๐๐๑ /๖๑๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ลําดับ
สํานัก/กอง
ที่
๑ สํานักการชาง
(สวนควบคุมการ
กอสราง)

งบประมาณ
ตั้งไว(บาท)

เหตุผลและ
ความจําเปน

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

๒,๒๐๓,๐๐๐

อยูในระหวางพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) จึงไมสามารถกอ
หนี้ผูกพันและเบิกจายไดทัน
ปงบประมาณ ๒๕๖๓

คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสรางหรือ
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
จางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําหมุดหลักฐาน
ระยะที่ ๑
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
คาครุภัณฑ
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๒ (จอแสดงขนาดไมนอยกวา ๑๙
นิ้ว) จํานวน ๓ เครื่อง

๕,๐๐๐,๐๐๐

อยูระหวางการจัดทํา TOR
และราคากลาง จึงไมสามารถ
กอหนี้ผูกพันและเบิกจายได
ทันปงบประมาณ ๒๕๖๓
เนื่องจากเปนงบประมาณ
รายจายโอนตั้งจายเปน
รายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งเกิดขึ้นปลายปงบประมาณ
จึงไมสามารถกอหนี้ผูกพันและ
เบิกจายไดทันปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
เนื่องจากเปนงบประมาณ
รายจายโอนตั้งจายเปน
รายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งเกิดขึ้นปลายปงบประมาณ
จึงไมสามารถกอหนี้ผูกพันและ
เบิกจายไดทันปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
เนื่องจากเปนงบประมาณ
รายจายโอนตั้งจายเปน
รายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งเกิดขึ้นปลายปงบประมาณ
จึงไมสามารถกอหนี้ผูกพันและ
เบิกจายไดทันปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดงบประมาณ

๒

สํานักการชาง
(สวนควบคุมการ
กอสราง)

๓

สํานักการชาง
(สวนควบคุมการ
กอสราง)

๔

สํานักการชาง
(สวนควบคุมการ
กอสราง)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษ A๓ จํานวน ๓ เครื่อง

๑๘,๙๐๐

๕

สํานักการชาง
(สวนควบคุมการ
กอสราง)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน ๓ ชุด

๑๑,๔๐๐

๙๐,๐๐๐

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗,๓๒๓,๓๐๐
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่ นม ๕๒๐๐๑ /๖๑๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ลําดับ
สํานัก/กอง
ที่
๑ สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

งบประมาณ
เหตุผลและ
ตั้งไว(บาท)
ความจําเปน
แผนงานเคหะชุมชน
๒,๓๑๕,๐๐๐ อยูระหวางการพิจารณา
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ผลอุธรณของ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
กรมบัญชีกลางจึงไม
รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย
สามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ปงบประมาณ ๒๕๖๓
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๕,๐๐๐
รายละเอียดงบประมาณ

8
บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่ นม ๕๒๐๐๑ /๖๑๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ลําดับ
สํานัก/กอง
ที่
๑ สํานักการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
๑๙ นิ้ว) จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๓๐,๐๐๐
บาท เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน ๑๔ เครื่องๆละ
๒๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๓๐๘,๐๐๐ บาท

งบประมาณ
ตั้งไว(บาท)

เหตุผลและ
ความจําเปน

๖๐,๐๐๐

เนื่องจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

๓๐๘,๐๐๐

เนื่องจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
เนื่องจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
เนื่องจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
เนื่องจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

๒

สํานักการศึกษา

๓

สํานักการศึกษา

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ
LED ขาวดํา จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน
๙,๐๐๐ บาท

๙,๐๐๐

๔

สํานักการศึกษา

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน ๒๑
เครื่องๆละ ๔,๓๐๐ บาท เปนเงิน ๙๐,๓๐๐
บาท

๙๐,๓๐๐

๕

สํานักการศึกษา

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ KVA จํานวน ๑
เครื่อง เปนเงิน ๕,๘๐๐ บาท

๕,๘๐๐
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ลําดับ
สํานัก/กอง
ที่
๖ สํานักการศึกษา

งบประมาณ
ตั้งไว(บาท)

เหตุผลและ
ความจําเปน

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน ๑๖ ชุดๆละ ๓,๘๐๐ บาท
เปนเงิน ๖๐,๘๐๐ บาท

๖๐,๘๐๐

เนื่องจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
เนื่องจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
เนื่องจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
เนื่องจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
เนื่องจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
มีมติเห็นชอบและสงผลการ
พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.
๒๕๖๓ ซึ่งไมสามารถจัดซื้อจัด
จางไดในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

รายละเอียดงบประมาณ

๗

สํานักการศึกษา

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

๑๘,๐๐๐

๘

สํานักการศึกษา

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

๗๒,๐๐๐

๙

สํานักการศึกษา

งานระดับมัธยมและประถมศึกษา
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
๑๙ นิ้ว) จํานวน ๒๐ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐
บาท เปนเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท

๔๔๐,๐๐๐

๑๐

สํานักการศึกษา

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน ๒๐ ชุดๆละ ๓,๘๐๐ บาท
เปนเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท

๗๖,๐๐๐

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๙,๙๐๐
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่ นม ๕๒๐๐๑ /๖๑๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ลําดับ
สํานัก/กอง
ที่
๑ สํานักการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
เหตุผลและ
ตั้งไว(บาท)
ความจําเปน
1,2๕0,000 เนื่องจากเปนการโอนเงิน
งบประมาณใกลสิ้น
ปงบประมาณจึงไม
สามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

โอนเงินและแกไขคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,2๕0,000
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
แนบหนังสือสํานักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่ นม ๕๒๐๐๑ /๖๑๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ลําดับ
สํานัก/กอง
ที่
๑ กองวิชาการและ
แผนงาน

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

งบประมาณ
ตั้งไว(บาท)
๑๖,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

เหตุผลและ
ความจําเปน
เนื่องจากเปนการโอนตั้ง
จายเปนรายการใหม
ใกลสิ้นปงบประมาณจึงไม
สามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี

สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดขออภิปราย ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อโครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ําถนนเลี่ยงเมือง (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยสํานักการชาง เทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2563 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
รายการ คาปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนเลี่ยงเมือง จํานวน 1,500,000 บาท นั้น
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและเก็บ
เองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดอัตรา
จัดเก็บภาษีที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษี จากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือน สิงหาคม 2563 จึงมีผลทําใหรายรับไมเพียงพอ
กับรายจาย แตเนื่องจากโครงการดังกลาวมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมขังและบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชนที่สัญจรไปมาใหไดรบั
ความสะดวกยิ่งขึ้น จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม เปนเงิน 1,500,000 บาท
(หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละสิบหาของงบประมาณประจําป จะมีเงิน
สะสมที่สามารถนําไปจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอยแปดสิบ
เกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) ตามนัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ขอ 89*
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว เพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
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ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี

สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกทานใดขออภิปราย ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ถนนเลี่ยงเมือง ขอไดโปรดยกมือ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจา ยเงินสะสม เพื่อโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ถนนเลี่ยงเมือง แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ถนนเลี่ยงเมือง
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อโครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําถนนการเคหะ ซอย ๑๑-๑๒
(สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยสํานักการชาง เทศบาลนครนครราชสีมา ไดต้งั งบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2563 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ คากอสรางระบบระบาย
น้ําถนนการเคหะซอย 11-12 จํานวน 3,500,000 บาท นั้น
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรบั จัดสรรและเก็บ
เองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดอัตรา
จัดเก็บภาษีที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษี จากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือน สิงหาคม 2563 จึงมีผลทําใหรายรับไมเพียงพอ
กับรายจาย แตเนื่องจากโครงการดังกลาวมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมขังและบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชนที่สัญจรไปมาในชวงฤดูฝน
จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม เปนเงิน 3,500,000 บาท (สามลานหาแสนบาท
ถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละสิบหาของงบประมาณประจําป จะมีเงิน
สะสมที่สามารถนําไปจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอยแปดสิบ
เกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค) ตามนัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ขอ 89*
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาว เพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
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นครราชสีมาตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ขอเชิญทาน สท.ปติพงศ ครับ
นายปติพงศ พราหมณี
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลเขต ๔ เนื่องจากปากทางเขาถนนการเคหะ ซอย ๑๒ ไดดําเนินการไปแลว
ผมจึงสงสัยถึงขอบเขตพื้นที่ของการดําเนินการของโครงการนี้ และเมื่อดําเนิน
โครงการแลวเสร็จจะมีการรับน้ําและระบายออกไปในทิศทางใดครับ เพราะซอย ๑๒
เรามีการวางทอระบายน้ําขนาดใหญมาจากซอยประลองยุทธ น้ําก็ยังทวมขังอยู ผม
กังวลวาเมื่อเราวางทอไปแลวน้ําจะยังทวมขังรวมกันอยูบริเวณหนึ่งอีก ขอความ
ชัดเจนดวยครับ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
นายบุญเหลือ เจริญวัฒน
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ขออนุญาตใหทางชางสุขาภิบาลอธิบาย
รองนายกเทศมนตรี
ในรายละเอียดดวยครับ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทานผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาลครับ
นายเนติวิทย เริงสุขพิพัฒนะ เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ พื้นที่โครงการโครงการกอสรางระบบระบาย
ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล น้ําถนนการเคหะ ซอย ๑๑-๑๒ จะเปนบริเวณทายซอย เพราะบริเวณตนซอยเราได
ดําเนินการไปแลว โดยจะระบายน้ําไปที่ถนนมิตรภาพซอย ๑๕ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทาน สท.สุกัญญา ครับ
นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลเขต ๔ จากที่เจาหนาที่ไดชี้แจงแลวนั้น หากดําเนินการสวนทายถนนการ
เคหะ ซอย ๑๑-๑๒ น้ําจะระบายไมได เพราะฝงที่สามารถทะลุกับซอย ๑๕ ได จะมี
อาคารขวางอยู จึงอยากทราบวาจะสามารถระบายน้ําออกทางดานใดไดบาง ดิฉัน
ทราบมาวามีชองเล็กๆขางๆอาคาร อยากทราบวาจะระบายน้ําออกทางดานนั้น
หรือไม
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทาน สท.ปติพงศ ครับ
นายปติพงศ พราหมณี
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลเขต ๔ เมื่อมีฝนตกน้ําจะขังบริเวณทายซอย ๑๑-๑๒ เมื่อเราวางทอระบาย
น้ําไปแลว ผมเกรงวาน้ําจะไมระบายมาที่ปากซอย น้ําจะทวมขังบริเวณทายซอย
อยางที่ทานสท. สุกัญญาไดกลาวไว คือจะมีอาคารตึกแถวตั้งอยู ประชาชนบริเวณ
นั้นบอกวาใตอาคารจะมีทอระบายน้ําเล็กๆเพื่อระบายน้ําใหออกไปที่ซอย ๑๕ และ
บริเวณความสูงของพื้นที่ทายซอยก็สูงกวาดานตนซอย ผมไมทราบวาจะสามารถ
ระบายน้ําปริมาณมากออกไปไดอยางไร ผมทราบวาทอระบายน้ําใตดินสามารถ
ดําเนินการใหสูงต่ําไดแตในความเปนจริงก็คอื เกิดน้ําทวมขังในบริเวณทายซอย ๑๑๑๒ เปนอยางมาก
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทานผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาลครับ
นายเนติวิทย เริงสุขพิพัฒนะ เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ เมื่อปที่แลวเราไดดําเนินการปรับระดับทอ
ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล ระบายน้ําบริเวณซอยประลองยุทธเรียบรอยแลว โดยจะเหลือบริเวณทายซอย ๑๑๑๒ ซึ่งยังไมไดรับการปรับปรุง จึงไดเสนอโครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนน
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นายสุรวุฒิ เชิดชัย
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี

การเคหะ ซอย ๑๑-๑๒ ขึ้นมาครับ
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ เมื่อตอนที่เราขยายถนนบริเวณซอย ๑๕ เราได
วางทอระบายน้ําใหมทั้งหมดโดยคํานึงถึงมวลน้ําที่จะระบายออกไมได โดยได
ดําเนินการวางระดับทอระบายน้ําใหต่ํากวาทอระบายน้ําบริเวณการเคหะทั้งหมด
และเราจะระบายน้ําไปที่ซอย ๑๕ เพื่อระบายขามฝากลอดทางรถไฟไปที่เขื่อนคน
ชุมใหเร็วที่สุด โดยระดับของทอระบายน้ํากับระดับถนนจะเปนคนละสวนกัน
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกอภิปราย
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนน
การเคหะ ซอย 11-12 ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนน
การเคหะ ซอย 11-12 แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
ถนนการเคหะ ซอย 11-12
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายละเอียดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้
ผูกพัน จํานวน 1 ชุด
ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา ไดต้งั งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕6๒ ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพันและไม
สามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินตอไป
อีก จึงไดขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันเพื่อเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยสภาเทศบาลนครนครราชสีมาไดมี
มติอนุมัติใหกันเงินไวไมเกินหนึ่งป ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕6๒ ครั้งที่ 1 วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕6๒ นั้น
เนื่องจาก มีบางรายการที่ไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ แตยังมีความจําเปนที่จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่สงมาดวย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยไมใหเกิดความ
เสียหายตอทางราชการและเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. 25๖๑ ขอ ๕๙ วรรคสอง จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕6๒ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ อีกไมเกินหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาอนุมัติตอไปดวย จัก
เปนพระคุณยิ่ง
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บัญชีรายละเอียดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผกู พันปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
แนบทายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ นม ๕๒๐๐๑/๖๑๖๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผกู พันปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ลําดับ
สํานัก/กอง
ที่
๑ สํานักการชาง
(สวนชาง
สุขาภิบาล)

งบประมาณ
เหตุผลและ
ตั้งไว(บาท)
ความจําเปน
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ๘,๐๐๐,๐๐๐ รอการอนุญาตขอใชพื้นที่
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
จากสํานักงานเกษตร
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
จังหวัดนครราชสีมา
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
คากอสรางระบบบําบัดน้ําในคูเมือง
รายละเอียดงบประมาณ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐

บัญชีรายละเอียดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผกู พันปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
แนบทายหนังสือสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ นม ๕๒๐๐๑/๖๑๖๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผกู พันปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ลําดับ
สํานัก/กอง
ที่
๑ สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

งบประมาณ
เหตุผลและ
ตั้งไว(บาท)
ความจําเปน
แผนงานเคหะชุมชน
๑,๙๘๐,๐๐๐ อยูระหวางการพิจารณา
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ผลอุทธรณของ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
กรมบัญชีกลางจึงไม
รถยนตบรรทุก(ดีเซล)
สามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ในงบประมาณ ๒๕๖๓
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๐,๐๐๐
รายละเอียดงบประมาณ

18
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
เลขานุการสภาเทศบาล
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
ประธานสภาเทศบาล
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอไดโปรดยกมือครับ
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แลวนะครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธานสภาเทศบาล
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน-ถนนชุมพล
(สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
นายบุญเหลือ เจริญวัฒน เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
รองนายกเทศมนตรี
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 เห็นวาผิวจราจรมีสภาพชํารุด ทําใหเกิด
ความไมสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพื่อใหผิวจราจรมีมาตรฐาน
สามารถอํานวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จึงมีความ
จําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
และปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 แตไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติ
จายเงินสะสม เปนเงิน 15,358,000 บาท (สิบหาลานสามแสนหาหมื่นแปดพัน
บาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค)
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7ขอ89 *
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ขอเชิญทาน สท.มติ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายมติ อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ ผมเปนหวงวาในขณะนี้มีการดําเนินการนําสายไฟลงใตดิน ซึ่งจะเห็นวา
สภาพถนนมีความชํารุด งบประมาณในโครงการนี้ไดครอบคลุมถึงการกอสรางถนน
หลังจากมีการนําสายไฟลงใตดินดวยหรือไม ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือใตถนนจะมี
โพลงเกิดขึ้น ไมทราบวาจะตองจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีกหรือไม และอีกหนึ่ง
คําถามที่เชื่อมโยงกับระเบียบวาระที่ ๑๙ ที่เปนการกอสรางทางเทาแตก็เกี่ยวของกับ
ไฟขางถนนเหมือนกัน ไมทราบวาไฟขางถนนจะใชงบประมาณจากโครงการใน
ระเบียบวาระที่ ๗ หรือระเบียบวาระที่ ๑๙ ครับ
ขอเชิญทาน สท.ปติพงศ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ ผมเห็นดวยกับญัตตินี้ครับ ในขณะนี้เราไดดําเนินการนําสายไฟลงใต
ดินทั้งหมด แตประชาชนไดสงสัยวาเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะมีการกอสรางถนน
ใหมทงั้ หมดหรือไม อยากทราบวาทางเทศบาลไดเตรียมการไปถึงไหนแลวเพื่อที่จะ
กอสรางถนนใหมท้งั เมือง และจะใชเวลานานเทาใดในการดําเนินการ ทางเทศบาล
จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองใชหรือไม ผมขอฝากเรื่องระยะเวลาในการ
ดําเนินการดวยเพราะมีจะผลตอพี่นองประชาชนโดยตรงครับ
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ การนําสายไฟลงใตดินผมขอเรียนวาเปนความ
ฝนของทุกเมืองในประเทศไทย แตเมืองที่ประสบความสําเร็จในการนําสายไฟลงใต
ดินโดยไมตองใชงบประมาณของตนเองคือเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเปน ๑ ใน ๕
เมืองของประเทศไทย และเปนเมืองเดียวที่หนวยงานการไฟฟาใชงบประมาณของ
ตนเองประมาณ ๒,๑๐๐ ลานบาทดําเนินการ แตเราก็ไดรับผลกระทบจากการขุด
เจาะถนน โดยจะมีการขุดเจาะถนน ๒ รอบ รอบแรกเพื่อนําสายไฟแรงสูงลงใตดิน
เราสามารถหลีกเลี่ยงการเปดถนนขนาดใหญและลดระยะเวลาในการดําเนินการได
๓-๔ เดือน แตก็จะมีถนนบางชวงที่ตองเปดถนนขนาดใหญเพราะจําเปนจริงๆ โดย
รอบที่สองจะเปนการขุดเจาะเพื่อนําสายไฟแรงต่ําลงใตดิน ในสวนของทางเทา
บริเวณถนนกุดั่นจะสูงไมเกิน ๑๒ เซนติเมตร การดูแลทําความสะอาดทอก็จะงายขึ้น
ซึ่งทางเทาในเขตเมืองเดิมจะสูงถึง ๒๐ เซนติเมตร ซึ่งเทศบาลจะใชงบประมาณ
ประมาณ ๑๐๐ ลานบาทในการปดผิวถนนและทางเทาตางๆ โดยตองใชเวลาในการ
ดําเนินการเปนขั้นตอนจนถนนของเรากลับมาสวยงามครับ วันที่ ๒๕ กันยายนนี้ เรา
จะทําตัวอยางเปนถนนเสนสั้นๆชวงถนนราชดําเนินขางหางสรรพสินคาคลังใหมดาน
ซายมือของอนุสาวรียทาวสุรนารีใหทุกทานไดชมเปนตัวอยาง เปนการนําสายไฟลง
ใตดินและทําทางเทาใหม มีการปลูกตนสาทรใหสวยงาม ในถนนสายตางๆในขณะนี้
อาจจะมีปญหาเรื่องโพลงหรือทอประปารั่วบางก็จะรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ ใน
เรื่องของการปรับปรุงผิวถนนเราก็จะดําเนินการเตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ไวครับ
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โดยตนทุนในการกอสรางทางเทาก็จะเปนงานคอนกรีตซึ่งราคาไมแพง เปดซอมบํารุง
งาย ผูรับเหมาทั่วไปก็สามารถเขาประมูลแขงขันได โครงการคอนขางใหญผลกระทบ
ที่ตามมาจึงคอนขางมากก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ดวยครับ
ขอเชิญทาน สท.มติ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายมติ อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ เปนภาพรวมที่ทางสมาชิกทุกทานภูมิใจในเมืองของเราครับ แตในระเบียบ
วาระที่ ๗ นี้มีรายละเอียดการใชงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องไฟทางขาม และฝาทอ
สวนในระเบียบวาระที่ ๑๙ ก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องไฟทางขามเชนกัน เรื่องของ
ไฟทางขามเราจะใชงบประมาณจากโครงการในระเบียบวาระที่ ๗ หรือ ๑๙ ในการ
ดําเนินการครับ สวนเรื่องของการซอมแซมถนน งบประมาณ ๑๕ ลานบาทนี้
เพียงพอแลวหรือไมในการซอมแซมผิวถนนหลังจากมีการนําสายไฟฟาลงดินแลว
และประเด็นที่สามคือบริเวณอนุสรณสถานถึงสวนรัก เราเคยปรึกษากันในเรื่องของ
แยกไฟแดงที่ขณะนี้ยังไมไดทํา อยากทราบวาในอนาคตอันใกลจะมีการดําเนินการ
หรือไม หากไดดําเนินการเราจะดําเนินไปพรอมกับที่มีการดําเนินการกอสรางผิว
ถนนใหมไปเลยหรือไมครับ
ขอเชิญทานพันตรีวินัยครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมพันตรีวินัย สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีที่ไดชี้แจงถึงภาพรวมในการนําสายไฟฟาลง
ใตดิน แตผมสงสัยเรื่องการไฟฟาไดมีการสงมอบงานแลวเสร็จหรือยัง เมื่อเราจะ
ดําเนินการทําถนนเปนตัวอยางในลักษณะนี้ อาจจะมีปญหาเกิดไดและตองตอบ
คําถามกับประชาชนดวยครับ
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ทั้งหมดนั้นจะมีการรอยทอสายไฟลงใตดิน
รวมถึงสายไฟจราจรดวย โครงการแยกไฟแดงเราไมไดทิ้งแตตองรอนําสายไฟจราจร
ลงใตดินใหเรียบรอยกอน ในสวนของการไฟฟาจะหมดสัญญาในบริเวณที่เราจะ
ดําเนินการทําเปนตัวอยางในวันที่ ๒๐ กันยายนนี้ วันที่ ๒๕ กันยายนทางการไฟฟา
ก็จะเดินทางมาเปดพิธี โดยเสาไฟสองสวางเราจะใชเสารูปแบบเดิมและใชหลอดไฟ
LED เพื่อความคุมคาและทันสมัยโดยจะสงผลดีในระยะยาวดวย ในเรื่องของ
งบประมาณในการ Overlay หลังจากมีการนําสายไฟลงใตดิน ทําทางเทา ทอ
ประปาก็จะตั้งงบประมาณขึ้นมาเขาสภาอีกหลายรอบครับจนกวาจะแลวเสร็จ
สมบูรณครับ
ขอเชิญทาน สท.ปรีชาครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีที่ไดชี้แจงในเรื่องการนําสายไฟฟาลงใตดิน
แตผมสงสัยเรื่องมาตรฐานของเสาไฟที่เราใช จะสามารถปองกันไฟฟารั่วไดหรือไม
ครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ สายไฟของเราจะหุมฉนวน ผมจึงมั่นใจในเรื่อง
ของความปลอดภัย โดยสายไฟก็จะรอยทอเหล็กอีกทีหนึ่ง ซึ่งมีอุปกรณสําหรับ
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ตรวจสอบการรั่วของสายไฟ ผมจึงไมกังวล ซึ่งเสาไฟจะเปนแบบมาตรฐานสูง ๘
เมตร อายุการใชงานประมาณ ๒๐ ปและใชหลอดไฟ LED แทนการใชหลอดไฟ
โซเดียมแบบเกา ซึ่งจะประหยัดไฟไดดีกวาครับ
ขอเชิญทาน สท.สุกัญญา ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ ในเรื่องของการกอสรางทางเทาและติดตั้งเสาไฟ บริเวณอนุสาวรีย
ทาวสุรนารีหรือในเขตเมืองเปรียบเสมือนหองรับแขกของเมืองโคราช ดิฉันไดเห็น
ทางเทาบริเวณถนนกุดั่น ดิฉันคิดวาไมสวยงาม และเสาไฟก็เปนแบบมาตรฐานไม
สวยงาม ดิฉันอยากจะใหมีความสวยงามมากกวานี้ซึ่งเปนความคิดเห็นสวนตัวของ
ดิฉันนะคะ ขอบคุณคะ
ขอเชิญทานสท. ปติพงศครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ ผมขอตั้งขอสังเกตในการ Overlay ถนนวาจะสูงประมาณกี่
เซนติเมตร เพราะถนนในเมืองบางสวนก็มีการกอสรางไปบางสวนแลว เพราะฉะนั้น
ถนนในเมืองจะมีระดับสูงขึ้นมาแลว ที่ผมหวงคือรูระบายน้ําเดิมที่อยู ๒ ฝงถนนจะ
ถูกปดทับ ทําใหรูระบายน้ําเล็กลงไปหรือไม เมื่อฝนตกหนักน้ําจะมีการระบายลงทัน
หรือไมและหากมีเศษขยะเขาไปอุดตันอีก ผมเกรงวาเมื่อ Overlay ถนนแลวจะ
เปลี่ยนถนนเปนคลองเมื่อเกิดฝนตกครับ อีกสิ่งหนึ่งที่หวงคือเมื่อมีการ Overlay
แลว ฝาทอระบายน้ําตางๆจะมีลักษณะเวาลงไปหรือไม เมื่อมีการสัญจรก็จะไม
ราบเรียบ ขอฝากดวยครับวาเราจะทําอยางไรดี และทางเทาที่ทานสมาชิกได
กลาวถึงเราจะทําอยางไรใหสวยงามไดครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ในเรื่องสีของผิวทางเทาเราสามารถเลือกสีได
บริเวณถนนชุมพลเดิมทางเทาจะเปนแนวตั้ง ซึ่งจะไมสามารถ Overlay ติดขอบทาง
เทาไดเพราะปดทางระบายน้ํา แตในปจจุบันเราสามารถ Overlay ติดขอบทางเทา
ไดเลยเพราะทางระบายน้ําอยูบนผิวถนน เมื่อมีเศษขยะติดก็สามารถเปดทําความ
สะอาดไดเลย โดยผิวถนนเราจะเอาผิวถนนเกาออกและทําการ Overlay ใหมที่
ระดับความสูงถนนเทาเดิมและฝาทอระบายน้ําก็จะมีระดับเทากับผิวถนน ในเรื่อง
ของเสาไฟ หากเราเลือกเสาไฟที่สวยงามแตมีผูที่สามารถเขาประมูลไดนอยรายก็จะ
เกิดปญหา เราจึงเลือกเสาไฟฟาที่สามารถผลิตไดโดยทั่วไปและมีอายุการใชงาน
ทนทาน หลังวันที่ ๒๕ กันยายน ผมขอเรียนเชิญทานประธานสภาและทานสมาชิก
ไปดูถนนตัวอยางดวยกัน แลวมาปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของความสวยงามนะ
ครับ ซึ่งการเขาบํารุงรักษาในระยะยาวก็เปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงดวย ขอบคุณ
ครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
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เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีตถนนราชดําเนิน-ถนนชุมพล ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก คอนกรีต
ถนนราชดําเนิน-ถนนชุมพล แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีตถนนราชดําเนิน-ถนนชุมพล
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๘
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมทอระบายน้ําถนนสรรพสิทธิ์
(ขางรานกวยเตี๋ยวลูกไทร) (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนสรรพ
สิทธิ์ (ขางรานกวยเตี๋ยวลูกไทร) โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กวาง 3.30 – 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา 114 ตาราง
เมตร กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพักชนิดใต
ผิวจราจร ความยาวรวม 30.00 เมตร เปนเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่น
หาพันบาทถวน)
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ ไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลมาแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงิน
สะสมสําหรับดําเนินโครงการ เปนเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นหาพันบาท
ถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
เมื่อกันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สอง
รอยแปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่
สตางค) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
เลขานุการสภาเทศบาล
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 20 ทาน
ประธานสภาเทศบาล
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 20 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา
ถนนสรรพสิทธิ์ (ขางรานกวยเตี๋ยวลูกไทร) ขอไดโปรดยกมือครับ
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑9 ทาน
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑9 ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา
ถนนสรรพสิทธิ์ (ขางรานกวยเตี๋ยวลูกไทร) แลวนะครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอ
ระบายน้ําถนนสรรพสิทธิ์ (ขางรานกวยเตี๋ยวลูกไทร)
ประธานสภาเทศบาล
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 9
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อกอสรางสันชะลอ
ความเร็ว ชุมชนโคราชคฤหาสนทอง (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ
นายบุญเหลือ เจริญวัฒน เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
รองนายกเทศมนตรี
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 รายรับที่เทศบาลไดรบั จัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการขับรถเร็วเสียงดังอันสรางความเดือดรอน
ใหกับประชาชน อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการพิจารณาของสภา
เทศบาลมาแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสมสําหรับดําเนิน
โครงการ เปนเงิน 305,000 บาท (สามแสนหาพันบาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอ ย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่น สามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค)
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
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ประธานสภาเทศบาล
นายปติพงศ พราหมณี
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล
นานบุญเหลือ เตริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี

เงิน การตรวจเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน และการตรวจเงิ น ขององค ก รปกครองส วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ขอเชิญ สท.ปติพงศ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ สันชะลอความเร็วในโครงการนี้พอจะมีภาพใหเห็นหรือไมครับ ผม
เกรงวาอาจจะเกิดอุบัติเหตุ ผมเขาใจวาเปนความตองการของประชาชนในพื้นที่แต
หากกอสรางไปแลวเกิดเปนขอบเหลี่ยมอาจจะเกิดอุบัติเหตุ มีการฟองรองมาถึง
เทศบาลของเราได อยากเห็นรูปรางหนาตาของสันชะลอความเร็วดวยครับ
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ สันชะลอความเร็วจะเปนคอนกรีตอัดแรงที่เรา
สามารถเห็นไดตามทางรถไฟ ซึ่งคลายกับพลาสติกแตไมใช แตมีความเรียบคลายกับ
พลาสติกและเปนทรงโคง โดยมีการเคลือบ epoxy อีกชั้นหนึ่ง เราเคยดําเนินการไป
แลวในซอยขางๆกันครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 20 ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 20 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อกอสรางสันชะลอความเร็ว ชุมชนโคราช
คฤหาสนทอง ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑9 ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑9 ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อกอสรางสันชะลอความเร็ว ชุมชนโคราช
คฤหาสนทอง แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อกอสรางสันชะลอความเร็ว ชุมชน
โคราชคฤหาสนทอง
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 10
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนนทาวสุระ ซอย 3/6 ถึง ถนนพายัพทิศ
แยกตัดถนนทาวสุระ ซอย 5
(สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทาวสุระ ซอย 3/6 ถึง
ถนนพายัพทิศ แยกตัด ถนนทาวสุระ ซอย 5 โดยทําการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กวาง 5.20 – 5.70 เมตร ยาว 480.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
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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
จัดเก็บเองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
สําหรับดําเนินโครงการ เปนเงิน 3,810,000 บาท (สามลานแปดแสนหนึ่งหมื่น
บาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
เมื่อกันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สอง
รอยแปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่
สตางค) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 7 ขอ89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินหี้ รือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 20 ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 20 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
ทาวสุระ ซอย 3/6 ถึง ถนนพายัพทิศ แยกตัดถนนทาวสุระ ซอย 5
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน 19 ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน 19 ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนทาวสุระ
ซอย 3/6 ถึง ถนนพายัพทิศ แยกตัดถนนทาวสุระ ซอย 5
แลวนะครับ
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ที่ประชุมมีมติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนทาวสุระ
ซอย 3/6 ถึง ถนนพายัพทิศ แยกตัดถนนทาวสุระ ซอย 5
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 11
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค ซอย 4 (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจร 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 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 250
มิลลิเมตร เปนเงิน 6,769,000 บาท (หกลานเจ็ดแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน)
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
สําหรับดําเนินโครงการ เปนเงิน 6,769,000 บาท (หกลานเจ็ดแสนหกหมื่นเกาพัน
บาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
เมื่อกันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สอง
รอยแปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่
สตางค) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินหี้ รือไมครับ
ขอเชิญ สท.ปกปอง ครับ
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เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปกปอง ปุสุรนิ ทรคํา สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๓ สภาพถนนของถนนเบญจรงค ซอย 4 ยังอยูในสภาพดี ไมทราบวา
จะทําการขยายถนนเสนนี้หรือปรับปรุงทอระบายน้ําใหมหรือไมครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไมครับ
ขอเชิญ ทานรองบุญเหลือ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ โครงการนี้สภาเทศบาลไดเคยใหการอนุมัติเมื่อ
ตนปท่ผี านมา แตงบประมาณดําเนินการนั้นไมเพียงพอ สวนรายละเอียดขอใหทาง
ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางเปนผูตอบคําถามครับ
ขอเชิญ ผอ.อิทธิพล ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ เหตุผลคือเราจะทําการขยายผิวจราจรใหเต็ม
เขตชนเขต โดยสภาพผิวถนนจราจรก็แตกเปนหลุมบอ ฝารางระบายน้ําก็
เสื่อมสภาพ และถนนเสนนี้เปนอีกสายหนึ่งที่น้ําประปารั่วไหล จึงตองดําเนินการ
ปรับปรุงในคราวเดียวกันเลยครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 18 ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 18 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเบญจรงค ซอย 4 ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน 17 ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน 17 ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเบญจรงค ซอย 4 แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเบญจรงค ซอย 4
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 12
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค ซอย 5(สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจร 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 เปนเงิน
1,870,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรบั จัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี
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2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
สําหรับดําเนินโครงการ จึงจําเปนตองขออนุมัติจายเงินสะสมสําหรับดําเนินโครงการ
เปนเงิน 1,870,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
เมื่อกันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สอง
รอยแปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่
สตางค) ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7ขอ89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินหี้ รือไมครับ
ขอเชิญ สท.ปรีชา ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ถนนเบญจรงค ซอย 5 เปนถนนที่มีสภาพทรุดโทรม เห็นสมควรตองไดรับการ
ปรับปรุง สวนการขยายผิวจราจรถนนเบญจรงค ซอย ๔ นั้น ก็จะทําใหการจราจรไม
ติดขัด ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจ
รงค ซอย 5
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจ
รงค ซอย 5 แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค
ซอย 5
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 13
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนนมหาชัย ซอยหลัก (ซอย 2 ชวงสุดทาย)
(สํานักการชาง)
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ขอเชิญทานรองบํารุง ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจร 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 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,710 ตารางเมตร
พรอมปรับปรุงฝาบอพักเหล็กหลอ เปนเงิน 2,073,000 บาท (สองลานเจ็ดหมื่น
สามพันบาทถวน)
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยังจําเปน
ตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรบั งบประมาณผานการพิจารณา
ของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสมสําหรับ
ดําเนินโครงการ เปนเงิน 2,073,000 บาท (สองลานเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค)
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินหี้ รือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมหาชัย
ซอยหลัก (ซอย 2 ชวงสุดทาย)
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมหาชัย
ซอยหลัก (ซอย 2 ชวงสุดทาย) แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมหาชัย
ซอยหลัก (ซอย 2 ชวงสุดทาย)
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ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 14
ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
มิตรภาพ ซอย 4 (สะพาน - สีมาคอนโดทาวน)
(สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ
เรียน 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 เปนเงิน 4,639,000 บาท (สี่ลาน
หกแสนสามหมื่นเกาพันบาทถวน)
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรบั จัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
สําหรับดําเนินโครงการ เปนเงิน 4,639,000 บาท (สี่ลานหกแสนสามหมื่นเกาพัน
บาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค)
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ขอเชิญทาน สท.ปติพงศ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ ถนนมิตรภาพซอย 4 มีการใชงานมานาน ๓๐-๔๐ ปมาแลว ผม
เห็นสมควรตองปรับปรุงครับ ประชาชนในพื้นที่ไดใชงานถนนเสนนี้เปนจํานวนมาก
และเมื่อเกิดเหตุการณน้ําทวม บริเวณนี้จะเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก
ขอขอบคุณทางฝายบริหารที่มีนโยบายปรับปรุงถนนเสนนี้เสียทีครับ
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มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ
ซอย 4 (สะพาน - สีมาคอนโดทาวน) ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ
ซอย 4 (สะพาน - สีมาคอนโดทาวน) แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ
ซอย 4 (สะพาน - สีมาคอนโดทาวน)
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 15
ระเบียบวาระที่ 15 ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ซอยหลวงจิตร (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจร 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 ทั้งสองฝง พรอมบอพัก
ชนิดใตผิวจราจร ยาวไมนอยกวา 1,140.00 เมตร วางทอเมนประปา โดยใชทอ
HDPE Class 100 PN 6 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 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 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
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สําหรับดําเนินโครงการ เปนเงิน 9,995,000 บาท (เกาลานเกาแสนเกาหมื่นหาพัน
บาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค)
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินหี้ รือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา ซอยหลวงจิตร
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา ซอยหลวงจิตร
แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา ซอยหลวงจิตร
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 16
ระเบียบวาระที่ 16 ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมทอบายน้ํา ถนนชางเผือก ซอย 3 ถึงปาก
ทางเขาโรงแรมบอสโฮเต็ล (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจร 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 ปรับปรุงผิวจราจร 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 นิ้ว) ความยาวประมาณ
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320.00 เมตร เชื่อมประสานกับทอเมนประปา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 200
มิลลิเมตร พรอมเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม เปนเงิน 7,803,000 บาท (เจ็ด
ลานแปดแสนสามพันบาทถวน)
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรบั จัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
สําหรับดําเนินโครงการ เปนเงิน 7,803,000 บาท (เจ็ดลานแปดแสนสามพันบาท
ถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค)
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ขอเชิญทาน สท.ปติพงศ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปติพงศ พราหมณี สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ จากในหลายๆญัตติที่ผานมาจะเปนการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
พรอมทอระบายน้ํา บางพื้นที่ก็มีการติดตั้งระบบควบคุม DMA บางพื้นที่ก็ไมได
ติดตั้งระบบควบคุม DMA จึงขอสอบถามถึงเหตุผลและความสําคัญของการติดตั้ง
ระบบ DMA ดวยครับ
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ตามนโยบายของทานนายกเทศมนตรีที่
ตองการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา บริเวณที่เปนทอเมนประปาก็
จะมีการติดตั้งระบบ DMA ที่มีลักษณะคลายวาลวที่ตรวจวัดน้ําไหลผานแตมีการใช
ระบบสงสัญญาณดวยคลื่นโทรศัพทไปที่สํานักการประปา เพื่อใหทราบถึงปริมาณน้ํา
สูญเสียในระบบประปา ปจจุบันมีการติดตั้งระบบ DMA ไดเพียงรอยละ ๑๐ ของ
พื้นที่ของเรา หากเราสามารถติดตั้งไดเต็มพื้นที่และสามารถลดปริมาณน้ําสูญเสียได
ทางสํานักการประปาก็จะไดกําไรเพิ่มขึ้นครับ
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มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
พรอมทอระบายน้ํา ถนนชางเผือก ซอย 3 ถึงปากทางเขาโรงแรมบอสโฮเต็ล
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา ถนนชางเผือก ซอย 3 ถึงปากทางเขาโรงแรมบอสโฮเต็ล แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา ถนนชางเผือก ซอย 3 ถึงปากทางเขาโรงแรมบอสโฮเต็ล แลวนะครับ
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 17
ระเบียบวาระที่ 17 ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมทอบายน้ํา ถนนปาริชาต ซอย 3 (หลังตลาด
เซฟวัน) (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนปาริ
ชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน) โดย ทําการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กวาง 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 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
จัดเก็บเองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
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สําหรับดําเนินโครงการ เปนเงิน 3,814,000 บาท (สามลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่
พันบาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค)
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา ถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน) ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา ถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน) แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา ถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน)
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 18
ระเบียบวาระที่ 18 ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอมระบบระบายน้ํา ถนนสุรนารายณ ซอย 17 (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมระบบระบายน้ํา ถนน
สุรนารายณ ซอย 17 โดยทําการปรับปรุงผิวจราจร 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)
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรบั จัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
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รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรับงบประมาณผานการ
พิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม
สําหรับดําเนินโครงการ เปนเงิน 7,050,000 บาท (เจ็ดลานหาหมื่นบาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค)
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินเพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมระบบระบาย
น้ํา ถนนสุรนารายณ ซอย 17 ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมระบบ
ระบายน้ํา ถนนสุรนารายณ ซอย 17
แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมระบบ
ระบายน้ํา ถนนสุรนารายณ ซอย 17
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 19
ระเบียบวาระที่ 19 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงฟุตบาท
ทางเทา พรอมระบบสาธารณูปโภคบริเวณถนน
ราชดําเนิน-ชุมพล (บางสวน) (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดทําโครงการปรับปรุงฟุตบาททางเทา พรอมระบบสาธารณูปโภค
บริเวณถนนราชดําเนิน-ชุมพล (บางสวน) โดยทําการปรับปรุงทางเทา พื้นที่ไมนอย
กวา 5,760 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝารางระบายน้ําเหล็กหลอและระบบประปา
เปนเงิน 10,414,000 บาท (สิบลานสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน)
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรบั จัดสรรและ
จัดเก็บเองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับ
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ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี
2563 ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือน
เมษายน 2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับ
รายจาย จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวยัง
จําเปนตองดําเนินการเพื่อปรับปรุงทางเทา ไฟทางขาม ใหประชาชนทุกกลุมสามารถ
ใชประโยชนได โดยเฉพาะผูพิการ ผูสูงอายุ อีกทั้งโครงการฯ เคยไดรบั งบประมาณ
ผานการพิจารณาของสภาเทศบาลแลว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจาย
จายเงินสะสมสําหรับดําเนินโครงการ เปนเงิน 10,414,000 บาท (สิบลานสี่แสน
หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค)
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ขอเชิญทาน สท.ปกปอง ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปกปอง ปุสุรินทรคํา สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๓ ผมเห็นดวยกับการปรับปรุงฟุตบาททางเทา พรอมระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณถนนราชดําเนิน-ชุมพล แตผมขอฝากเรื่องใหเอาตูโทรศัพท
ออกดวยครับ เพราะในปจจุบันก็ไมมีการใชงานแลวครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญทาน สท.มติ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายมติ อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ เมื่อเราจะปรับปรุงฟุตบาททางเทา ผมขอฝากเรื่องทางเทาสําหรับผูพิการ
ดวยครับ เพราะถนนราชดําเนิน-ชุมพลเปนจุดที่ใชตอนรับแขกบานแขกเมือง
รูปแบบทางเทาที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอใหเห็นแลว ผมก็อยากจะฝากเรื่อง
ทางเทาสําหรับผูพิการดวย
ขอเชิญทาน รองบุญเหลือครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ตูโทรศัพทเราจะยายออกไปอยางแนนอน ซึ่ง
เราไดแจงไปทาง TOT ใหเคลื่อนยายออกแลว แต TOT ก็ยังไมไดดําเนินการ เมื่อ
เทศบาลจะทําการปรับปรุงฟุตบาททางเทาก็จะยกไปเก็บไวรอใหทาง TOT มาเก็บ
กลับคืน สวนทางเทาสําหรับผูพิการจะมีอยูในแบบและขอกําหนดอยูแลว เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกผูพิการครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
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ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงฟุตบาททางเทา พรอมระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณถนนราชดําเนิน-ชุมพล (บางสวน) ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน 16ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงฟุตบาททางเทา พรอมระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณถนนราชดําเนิน-ชุมพล (บางสวน) แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงฟุตบาททางเทา พรอม
ระบบสาธารณูปโภคบริเวณถนนราชดําเนิน-ชุมพล (บางสวน)
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 20
ระเบียบวาระที่ 20 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อขยายผิวจราจร
ค.ส.ล.และปรับปรุงทางเทาถนนชางเผือก (จากถนน
ราชสีมา-โชคชัย ถึง ถนนมิตรภาพ-หนองคาย)
(สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือ ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการ คา
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเทาถนนชางเผือก (จากถนนราชสีมา-โชค
ชัย ถึงถนนมิตรภาพ-หนองคาย) วงเงิน 10,280,000 บาท และไดรับการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลตามประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่องใหใช
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เนื่องจากมีความจําเปนตองดําเนินการปูแอสฟลทติกคอนกรีต ปรับปรุงฝาบอพักทอ
ระบายน้ําเปนชนิดเหล็กมีลวดลายและเพิ่มเฟสสัญญาณไฟจราจรใหเพียงพอตอการ
บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ เปนการดําเนินการในคราวเดียวกัน เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนโดยทําการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ไมนอย
กวา 1,380 ตารางเมตร ปรับปรุงทางเทา พื้นที่ไมนอยกวา 5,500 ตารางเมตร ปู
แอสฟลติกคอนกรีตหนาไมนอยกวา 4 เซนติเมตร พื้นที่ไมนอยกวา 16,280
ตารางเมตร ปรับปรุงฝาบอพักชนิดเหล็กมีลวดลายไมนอยกวา 225 บอ ปรับปรุง
ระบบสัญญาณไฟจราจร พรอมทาสีตีเสนจราจร และติดตั้งสัญญาณไฟสลับชอง
จํานวน 16,000,000 บาท (สิบลานหกลานบาทถวน)
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับที่เทศบาลไดรับจัดสรรและจัดเก็บ
เองมีรายรับที่ลดลง เนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลด
อัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะปภาษี 2563
ลงรอยละ 90 พรอมทั้งขยายเวลาการชําระภาษีจากเดิมภายในเดือนเมษายน
2563 เปนภายในเดือนสิงหาคม 2563 มีผลทําใหรายรับไมเพียงพอกับรายจาย
จึงมีความจําเปนตองปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวจําเปนตอง
ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการจราจรในถนนชางเผือกปรับปรุงทางเทาเพื่อใหคนทุก
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กลุมสามารถใชประโยชนได เกิดความสะดวก ปลอดภัยแกประชาชน จึงมีความ
จําเปนตองขออนุมตั ิจายเงินสะสมสําหรับดําเนินโครงการ เปนเงิน 16,000,000
บาท (สิบลานหกลานบาทถวน)
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อ
กันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว จะมี
เงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 289,833,567.84 บาท (สองรอย
แปดสิบเกาลานแปดแสนสามหมื่นสามพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค)
ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ขอเชิญทานพันตรีวินัยครับ
พันตรีวินัย สายตางใจ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมพันตรีวินัย สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ เนื่องจากถนนเสนนี้มขี นาดใหญและเปนเสนหลักที่ประชาชนใชสัญจรเปน
จํานวนมาก ผมเห็นดวยที่จะทําการปรับปรุงถนนเสนนี้เพื่อใหเกิดความสะดวกและ
สวยงาม ผมอยากทราบวาการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนชางเผือก อยูในโครงการ
นําสายไฟฟาลงใตดินดวยหรือไม เพราะหากนําสายไฟฟาลงใตดินแลวจากนั้นจึง
ขยายผิวจราจรก็จะเกิดความสวยงาม และในพื้นที่มีปายจากรานคาตางๆรุกล้ําเปน
จํานวนมาก จะมีวิธีการอยางไรใหปายตางๆไมรุกล้ําเขาไปในเขตพื้นที่ที่เราตองการ
จะปรับปรุงทางเทา เมื่อเราตองการปรับปรุงใหเกิดความสวยงามก็อยากจะให
สวยงามทั้งระบบครับ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญ สท.สุกัญญา ครับ
นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลเขต ๔ การขยายผิวจราจร ดิฉันสังเกตวาทางเทาบางชวงก็กวาง บางชวงก็
แคบ ดิฉันอยากทราบวาเราจะขยายผิวจราจรกวางดานละเทาไร จะดําเนินการ
คลายกับถนนกุดั่นหรือไม ดิฉันอยากใหสีสัน รูปลักษณ ออกมาดูดีกวาที่ถนนกุดั่นคะ
ในสวนของรายละเอียดที่จะดําเนินการปูแอสฟลทติกคอนกรีตนั้น มีความจําเปน
เพียงใด ขอบคุณคะ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญ สท.ณัฏฐชยกร ครับ
นายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายณัฏฐชยกร สุวัฒนะพงศเชฏ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล
สภาเทศบาลเขต ๑ ถนนเสนนี้มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการปรับปรุง เพราะ
ในอนาคตจะเปนหนาดานที่ตองรองรับถนนมอเตอรเวย หรือสะพานลอดแยก
ประโดก ผมคิดวาควรจะดําเนินการใหออกมาดี อยากทราบวาเมื่อทําการขยายถนน
แลวจะไดชองจราจรเทาใด ๔ ชองหรือ ๕ ชอง เมื่อนําสัญญาณไฟอัจฉริยะติดตั้ง
เขาไปจะมีการปรับเปลี่ยนชองจราจรตามชั่วโมงเรงดวนหรือไม และถนนเสนนี้มี
รถพยาบาลฉุกเฉินใชสัญจรไปมาเปนจํานวนมากเพื่อไปที่โรงพยาบาลมหาราช
เปนไปไดหรือไมที่จะใหมี ชองจราจรฉุกเฉินจากทั้งฝงแยกประโดกและจากทางฝง

40

ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเหลือ เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
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โรงเรียนสุรนารีเพื่ออํานวยความสะดวก และเมื่อมีการปรับปรุงแลวริมทางเทาจะ
สามารถนํารถเขาจอดไดหรือไม เพราะในชั่วโมงเรงดวนเราจะไมอนุญาตใหรถจอด
ริมทางเทาสลับวันคูวันคี่ และจะอนุญาตใหนํารถขึ้นจอดบนทางเทาหรือไม เพราะใน
บริเวณนั้นมีรานคาตั้งอยูเปนจํานวนมาก ขอบคุณครับ
ขอเชิญ ทานรองบุญเหลือ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ถนนเสนนี้จะไมรวมอยูในโครงการนสายไฟฟา
ลงใตดินของการไฟฟา แตจะมีการขยับเสาไฟทั้งหมดเขาไปชิดกับขอบทาง การ
ขยายผิวจราจรจะขยายไป ๑ เมตร ถึง ๑.๕ เมตร แลวแตบริเวณ โดยจะขยายอยาง
เต็มที่เทาที่ได เมื่อมีการขยับเสาไฟชิดขอบทางแลวก็จะรวบสายไฟ แตก็ไดมีการ
ปรึกษาวาจะใชสาย Fiber Optic เพราะสายที่รกรุงรังจะเปนสายสื่อสารเปนหลัก
ซึ่งใชไดจริงเพียง ๑-๒ เสนเทานั้น และบริเวณถนนกุดั่นที่ยังไมสวยงามเพราะยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จ เมื่อดําเนินการแลวเสร็จก็จะสวยงามสะอาดตา ขอบทางเทา
จะเปนคันหินแลวตัดดวยปูนสีเทาเขม แตผมไมแนใจวาโครงการจะแลวเสร็จเมื่อไร
หากไดดําเนินการในเมืองก็จะมีลักษณะคลายๆกันโดยสามารถเลือกสีสันได จะเปน
สีเขียวสีเหลืองสีแดงก็ได ก็จะผสมสีลงในปูน สวนฝาบอทานนายกเทศมนตรีก็
ออกแบบใหคลายกับที่โตเกียว ลักษณะทรงกลมและมีตราเทศบาล เราจะดําเนิน
โครงการจากหนาโรงพยาบาลมหาราชไปที่แยกประโดก ตอมาไดมีการสํารวจถนน
บริเวณโรงเรียนสุรนารี พบวาผิวถนนมีรองและทรุดตัวลง ทานนายกเทศมนตรีจึง
อยากใหดาํ เนินการปรับปรุงครั้งเดียวไปเลย จึงเปนเหตุผลวาทําไมจึงตองราดแอส
ฟลทติกคอนกรีตเพิ่มเติมอีก เมื่อขยายผิวถนนแลวจะได ๔ ชองจราจร ในสวนที่แคบ
ที่สุดอยูที่หนาตลาดแตก็จะเปน ๔ ชองจราจร โครงการนี้เปนโครงการที่เจาหนาที่
ตํารวจรองขอมาเพราะมีปญหาดานการจราจรในบริเวณนั้น สวนในเรื่องการจอดรถ
ก็อยูที่การตกลงกับเจาหนาที่ตํารวจ ทั้งเรื่องของการจอดรถบนทางเทาก็อยูที่ทาน
นายกเทศมนตรีจะเจรจากับผูการจังหวัด หากอนุญาตใหจอดรถก็จะออกประกาศ
อนุญาตใหจอดรถได แตในเบื้องตนในชวงเวลาเรงดวนก็จะไมอนุญาตใหจอด สวน
ของชองจราจรฉุกเฉินก็ตองตกลงกับเจาหนาที่ตํารวจวาจะสามารถทําไดมากนอย
เพียงไร ในเบื้องตนก็ตองไลรถที่จอดขางทางในชวงเวลาเรงดวนใหไดกอน ก็ตอง
ขึ้นอยูกับการดําเนินการของเจาหนาที่ตํารวจและการทําความเขาใจกับประชาชน
ในพื้นที่ดวยครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน 17 ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และปรับปรุงทาง
เทาถนนชางเผือก (จากถนนราชสีมา-โชคชัย ถึง ถนนมิตรภาพ-หนองคาย)
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน 16 ทาน
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มติที่ประชุม

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

ปดประชุม 15.55 น.
คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)

ปรีชา สุขพานิช
( นายปรีชา สุขพานิช )

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

มติ อังศุพันธุ
( นายมติ อังศุพันธุ )

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นันทนา แดงใหม
( นางนันทนา แดงใหม )

กรรมการ

(ลงชื่อ)

เศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย
กรรมการ
( นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย )

(ลงชื่อ)

พงษศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ กรรมการ
( นายพงษศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ )

(ลงชื่อ)

สุกัญญา ชํานิกุล
กรรมการ
( นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล )

(ลงชื่อ)

สุพจน ไทยสมัคร
( นายสุพจน ไทยสมัคร )

สําเนาถูกตอง
(นายพชร อรรถวัชระธาดา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

สภาเทศบาลไดรบั รองแลว เมื่อวันที่
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
(นายธนาคม วิมลวัตรเวที)

