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เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.
โดย นายทวีศกั ดิ์ พันธวิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ บัดนี้ ไดเวลานัดประชุมแลว สมาชิกไดมาครบองคประชุม
ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล ไดกรุณาจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

นายสุรวุฒิ เชิดชัย
นายกเทศมนตรี

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป 256๓
ครั้งที่ ๒ ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมีนะครับ
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป 256๓ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม 256๓
สมาชิกทานใดจะแกไขคําหรือขอความที่ไดกลาวไว ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกขอแกไข ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
สมาชิกทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป 256๓ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม 256๓
ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป 256๓ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม 256๓
แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป 256๓ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม 256๓
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตถนนจอมสุรางคยาตร
(ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ถนนจอมสุรางคยาตร (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) เพื่ออํานวย
ความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยจะทําการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ยาว 1,510.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
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กวา 20,077 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ เปนเงิน 8,389,000
บาท (แปดลานสามแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน)
เทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแลวเห็นวาปจจุบันถนนจอมสุรางคยาตร
มีสภาพชํารุดทรุดตัวเปนรอง เนื่องมาจากการใชงานมาเปนระยะเวลานาน ประกอบ
กับการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดขออนุญาตใชพื้นที่ถนนกอสรางระบบจําหนายไฟฟา
เคเบิลลงใตดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญระยะที่ 1 เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศนเมืองใหมีทัศนียภาพ
ใหสวยงามและบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการกอสรางระบบสายสื่อสาร
ลงใตดินพรอมกับการไฟฟาสวนภูมิภาคในครั้งนี้ดวย เนื้องานตามสัญญาของโครงการ
ขางตนในสวนผิวจราจรนั้นมีเพียงซอมคืนเฉพาะพื้นที่ที่ทําการกอสรางแนวสายไฟ
และสายสื่อสารลงดินเทานั้น ทั้งระดับการซอมคืนก็เทากับระดับผิวจราจรเดิม
กอนกอสราง
ดวยหนาที่ของเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ที่ตอง
ดําเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ทัศนียภาพ ภูมิทัศนเมืองก็เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน ดานการพัฒนา
การบริหารจัดการภาครัฐโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความปลอดภัยของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ระบบราชการ 4.0 ซึ่งตองบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวน ซึ่งในการนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อกอสรางสายไฟลงดินงบประมาณ 2,400 ลานบาท
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กอสรางสายสื่อสารลงดินงบประมาณ 500 ลาน
บาท ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับประโยชนโดยไมไดใชเงินจากงบประมาณเทศบาล
เหลือเพียงเนื้องานปรับปรุงผิวจราจรใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ของถนนโดยการปูยางแอส
ฟลติคคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมทั้งหมด จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนิน
โครงการเพื่อใหสอดคลองกับเหตุผลที่กลาวมาขางตนโดยมีเปาหมายวัตถุประสงค
ที่จะแกไขปญหาใหสัมฤทธิ์ผล และโครงการฯปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 แตไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการ
นี้ไว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม เปนเงิน 8,389,000 บาท
(แปดลานสามแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน) เพื่อดําเนินโครงการฯ
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
เมื่อกันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 234,140,313.09 บาท
(สองรอยสามสิบสี่ลานหนึ่งแสนสี่หมื่นสามรอยสิบสามบาทเกาสตางค) ตามนัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัตติ อสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
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นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล
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ประธานสภาเทศบาล
นายสุรวุฒิ เชิดชัย
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล
นายปรีชา สุขพานิช
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ขอเชิญทานสท.มติครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายมติ อังศุพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
จากระเบียบวาระที่ ๓ นี้ ตอเนื่องไปถึงระเบียบวาระที่ ๔ และ ๕ จะเปนการ Overlay
ผิวจราจรดวยแอสฟลทติกคอนกรีต หลังจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไดดาํ เนินการ
นําสายไฟลงใตดินเสร็จสิ้นแลว ผมขอเนนย้ําในเรื่องของคุณภาพการ Overlay
ผิวจราจรหลังจากนี้ อยากใหเรียบ ไมเปนหลุมบอตลอดเสนทาง ผมอยากสอบถาม
เรื่องของฝาทอระบายน้ําวาจะมีการดําเนินการเชนไร เพราะไมอยากใหทําการเปดผิว
จราจรขึ้นอีก เพราะจะเกิดผลกระทบกับประชาชนในดานการจราจรอีก และอยากจะ
เนนเรื่องของการประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดทราบวาจะมีการปรับปรุงผิว
จราจรบริเวณใดบาง เพื่อใหประชาชนไดเตรียมพรอมสําหรับการ Overlay
ที่จะเกิดขึ้นครับ
ขอเชิญทานพันตรีวินัยครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมพันตรีวินัย สายตางใจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ การ Overlay ผิวจราจร ผมอยากใหดําเนินการใหดี ถูกตองตามหลักวิศวกรรม
โดยตองคํานึงถึงโพลงดานลางของผิวจราจรดวย เพราะอาจทําใหผิวจราจรที่เราไดทํา
การ Overlay แลวนั้นทรุดตัว เปนหลุมเปนบอ ผมขอฝากดวยครับ
ขอเชิญทาน สท.ปกปองครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปกปอง ปุสุรนิ ทรคํา สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ ผมอยากสอบถามเรื่องของฝาทอระบายน้ําครับ วาจะดําเนินการอยางไร
จะติดตั้งบริเวณไหน ผมอยากจะเห็นภาพอนาคตของเมืองโคราชของเราครับ
เพราะโดยปกติจะเห็นภาพฝาทอระบายน้ําอยูบริเวณริมฟุตบาท และมักจะระบายน้ํา
ไดไมรวดเร็วพอครับ
ขอเชิญทาน สท.สุกัญญาครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ ในเอกสารประกอบญัตติที่สงมาดวย ดิฉันสังเกตเห็นแบบ ผ. ๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ จึงสงสัยวาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนจอมสุรางคยาตร (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) นี้ ไดผานการประชาคม
เรียบรอยแลวหรือไม หรือเพียงปรากฏอยูในแผนแตยังไมผานการประชาคม
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ฝาที่ปดไป เราจะดําเนินการเปนฝารับน้ําชนิด
เดียวกับถนนกุดั่น ซึ่งจะติดตั้งอยูบนผิวจราจร และในดานคุณภาพของการปรับปรุงผิว
จราจร เราจะขูดผิวถนนจากนั้นจึงลาดน้ํายางแลวบดใหมใหเปนเนื้อเดียวกัน โดย
โครงการปรับปรุงผิวจราจรที่นําเขาเสนอตอสภาเทศบาลในวันนี้ไดผานการประชามติ
ทั้งหมดแลวครับ
ขอเชิญทานสท.ปรีชาครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ ผมขอสอบถามเรื่องฝาระบายน้ําที่ปกติจะอยูที่ขอบทางเทาดานขาง เมื่อมีเศษ
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นายบุญเหลือ เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี

ขยะหรือเศษใบไมกีดขวางก็จะไมสามารถระบายน้ําได จะมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร
สวนบริเวณทางเทาจะมีวิธีการใดที่จะปองกันไมใหประชาชนนําพาหนะขึ้นมาจอด
และผมอยากใหมีการประชาสัมพันธเพิ่มเติมในการ Overlay ผิวจราจร โดยอาจจะ
เพิ่มเปนรถแหประกาศ เพื่อใหเขาถึงประชาชนที่ไมไดใช Social Network ดวยครับ
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ในสวนของการประชาสัมพันธเพิ่มเติมดวยรถแห
เราจะทําการประชาสัมพันธทุกจุดที่มีการปรับปรุงผิวจราจรตอไปครับ ในสวนของการ
ระบายน้ําเราจะเปลี่ยนระบบเปนในลักษณะคลายกับที่ถนนกุดั่น โดยลดขนาดทางเทา
และติดตั้งฝารับน้ําบนผิวจราจรใหใหญขึ้นประมาณ ๔ เทาจากของเดิมครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนจอมสุรางคยาตร (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนจอมสุรางคยาตร (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีตถนนจอมสุรางคยาตร (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ)
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตถนนโพธิ์กลาง
(ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ถนนโพธิ์กลาง (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) เพื่ออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยจะทําการปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ยาว 1,493.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
18,637 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ เปนเงิน 7,828,000 บาท
(เจ็ดลานแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน)
เทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแลวเห็นวาปจจุบันถนนโพธิ์กลางมีสภาพ
ชํารุดทรุดตัวเปนรอง เนื่องมาจากการใชงานมาเปนระยะเวลานาน ประกอบกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาไดขออนุญาตใชพื้นที่ถนนกอสรางระบบ
จําหนายไฟฟาเคเบิลลงใตดิน ตามโครงการพัฒนาระบบฟาในเมืองใหญระยะที่ 1
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศนเมืองใหมี
ทัศนียภาพใหสวยงาม ซึ่งองคการโทรศัพทก็ไดดําเนินการกอสรางระบบสายสื่อสาร
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ลงใตดินพรอมกับการไฟฟาในครั้งนี้ดวย เนื้องานตามสัญญาของโครงการขางตน
ในสวนผิวจราจรนั้นมีเพียงซอมคืนเฉพาะพื้นที่ที่ทําการกอสรางแนวสายไฟ และสาย
สื่อสารลงดินเทานั้น ทั้งระดับการซอมคืนก็เทากับระดับผิวจราจรเดิมกอนกอสราง
ดวยหนาที่ของเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ที่ตอง
ดําเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ทัศนียภาพ ภูมิทัศนเมืองก็เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน ดานการพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความปลอดภัยของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ระบบราชการ 4.0 ซึ่งตองบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวน ซึ่งในการนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อกอสรางสายไฟลงดินงบประมาณ 2,400 ลานบาท
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กอสรางสายสื่อสารลงดินงบประมาณ 500 ลาน
บาท ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับประโยชนโดยไมไดใชเงินจากงบประมาณเทศบาล
เหลือเพียงเนื้องานปรับปรุงผิวจราจรใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ของถนนโดยการปูยาง
แอสฟลติคคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมทั้งหมด จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนิน
โครงการเพื่อใหสอดคลองกับเหตุผลที่กลาวมาขางตนโดยมีเปาหมายวัตถุประสงค
ที่จะแกไขปญหาใหสัมฤทธิ์ผล และโครงการฯปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 แตไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการ
นี้ไว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสมเปนเงิน 7,828,000 บาท
(เจ็ดลานแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) เพื่อดําเนินโครงการฯ
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
เมื่อกันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 234,140,313.09 บาท
(สองรอยสามสิบสี่ลานหนึ่งแสนสี่หมื่นสามรอยสิบสามบาทเกาสตางค) ตามนัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
ตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๘ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๑๘ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนโพธิ์กลาง (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๗ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๗ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนโพธิ์กลาง (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) แลวนะครับ
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มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน
รองนายกเทศมนตรี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีตถนนโพธิ์กลาง (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ)
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตถนนสุรนารี
(ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) (สํานักการชาง)
ขอเชิญทานรองบุญเหลือครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ถนนสุรนารี (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) เพื่ออํานวยความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยจะทําการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ยาว 1,536.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
18,783 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ เปนเงิน 10,072,000 บาท
(สิบลานเจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน)
เทศบาลนครนครราชสีมาพิจารณาแลวเห็นวาปจจุบันถนนสุรนารีมีสภาพชํารุด
ทรุดตัวเปนรอง เนื่องมาจากการใชงานมาเปนระยะเวลานาน ประกอบกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ไดขออนุญาตใชพื้นที่ถนนกอสรางระบบจําหนาย
ไฟฟาเคเบิลลงใตดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญระยะที่ 1
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศนเมืองใหมี
ทัศนียภาพใหสวยงาม ซึ่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ก็ไดดําเนินการกอสรางระบบ
สายสื่อสารลงใตดินพรอมกับการไฟฟาในครั้งนี้ดวย เนื้องานตามสัญญาของโครงการ
ขางตนในสวนผิวจราจรนั้นมีเพียงซอมคืนเฉพาะพื้นที่ที่ทําการกอสรางแนวสายไฟ
และสายสื่อสารลงดินเทานั้น ทั้งระดับการซอมคืนก็เทากับระดับผิวจราจรเดิม
กอนกอสราง
ดวยหนาที่ของเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ที่ตอง
ดําเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ทัศนียภาพ ภูมิทัศนเมืองก็เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน ดานการพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความปลอดภัยของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ระบบราชการ 4.0 ซึ่งตองบูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวน ซึ่งในการนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อกอสรางสายไฟลงดินงบประมาณ 2,400 ลานบาท และ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กอสรางสายสื่อสารลงดินงบประมาณ 500 ลานบาท
ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับประโยชนโดยไมไดใชเงินจากงบประมาณเทศบาล
เหลือเพียงเนื้องานปรับปรุงผิวจราจรใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ของถนนโดยการปูยาง
แอสฟลติคคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมทั้งหมด จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนิน
โครงการเพื่อใหสอดคลองกับเหตุผลที่กลาวมาขางตนโดยมีเปาหมายวัตถุประสงค
ที่จะแกไขปญหาใหสัมฤทธิ์ผล และโครงการฯปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 แตไมไดตั้งงบประมาณ
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ประธานสภาเทศบาล
นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล
นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล
นายสุรวุฒิ เชิดชัย
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล

เพื่อการนี้ไว จึงมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุมัติจายเงินสะสม เปนเงิน
10,072,000 บาท (สิบลานเจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน) เพื่อดําเนินโครงการฯ
ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีเงินสะสม ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
เมื่อกันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรอยละ 25 และหักรายจายตามระเบียบฯ แลว
จะมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายได จํานวน 234,140,313.09 บาท
(สองรอยสามสิบสี่ลานหนึ่งแสนสี่หมื่นสามรอยสิบสามบาทเกาสตางค) ตามนัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
ตรวจเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 7 ขอ 89 *
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติดังกลาวเพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมาตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอไดโปรดยกมือครับ
ขอเชิญทาน สท.สุกัญญาครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุกัญญา ชํานิกุล สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๔ เราจะใชงบประมาณในการดําเนินโครงการนี้ประมาณ ๑๐ ลานบาท
ดิฉันอยากทราบวาเทศบาลนครนครราชสีมาจะตองใชงบประมาณในการ Overlay ผิว
จราจรทั้งหมดมากกวาที่ทางการไฟฟาใชงบประมาณในการนําสายไฟลงใตดินหรือไม
และจะยังมีญัตติเกี่ยวกับการปรับปรุงผิวจราจรในลักษณะนี้เขามาอีกหรือไม
ขอเชิญทาน สท.เศรษฐกิจครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย สมาชิกสภา
เทศบาลเขต ๓ สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ
สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทางสภาเทศบาลไดใหมติเห็นชอบ
ใหใชจายเงินสะสมในโครงการวางทอเมนประปาแลว และในการประชุมสภาในวันนี้ก็
ไดมีญัตติในการปรับปรุงผิวจราจรหลังจากการดําเนินการนําสายไฟลงใตดนิ จึงอยาก
ทราบวาทางคณะผูบริหารมีแผนการดําเนินการอยางไร จะทําการวางทอเมนประปา
กอนหรือทําการปรับปรุงผิวจราจรกอนครับ
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ เราจะดําเนินการวางทอเมนประปาใหเสร็จกอน
แลวจึงทําการ Overlay ผิวจราจรเปนขั้นตอนสุดทายครับ และงบประมาณที่เราจะใช
ในการปรับปรุงผิวจราจรนั้นจะนอยกวาที่การไฟฟาใชงบประมาณในการนําสายไฟลง
ใตดินอยางแนนอน เราจะใชงบประมาณประมาณ ๑๐๐ ลานบาทในการปรับปรุงผิว
จราจรทั้งหมดในตัวเมือง สวนของการไฟฟาใชงบประมาณถึง ๒,๔๐๐ ลานบาทในการ
นําสายไฟลงใตดิน ตอจากนี้ก็จะมีญัตติโครงการปรับปรุงผิวจราจรเขาสูสภาฯอีกครับ
เพราะเราดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรไปเพียง ๕ สาย ซึ่งในตัวเมืองมีถนนถึง ๑๔
สาย แตในการนําญัตติปรับปรุงผิวจราจรเขาสภาก็จะสอดคลองกับการนําสายไฟลงใต
ดินที่เสร็จสิ้นแลวของการไฟฟาครับ
ขอเชิญทานสท.ปรีชาครับ
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นายปรีชา สุขพานิช
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายปรีชา สุขพานิช สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ ผมขอขอบคุณทางคณะผูบริหารผานทานประธานสภาเทศบาลในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ โดยไดดําเนินการประชาสัมพันธทาง Application Line อยางรวดเร็ว
ทันที ขอบคุณมากครับ
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไมครับ ขอไดโปรดยกมือครับ
ถาไมมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุม จํานวน ๒๐ ทาน
สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนสุรนารี (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) ขอไดโปรดยกมือครับ
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
สมาชิกยกมือ จํานวน ๑๙ ทาน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนสุรนารี (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ) แลวนะครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีตถนนสุรนารี (ถนนราชดําเนิน–หาแยกหัวรถไฟ)
วันนี้ ไดประชุมครบตามระเบียบวาระแลวนะครับ ผมตองขอขอบคุณ
ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสวน
ทานประธานชุมชน สื่อมวลชน และขาราชการทุกทาน ที่ไดเขารวมประชุมและรวม
สังเกตการณ การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้
ขอปดการประชุมครับ

เลิกประชุม 1๒.๑๐ น.
คณะกรรมการไดตรวจถูกตองแลว เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. 256๓
(ลงชื่อ)
ปรีชา สุขพานิช
ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุขพานิช)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

มติ อังศุพันธุ
(นายมติ อังศุพันธุ)
นันทนา แดงใหม
(นางนันทนา แดงใหม)
เศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย
(นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย)
พงษศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ
(นายพงษศักดิ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ)
สุกัญญา ชํานิกุล
(นางสาวสุกัญญา ชํานิกุล)
สุพจน ไทยสมัคร
(นายสุพจน ไทยสมัคร)

กรรมการ
กรรมการ

สําเนาถูกตอง

กรรมการ

(นายพชร อรรถวัชระธาดา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ อันเปนวันที่สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง
เลขานุการสภาเทศบาลจึงไดรับรองรายงานการประชุมไว
เมื่อวันที่
(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
(นายทวีศักดิ์ พันธวิเศษศักดิ์)

