
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๓ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

............................. 
 

ผู้มาประชุม 
     ๑. นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๒.    นางอ าไพวรรณ เปรมภิรักษ์ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ๓.    นายชาญณรงค์ ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             
     ๔.   นายไพฑูรย์ บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๕.   นายประสงค์ จันจ าปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๖.   นายภพ ภูสมปอง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
     ๗.   นายไพฑูรย์     พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
     ๘.    น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
     ๙.   นายชัยโรจน ์ สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๐.  นายอัมพล ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    (ลากิจ) 

      

ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายวิทวัส พันธ์นิกุล  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๗. นางเดือนลอย ค าแดงสด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๘. นายนเรต ศรีเมือง  ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
๙. นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข  ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานการคลัง 
๑๐.   นางสมลักษณ ์ บุญณพัฒน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๑.   นางสุจิตรา นามพิทักษ ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๒.   นายเชน ตันเลียง ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๑ 
๑๓.   นางอรอินทร ์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๔.   นางวิไลลักษณ ์ อัครอ านวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 



๒ 
 
๑๕.   นายโกวิท เริงนิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารสุข 
๑๖.   นายอรุณชัย ครองยุต ิ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
๑๗.   นางอรัญญา ร้อยมาลี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
๑๘.   นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๑๙.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๒๐.   นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพา 
๒๑.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร  ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๒๒.   นายสวาท ดวงค า ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามคัคีวิทยาคาร 

๒๓.   ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง 

๒๔.   นางสาวภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
๒๕.   นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๖.   นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๗.   นายปัญญา ทองสรรค์ วิศวกรโยธาช านาญการ 
๒๘. นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาช านาญการ 
๒๙. นายวิษณุ สุรชัย วิศวกรโยธาช านาญการ 
๓๐. นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ 
๓๑. นางสุพิศศร ี ถิระพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
๓๒. นายศรัณย์ ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
๓๓. นายทองพูน เอิบสุข นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
๓๔. นายศิวพล นามเมืองรักษ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๓๕. นางธมกร สองจันทึก นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 
๓๖. นางเสาวลักษณ์ กันธิยา นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
๓๗. นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์ นิติกรช านาญการ 
๓๘. ส.อ.สมชาย เดชะค าภู เจ้าพนักงานป้องกันฯ ช านาญการ 
๓๙. นายอนุชา ทรงโสภา พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๔๐.   นายชัยยันต์ จันล่องค า หัวหน้างานเลขานุการสภา 
๔๑.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน 
๔๒.   นายอนุชิต อัปกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๔๓.   น.ส.ทิพย์วรรณ ค าโสม พนักงานจ้างตามภารกิจ  
                     
                

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   



๓ 
 

    ๒.๑ สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
                                             เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.  
                                             ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๒.๒ สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 
                                             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                                             ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         ๒.๓ สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
                                             เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
                                             ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ๒.๔ สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 
                                             เมื่อวันอังคารที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
                                             ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ (ถ้ามี)   
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   
  ๔. ๑ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                                        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) (ส านักการช่าง)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๒ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                                        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ (ส านักการช่าง) 
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๓ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินก่อสร้าง โครงการ 
                                                        ปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี ๔  
                                                        (ชว่งถนนธรรมวิธี – ล ารางนาควาย)  (ส านักการช่าง)                                                        
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๔ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                                        พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา 
                                                        แอสพัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ ๑๑ (ส านักการช่าง) 
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๕ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง  
                                                        โครงการปรับปรุงถนน คสล. แลระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง ๗   
                                                        (ส านักการช่าง)  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 



๔ 
 
  ๔.๖ ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                                                        ให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (ส านักการช่าง)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๗ ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                                                        ให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (ส านักปลัดเทศบาล)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน)ี 
  ๔.๘ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                                        หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในงบประมาณรายจ่าย 
                                                        ประจ าปี ๒๕๖๓  (ส านักปลัดเทศบาล)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๙ ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                                                        ให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๑๐ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
                                                        หมวดค่าครุภัณฑ์ ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓                                             
                                                        (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๑๑ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                                        พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส านักการศึกษา)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๑๒ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดการก่อสร้าง (ปรับรูปแบบท่อระบายน้ า)  
                                                        และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า 
                                                        บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง(ส านักการช่าง)  
                                                       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

                                                         

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
…………….…………………. 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
นายอัมพล     ทองพุ          เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานฯด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
 
 



๕ 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน , ท่านนายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี ,คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาฯวันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓  วันนี้มีสมาชิกลา ๑ ท่าน 
คือ ท่านฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์  ขอด าเนินการตามระเบียบวาระครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 

 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ขอเปิดประชุมสภาฯ
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มีก าหนดสิบห้าวัน ต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓      
ซึ่งมีระเบียบวาระค่อนข้างเยอะจึงเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งปกติจะเริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    ๒.๑ สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
                                             เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.  
                                             ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๒.๒ สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 
                                             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                                             ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         ๒.๓ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
                                             เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
                                             ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ๒.๔ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครัง้ท่ี ๒ 
                                             เมื่อวันอังคารที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
                                             ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี / เชิญฝ่าย
เลขาฯครับ/  เชิญท่านบุญมี ครับ 



๖ 
 

น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯในเรื่องการรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ มีทั้งหมด ๔ ครั้ง ขอให้ตรวจสอบว่าในระเบียบถูกต้องหรือไม่ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายในการรวมรายงานการประชุมสภาฯทั้ง ๔ ครั้ง     
เข้าพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯในคราวเดียวครับ 
นายอัมพล     ทองพุ          เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ 
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมขอน าเรียนเรื่อง ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการ
ประชุม ในการประชุมสภาฯครั้งนี้ได้มีการน ารายงานการประชุมสภาฯเข้ารับรองทั้งหมด ๔ ครั้ง ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี     ๒.๑  สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม  

      พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ระเบียบวาระท่ี     ๒.๒  สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ 

      มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ระเบียบวาระท่ี     ๒.๓  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๔ กุมภาพันธ์   

                            พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ระเบียบวาระท่ี     ๒.๔  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่  ๑๘ 

      กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ในขั้นตอนก็ต้องขอลงมติเป็นทีละครั้งไปครับ แต่ก่อนที่จะขอมติรับรองรายงานการประชุม ได้ส่งส าเนา
รายงานการประชุมให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบว่ามีส่วนไหนไม่ตรงกับการอภิปราย
ในที่ประชุมฯ ก็สามารถที่จะขอแก้ไขได้ก่อนที่จะมีการรับรองรายงานการประชุม หรือถ้าถูกต้องแล้วก็จะขอ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯเป็นครั้งๆไป ซึ่งก็ไม่ผิดระเบียบในการที่จะน าเข้ารับรองรายงานการประชุม
ในคราวเดียวกัน เมื่อมีการรับรองรายงานการประชุมแล้วก็สามารถน าไปใช้ตามระเบียบกฎหมายได้ต่อไป 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพวรรณ  
เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในความเป็นจริงก็เป็นไปตามที่ท่านเลขานุการสภาฯชี้แจง
ค่ะ เพียงแต่ว่าเรายังไม่มีต้นเรื่องในระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมจริงๆแล้วก็น่าจะมีเพ่ือ
ประโยชน์ในการประชุมคราวต่อๆไป ถึงแม้ว่าระเบียบฯจะไม่ได้พูดไว้ก็ตาม เมื่อ ๒ -๓ ครั้งที่เราประชุมเมื่อถึง
วาระการประชุมฯ ใช้ค าว่าไม่มี ขออนุญาตเปลี่ยนค าพูดในรายงานการประชุมฯเป็นค าว่า 

 



๗ 
 

ฝ่ายเลขาฯขออนุญาตน ารายงานการประชุมฯ ไปพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯในคราวต่อไป 
เนื่องจากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จจะได้ต่อเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป  และขออนุญาตแก้ไข หน้า ๑๕  
นามสกุลท่านเลขานุการสภาฯผิดขอให้แก้ไขด้วยค่ะ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ที่ระบุว่าไม่มี ให้ท่านเลขานุการ     
สภาฯ แก้ไขเป็นค าพูดว่าให้น าเข้าพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯในคราวต่อไป / เชิญท่านไพฑูรย์
พรหมสอน ครับ 
นายไพฑูรย์     พรหมสอน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายไพฑูรย์  พรหมสอน   สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมฯ      
ที่ท่านอ าไพวรรณ ได้น าเรียนให้แก้ไขถ้อยค า ทางสภาฯน่าจะมีมติแก้ไขถ้อยค าเดิม ที่ใช้ค าว่า “ไม่มี” เป็นค า
ตามที่กระผมได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้แก้ไขถ้อยค าโดยให้ระบุ  สมัยประชุม วัน เดือนปี ของวัน
ประชุมที่ยังไม่มีการรับรอง น าไปพิจารณารับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป ก็ปรากฏอยู่
รายงานการประชุมฯที่คณะกรรมการตรวจรายงานให้แก้ไขสอดคล้องกับที่ท่านอ าไพวรรณ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ 
และขอแก้ไขในระเบียบวาระท่ี ข้อ ๒.๔ ให้ทางฝ่าเลขานุการฯ เพิ่มเติมรายละเอียด ในหน้าที่ ๓ เป็นข้อความ
ว่า “ฝ่ายเลขานุการสภา ขอน ารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๒๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ , สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓  เสนอที่ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมในคราวต่อไป” เพ่ิมสมัยสามัญ       
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบวาระ   
ที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯในวันนี้ที่ระบุถึงการน ารายงานการประชุมฯทั้ง ๔ ครั้งเข้ามารับรอง
ในการประชุมครั้งนี้ครับ ขออนุญาตที่ประชุมมีมติแก้ไขครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีท่านใดจะขอแก้ไขอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ     
จะขอเป็นครั้งๆไปนะครับ ระเบียบวาระที่  ๒.๑  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

มติที่ประชุม 
-  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

                วันจันทร์ที่  ๒๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ  ๘ เสียง  
-  สมาชิกท่านใดไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๓ 

               วันจันทร์ที่  ๒๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 



๘ 
 

ที่ประชุม 
มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่  ๒๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 
 

มติที่ประชุม 
-  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

                ครั้งที่ ๒  วันพฤหัสบดีที่  ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ  ๘ เสียง  
-  สมาชิกท่านใดไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๓ 
    ครั้งที่ ๒  วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒.๓  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์   
พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

มติที่ประชุม 
-  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี  
     พ.ศ.๒๕๖๓  วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
-  สมาชิกท่านใดไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี 
     พ.ศ.๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี 
-  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

ที่ประชุม 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ครั้งที่ ๒  วันพฤหัสบดีที่  ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

ที่ประชุม 
        มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่   ๑๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 



๙ 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒.๔ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวัน
อังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
ท่านไพฑูรย์  พรหมสอน ได้ขอแก้ไขถ้อยค าไว้ในหน้าที่ ๓  เป็นข้อความว่า “ฝ่ายเลขานุการสภา ขอน า
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗  มกราคม        
พ.ศ.๒๕๖๓ , รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ , รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้ง
ที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมในคราวต่อไป”สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี  
     พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น /  
     สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
-  สมาชิกท่านใดไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี 
     พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี 
-   สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 

 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุมก็เรียบร้อยแล้วครับ / เชิญท่านไพฑูรย์ พรหมสอนครับ 
นายไพฑูรย์    พรหมสอน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายไพฑูรย์   พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาล                 
นครอุบลราชธานี  ขออนุญาตน าเรียนต่อสภาเพ่ือเป็นข้อสังเกตในการประชุมสภาฯครั้งต่อไป ในการประชุม
ทั้ง ๔ ครั้งที่ผ่านผมคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่เราจะมาถอดบทเรียนในการประชุมสภาฯให้เกิดความ
เรียบร้อย ในการจัดท ารายงานการประชุมสภาฯ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้มีการรับรองรายงานการประชุมฯ
เป็นครั้งๆ ไปไม่อยากให้รวมเข้ามารับรองในคราวเดียวหลายๆครั้ง น่าจะเกิดประโยชน์ในการประชุมสภาฯ
มากกว่า ผมเองในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ก็มีความพยายามในการเสนอแนะ    
และมีความยินดีที่จะให้การประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไป 

 

ที่ประชุม 
         มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 



๑๐ 
 
ตามก าหนดเวลาในการประชุมสภาฯทุกครั้งอยู่แล้ว คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมีความพร้อม   
ในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ขอฝากให้ทางเลขาฯจัดท ารายงานการประชุมฯเข้ารับรองทุกครั้งของการประชุมสภาฯ
ครับ      
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ก็ฝากให้ทางงานเลขานุการสภาฯน าข้อเสนอแนะข้อคิดของท่านไพฑูรย์ พรหมสอน ไปพิจารณาและ
ปฏิบัติให้เกดิความเรียบร้อยในการประชุมฯด้วยครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ (ถ้ามี)  
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือทราบ / เชิญท่านบุญมี ครับ 
น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมน.อ.บุญมี  สุปรียชาติ     
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องเพ่ือทราบโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายของสภาฯ โดยท่านสมาชิก
อยากจะทราบความเป็นมาและความคืบหน้าของโครงการในปีพ.ศ.๒๕๖๒ โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ค้างอยู่ เช่นการจัดเก็บขยะที่โดนร้องเรียนมา  อยากทราบแผนการจัดเก็บขยะ
ของกองสาธารณสุขว่ามีการบริหารจัดการอย่างไร เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะเราเป็นเทศบาล              
นครอุบลราชธานี โดยขึ้นตรงต่อนายกเทศมนตรี เราเป็นเมืองเปิดเป็นเมืองที่ก าลังขยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
ส าคัญ โดยมี ๕ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความพึงพอใจคือผลสัมฤทธิ์ รวมถึงมีรถใหม่เข้ามาและรถเก่าจะ
บริหารจัดการอย่างไร เรื่องอาคารสถานที่ได้มีการจัด ๕ ส ถูกต้องหรือไม่ อาคารเก็บรถจะจัดระเบียบอย่างไร 
ว่าด้วยการดูแลรักษา อีกเรื่องคือส่วนของพ้ืนที่ล้างรถไม่มี รถที่น าไปล้างน้ าจากขยะก็ไหลนองพ้ืนก็ยังมีกลิ่น
และพ้ืนที่ตรงนั้นต่อไปจะมีสวนสุขภาพ ถ้าเป็นไปได้ขอฝากฝ่ายบริหารพิจารณาจัดหาพ้ืนที่ที่ เหมาะ           
ให้วางแผนและท าผังแม่บทไว้เพ่ือการบริหารจัดการเรื่องการดูแลรักษารถซึ่งซื้อมาในราคาแพงและ
สุขลักษณะของประชาชนบริเวณนั้น อันนี้เป็นการต่อยอดและสร้างสรรค์ถ้าท่านท าได้ และห้องเก็บพัสดุ
หลังคารั่ว ทราบว่าเคยเป็นอาคารโรงฆ่าสัตว์มาก่อน ถ้าเป็นไปได้น่าจะมีการหางบประมาณ  มาปรับปรุง
เพราะพนักงานค่อนข้างเยอะเมื่อฝนตกจะอยู่อย่างไร และขอฝากเรื่องสวนสาธารณะว่าต้องยกสูงเพราะว่าปี
ที่แล้วน้ าท่วม ถ้าเป็นไปได้และมีงบประมาณขอให้ท่านช่วยส ารวจยกถนนหน้าวัดศรีประดู่  จนไปถึงทางโค้ง
ช่วงนี้น้ าท่วม สิ่งที่ผมแนะน าไว้เป็นในเชิงบวกทั้งหมดเพราะผมเข้ามาช่วยในการบริหารและฝากเรื่อง
สวนสาธารณะมีต้นนนทรี เป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดนนทบุรี เป็นต้นไม้หายาก ให้ท่านวางแผนบริหารจัดการ
จัดแต่งถ้าท่านจะย้ายก็ให้มีการล้อมเตือนไว้ก่อนอย่าตัดทิ้งเพราะอาจจะถูกร้องเรียนได้ ขอฝากเรื่องทักท้วง
และเรื่องเสนอแนะไว้ด้วยครับ  
 



๑๑ 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ ครับ 
นายประสงค์    จันจ าปา        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประสงค์   จันจ าปา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ประการที่ ๑ ตามที่ท่านบุญมีได้เสนอแนะเรื่องเพ่ือทราบ ถ้าเป็นไปได้เราน่าจะ
เสนอ เรื่องอ่ืนเข้าสู่สภาฯเพ่ือแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ เมื่อมีการประชุมครั้งต่อไป ในการออกไปพบปะ
ชุมชนมีการด าเนินการในเชิงรุกอย่างไรบ้าง และมีแผนการด าเนินการอย่างไร  อันนี้เป็นการท างานร่วมกัน 
ประการที่ ๒ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผมทราบว่าเทศบาลฯเรามีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ความเดือนร้อนของ
ประชาชน หากเป็นไปได้ครั้งต่อไปให้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในเทศบาลฯมีกี่เรื่อง
และได้ด าเนินการไปแล้วกี่เรื่อง เป็นที่พึงพอใจของพ่ีน้องประชาชนมากน้อยเพียงใด ถ้าเรื่องใดที่ส าคัญเรา
อาจจะต้องช่วยกัน ฝ่ายบริหาร , ฝ่ายสภาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มันจะเป็นภาพที่เรามองเห็นภาพไป
ด้วยกัน ประการที่ ๓ การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ถ้าในแต่ละส านัก กอง ฝ่าย มีความคิดริเริ่ม
อะไรในเชิงรุก ให้ฝ่ายบริหารได้น าเสนอว่ามีกิจกรรมเชิงรุกของส านัก กอง ฝ่ายนั้นในเชิงรุกเพ่ือจะได้เป็น
กระตุ้นจูงใจให้ฝ่ายปฏิบัติการมีความคิดริเริ่มที่จะท าให้เทศบาลฯเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า อนาคตเราจะมี
เทศบาลนครขามใหญ่เป็นคู่แข่งก็ต้องมีการแสดงฝีมือว่าใครจะเดินไปข้างหน้ามากกว่ากัน  แต่ถ้าเราร่วมมือ
กัน สิ่งที่สภาฯเสนอและน าไปสู่การปฏิบัติ สิ่งที่พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนและได้รับการแก้ไขก็จะเกิดเป็นสิ่ง
ดีๆ ตามมาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็มีก าลังในการท างานต่อไป 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองครับ 
นายประชา     กิจตรงศิริ      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สืบเนื่องจากท่านสมาชิกได้พูดถึงเรื่อง
สวน ๑๑ ไร่ และการจัดเก็บขยะ ต้องขอกราบขอบคุณท่านที่ได้ติดตามงานและได้พบเจอกับท่านสมาชิกสภา
กันบ่อยครั้ง ในพ้ืนที่เขต ๔  ผมขออธิบายเป็นภาพกว้างๆ ว่าในช่วงการท างาน ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา เราได้รับ
นโยบายจากท่านนายกเทศมนตรี  ในเรื่องของการปัดกวาดถนน  เดิมทีเราจะท าเฉพาะถนนใหญ่แต่ตอนหลัง
เราได้มีการพูดคุยกันว่าปริมาณงานที่เจ้าหน้าที่ท าอยู่มันไม่เหมาะสมกับค่าตอบแทนซึ่งช่วงแรกก็เกิดความ
ขัดแย้งกันพอสมควรอยู่แต่เราก็พยายามอธิบายว่าต้องเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเราก็สามารถใช้ก าลังคนไปอยู่ดูแล
ในซอยได้ท่ีเป็นซอยหลักๆ ในเรื่องการจัดเก็บขยะในช่วงเวลา ๒ ปี เราได้รับรถขยะเพ่ิมขึ้นจนสามารถจัดเก็บ
ขยะได้ทุกวันทุกพ้ืนที่ ณ วันนี้ขยะตกค้างก็มีปริมาณที่น้อยลงแม้กระทั่งเรื่องร้องเรียนเรื่องขยะตกค้ างก็มี
ปริมาณน้อยลงมาก ในเรื่องสวน ๑๑ ไร่ ได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วเรื่องการวาง มาสเตอร์แพน ของสวน ๑๑ 
ไร่ เราแบ่งออกเป็น ๔ โซนก็คือโซนที่ ๑ คือเรือนเพาะช าโซนที่ ๒ เป็นส่วนของส านักการช่าง  โซนที่ ๓ เป็น
ส่วนของการซ่อมบ ารุง  โซนที่๔ ก็เป็นของกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของรถเก่าที่ขายทอดตลาดเรา
ก็ขายไปได้เยอะแล้วส่วนที่เหลือก็รอการขายทอดตลาด เพราะฉะนั้นตอนนี้ 



๑๒ 
 

สวน ๑๑ ไร่ เรายังไม่ได้ท าอะไรเพียงแค่ซ่อมบ ารุงไปก่อน เพราะเราคิดว่าเราจะมีโครงการใหญ่ที่จะมาลงตรง
นี้ และอนาคตเราคิดว่าสวนเพาะช าเหล่านี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆที่จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องพันธุ์ไม้ต่างๆ 
ที่เราได้เพาะช าในเรือนเพาะตรงนี้ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือส านักการช่างส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่ตลาดใหญ่ ถ้าเรา
สามารถพัฒนาตลาดใหญ่ให้สมบูรณ์ได้เราก็จะย้ายส านักการช่างทั้งหมดมาอยู่สวน ๑๑ ไร่ และเอากอง
สาธารณสุขไปอยู่พ้ืนที่ ๔๒ ไร่ ริมแม่น้ ามูล ได้มีการพูดคุยกันในแบบกว้างแล้วส่วนเรื่องรายละเอียดแบบรอ
ทางส านักการช่างออกแบบ ขอกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบไว้เบื้องต้นและต้องขอขอบคุณในหลายๆ
เรื่องท่ีให้ค าชี้แนะและเป็นหูเป็นตาคอยตรวจสอบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับ  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝากทางฝ่ายเลขานุการฯ ในเรื่องเพ่ือทราบ ในการบริหารจัดการงบประมาณที่สภาฯได้อนุมัติไปแล้ว
ได้มีการด าเนินการถึงขั้นตอนไหนอยากให้น าเรียนต่อสภาฯเพ่ือทราบทุกครั้ง เรื่องที่ ๒ การบริหารจัดการ
พ้ืนที่สวน ๑๑ ไร่ เรื่องท่ี ๓ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน และเรื่องที่สมาชิกสภาฯ
พบปะประชาชน ให้มีในวาระการประชุมคราวหน้า และกิจกรรมการท างานรูปแบบใหม่ของ ส านัก กอง ฝ่าย 
เนื่องจากวันนี้มีญัตติเป็นจ านวนมากที่ต้องมีการพิจาณา จึงขอให้น าเรื่องเพ่ือทราบไปในการประชุมฯคราว
ถัดไปครับ / เชิญท่านไพฑูรย์ 
นายไพฑูรย์    พรหมสอน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผมขออนุญาตที่ประชุมบรรจุเรื่องเพ่ือทราบเข้าไปอีกเรื่องคือเรื่อง
ความคืบหน้าของลานขวัญเมืองครับ  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สรุปว่าเป็น ๔ เรื่อง ครับที่จะน าเข้ามาบรรจุเป็นเรื่องเพ่ือทราบในคราวประชุมครั้งต่อไปเพ่ือให้ที่
ประชุมได้รับทราบ คือ เรื่องท่ี๑. การบริหารจัดการงบประมาณที่สภาฯได้อนุมัติไปแล้วได้มีการด าเนินการถึง
ขั้นตอนไหนอย่าง เรื่องที่๒. การบริหารจัดการพ้ืนที่สวน ๑๑ ไร่ เรื่องที่๓. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน  เรื่องที่๔. ความคืบหน้าของลานขวัญเมือง เรื่องที่๕. สมาชิกสภาพบประชาชน / 
เชิญท่านอ าไพวรรณ ครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพ่ือเป็นการต่อเนื่องขออนุญาตเรื่องลานขวัญเมือง            
ขออนุญาตขยายความเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ ตอนนี้ พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ได้
ประกาศใช้แล้วในราชกิจจานุเบกษา ประเด็นที่เราได้อภิปรายกันไว้สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
แรก ครั้งที่  ๒ เมื่อวันที่  ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ คือเงินงบประมาณที่ เรากันไว้ในปีงบประมาณ                
พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติ หรือจ่ายขาดจากเงินสะสม  ท าไปแล้วอย่างไรและ
เหลือด าเนินการไปถึงไหนอย่างไรมีแผนการด าเนินงานอย่างไร และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
พ.ศ.๒๕๖๓ ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว มันควรจะมีแผนและรายงานเป็นไปตามแผนหรือไม่อย่างไร ถ้า 
 



๑๓ 
 
ไม่เป็นไปตามแผนมันติดประเด็นปัญหาอุปสรรคอะไรจะได้ช่วยกันแก้ไข ประชุมคราวต่อไปขอให้น าข้อมูล
รายงานต่อที่ประชุมสภาฯด้วยค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่องเพ่ือทราบขอให้เจ้าที่ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามที่ท่านสมาชิกเสนอแนะด้วยครับผ่านนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา   
๔.๑ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

                                                  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)  (ส านักการช่าง)  
                                                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 ๔.๒ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                                     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ (ส านักการช่าง) 
                                                     (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๓ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินก่อสร้าง โครงการ 
                                                     ปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี ๔  
                                                     (ช่วงถนนธรรมวิธี – ล ารางนาควาย)  (ส านักการช่าง)                                                        
                                                     (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๔ ญัตติ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                                     พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา 
                                                     แอสพัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ ๑๑  (ส านักการช่าง) 
                                                     (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

  ๔.๕ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง  
                                                     โครงการปรับปรุงถนน คสล. แลระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง ๗   
                                                     (ส านักการช่าง)  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๖ ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                                                    ให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (ส านักการช่าง)  
                                                    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๗ ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                                                    ให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (ส านักปลัดเทศบาล)  
                                                    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

  ๔.๘ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                                    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในงบประมาณรายจ่าย 
                                                    ประจ าปี ๒๕๖๓  (ส านักปลัดเทศบาล)  
                                                    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 



๑๔ 
                                                     

  ๔.๙ ญัตติ   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                                                 ให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
                                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                 ๔.๑๐ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
                                                 หมวดค่าครุภัณฑ์ ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓                                             
                                                 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
                                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                ๔.๑๑ ญัตติ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                                  พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส านักการศึกษา)  
                                                  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                ๔.๑๒ ญัตติ   ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดการก่อสร้าง (ปรับรูปแบบท่อระบายน้ า)  
                                                  และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า 
                                                  บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง(ส านักการช่าง)  
                                                  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา เราจะพิจารณาเป็นรายญัตติฯ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ 
ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาด
เงินสะสม) (ส านักการช่าง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญท่านนายกฯครับ 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงค์ขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      (จ่ายขาดเงิน
สะสม)  ในส่วนของส านักการช่าง  ตามที่สภาฯได้อนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน  เขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน  47  โครงการ เป็นเงินจ านวน 94,271,700บาท (เก้าสิบสี่ล้านสองแสนเจ็ด
หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายงานมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25  เมษายน  2562 เวลา 10.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพ่ือขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  (จ่ายขาดเงินสะสม) ใน
ส่วนของหน่วยงานส านักการช่าง รายจ่ายเพ่ือการลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน  เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  จ านวน  4 
โครงการ เนื่องรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณโครงการไม่ตรงกับรายละเอียดในแบบแปลน แต่แบบแปลน
และประมาณราคาถูกต้อง เพ่ือให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวมีความถูกต้องและสามารถด าเนินการก่อสร้างได้
และเพ่ือให้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ส านักการช่าง จึงขออนุมัติแก้ไขค าแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตามรายละเอียด  จ านวน  4  โครงการ  
เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง  ดังนี้ 



๑๕ 
 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 
โครงการล าดับที่  9   โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ 5 
งบประมาณ  181,500.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า  150 วัตต์ 
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน ๙ ชุด 
     

 
โครงการล าดับที่  9   โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ 5 
งบประมาณ 181,500.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า  150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ  จ านวน   8  ชุด 

 

 
โครงการล าดับที่ 10 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1  
งบประมาณ 207,300.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 8 ชุด 
  

 
โครงการล าดับท่ี 10  โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1  งบประมาณ 
207,300.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 9  ชุด 
  

 
โครงการล าดับที่ 12  โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟา้แสงสว่างภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ  
 9  งบประมาณ 554,700.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน  7  ชุด 
 

 
โครงการล าดับที่ 12   โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ  9  
งบประมาณ 554,700.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน  24  ชุด 
 

 

 โครงการล าดับที่ 22   โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห์  11 
งบประมาณ 1,134,900.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน  8  ชุด 
 

 

โครงการล าดับที่ 22   โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห์  11 
งบประมาณ 1,134,900.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน   50 ชุด 
 

 
 



๑๖ 
  
 ดังนั้น  เพ่ือให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยสามารถด าเนินการก่อสร้างได้
ตามแบบแปลนที่ถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติ มถึง (ฉบับที่ 2,3) 
พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาต่อไป ดิฉันขอมอบท่านปลัดอัมพล  ทองพุ เป็นผู้ชี้แจงเนื่องจากท่าน
เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
นายอัมพล     ทองพุ       ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายอัมพล  ทองพุ   ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ในระเบียบวาระที่  ๔.๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม) ของส านักการช่าง มีโครงการทั้งหมดที่จะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง มี ๔ โครงการ  
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 
โครงการล าดับที่  9   โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ 5 
งบประมาณ  181,500.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า  150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน ๙  ชุด 
     

 
โครงการล าดับที่  9   โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ 5 
งบประมาณ 181,500.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดต้ังโคม LED  ไม่น้อยกว่า  150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ  จ านวน     8  ชุด 
 

 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 
โครงการล าดับที่ 10 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1  
งบประมาณ 207,300.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดต้ังโคม LED  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 8 ชุด 
  

 
โครงการล าดับที่ 10  โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1  งบประมาณ 
207,300.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 9  ชุด 
  

 



๑๗ 
 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 
โครงการล าดับที่ 12  โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ  
 9  งบประมาณ 554,700.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ 
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน  7  ชุด 
 

 
โครงการล าดับที่ 12   โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ  9  
งบประมาณ 554,700.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน  24  ชุด 
 

 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 
 โครงการล าดับที่ 22   โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห์  11 
งบประมาณ 1,134,900.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน  8  ชุด 
 

 
โครงการล าดับที่ 22   โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน เขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห์  11 
งบประมาณ 1,134,900.-บาท 
    - รื้อถอนดวงโคมเดิม 
    - ติดตั้งโคม LED  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต ์
    - อุปกรณ์ประกอบ จ านวน   50 ชุด 
 

 
ทั้ง ๔ โครงการเป็นการขอแก้ไขความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดท าญัตติ และตรวจพบในขั้นตอนการ
ส ารวจพ้ืนที่ก่อสร้างก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรายละเอียดค าชี้แจงไม่ตรงกับแบบแปลนในส่วนของ
อุปกรณ์ประกอบ ถ้าสมาชิกท่านจะอภิปรายยินดีที่จะรับฟังก่อนจะมีการลงมติครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล       
นครอุบลราชธานี ในการแก้ไขต้องมีการใส่เหตุผลความจ าเป็นในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เพราะ
ตอนที่สภาฯอนุมัติไปก็ได้มีการดูแบบแปลนเรียบร้อยแล้วและมีการอภิปรายกันค่อนข้างเยอะพอสมควร
อาจจะเป็นเหตุที่กว้างพอสมควรค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ 



๑๘ 
 
นายประสงค์     จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์   
จันจ าปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมมีความคิดเห็นตรงกับท่านอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์
ประการหนึ่งก็คือบ่งบอกถึงความไมร่อบคอบของเราถ้าข้อมูลไม่ตรงกันและผิดกันมากขนาดนี้ ถ้าเป็นไปได้ให้
ใส่เหตุผลลงไปด้วยว่าเพราะอะไร ประการที่สอง เรื่องจ านวนต่อหน่วยควรจะเท่ากันหรือไม่หรือตามพ้ืนที่ที่
แตกต่าง ถ้าอยู่ในมาตรฐานเดียวกันราคาน่าจะไม่ต่างกันมากขอเรียนถามต่อที่ประชุมฯว่าท าไมราคาต่อ
หนว่ยจึงแตกต่างกันครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯครับ 
นางสาวสมปรารถนา     วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านสมาชิก ขออนุญาตให้นายช่างทองพูน เอิบสุข        
เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงค่ะ 
นายทองพูน    เอิบสุข    นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทองพูน    
เอิบสุข นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ขอน าเรียนเรื่องความคลาดเคลื่อนตัวเลขของโคม LED เกิดจากความผิดพลาด
ของเจ้าหน้าที่ผู้ประมาณการ และเรื่องรายละเอียดต่อหน่วยคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันเราใช้การค านวณจุดต่อจุด
เท่ากันแต่บริเวณก่อสร้างบางจุดต่างกันคือบางจุดจะต้องติดตั้งเสา คสล. ใหม่ราคาก็จะคลาดเคลื่อนไปจากตัว
เลขที่ประมาณการ ขอชี้แจงเบื้องต้นครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขออนุญาตให้เพ่ิมรายละเอียดเหตุผลเพ่ือความชัดเจนเพราะ
ในแต่ละโครงการที่ขอแก้ไข มีวงเงินงบประมาณเท่าเดิมแต่จ านวนอุปกรณ์ประกอบที่มีความคลาดเคลื่อนจะ
ด้วยเหตุใดก็ตามขอให้ท่านใส่เหตุผลความจ าเป็นลงไปด้วยเพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจสอบ     
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ให้ท่านระบุเหตุผลความจ าเป็นลงไปในญัตติฯด้วย เพราะท้ัง ๔ โครงการนี้สภาฯได้อนุมัติไปแล้ว เรา
ก าลังท าเรื่องท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้สามารถด าเนินการได้ ตัวอย่างเช่นโครงการที่ ๒๒ วงเงินงบประมาณ 
๑,๑๓๔,๙๐๐ บาท แต่ท่านด าเนินการได้แค่ ๘ ชุด ความน่าจะเป็นไม่น่าเป็นไปได้ เพราะวงเงินค่อนข้างเยอะ
แต่ท่านด าเนินการได้แค่ ๘ ชุด แต่ท่านได้ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ๕๐ ชุด อาจจะเกิดจากการรีบเร่งหรือด้วย
เหตุผลใดก็ตามขอให้ท่านใส่เหตุผลความจ าเป็นลงไปในญัตติฯด้วย / เชิญท่านไพฑูรย์ พรหมสอน ครับ 

 
 



๑๙ 
 

นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ 
พรหมสอน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนที่เราจะมีการประชุมสภาฯ เราก็มีการพูดคุยกันมาก
พอสมควร เป็นความไม่สบายใจตามที่ท่านอ าไพวรรณ  และท่านประสงค์  ได้ตั้งข้อสังเกต สิ่งที่เราเห็นในการ
เสนอของบประมาณที่น าเข้ามาก็มีการพูดคุยเห็นชอบด้วยหลักการและเหตุผลในสภาฯแห่งนี้กันมาแล้ว แต่
พอมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น โครงการที่ ๑๒ กับโครงการที่ ๒๒ ความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์
ประกอบมีความแตกต่างค่อนข้างมาก จึงอยากให้ระบุข้อมูลเหตุผลให้ชัดเจนว่าเป็นเพราะเหตุใด เพ่ือความ
สบายใจในการท าหน้าที่ของทุกฝ่าย ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์   
จันจ าปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เหตุผลที่ท่านแจ้งทางสภาฯก็คือ เรื่องของราคาต่อหน่วยก็
เป็นเพราะระยะห่างของเสาไฟแต่ละจุดแตกต่างกันก็เป็นเรื่องปกติเรายอมรับได้ และเรื่องพิมพ์ตัวเลขผิด
อาจจะมีข้อซักถามว่าท าไมสมาชิกสภาฯ สิบกว่าท่านไม่ท้วงติงตั้งแต่แรก  แต่เมื่ อสภาฯก็ได้อนุมัติไปแล้วก็
เป็นสิ่งที่ทางสมาชิกล าบากใจ จะเป็นไปได้หรือไม่ให้ใส่เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ข้อมูลผิด ก็หาทางออก
ร่วมกันครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านภพครับ 
นายภพ       ภูสมปอง       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพ กระผมนายภพ  ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาล            
นครอุบลราชธานี อยากจะสอบถามไปยังฝ่ายบริหารว่างานประมาณการราคางานก่อสร้างของทุกโครงการนี้ 
ได้เป็นไปตามที่ได้ขอแก้ไขหรือว่าพ่ึงมาคิดได้ว่าต้องเป็นไปตามที่ขอแก้ไขใหม่ภายหลัง ในการประมาณการ
ราคาที่น าเข้าสภาฯในครั้งก่อนที่สภาฯได้อนุมัติไปแล้ว เป็นไปตามจ านวนอุปกรณ์ประกอบที่ขอแก้ไข ใหม่ 
หรือไม่ขอให้ท่านชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาต่อไปครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯครับ 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันขอมอบให้ผอ.ส านักการช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

 
 



๒๐ 
 
นายนเรต     ศรีเมือง     ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายนเรต  ศรีเมือง  ผู้อ านวยการส านักการช่างขอ
เรียนชี้แจงว่าเนื่องจากเกิดการผิดพลาดจากการพิมพ์ขณะที่เราจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ต้องมีการส ารวจ
และท ารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด เพ่ือป้องกันความผิดพลาดก่อนที่หน่วย
ตรวจสอบต่างๆจะมาเจอเอง ในเรื่องการพิมพ์ข้อมูลผิดเรามาตรวจพบภายหลังคราวหน้าเราจะให้เจ้าหน้าที่
รอบคอบมากกว่านี้ ส่วนเรื่องราคากลางเราก็มีคณะกรรมการก าหนดราคากลางอย่างน้อย ๓ ท่าน ก็ได้เจอ
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการจึงน าเรียนมาขอแก้ไขค าชี้แจงใหม่ ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ครับ 
นางประสงค์     จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพ่ือความชัดเจนและการแก้ไขอย่างถูกต้องกระท าโดยสุจริต
ของพวกเรา ในโครงการล าดับที่ ๑๒ และโครงการล าดับที่ ๒๒  จ านวนอุปกรณ์ประกอบที่เพ่ิมขึ้นนี้แสดงว่า
ระยะทางในการด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างมันแตกต่างกันใช่หรือไม่ หากเป็นไปได้ให้ฝ่าย
บริหารระบุไปเลยว่าใช้ระยะทางในการด าเนินการเท่าไหร่มีจ าเป็นต้องมีการด าเนินการทั้งหมดกี่จุดใช้เป็น
หลักฐานที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการค านวณผิดเพื่อความชัดเจนกันทุกฝ่ายครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านปลัดฯครับ 
นายอัมพล       ทองพุ        เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิก กระผมนายอัมพล ทองพุ ในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ  ผมขอน าเรียนเพ่ิมเติมก็คือสิ่งที่น าเข้ามาขอแก้ไขในวันนี้เป็นข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการ
ออกส ารวจออกแบบในตอนที่จะขอเสนอเข้าอนุมัติโครงการหรือความเห็นชอบจากสภาฯ อาจเป็นเพราะ
รีบเร่งและหลายโครงการความละเอียดรอบคอบอาจจะยังไม่ดีพอ เลยท าให้เกิดข้อผิดพลาดมีหลายญัตติที่มี
ข้อผิดพลาดแบบเดียวกันนี้ แต่ฝ่ายบริหารและส านักการช่างก็ไม่นิ่งนอนใจ ก่อนที่จะด าเนินการให้ดูใน
รายละเอียดอีกรอบหนึ่ง เพราะถ้าจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วจะแก้ไขไม่ไดห้ลายโครงการก็เรียบร้อยไม่มีปัญหา แต่ก็
บางโครงการที่น ามาขอแก้ไขเนื่องจากมีปัญหาหลายๆอย่าง เช่น เรื่องของการส ารวจ , เรื่องของพ่ีน้อง
ประชาชนไม่อยากได้หรืออยากได้เพ่ิมเติม และเรื่องส าคัญคือรูปแบบรายการในแบบแปลนกับใบรายการที่
สรุปหน้า ไม่ตรงกันก็คืองบประมาณในแบบแปลนถูกต้องแต่มาลงจ านวนชุดไม่ถูกต้อง ดังนั้นก่อนที่จะ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อมีคณะกรรมการตรวจเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะด าเนินการต่อ 
ก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ผมในฐานะหัวหน้าพนักงานก็ได้ก าชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วเรื่อง
ความรอบคอบเพราะการน าเรื่องนี้สู่สภาฯ เป็นการแสดงถึงความบกพร่องในการท างานไม่รอบคอบของเรา 
แต่เราก็มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขก่อนที่จะมีการด าเนินการต่อไป ถ้าไม่มีการแก้ไขก็ต้องยกเลิกโครงการไป
แล้วมาตั้งใหม่ภายหลังก็จะช้าไปอีกครับ 



๒๑ 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตเสนอให้
บันทึกในรายงานการประชุมฯให้ชัดว่า ให้เพิ่มเหตุผลความจ าเป็นในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงของแต่
ละโครงการลงไปในรายงานการประชุมฯ ในส่วนของท่านประสงค์ที่ตั้งข้อสังเกตว่าการด าเนินปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลฯ ในแต่ละรายการท าไมราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในรายการการ
เปลี่ยนแปลงต้องมีความแตกต่างกันบ้างให้เห็นชัดเจนเพราะราคาไม่เหมือนกันค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขอเรียนเสริมจากท่านอ าไพวรรณ  ให้เป็นการหาทางออก
ร่วมกันให้ปรากฏหลักฐานในสภาฯแห่งนี้   อยากจะเสนอที่ประชุมฯว่าให้เพ่ิมช่องเหตุผลอีกช่องหนึ่ง        
ดังนี้ช่องที่ ๑ เป็นช่องข้อความเดิม ช่องที่ ๒ เป็นช่องข้อความใหม่ ช่องที่ ๓ เป็นช่องเหตุผล ให้ทางฝ่าย
บริหารใส่เหตุผลความจ าเป็นที่ท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจากจ านวนอุปกรณ์ประกอบ เป็นราย
โครงการ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ครับ  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านชัยโรจน์ ครับ 
นายชัยโรจน์  สินธุพุฒิพงศ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยโรจน์  
สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ผมขอเสนอว่าเพ่ือความสบายใจของท่านสมาชิก         
ผมคิดว่าน่าจะให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลผิดพลาดน่าจะเป็นเหตุผลที่มีน้ าหนักกว่าครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
น.อ.บุญมี    สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้บริหารทุกท่าน เรามาหาเหตุผลและ
ข้อสังเกตร่วมกัน มี ๒ โครงการคือ โครงการที่ ๑๒ กับโครงการที่ ๒๒ เราอนุมัติเมื่อเดือนเมษายน          
พ.ศ.๒๕๖๒ ถ้าเราปล่อยให้ตกไป กับการเสี่ยงในเรื่องของการโดนตรวจสอบกับเหตุผลที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง
มา ขอหารือร่วมกันว่าเราจะปล่อยให้ตกไปแล้วน าเข้ามาใหม่ เพราะเป็นโครงการที่เราท าประชาคม 
 

 
 



๒๒ 
 
แล้วและมีญัตติอีก ๓ - ๔ ญัตติที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเข้ามาในลักษณะเดียวกันขอให้ท่านพิจารณา
ด้วยครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ส าหรับโครงที่ ๑๒ กับโครงการที่ ๒๒ มีความจ าเป็นหรือที่ต้องด าเนินไปพร้อมกัน /เชิญท่านนายกฯ
ครับ 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับโครงการที่น าเข้า
มาเป็นโครงการใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม และเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและได้ผ่านการท า
ประชาคมมาเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่าคราวนี้เกิดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่ท าเอกสาร จึงน าเข้าสภาฯ
เพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง และเรื่องของการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเทศบาลฯจะได้
ขับเคลื่อนต่อไป ดิฉันในฐานะนายกเทศมนตรี ต้องกราบขออภัยกับทางท่านสมาชิกด้วยที่ไม่มีความรอบคอบ
ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดก่อน ในคราวต่อไปจะเพ่ิมความรอบคอบให้มากกว่านี้เพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดแบบนี้ขึ้นอีก และยังมีอีก ๒ – ๓ ญัตติที่ต้องน าเข้ามาขอแก้ไขตามที่ท่านปลัดฯได้เรียนไว้
เบื้องต้น ดิฉันต้องขอกราบขออภัยต่อท่านสมาชิกด้วย และกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ให้ความกรุณา
อยากจะให้บ้านเมืองของเราขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไป จึงไม่อยากให้ยกเลิกหรือเลื่อนการพิจารณาเป็น
ครั้งต่อไปค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
น.อ.บุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงด้วยเหตุและผล ถ้าท่านประธานสภาฯ
ลงมติตอนนี้ และยังมีอีก ๒ – ๓ ญัตติ แต่ท่านสมาชิกได้อภิปรายแล้วว่าไม่สบายใจหรือไม่เห็นด้วย ถ้าสภาฯ
มีมติเห็นชอบ, มีเสียงงดออกเสียง และเสียงไม่เห็นด้วย ในญัตติฯนี้ ถ้ามีการบันทึกลงไปในรายงานการ
ประชุมฯ จะมีเสียงที่แตกต่าง ก็จะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบการท างานของเรา เช่นภาคประชาชน 
ภาครัฐ และที่ส าคัญพวกที่ไม่อยากให้เราเทศบาลฯมีผลงาน ญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอเข้าสภาฯมา เมื่อสภาฯ
อนุมัติแล้วทางสมาชิกต้องรับภาระหนักเลย เพราะต้องคอยติดตามตรวจสอบและลงพ้ืนที่ติดตามการท างาน
โครงการที่อนุมัติไปแล้ว หาทางออกร่วมกันให้ถูกต้องและไม่เกิดผลเสียกับทุกฝ่ายไม่ต้องรีบร้อนครับตัดสินใจ
รอบคอบให้ดีก่อนลงมติครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นายอัมพล     ทองพุ        เลขานุการสภาฯเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล  ทองพุ      
ในฐานะเจ้าหน้างบประมาณ ขอน าเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท า ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ในระเบียบฯให้ความส าคัญของสภาฯเพราะงบประมาณตรงนี้มีผลกระทบ
ต่อพ่ีน้องประชาชน ดังนี้ท่านนายกฯก็ต้องเห็นด้วยและสภาฯก็ต้องเห็นด้วยแต่ในระเบียบก็ไม่ได้ระบุว่าการที่
จะน ามาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อสภาฯต้องมีสาเหตุมาจากอะไร คือตอนนี้สภาฯก าลังพิจารณาเรื่องที่จะมา
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงคือเหตุเกิดจากอะไร มันสมควรหรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับแล้วว่าเป็น
ข้อผิดพลาดของทางเจ้าหน้าที่เองที่พิมพ์ข้อมูลผิด บางทีพิมพ์หลายๆโครงการก๊อปข้อมูลข้างบนวางและลืม
แก้ไขตัวเลข เปลี่ยนแต่ตัวเลขยอดเงินงบประมาณเกิดจากความไม่รอบคอบของเจ้าหน้าที่  มาตรวจสอบเจอ
ตอนขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องน าเข้ามาเพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อสภาฯให้มันถูกต้อง เพราะระเบียบก็
สามารถให้มีการแก้ไขได้ ถ้าน าไปเข้าใหม่ก็จะเกิดการร้องเรียนจากภาคประชาชนได้เพราะประชาชนรอให้
ทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จเพราะเขาเห็นโครงการเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว  ผมขอน าเรียนให้ท่าน
สมาชิกได้ทราบครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์     พรหมสอน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ที่ผมฟังมี ๒ ส่วน  ส่วนที่ ๑ เป็นข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่     
สว่นที่ ๒ สภาพจริงที่หน้างานไม่สอดคล้องกับที่สภาฯเห็นชอบไป และมีการแก้ไขในเนื้องานและปริมาณงาน 
ความเห็นของท่านอ าไพวรรณ , ข้อสังเกตของท่านประสงค์  และสมาชิกสภาฯหลายท่าน ผมมองว่าเราน่าจะ
มีทางออกร่วมกัน ในข้อความเดิมทีท่่านใหท้างสภาฯเห็นชอบ ก็แสดงให้เห็นว่าสภาฯเห็นชอบในข้อความเดิม  
ข้อความใหม่เราก็อยากให้ที่ประชุมฯได้รับทราบเป็นเหตุผลในเชิงประจักษ์ในที่นี้ว่าที่เราเห็นชอบด้วยเหตุด้วย
ผลในครั้งนั้นมันผิดพลาดคลาดเคลื่อนและแก้ไขน าไปสู่ความถูกต้องคุ้มค่าต่อประโยชน์สาธารณะมากกว่า 
ท่านสมาชิกทุกท่านมีวุฒิภาวะอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเราสนับสนุนเต็มที่ ตามหลักความถูกต้อง ฉะนั้นถ้ามี
เหตุผลปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนในการประชุมฯครั้งนี้ เราก็เห็นชอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ประโยชน์ก็
เกิดกับประชาชนในเขตเทศบาลฯแน่นอน และทุกคนก็ปลอดภัยในการท าหน้าที่ก็อยากตั้งเป็นข้อสังเกตครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอพักประชุม ๑๐ นาทีครับ 

 
***** พักการประชุม ๑๐ นาที ***** 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น. 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการครับ 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล    
ทองพุ  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในช่วงพัก ๑๐ นาที เราได้คุยกันนอกรอบเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ญัตติฯดังกล่าวที่มีการอภิปรายไปเมื่อสักครู่ ระหว่างเอกสารรูปแบบประมาณการก่อสร้างกับรายละเอียดที่
อยู่ในญัตติฯเป็นค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ในการอนุมัติงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรืองบจ่ายขาดเงินสะสม ต้องผ่านสภาฯอยู่แล้ว ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] หมวด 
๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับ
หรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท า ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น พอถึงขั้นการปฏิบัติก็จะมีการแก้ไข
รายละเอียดต่างๆอยู่แล้ว บางโครงการที่มีปัญหาและไม่สามารถด าเนินการได้ อาจจะเกิดจากข้อผิดพลาด
หลายอย่าง คือแบบแปลนประมาณการราคาที่น าเข้าให้สภาฯอนุมัติเมื่อคราวก่อนเป็นรายละเอียดที่ถูกต้อง
แล้ว แต่รายละเอียดค าชี้แจงไม่ตรงกับแบบแปลนตรงนี้ เพราะการพิมพ์รายละเอียดเป็นการพิมพ์ในระบบใน
โปรแกรม Excel ในคอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ใส่ข้อมูลและไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อย
การเสนอผู้บังคับบัญชาไปตามสายชั้นการบังคับบัญชาจนถึงสภาฯที่อนุมัติเห็นชอบโครงการ แต่แบบแปลน
ประมาณการราคาเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการค านวณและประมวลผลข้อมูลจึงข้อมูลจึงออกมา
ถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน เมื่อมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็ต้องมีการน าเข้ามาขอแก้ไขต่อสภาฯเพ่ืออนุมัติ
เห็นชอบอีกครั้งตามระเบียบฯ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท า ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงก็เพ่ือถูกต้องตามระเบียบฯดังกล่าว ผมขอ
น าเรียนเพิ่มเติมครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์    จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ที่ท่านสมาชิกได้ปรึกษานอกและท่านเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงก็
เป็นสิ่งที่เข้าใจชัดเจนที่เราต้องการให้เกิดขึ้น ตามที่ท่านไพฑูรย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีเหตุผลประกอบที่
ชัดเจนขึ้น ตามข้อผิดพลาดตามที่ท่านเลขานุการฯได้ชี้แจง ให้ท่านบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษ ร           
ทางสมาชิกก็มีความยินดีเพ่ือจะได้เป็นประโยชน์แก่ทางเทศบาลฯของเราด้วยครับ  
 
 



๒๕ 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอคือให้ใส่เหตุผลความจ าเป็นลงไปในแต่ละโครงการเพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงครับ / มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ / ถ้าไม่มีขอพักการประชุม
เพ่ือรับประทานอาหารเที่ยงก่อนครับและค่อยมาลงมติตอนช่วงบ่ายจะได้ปรึกษาหารือช่วง รับประทาน
อาหารไปด้วยเพ่ือให้เกิดความสบายใจกันทุกฝ่าย / ขอพักการประชุมรับประทานอาหารแล้วเข้าประชุมกัน
อีกเวลา ๑๒.๓๐น. ครับ  
 

พักการประชุมฯ รับประทานอาหาร 
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อท่านสมาชิกทุกท่านพร้อมแล้วก็เข้าวาระการประชุมต่อ เมื่อช่วงเช้าเราพิจารณา ๔.๑ เรื่อง ขอ
เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงิน
สะสม) ของส านักการช่าง มีโครงการทั้งหมดที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง มี ๔ โครงการ / ตามที่ท่าน
สมาชิกได้อภิปรายไว้ในช่วงเช้า / มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล      
นครอุบลราชธานี ขอเสนอว่าให้เจ้าหน้าที่ไปเพ่ิมเติมรายละเอียดตารางเหตุผลในแต่ละโครงการก่อนแล้ว
น าเข้ามาพิจารณาในครั้งต่อไป  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์    พรหมสอน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ท่านอ าไพวรรณ และสมาชิกได้ปรึกษากันแล้วว่าใน
ประเด็นของระเบียบวาระที่ ๔.๑ โดยหลักการแล้วไม่น่าจะมีเรื่องที่น่าเป็นห่วง แต่เพียงวิธีการเพ่ือให้เกิด
ความรอบคอบและรัดกุมให้มีข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นที่ประจักษ์ ในรายงานการประชุมฯ ทางสมาชิก
ก็เห็นด้วยกับทางท่านอ าไพวรรณที่ต้องการให้ทางฝ่ายบริหารได้น าญัตติฯไปแก้ไขรายละเอียดในช่องของ
เหตุผลให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนตามที่ท่านสมาชิกเสนอ และน าเข้ามาให้สภาฯพิจารณา ในครั้งต่อไปครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านชัยโรจน์ครับ 
นายชัยโรจน์    สินธุพุฒิพงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอเรียนถามไปฝ่ายบริหาร
ว่าถ้าเลื่อนการลงมติไปจะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่ครับ 
 

 



๒๖ 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มี ๒ ประเด็นที่ฝ่ายบริหารสามารถท าได้คือ ประเด็นแรกท่านไปพิมพ์รายละเอียดเหตุผลเพ่ิมเติม
และน ามาพิจารณาใหม่ในรายการสุดท้ายของเรื่องเพ่ือพิจารณา กับประเด็นที่ ๒ ท่านต้องถอนญัตติออกไป
และน าเข้ามาพิจารณาใหม่ในคราวประชุมต่อไป 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์  
นายประสงค์    จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายประสงค์  จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาล       
นครอุบลราชธานี  ถ้ามีการเลื่อนการลงมติไปในคราวประชุมครั้งต่อไป ตามที่ท่านชัยโรจน์ได้สอบถามจะมี
ผลกระทบอย่างไร ถ้าเลื่อนการลงมติแล้วไม่มีผลกระทบก็สามารถให้เลื่อนได้ แต่ถ้าเลื่อนการลงมติไปแล้วมี
ผลกระทบ ก็ให้ด าเนินการตามที่ท่านประธานได้เสนอให้น าไปพิมพ์รายละเอียดเหตุผลเพ่ิมเติมและน าไป
พิจารณาใหม่ในรายการสุดท้ายของเรื่องพิจารณาครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองนายกฯครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คือมีปัญหาในตัวรายละเอียดให้เรา
เพ่ิมเติมรายละเอียดค าชี้แจงให้ละเอียดยิ่งขึ้น ขอเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ ไปพิจารณาต่อจาก
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมรายละเอียดค าชี้แจงให้ชัดเจนขึ้นครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ / เชิญท่านชัยโรจน์ครับ 
นายชัยโรจน์     สินธุประสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเสนอให้เลื่อนการ
พิจารณา ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ไปพิจารณาต่อจากระเบียบวาระที ๔.๑๒ ครับ  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรองด้วยครับ / มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ถูกต้อง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ในการขอเลื่อนการ
พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ ไปพิจารณาต่อจากระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เป็นอ านาจของสภาฯ / มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ / ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
  

 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ไปพจิารณาต่อจาก 
                   ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารเพิ่มเติมรายละเอียดค าชี้แจง 
                   โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๖ เสียง  
 -  สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ ไปพิจารณาต่อจาก 
                   ระเบยีบวาระท่ี ๔.๑๒ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารเพิ่มเติมรายละเอียดค าชี้แจง 
                   โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี  
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 



๒๗ 
 
 

 
 

 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๔.๒ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓  หมวดค่าครุภัณฑ์ (ส านักการช่าง)   
                                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ (ส านักการช่าง) เชิญท่านนายกฯครับ 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่า ครุภัณฑ์  ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี      
มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
หมวดค่าครุภัณฑ์ ในส่วนของส านักการช่าง ตามที่สภาฯได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง  ตามที่ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนและแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในส่วน
ของหน่วยงานส านักการช่าง รายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่ารถยนต์บรรทุก  ชนิด 4 ล้อ  
พร้อมหลังคา เครื่องยนต์เบนซิน   มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,600 ซีซี   จ านวน  5  คัน ตามที่ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมและแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในการขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ  ว่าคุณลักษณะที่ปรากฏใน เทศบัญญัติ
ไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด  จะท าให้เสียเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สามารถหาครุภัณฑ์ดังกล่าวถูกต้อง
และสามารถด าเนินการจัดซื้อได้ เพ่ือให้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ส านักการช่าง จึงขอ
อนุมัติแก้ไขค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
            มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ ไปพิจารณาต่อจากระเบียบ   
วาระท่ี ๔.๑๒  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารเพิ่มเติมรายละเอียดค าชี้แจง                     



๒๘ 
 

                              ข้อความเดิม                          ข้อความใหม่ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  242 

- ค่ารถยนต์บรรทุก งบประมาณ 1,214,400
บาท 
 เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา  
เครื่องยนต์เบนซิน มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,600ซีซี จ านวน 3 คันๆละ 404,800.-
บาท  ส าหรับฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง จ านวน 1 
คัน และฝ่ายสาธารณูปโภค จ านวน 2 คัน  
ส านักการช่าง  
งานสวนสาธารณะ  243 
- ค่ารถยนต์บรรทุกงบประมาณ 404,800บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา  
เครื่องยนต์เบนซิน มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1 ,600 ซีซี จ านวน 1 คัน ส าหรับฝ่าย
สาธารณูปโภค  ส านักการช่าง  
 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   312 
- ค่ารถยนต์บรรทุกงบประมาณ 404,800บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้   ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา  
เครื่องยนต์เบนซิน มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1 ,600 ซีซี จ านวน 1 คัน ส าหรับฝ่าย
สาธารณูปโภค ส านักการช่าง  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  242 

- ค่ารถยนต์บรรทุก งบประมาณ 1,214,400บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  โดยมี
คุณลักษณะดั งนี้  ชนิ ด  4ล้ อ  พร้อมหลั งคา  
เครื่องยนต์เบนซิน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า1,300ซีซีจ านวน3 คันๆ ละ 404,800.-
บาท  ส าหรับฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง จ านวน 1 
คัน และฝ่ายสาธารณูปโภค จ านวน 2 คัน   
ส านักการช่าง  
 
งานสวนสาธารณะ  243 
- ค่ารถยนต์บรรทุก งบประมาณ 404,800บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา  
เครื่องยนต์เบนซิน 
มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,300 ซีซี
จ านวน 1 คัน ส าหรับฝ่ายสาธารณูปโภค   
ส านักการช่าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   312 

 - ค่ารถยนต์บรรทุก งบประมาณ 404,800บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  โดยมี
คุณลักษณะดั งนี้  ชนิด 4ล้อ  พร้อมหลั งคา  
เครื่องยนต์เบนซิน 
มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,300 ซีซี 
จ านวน 1 คัน ส าหรับฝ่ายสาธารณูปโภค   
ส านักการช่าง  

 
ดังนั้น เพ่ือให้รายการครุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถจัดซื้อได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัย

อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาต่อไป  ขอ
อนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงค่ะ 



๒๙ 
 
นายอัมพล    ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายอัมพล ทองพุ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ    
ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่า ครุภัณฑ์ ผู้บริหารมีความประสงค์จะขอแก้ไขค าชี้แจงรายละเอียด หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรถยนต์บรรทุก ชนิด ๔ ล้อ พร้อมหลังคา เครื่องยนต์เบนซิน จ านวน ๕ คัน ข้อความ
เดิมคือ มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี  แก้ไขเป็นข้อความใหม่ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า ๑,๓๐๐ ซีซี จึงขอแก้ไขรายละเอียดเพื่อให้คุณลักษณะตรงตามที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ / ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมครับ 
-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
-  สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี  

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี่ 
 

 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินก่อสร้าง โครงการ 
                                        ปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี ๔ (ช่วงถนนธรรมวิธี – ล ารางนาควาย)  
                                        (ส านักการช่าง)  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี ๔ (ช่วงถนนธรรมวิธี – ล ารางนาควาย) (ส านักการช่าง) เชิญท่านนายกฯ
ครับ 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงิน
ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี  4  (ช่วงถนนธรรมวิถี – ล ารางนาควาย)      

 ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 2 ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.2562 วันพุธที่  

ที่ประชุม 
            มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์        



๓๐ 
 
30 มกราคม  พ.ศ.2562 จ านวนรายการก่อสร้าง 27 โครงการ และครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ รวมเป็น
งบประมาณ 127,639,000บาท  มีโครงการก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว นั้น คือ โครงการปรับปรุงถนน คสล.  ซอยธรรมวิถี ๔ 
(ช่วงถนนธรรมวิธี – ล ารางนาควาย) งบประมาณก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ ทน.อบ 35/2563 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562 จ านวน 9,870,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายงานผลการ
ก่อสร้างโครงการฯดังกล่าว พบว่าพ้ืนที่ก่อสร้างได้เกิดปัญหาเรื่องการทับซ้อนการติดตั้งโคมไฟถนนพร้อม
หลอด ซึ่งทับซ้อนกับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี -ล ารางนาควาย) 
จ านวน 12 จุด ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงจ าเป็นต้องปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงิน ของ
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 4  (ช่วงถนนธรรมวิถี –   ล ารางนาควาย) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
  
        หลักการ 
 การปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี  4 (ช่วงถนนธรรม
วิถี – ล ารางนาควาย)  ถือปฏิบัติตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  3 ) พ.ศ.2543 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หมวด  
9 การท าสัญญา มาตรา 97  และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.4/32820 ลงวันที่ 1  สิงหาคม  2562    
           เหตุผล 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เทศบาล          
นครอุบลราชธานี  จึงขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง เรื่องการปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน โครงการ
ปรับปรุงถนน  คสล. ซอยธรรมวิถี  4  (ช่วงถนนธรรมวิถี – ล ารางนาควาย)  โดยปรับลดปริมาณงานการติดตั้งโคม
ไฟถนน จ านวน 12  ชุด และตัด-ลดราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน จ านวน 216,075.60.-บาท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นหกพันเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) ต่อ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีพิจารณา ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณาอนุมัติ  ขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาลฯเป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านปลัดฯครับ 
นายอัมพล      ทองพุ        เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายอัมพล ทองพุ           
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอเรียนชี้แจงในระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณ
งานและวงเงินก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี ๔ (ช่วงถนนธรรมวิธี – ล ารางนาควาย) 
ตามท่ีสภาฯได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันพุธ
ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น จ านวนรายการก่อสร้าง 27 โครงการ มีโครงการก่อสร้าง จ านวน 1 
โครงการที่เทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว คือ โครงการ
ปรับปรุงปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 4  (ช่วงถนนธรรมวิถี – ล ารางนาควาย)   งบประมาณก่อสร้างตาม
สัญญาเลขที่ ทน.อบ 35/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 9 ,870,000 บาท (เก้าล้านแปด
แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายงานผลการก่อสร้างโครงการฯดังกล่าว พบว่าพ้ืนที่ก่อสร้างได้ 

 



๓๑ 
 
เกิดปัญหาเรื่องการทับซ้อนการติดตั้งโคมไฟถนน พร้อมหลอด ซึ่งทับซ้อนกับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ซอยธรรมวิถี 4     (ถนนธรรมวิถี - ล ารางนาควาย) จ านวน 12 จุด ดังนั้น เทศบาล              
นครอุบลราชธานี จึงจ าเป็นต้องปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงิน จ านวน  ๒๑๖,๐๗๕.๖๐ บาท ของ
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 4  (ช่วงถนน    ธรรมวิถี –  ล ารางนาควาย) ตามเหตุผลดังกล่าวครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี ๔ (ช่วงถนนธรรมวิธี – ล ารางนาควาย) ได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว พบว่าพ้ืนที่ก่อสร้างได้เกิดปัญหาเรื่องการทับซ้อนการติดตั้งโคมไฟถนน
พร้อมหลอด ซึ่งทับซ้อนกับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี- ล ารางนาควาย) 
ให้ท่านเลขานุการฯชี้แจงเหตุผลครับ 
นายอัมพล      ทองพุ        เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตเรียนชี้แจงว่า มี ๒ โครงการคือ โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี – ล ารางนาควาย 
กับ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยธรรมวิถี ๔ – ล ารางนาควาย ซึ่งเป็นช่วงของถนนเดียวกัน   เป็น
โครงการที่ทับซ้อนกันเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้า จึงขอปรับลดปริมาณงานของโครงการปรับปรุงถนน คสล. ที่มี
ระบบไฟฟ้าอยู่ด้วยเฉพาะไฟฟ้า ๑๒ จุด ที่อยู่ในโครงการปรับปรุงถนน คสล. แต่โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างที่มีอยู่แล้วให้คงไว้เหมือนเดิม 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมครับ / เชิญท่านภพ  
นายภพ       ภูสมปอง      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายภพ  ภูสมปอง      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่ได้รับฟังมาก็มีประเด็นว่า ๑๒ จุด ไฟฟ้าในงานถนน เท่ากับ      
๑๒ จุด ไฟฟ้าในงานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างหรือไม่ ขอชี้แจงว่าในการที่ฝ่ายบริหารเสนอญัตติแก้ไขปรับลด
ปริมาณงานและวงเงินก่อสร้างเข้ามาเพ่ือที่จะตัดส่วนที่ทับซ้อนกัน งานก่อสร้างถนนธรรมวิธี ๔ มีทั้งหมด ๕๐ 
จุด แต่ที่ทับซ้อนกันมีแค่ ๑๒ จุด ส่วนเอกสารเจ้าหน้าที่จะน ารายงานให้รับทราบต่อไปครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ / ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมครับ 
-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินก่อสร้าง โครงการปรับปรุง 
     ถนน คสล. ซอยธรรมวิถี ๔ – ล ารางนาควาย จ านวน ๑๒ จุด เป็นเงิน ๒๑๖,๐๗๕.๖๐ บาท   
     โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
-  สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินก่อสร้าง โครงการปรับปรุง 
     ถนน คสล. ซอยธรรมวิถี ๔ – ล ารางนาควาย จ านวน ๑๒ จุด เป็นเงิน ๒๑๖,๐๗๕.๖๐ บาท   
     โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี  
-  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 

 



๓๒ 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                       พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา 
                                        แอสพัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ ๑๑  (ส านักการช่าง) 
                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสพัลท์คอนกรีต                
ซอยสุขาอุปถัมภ์ ๑๑  (ส านักการช่าง)  เชิญท่านนายกฯ  
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
ซอยสุขาอุปถัมภ์  11 
  ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2562  
ครัง้ที่ 1  ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 
16 มกราคม  พ.ศ.2562  จ านวนรายการก่อสร้าง 24  โครงการ รวมเป็นงบประมาณ 34,577,671บาท 
มีโครงการก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้                
คือ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
2,710,000บาท เนื่องจากโครงการดังกล่าวสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างจริงมีปริมาณพ้ืนที่มากกว่าที่ได้รับอนุมัติ
จากสภาเทศบาลฯ ดังนั้น  เพ่ือให้การก่อสร้างด าเนินการได้ถูกต้องตามสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างจริง เทศบาล    
นครอุบลราชธานี จึงจ าเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 (จ่าย
ขาดเงินสะสม) เนื่องจากจะปรับเพ่ิมปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง (วงเงินลดลงเนื่องจากราคากลาง 
ณ  ปัจจุบันวัสดุมีราคาถูกลง) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์  11   โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้  
              หลักการ 
 การปรับเพ่ิมปริมาณงานและปรับลดวงเงิน โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต         
ซอยสุขาอุปถัมภ์  11  ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์
 

ที่ประชุม 
            มีมติอนุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยธรรมวิถี ๔ – ล ารางนาควาย จ านวน ๑๒ จุด เป็นเงิน ๒๑๖,๐๗๕.๖๐ บาท   



๓๓ 
 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
              เหตุผล 
 ดังนั้น เพ่ือให้การก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 
ด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงขออนุมัติการปรับเพ่ิมปริมาณงานและ
ปรับลดวงเงิน   ดังนี้ 
 
           ชื่อโครงการ              ข้อความเดิม             ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์
คอนกรี ต  ซอยสุ ขา
อุปถัมภ์  11    
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์
คอนกรี ต  ซอยสุ ข า อุ ปถั มภ์  11   
งบประมาณ  2,710,000.-บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต  ซอยสุขา
อุปถัมภ์ 11 ดังนี้ 
- ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์
กว้างเฉลี่ย 8.00 - 9.50  ม. ยาว 
435  ม. หนา 0.05 ม. พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3,650  ตร.ม. และอ่ืนๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์
ค อ น ก รี ต  ซ อ ย สุ ข า อุ ป ถั ม ภ์  1 1   
งบประมาณ  2,518,000.-บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 
ดังนี้ 
- ปรับปรุ งผิ วจราจรพาราแอสฟัลท์
คอนกรีตกว้างเฉลี่ย 8.00 - 9.50  ม. 
ยาว 435  ม. หนา 0.05 ม. พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 3,860  ตร.ม. และอ่ืนๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
ดังนั้น  เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และส าเร็จตามบรรลุตาม

วัตถุประสงค์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยอาศัยอ า นาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29       
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาต่อไป  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ดิฉันขอมอบให้ท่านปลัดอัมพล  ทองพุ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจง 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายอัมพล     ทองพุ       ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ        
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอเรียนชี้แจงระเบียบวาระที่ ๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสพัลท์
คอนกรีต ซอย สุขาอุปถัมภ์ ๑๑ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณลดลงจากงบประมาณ   



๓๔ 
 
2,710,000 บาท เป็นงบประมาณ  2,518,000.-บาท เนื่องจากราคากลาง ณ ปัจจุบันวัสดุมีราคาถูกลง
และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดพ้ืนที่ก่อสร้างมีปริมาณกว่าที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ จึงไม่
สามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างจริง  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ   / เชิญท่านประสงค์ 
นายประสงค์    จันจ าปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์    
จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จากที่ได้ฟังค าชี้แจงว่าพ้ืนในการก่อสร้างมากขึ้น            
แต่งบประมาณลดลง เหตุผลยังไม่ชัดเจนขอทราบรายละเอียดค าชี้แจงเพิ่มเติมครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นางสุพิศศรี     ถิระพัฒน์    หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเพราะ
เจ้าหน้าที่ได้ลงส ารวจพื้นที่ก่อสร้างจริงและยังมีพ้ืนที่ที่สามารถด าเนินการได้จ านวนพื้นที่เลยเพิ่มขึ้น        แต่
ราคาลดลงเพราะราคาที่เราเสนอครั้งแรกเราได้รับอนุมัติตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.๒๕๖๒ แต่พอเราจะด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างราคาวัสดุและน้ ามันลดลง เราก็ปรับไปตามราคากลางของพาณิชย์  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในราคา ๒,๕๑๘,๐๐๐ บาท ต้องจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e – bidding มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  
     ซอยสุขาอุปถัมภ์ ๑๑ ขอปรับลดงบประมาณ จาก ๒,๗๑๐,๐๐๐ บาท  
     เป็น ๒,๕๑๘,๐๐๐ บาท และปรับเพิ่มพ้ืนที่ก่อสร้างจาก ๓,๖๕๐ ตร.ม.  
     เป็น ๓,๘๖๐ ตร.ม. โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
-  สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  
     ซอยสุขาอุปถัมภ์ ๑๑ ขอปรับลดงบประมาณ จาก ๒,๗๑๐,๐๐๐ บาท  
     เป็น ๒,๕๑๘,๐๐๐ บาท และปรับเพิ่มพ้ืนที่ก่อสร้างจาก ๓,๖๕๐ ตร.ม.  
     เป็น ๓,๘๖๐ ตร.ม.     โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี  
-  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
 

 
 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุง 
                                 ถนนคสล. และระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง ๗ (ส านักการช่าง)  
                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๕ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง ๗ (ส านักการช่าง) / เชิญท่านนายกฯครับ 
นางสาวสมปรารถนา     วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
     เรียน     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง “ญัตติ”  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงาน
และวงเงินก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง  7  
 ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2562  
ครั้งที่ 2 ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562  วันพุธที่   
30 มกราคม  พ.ศ.2562 จ านวนรายการก่อสร้าง 27  โครงการ และครุภัณฑ์ จ านวน  4 รายการ รวมเป็น
งบประมาณ 127,639,000 บาท  มีโครงการก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการที่เทศบาลนครอุบลราชธานี      
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว นั้น คือ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบาย
น้ า  ซอยเลี่ยงเมือง  7  งบประมาณ  ก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ ทน.อบ 40/2563 ลงวันที่ 12  ธันวาคม     
พ.ศ.2562 จ านวน 8,720,000บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายงานผลการก่อสร้าง
โครงการฯ ดังกล่าว พบว่าพ้ืนที่ก่อสร้างบางส่วนได้เกิดปัญหาเรื่องการก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการของกรม
ทางหลวงที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงจ าเป็นต้องปรับลดเนื้อ
งานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง  7  โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้  
              หลักการ 
 การปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน   โครงการปรับปรุงถน คสล.  และระบบระบายน้ า             
ซอยเลี่ยงเมือง  7  ถือปฏิบัติตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่  3 )  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และถือปฏิบัติตาม 

ที่ประชุม 
         มีมตอินุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๒  

(จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ ๑๑  
ขอปรับลดงบประมาณ จาก ๒,๗๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๕๑๘,๐๐๐ บาท และปรับเพิ่ม 
พ้ืนที่ก่อสร้างจาก ๓,๖๕๐ ตร.ม. เป็น ๓,๘๖๐ ตร.ม. 



๓๖ 
 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  หมวด 9 การท าสัญญา  มาตรา  
97  และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง     
ที่ กค (กวจ) 0405.4/32820  ลงวันที่ 1  สิงหาคม  2562  
             วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (1)  เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 
วรรคห้า (2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของ
รัฐเสียประโยชน์ (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ (4) กรณีอ่ืน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และวรรคสาม บัญญัติว่า  การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ งหรือ
วรรคสอง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงไป
พร้อมกัน  
           เหตุผล 
  เพ่ือให้การก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.  และระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง  7  ด าเนินการ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง เรื่องการปรับลดปริมาณงาน
และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โดยปรับลดปริมาณงานและปรับลดราคาค่าก่อสร้างจ านวนเงิน  ดังนี้ 
 
     ชื่อโครงการ               ข้อความเดิม             ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.และระบบระบาย
น้ า ซอยเลี่ยงเมือง  7 
 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.  และระบบ
ระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง  7  งบประมาณ
ตามสัญญา 8,720,000.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง 7   
ดังนี้ 
- ปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 7.70-
11.30  ม. ยาว 742 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า7,370 ตร.ม. ท่อ
ระบายน้ าขนาด 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก
ในผิวจราจร ยาว 580 ม. ท่อระบายน้ า
ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร 
ยาว 30 ม. และอ่ืนๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.  และระบบ
ระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง  7  งบประมาณ 
8,698,510 .-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง 7   
ดังนี้ 
- ปรับปรุงถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 7.70-
11.30  ม. ยาว 730 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,260 ตร.ม. ท่อ
ระบายน้ าขนาด 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก
ในผิวจราจร ยาว 580 ม. ท่อระบายน้ า
ขนาด 0.60 ม.  ยาว 30 ม. และอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
ดังนั้น  เพ่ือให้โครงการดังกล่าวด าเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จตามบรรลุตามวัตถุประสงค์
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ขอได้โปรดน าเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล    
นครอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอมอบให้ท่านปลัดเทศบาล  
นครอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
 



๓๗ 
      
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายอัมพล     ทองพุ       ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ        
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอเรียนชี้แจงเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๕ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณ
งานและวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง ๗  ก่อสร้างตาม
สัญญาเลขที่  ทน.อบ 40/2563 ลงวันที่  12  ธันวาคม พ.ศ.2562 จ านวน 8 ,720 ,000บาท           
(แปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายงานผลการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว พบว่าพ้ืนที่ก่อสร้าง
บางส่วนได้เกิดปัญหาเรื่องการก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการของกรมทางหลวงที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ใน
ขณะนี้ จึงขอปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังรายละเอียดข้างต้น 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ / เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์    จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีความสงสัยว่าระยะความยาว
ของถนน จาก ๗๔๒ ม. เหลือ ๗๓๐ ม. ลดลง ๑๒ ม. แต่ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ๕๘๐ ม. แสดงว่าท่อ
ระบายน้ ากับความยาวถนนมีความยาวไม่เต็มพ้ืนที่ถนน เพราะท่อระบายน้ าเราท าเพ่ือช่วยแก้ปัญหา      
เรื่องน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ ผมไม่ทราบว่าถ้าเป็นแบบนี้จะมีปัญหาในอนาคตหรือไม่  
นายวัฒนา      สมลา       วิศวกรโยธาช านาญการ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ   ขอเรียนชี้แจงว่า
เดิมมีเป็นท่อ ขนาด ๖๐ ซ.ม. กับ ท่อขนาด ๑๐๐ ซ.ม. แต่ท่อขนาด ๑๐๐ ซ.ม. ของเดิมมีอยู่ ประมาณ ๑๐๐
กว่าเมตร เราจึงเปลี่ยนจากท่อ ๖๐ ซ.ม. ทั้งหมดเป็นท่อ ๑๐๐ ซ.ม. ตามระยะทางที่ขอรวมกับระยะทางท่อ 
๑๐๐  ซ.ม. เดิมก็จะเท่ากับระยะทางของถนน คสล. ซอยเลี่ยงเมือง ๗  ที่เราท าโครงการปรับปรุงถนน ครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมครับ / เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ขอเรียนสอบถามว่า เดิมมี
เป็นท่อ ขนาด ๖๐ ซ.ม. เรามาท าใหม่เป็นท่อขนาด ๑๐๐ ซ.ม. แต่มีอยู่ประมาณ ๓๐ เมตร ขนาดท่อขนาด 
๖๐ ซ.ม. อยู่จุดไหนท าไมไม่มีขนาด ๑๐๐ ซ.ม.เท่ากัน ขอสอบถามครับ 
นายวัฒนา      สมลา       วิศวกรโยธาช านาญการ 
 ท่อขนาด ๖๐ ซ.ม. เป็นท่อเชื่อมเพ่ือส่งน้ ามายังท่อ ๑๐๐ ซ.ม. มีประมาณ ๖ จุด ทุกๆระยะ      
๒๐๐ เมตร รวมแล้วก็ประมาณ ๓๐ เมตร ครับ 

 
 



๓๘ 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมี  ครับ 
น.อ.บุญมี    สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม น.อ.บุญมี  สุปรียชาติ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตสอบถามฝ่ายบริหารว่าท่อระบายน้ าจุดนี้ จุดรับน้ าต้นทาง
อยู่จุดไหนและปลายท่อส่งน้ าอยู่จุดไหน และน้ าจะมีการตกค้างหรือไม ่
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายวัฒนา    สมลา       วิศวกรโยธาช านาญการ 
 ขอเรียนชี้แจงว่า เดิมน้ าที่ไหลจากปากซอยสุขาอุปถัมภ์ ๒๗ , ๑๗ น้ าไม่สามารถระบายออกมาทาง
ซอยเลี่ยงเมือง ๗ ได้ เนื่องระดับท่อของซอยทั้ง ๒ นี้ต่ ากว่า ซอยเลี่ยงเมือง ๗ ท าให้น้ าท่วมขังก็เลยท า
โครงการวางท่อใหม่ เพ่ือที่จะระบายน้ าจากซอยสุขาอุปถัมภ์ ๑๗ และ ๒๗ ลงไปที่ห้วยม่วง และน้ าฝนที่อยู่
บนผิวจราจรจะไม่ตกค้างจะไหลลงทางตะแกรงเหล็กและมีท่อขนาดใหญ่ ครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ / ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง  
     โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง ๗ ขอปรับลด 
     งบประมาณจาก ๘,๗๒๐,๐๐๐บาท เป็น ๘,๖๙๘,๕๑๐ บาท และปรับลดปริมาณงาน 
     ความยาวจาก ๗๔๒ เมตร เป็นความยาว ๗๓๐ เมตร โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
-  สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง  
     โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง ๗ ขอปรับลด 
     งบประมาณจาก ๘,๗๒๐,๐๐๐บาท เป็น ๘,๖๙๘,๕๑๐ บาท และปรับลดปริมาณงาน 
     ความยาวจาก ๗๔๒ เมตร เป็นความยาว ๗๓๐ เมตร   โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี  
-  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 

 
 

 

ที่ประชุม 
            มีมติอนุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. และระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง ๗ ขอปรับลดงบประมาณจาก ๘,๗๒๐,๐๐๐บาท เป็น 
๘,๖๙๘,๕๑๐ บาท และปรับลดปริมาณงานความยาวจาก ๗๔๒ เมตร เป็นความยาว ๗๓๐ เมตร 
 



๓๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
  ประชาชนตามอ านาจหน้าที่  (ส านักการช่าง) 
                                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔.๖ เชิญท่านนายกฯ  
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติใช้
จ ่ายเง ินสะสมเพื ่อแก ้ไขป ัญหาความเด ือดร ้อนให้ก ับประชาชนตามอ านาจหน้าที ่  ด้วยเทศบาล              
นครอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนและเพ่ือด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุม ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลนครอุบลราชธานี    
มียอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 จ านวน 265 ,155,544.54 บาท    
(สองร้อยหกสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์)                                                                      
 ดังนั้น เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้
จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เป็นหมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  3  รายการ  และหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ านวน  67  โครงการ  รวมทั้งสิ้น  70 รายการ งบประมาณ 22 ,602,810 บาท  
(ยี่สิบสองล้านหกแสนสองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)  เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)            
พ.ศ.๒๕61 ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นแต่ละประเภท           
ตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ           
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 

 

 

 



๔๐ 
 

                                              เหตุผล 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องและเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งโครงการที่เสนอขอรับ
งบประมาณเป็นโครงการที่รวบรวมมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เวทีประชาคม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ค าร้องทั่วไป และนโยบายของรัฐบาล 
ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี   จึงได้จัดท าโครงการด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านคุณภาพชีวิต 
จ านวน22,602,810 บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนสองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) 70 รายการ โดยแยก
พิจารณาเป็นทีละโครงการ  ดังนี้.- 

 หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  3  รายการ  ดังนี้.- 

 1.ค่าเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง ชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จ านวน ๖ เครื่อง 

             เครื่องละ 18,200บาท  รวมเป็นเงิน  109,200บาท 

 2.ค่าปั๊มจุ่มไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 8,090.-บาท รวมเป็นเงิน 16,180บาท 

       3.ค่าปั๊มจุ่มไดโว่ดูดโคลน ขนาด  3 นิ้ว จ านวน 2 เครื่องๆละ 20,865.-บาท รวมเป็นเงิน 41,730บาท 

 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  67  โครงการ  ดังนี้.-  

 1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเขื่อนธานี  1  งบประมาณ 1,047,900บาท 

 2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยบูรพาใน 2 งบประมาณ  182,100บาท 

 3. โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยพิชิตรังสรรค์ 2 งบประมาณ  248,700บาท 

 4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสรรพสิทธิ์ 1/1  งบประมาณ  204,300บาท 

 5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยพิชิตรังสรรค์ 4 งบประมาณ  159,900บาท 

  6. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยพิชิตรังสรรค์ 6  งบประมาณ 159,900บาท 

 7. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบูรพานอก 4  งบประมาณ 226,500บาท 

 8.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุริยาตร์ 4  งบประมาณ  293,100บาท 

 9.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยอุบล-ตระการ  11 งบประมาณ 226,500บาท 

 10. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยอุบล-ตระการ 11/1 งบประมาณ 270,900บาท 

 11. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   ซอยอุบล - ตระการ 12 งบประมาณ 226,500 บาท 

 12. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยอุบล – ตระการ  5 งบประมาณ 137,700 บาท 

 13. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ถนนอุปลีสาน (ถนนชยางกูร-ถนนแจ้งสนิท)  

                งบประมาณ 473,500 บาท 

 14. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 1 งบประมาณ 115,500 บาท 

 15. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 3 งบประมาณ 404,100 บาท 

 16. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยอุปลีสาน 10 งบประมาณ 259,600 บาท 

 17. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุริยาตร์ 24 งบประมาณ 137,700 บาท 



๔๑ 

 

 18. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุริยาตร์ 22 งบประมาณ 163,400 บาท 

 19. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุริยาตร์ 20 งบประมาณ 207,800 บาท 

 20.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   ซอยชยางกูร 16 งบประมาณ 159,900 บาท 

 21. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยผาแดง 8 งบประมาณ 248,700 บาท 

 22. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสรรพสิทธิ์ 2 งบประมาณ 115,500 บาท 

 23. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 30 งบประมาณ 381,900 บาท 

 24. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 26 งบประมาณ 93,300 บาท 

 25. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 24 งบประมาณ 337,500 บาท 

 26. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกุร 22 งบประมาณ 426,300 บาท 

 27. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 20 งบประมาณ 204,300 บาท 

 28. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุขาสงเคราะห์   1   งบประมาณ 340,700 บาท 

 29. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง    ซอยสุขาสงเคราะห์  17 งบประมาณ 725,700 บาท 

 30. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 36 งบประมาณ 182,100 บาท 

 31. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 38 งบประมาณ 137,700 บาท 

 32. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 25 งบประมาณ 137,700 บาท 

 33. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 23 งบประมาณ 270,900 บาท 

 34. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยเลี่ยงเมือง 1 งบประมาณ 293,100 บาท 

 35. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยธรรมวิถี  4  แยกขวา งบประมาณ 182,100บาท 

 36. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยแจ้งสนิท 12 งบประมาณ 248,700.- บาท 

 37. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยแจ้งสนิท 10 งบประมาณ 162,400.- บาท 

 38. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยแจ้งสนิท 8 งบประมาณ 315,300.- บาท 

 39. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 4 งบประมาณ 343,200.- บาท 

 40. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 40 แยก10 งบประมาณ 293,100 บาท 

 41. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 40 แยก 8 งบประมาณ 137,700 บาท 

 42. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 40 แยก 6 งบประมาณ 115,500 บาท 

 43. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 40 แยก 4 งบประมาณ 137,700 บาท 

 44. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร  40  แยก  2 งบประมาณ 93,300 บาท 

 45. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยแจ้งสนิท 4.3 งบประมาณ 159,900 บาท 

 46. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยแจ้งสนิท 14 งบประมาณ 115,500 บาท 



๔๒ 

 

 47. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบูรพานอก 2/3 งบประมาณ 159,900 บาท 

 48. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   ซอยบรูพานอก 2/4 งบประมาณ 381,900 บาท 

 49. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยอุปลีสาน 11 งบประมาณ 93,300 บาท 

 50. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุริยาตร์ 6 งบประมาณ 115,500 บาท 

 51. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุริยาตร์ 8 งบประมาณ 204,300 บาท 

 52. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุริยาตร์ 10 งบประมาณ 137,700 บาท 

 53. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุริยาตร์ 12 งบประมาณ 159,900 บาท 

 54. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุริยาตร์ 14 งบประมาณ 137,700 บาท 

 55. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยหมู่บ้านราชทัณฑ์ งบประมาณ 270,900 บาท 

 56. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 10.1 งบประมาณ 204,300 บาท 

 57. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   ซอยชยางกูร   10.2 งบประมาณ 581,700 บาท 

 58. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ถนนเบ็ญจะมะ งบประมาณ 537,300 บาท 

 59. โครงการสร้างห้องน้ า สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 1,800,000 บาท 

 60 โครงการสร้างห้องน้ า สวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 2,500,000 บาท 

 61. โครงการสร้างห้องน้ า สวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ 1,250,000 บาท 

 62. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ า ซอยศรีแสงทอง  16  

               งบประมาณ 489,000บาท 

 63. โครงการก่อสร้างถนน   คสล.และระบบระบายน้ า  ซอยแยกถนนศรีแสงทอง (ข้างบ้านเลขที่ 6 )  

               งบประมาณ 342,000บาท 

 64. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ า ซอยแยกซอยสุขาอุปถัมภ์ 13  

                (ข้างบ้านเลขที่ 1/2) งบประมาณ 409,000 บาท 

 65. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ า ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง   7    

                (ข้างบ้านเลขที่ 8) งบประมาณ 444,000 บาท 

 66. โครงการปรับปรุงถนน   คสล.และระบบระบายน้ า ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง  

                 (ข้างบ้านเลขที่ 93/1) งบประมาณ 484,000 บาท 

 67. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ า ซอยบุญลี งบประมาณ 228,000 บาท 
  

                รายละเอียดโครงการฯ จ านวน  70 รายการ  ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล
นครอุบลราชธานี 

 



๔๓ 

 

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการ
ดังกล่าว ต่อ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ในส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นดิฉัน
ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายนเรต   ศรีเมือง   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนเรต  ศรีเมือง   
ผู้อ านวยการส านักการช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดในหมวดค่าครุภัณฑ์จ านวน ๓ รายการ  1.ค่าเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง ชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1 ,130 ลิตรต่อนาที จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 18 ,200 บาท      
รวมเป็นเงิน 109,200บาท นี้เราจะน าไปติดตั้งท่ีสวนสาธารณะ ๓ แห่ง แห่งละ ๒ เครื่อง คือ สวนสาธารณะ
ทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะห้วยม่วงและสวนสาธารณะหนองบัว  2.ค่าปั๊มจุ่มไดโว่ ขนาด  2 นิ้ว จ านวน 2
เครื่องๆ ละ 8,090 บาท รวมเป็นเงิน 16,180 บาท ตัวนี้เป็นตัวที่ดูดน้ าเสียที่รถดูดโคลนเราไม่สามารถ   
เข้าถึงได้  3.ค่าปั๊มจุ่มไดโว่ดูดโคลน ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 2 เครื่องๆละ 20,865 บาท รวมเป็นเงิน       
41,730บาท เครื่องนี้คือดูดโคลนที่ตกค้างที่รถดูดโคลนเราไม่สามารถเข้าถึงได้  ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหมวดครุภัณฑ์นี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญท่านสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในรายการที่ ๑ นี้มีรายละเอียดขนาดท่อหรืออะไรต่างๆ
หรือไม่เพ่ือการพิจารณาถึงความคุ้มค่า ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีรายละเอียดตรงนี้หรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอผ่านไปพิจารณาในโครงการอ่ืนก่อน ต่อไปเป็นหมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เราจะพิจารณาในโครงการเกี่ยวกับไฟฟ้าก่อน เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
นายทองพูน   เอิบสุข   นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทองพูน  เอิบสุข   
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ส าหรับรายละเอียดในโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างนั้นกระผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภาเพ่ือน าแจกเอกสารให้กับท่านสมาชิกเพ่ิมเติมครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
 
 
 



๔๔ 
 

นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภพ   ภูสมปอง  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในส่วนของรายละเอียดโครงการต่างๆนั้นอยากให้มีการลงรายละเอียด
เพ่ิมเติมอย่างเช่น ขนาดก่ีวัตต์ มีก่ีชุด สายยาวเท่าไหร่ เป็นต้น เพ่ือความชัดเจนครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอให้ลงรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาด้วยครับ เชิญท่าน
เลขานุการสภาครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการขออนุมัติในการประชุมครั้งต่อไปทางเทศบาล
จะด าเนินการท าข้อมูลสรุปส่งให้กับสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขออนุญาตน าเรียนอีกสักเล็กน้อยก่อนจะอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมนี้โดยหลักการจะต้องน าเรียนสถานการคลังเป็นอย่างไร ยอดเงินสะสมของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  มีดังนี้      

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารไดค้งเหลือ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 (หลังปิดบัญชี) 
 

 
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน)                             1,170,423,430.48  
หัก บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)                          151,964,908.63 

  ลูกหนี้ – ภาษโีรงเรือนและที่ดิน                                                                     47,106,060.31 
  ลูกหนี้ – บ ารุงท้องที่ (95 %)                                                                         181,503.74 
  ลูกหนี้ – ภาษปี้าย                                                                                     1,767,454.25 
  ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                                                                                     1,644,302.00 
  ลูกหนี้เงินยืมสะสม                                                                                         29,338.00 
  สินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                     1,140,640.00 
  ลูกหนี้เงินยืม                                                                                       253,064.00 
                                                                                                                                                       204,087,270.93 

ยอดเงินสะสมที่น าไปบริการได้                                                                                                   966,336,159.55  (1) 
1) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที ่30 กันยายน 2562                                          1,545,921,538.03  
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน)  
หัก บัญชีรายจา่ยค้างจา่ย (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.)             75,055,002.73 

 บัญชีเงินรับฝากต่างๆ                                                                     18,327,238.44 
 เงินทุนส ารองเงินสะสม                                                                              486,203,137,31 

                                                                                                                                       579,585,378.48       
ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้                                                                                                   966,336,159.55  (2) 



๔๕ 
 

หมายเหตุ   ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน 
เทศบาลนครอุบลราชธานี จะมีเงินสะสมน าไปบริหารได้ ดังนี้ 
ยอดเงินที่สะสมที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562                                                                         966,336,159.55   
หัก เงินยืมสะสม ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563              1,201,096.96 
จ่ายเงินขาดสะสม ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 (ตามอ านาจนายกฯ)                      23,333.34 
จ่ายเงินขาดสะสมตามมติสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 ต.ค. 62 – 31 ม.ค.63                           42,857,356.91 
       จ่ายเงินสะสมส่งสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
กันเงินสะสมทดรองจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครู ค่าจ้าง 6 เดือน (เดือนละ22,613,795.62)          135,682,773.72 
กันเงินสะสมทดรองจ่ายเงินเดือน บ านาญ 6 เดือน (เดือนละ 4,454,235.47)                               26,725,412.82 
กันเงินค่าเบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผูพ้ิการและอื่นๆที่จ าเป็น 3 เดือน (เดือนละ 11,001,200)          33,003,600.00 
กันเงินค้ าประกันเงินกู้ของสถานธนานุบาล 1 , 2  ของธนาคารออมสิน (เอกสารหมายเลข 1 )           41,000,000.00  โรง 1=20 ล้าน โรง 2=21ล้าน 

 กันเงินอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามมตสิภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
- ครั้งที่ 1 จ่ายเงินขาดสะสม การประชุมสภาฯสมัยสามัญสมยัแรก วันที ่16 ม.ค. 62                     18,018,530.79 

     (งบประมาณอนุมัต ิ34,577,671 บาท – จ่ายแล้ว 16,559,140.21 บาท 
- ครั้งที่ 2 จ่ายเงินขาดสะสม การประชุมสภาฯสมัยสามัญสมยัแรก วันที ่30 ม.ค. 62                   121,421,000.00 

      (งบประมาณ 127,639,000 บาท – จ่ายแล้ว 5,420,000 บาท  ยกเลิก 798,000 
- ครั้งที่ 3 จ่ายเงินขาดสะสม การประชุมสภาฯสมัยสามัญสมยัที่หนึ่ง วันที่ 8 มี.ค. 62                     44,706,283.30 

      (งบประมาณอนุมัติ 58,714,800 บาท – จ่ายแล้ว 14,008,516.7 บาท) 
- ครั้งที่ 4 จ่ายเงินขาดสะสม การประชุมสภาฯสมัยสามัญสมยัที่หนึ่ง วันที่ 14 มี.ค. 62                   40,128,000.00   
      (งบประมาณอนุมัติ 50,190,000 บาท – จ่ายแล้ว 10,062,000 บาท) 
- ครั้งที่ 5 จ่ายเงินขาดสะสม การประชุมสภาฯสมัยสามัญสมยัที่หนึ่ง วันที่ 25 เม.ย. 62                 102,977,700.00             

      (งบประมาณอนุมัติ 102,977,700 บาท) 
- ครั้งที่ 6 จ่ายเงินขาดสะสม การประชุมสภาฯสมัยสามัญสมยัที่สอง วันที่ 10 มิ.ย. 62                    13,550,000.00     

      (งบประมาณอนุมัติ 13,550,000 บาท) 
- ครั้งที่ 7 จ่ายเงินขาดสะสม การประชุมสภาฯสมัยสามัญสมยัที่สอง วันที่ 28 มิ.ย. 62                   11,840,000.00 

      (งบประมาณอนุมัติ 11,840,000 บาท) 
- ครั้งที่ 8 จ่ายเงินขาดสะสม การประชุมสภาฯสมัยสามัญสมยัที่สาม วันที่ 27 ก.ย.  62                  38,583,800.00 

       (งบประมาณอนุมัต ิ38,583,800 บาท) 
กันเงินสะสมจ่ายฉกุเฉินกรณีเกิดสาธารณภัย 10 % หลังหักรายการทั้งหมด                                 29,461,727.17       701,180,615.01 
คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563                                                                   265,155,544.54  
 
   
หมายเหตุ : เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562                                                                    486,203,137.31 
         หัก  จา่ยเงินทุนส ารองเงินสะสม                       - 
               เงินทุนส ารองสะสมที่อนุมตัิแล้วแต่ยังไม่ด าเนินการ                                 - 
               คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ 31 มกราคม 2563                                                                     486,203,137.31 
  

ขออนุญาตน าเรียนเพ่ือประกอบการพิจารรา ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
 



๔๖ 
 

นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์           
จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมขอเข้าประเด็นตรงโครงการไฟฟ้าเท่าที่ผมท าการ
ตรวจสอบคร่าวๆก็เป็นค่าเฉลี่ยต่อจุดประมาณสองหมื่นสองพันกว่าบาท เพียงแต่ว่าบางจุดนั้นในโครงการที่  
๑๘ ตกจุดละสองหมื่นเจ็ดพันกว่าบาท เพียงแต่สงสัยว่าอันนี้เป็นมาตรฐานที่แตกต่างจากโครงการอ่ืนเพราะ
เหตุใด หรือโครงการที่ ๑๖ ตกจุดละสองหมื่นห้าพันกว่าบาท ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายทองพูน   เอิบสุข   นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทองพูน  เอิบสุข 
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ขอน าเรียนกรณีโคมไฟต่อจุด ดังนี้ ถ้าเป็นเนื้องานเดียวกันคือถ้าไม่ได้เป็นเสาคอนกรีต
หรือไม่ได้ติดตั้งสายเพิม่เติมก็จะถูกและจ านวนเสาไฟที่เยอะก็จะถูกกว่าโครงการที่เสาไฟน้อยเป็นตามค่าเฉลี่ย
ครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตค่ะ ในกรณีก็เข้าใจได้แต่น่าจะท าสรุปแบบละเอียดไปเลยจะได้ไม่มีข้อสงสัย เช่น ในกรณี
โครงการที่ ๑๖ กับ ๑๘ นี้มีการเพ่ิมเสาเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีการเขียนลงไปด้วยว่าเสาขนาดเท่าไหร่          
ก็จะเข้าใจได้ ขอบคุณค่ะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝากฝ่ายบริหารไว้ด้วยนะครับ ต่อไปเป็นโครงการที่เกี่ยวกับห้องน้ าสวนสาธารณะ เชิญท่านสมาชิก
ครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์        
พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อสักครู่ที่เราติดอยู่ในการอภิปรายญัตติ ๔.๑ ตัวนี้นาน
เพราะติดอยู่แค่ค าว่าปริมาณงานรายละเอียดประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายไม่ตรงกับรูปแบบแปลน
การก่อสร้างจริงเราก็ใช้เวลากันอยู่นาน เนื่องจากว่าสมาชิกไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นรายละเอียดด้วยกันทุกคนจะ
มีเพียงท่านประธานและท่านโยธาฯ แต่เมื่อท่านโยธาฯได้ดูรายละเอียดแล้วว่าข้อมูลตรงกันแล้วก็จะง่ายต่อ
สมาชิก ประเด็นที่สองตัวที่สรุปนี้ท าได้ดีช่วยได้เยอะ แต่ถ้าตัวสรุปนี้ที่เป็นอุปกรณ์ประกอบถ้ามันเหมือนกัน
ท่านเพียงแค่เขียนมาชุดหนึ่งเป็นตารางโครงการหนึ่งเลย ถ้าอุปกรณ์ประกอบในโครงการอ่ืนมันตรงกันหมด
ท่านก็ไม่ต้องใส่มา ทางสมาชิกก็จะเข้าใจตรงกันว่าอุปกรณ์ประกอบนี้มันตรงกัน อันไหนที่ไม่ตรงมีอุปกรณ์
ประกอบอะไรบ้างจะได้เป็นการง่ายในการพิจารณา ขอบคุณครับ 



๔๗ 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทา่นสมาชิกครับ 
นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภพ  ภูสมปอง  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในโครงการทุกโครงการนี้ก็ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ในเรื่องการ
ประมาณราคาได้มีการตรวจสอบแล้วถูกต้องชัดเจน เพียงแต่ว่าในการน ามาให้ทางสมาชิกสภาเพ่ือพิจารณา
นั้นให้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนจึงท าให้เป็นการยากในการพิจารณา ผมจึงอยากขอแนะน าว่ารายละเอียดที่มีใน 
ปร.๔ นั้นก็น าเข้ามาเขียนเข้าไปในรายละเอียดประกอบมันก็จะได้ครบถ้วนขึ้น ทางสมาชิกสภาหรือผู้บริหารก็
จะดูได้ง่ายขึ้นและจะเป็นการไม่เสียเวลาในการพิจารณาครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์   ทองแสง   สถาปนิกปฏิบัติการ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณรงค์ฤทธิ์      
ทองแสง  สถาปนิกปฏิบัติการ กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการห้องน้ าสวนสาธารณะทั้งสามแห่ง แห่งแรก
คือสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โดยข้อร้องเรียนสภาพปัญหาที่ได้รับมาคือระบบระบายอากาศ ห้องน้ าที่
ค่อนข้างคับแคบและอุปกรณ์มีการเสื่อมช ารุด ทางส านักการช่างจึงได้ท าการออกแบบห้องน้ าใหม่ให้มีความ
สวยงามรวมถึงมีการระบายอากาศที่ดีขึ้นและอุปกรณ์ต่างๆแข็งแรงขึ้น และจะมีการรื้อถอนห้องน้ าหลังเดิม
ออก ห้องน้ าใหม่นี้จะประกอบด้วยห้องน้ าคนพิการ ๑ ห้อง ห้องน้ าชาย ๔ ห้อง ห้องน้ าหญิง ๗ ห้อง ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่ผมได้ไปส ารวจและได้มีการร่วมประชุมหารือกับทาง
ส านักการช่างแล้วนั้นห้องน้ าหลังเดิมโครงสร้างยังมีสภาพแข็งแรงอยู่เพียงแต่อุปกรณ์บางส่วนมีการช ารุด ผม
จึงขอเสนอว่าอยากให้มีการสร้างเพ่ิมเติมแต่ไม่ทุบหลังเก่าออกเนื่องจากโครงสร้างต่างๆยังแข็งแรงอยู่และจะ
ท าให้สามารถรองรับประชาชนได้อย่างเพียงพอครับ ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายภพ       ภูสมปอง       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภพ   ภูสมปอง  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในเรื่องห้องน้ าเก่าที่ทุ่งศรีเมืองก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกว่าไม่ควรทุบ
ของเก่า และให้หาจุดสร้างใหม่เพ่ิมเติม กราบขอบพระคุณครับ 



๔๘ 
  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพวรรณ      
เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในงบประมาณของสวนสาธารณะทั้งสามแห่งนั้นมีความ
แตกต่างกันอยู่จึงอยากทราบถึงรายละเอียดว่ามีความแตกต่างอย่างไรค่ะ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์   ทองแสง   สถาปนิกปฏิบัติการ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รูปแบบห้องน้ าของ
สวนสาธารณะห้วยม่วงและหนองบัวรูปแบบจะเหมือนกัน แต่ของทุ่งศรีเมืองนี้ขนาดจะใหญ่กว่าเล็กน้อยและ
เป็นหลังคาทรงจั่วครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนั้นก็เพราะว่ารายละเอียดในส่วนของโครงการนั้นไม่มีจึงท าให้เกิดข้อ
สงสัย จึงอยากให้มีการใส่ข้อมูลสรุปในโครงการนั้นๆด้วยว่ามีอะไรบ้าง ต่อไปเป็นโครงการที่เกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ า เชิญครับ 
นายปัญญา   ทองสรรค์   วิศวกรโยธาช านาญการ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปัญญา          
ทองสรรค์  วิศวกรโยธาช านาญการ ขอสรุปคร่าวๆว่าโครงการปรับปรุงถนนนั้นจะมีถนนและท่อระบายน้ าอยู่
แล้วแต่สภาพช ารุด แต่โครงการก่อสร้างนั้นจะเป็นการท าข้ึนมาใหม่  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์           
จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทางสมาชิกเห็นตรงกันว่าควรมีรายละเอียดในโครงการต่างๆ
เพ่ือการพิจารณาได้อย่างละเอียดรอบคอบ ผมขอหารือท่านประธานสภาว่าญัตตินี้ควรจะถอนออกแล้วน าเข้า
มาใหม่ในครั้งต่อไปได้หรือไม่ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เห็นควรมีการลงรายละเอียดในโครงการต่างๆเพ่ือความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาของท่าน
สมาชิกสภา เชิญท่านเลขานุการสภาครับ 
 
 



๔๙ 
 

นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามญัตติอาจจะไม่ละเอียดเนื่องจากสรุป
รายละเอียดของโครงการต่างๆทางสมาชิกสภาไม่มี จะมีเพียงแต่ในพาวเวอร์พอยต์ จึงท าให้สมาชิกสภาไม่ได้
ศึกษาในรายละเอียดก่อน และในการน าเสนอควรจะมีการแจ้งงบประมาณ ปริมาณงาน รายละเอียดอุปกรณ์ 
และควรจะมีภาพก่อนการด าเนินการ แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าจะยกไปในการประชุมครั้งต่อไปนั้นจะท าให้
โครงการตรงนี้ช้าออกไปหรือไม่ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพวรรณ      
เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในกรณีนี้คือการที่ทางเจ้าหน้าที่ ได้อธิบายนั้น
วัตถุประสงค์จริงๆคือการปรับปรุงท่อระบายน้ าแต่ว่าเอาค าว่าปรับปรุงถนนขึ้นก่อนเราจึงเข้าใจว่าถนนมันพัง
และท่อระบายน้ าเป็นผลพวงจากการปรับปรุงถนน แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ดังนั้นชื่อโครงการควรจะเป็นปรับปรุง
ท่อระบายน้ าแล้วถนนเป็นผลพวงของการปรับปรุงท่อระบายน้ า มันถึงจะตรงวัตถุประสงค์ กราบ
ขอบพระคุณค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายประสงค์     จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์          
จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตามที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นว่าขอหารือในการถอนญัตตินี้
ออกไปก่อนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใส่รายละเอียดโครงการต่างๆให้ชัดเจนครบถ้วนและเพ่ือให้สมาชิกสภาได้ไป
ตรวจสอบหน้างานหาทางออกร่วมกันก่อน ผมจึงขอหารือว่าเห็นควรถอนญัตตินี้ได้หรือไม่ครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯครับ 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิก จากที่ได้รับฟังข้อหารื อและข้อชี้แนะต่างๆ      
ทางคณะผู้บริหารได้หารือกันแล้วว่าจะขอถอนญัตติ ๔.๖ ดิฉันขอถอนญัตติที่ ๔.๖ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ค่ะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่/ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
     ให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (ส านักการช่าง) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง 



๕๐ 
  
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ 
                เดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (ส านักการช่าง) โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี  
- - 

 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอพักการประชุม ๑๐ นาที  

****พักการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.***** 
****เริ่มการประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.***** 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
  ประชาชนตามอ านาจหน้าที่   (ส านักปลัดเทศบาล)  
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา  ๔.๗ เชิญท่านนายกฯ  
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที ่เคารพและท่านสมาช ิกผู ้ทรงเก ียรต ิทุกท่าน เรื่อง “ญัตติ”          
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่เรียน     
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน และเพ่ือด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุม ดังนั้น 
เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดท าโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93 ,636,000บาท (เก้า
สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

ที่ประชุม 
            มีมติ เห็นชอบ ให้ถอนญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (ส านักการช่าง)  
 



๕๑ 
 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ 

ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
แล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล เป็นส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี   
มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีสถานีดับเพลิงจ านวน 3 แห่ง คือ 
สถานีดับเพลิงเทศบาลนครอุบลราชธานี (ศูนย์มหานคร) สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์แจ้งสนิท) และ
สถานีดับเพลิงบูรพา (ศูนย์ศรีประดู่) มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ จ านวน 52 คน ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ าในตัว จ านวน 7 คัน รถยนต์ดับเพลิงชนิดไม่มีถังน้ าในตัว จ านวน 
1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ าช่วยดับเพลิง ขนาด 5 ,000 ลิตร จ านวน 5 คัน รถยนต์บรรทุกน้ าช่วยดับเพลิง 
ขนาด 12,000 ลิตร จ านวน 3 คัน รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ จ านวน 1 คัน รถยนต์กู้ภัย
อเนกประสงค์ จ านวน 2 คัน สถิติการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีในห้วงสามปีย้อนหลัง คือ 
ปี พ.ศ.2560 จ านวน 17 ครั้ง ปี พ.ศ.2561 จ านวน 9 ครั้ง และในปี พ.ศ.2562 จ านวน 9 ครั้ง เทศบาล
นครอุบลราชธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนเมืองมีพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบ 
29.04 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น โดยมีข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎร จ านวน 
75,000 คน และประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลโดยไม่มีการย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในสารระบบ (ประชากร
แฝง) อีกจ านวนมากเกือบ 2 แสนคน มีบ้านเรือนประชาชน จ านวน 31 ,527 หลังคาเรือน จึงเป็นหน้าที่ที่
ต้องดูแลประชากรในภาพรวมของทั้งระบบให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิต ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานทางสาธารณูปโภค ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดูแล
และการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม โดยเฉพาะการให้บริการและการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา พ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัด อาชีพส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการค้าขาย 
ประกอบธุรกิจการพาณิชย์และบริการ มีทั้งในลักษณะส่วนบุคคล และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ท าให้มีการ
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์ที่มีความสูงเป็นจ านวนมาก เช่น อาคารส านักงานอัยการสูงสุด
จังหวัดอุบลราชธานี สุนีย์ทาวเวอร์ มีความสูงของตึก  12 ชั้น วัดได้ 48 เมตร ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่ที่
สูงที่สุด และมีอาคารสูงอ่ืนอีกจ านวนมากที่มีความสูงลดหลั่น  กันไป ประกอบด้วย โรงแรมราชธานี โรงแรม
เก้าชั้น โรงแรมไอคอนโด โรงแรมเนวาด้า โรงแรมเอพลัส โรงแรมบีทู โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี 
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี อาคารศาล 
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เยาวชนและครอบครัว อาคารศาลแขวง บ้านพักศาลจังหวัด อาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกอุบลราชธานี ฯลฯ จากการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีที่ผ่านมา เช่น วันที่30 มีนาคม 2557 ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นที่บ้านเลขที่ 60-68 ถนนอุปราช ซึ่ง
เป็นอาคารพาณิชย์ที่มีความสูงมากกว่า 10 เมตร มีจ านวนคูหาหลายห้อง เพลิงได้ลุกลามเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างทันท่วงที เนื่องจาก
ไม่มีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับดับเพลิงในอาคารสูง ซึ่งรถยนต์ดับเพลิงอาคารทั่วไปท่ีมีอยู่ไม่สามารถฉีดน้ าไปถึงจุด 
เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ มีการติดต่อประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานข้างเคียงที่มีรถยนต์ดับเพลิง
ชนิดหอน้ าที่สามารถดับเพลิงอาคารสูงได้ แต่ต้องใช้เวลาเพ่ิมและเสียเวลาในการเดินทางถึงที่เกิดเหตุ ส่งผล
ให้การระงับเหตุเพลิงไหม้ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันมาก 
ประมาณ 5 ล้านบาท และในวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ได้เกิดอัคคีภัย 
ขึ้นที่ห้องอาหารบัวแก้ว โรงแรมปทุมรัตน์ ถนนชยางกูร ซึ่งเป็นอาคารสูงก่อให้เกิดความเสียหายในด้าน
ทรัพย์สินของประชาชนในอาคารประมาณ 7 ล้านบาท ประกอบกับรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งได้มาในปี พ.ศ.2522 มีอายุการใช้งานมานานและสภาพเก่าใช้งานได้
เฉพาะบันไดในที่สูงขนาด 100 ฟุต ไม่สามารถใช้ตัวปั๊มในการดับเพลิงในตัวเองได้ หากจะขอรับการ
สนับสนุนรถยนต์กู้ภัยและดับเพลิงที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ 
ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ต้องใช้เวลาในการเดินทางถึงที่เกิดเหตุเป็นเวลานาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น ลดความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจาก
อัคคีภัย และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอ านาจหน้าที่ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดท าโครงการที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
93,636,000.-บาท ดังนี้ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
1. เครื่องโทรศัพท์ ระบบ ISDN จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย โมเด็ม 1 ตัว เครื่องรับโทรศัพท์ 

จ านวน  2 เครื่อง  งบประมาณ 5,000.-บาท  ส าหรับใช้รับแจ้งเหตุจากประชาชน 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
2. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จ านวน 2 คัน 

งบประมาณ 5,000,000.-บาท 
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
3. รถดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า 

500 ลิตรจ านวน 2 คัน งบประมาณ 15,800,000.-บาท 
4. ชุดผจญเพลิง จ านวน 10 ชุด  งบประมาณ 1,857,000.-บาท 
5. เครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) จ านวน 10 ชุด  งบประมาณ 

2,974,000.-บาท 
6. รถจักรยานยนต์ดับเพลิง  จ านวน 2 คัน  งบประมาณ 3,000,000.-บาท 
7. รถยนต์กู้ภัยและดับเพลิง ชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

จ านวน 1 คัน งบประมาณ 65,000,000.-บาท 
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ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการดังกล่าว 
ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ส าหรับรายละเอียดต่างๆนั้นดิฉันขอมอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายอนุชา    ทรงโสภา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอนุชา ทรงโสภา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  

๑. เครื่องโทรศัพท์ ระบบ ISDN จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย โมเด็ม 1 ตัว เครื่องรับโทรศัพท์ 
จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 5,000บาท นั้นใช้ส าหรับเป็นโทรศัพท์เบอร์ ๑๙๙ จะมีระบบโชว์หมายเลข
ปลายสาย เนื่องจากโทรศัพท์ของเราที่มีอยู่ ณ ตอนนี้เป็นระบบ Manual ปกติ เมื่อมีการโทรมาจะไม่ทราบ
ต้นสายว่ามาจากไหนและการติดตั้งนั้นทางบริษัททีโอทีเป็นผู้ด าเนินการ  

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จ านวน 2 คัน งบประมาณ 
5,000,000บาท เนื่องจากรถบรรทุกน้ ามีไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะรถบรรทุกคันเก่าสภาพเสื่อมโทรม 
ช ารุด และเทศบาลจะเพ่ิมสถานีย่อยอีก ๑ สถานี จึงมีความจ าเป็นในการใช้งาน              

๓. รถดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ,000 ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า 
500 ลิตรจ านวน 2 คัน งบประมาณ 15,800,000บาท ตัวนี้จะน าไปประจ าการที่สถานีท่ี ๔    

๔. ชุดผจญเพลิง จ านวน 10 ชุด  งบประมาณ 1,857,000บาท น ามาทดแทนชุดเก่าที่เรามีอยู่
แล้ว ๑๔ ชุด ที่ซื้อมาหลายปีแล้วและไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่กรณีผจญเพลิงที่เป็นเพลิงขนาดใหญ่ ซึ่งจริงๆ
แล้วชุดผจญเพลิงจะต้องมีประจ าบุคคลละ ๑ ชุด เนื่องจากขนาดตัวจะไม่เท่ากัน ซึ่งเจ้าหน้าที่เรามีอยู่สี่สิบ
กว่าคนผลัดเปลี่ยนกันใส่      

๕. เครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA) จ านวน 10 ชุด  งบประมาณ 
2,974,000.-บาท ใช้ในกรณีเข้าผจญเพลิงที่มีควันหนาแน่นก็จะเป็นอุปกรณ์ประกอบกันกับชุดดับเพลิง  

๖. รถจักรยานยนต์ดับเพลิง  จ านวน 2 คัน  งบประมาณ 3 ,000,000 บาท จะประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ดับเพลิงท าให้สามารถเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุที่เข้าไปได้ยากและสามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว          

๗. รถยนต์กู้ภัยและดับเพลิง ชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร จ านวน 
1 คัน งบประมาณ 65,000,000 บาท เนื่องจากเรามีรถกู้ภัยไม่เพียงพอและยังสามารถดับเพลิงได้ด้วย   
ซึ่งจะมีอุปกรณ์ในการกู้ภัยและผจญเพลิงต่างๆเพียบพร้อมในการใช้งาน กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี        สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประเด็นที่ ๑. บุคลากรนี้มีเพียงพอหรือไม่ ๒.อาคารสถาน 
 



๕๔ 
 
ที่นี้มีการจัดเก็บอย่างไร  ๓.การฝึกซ้อมนี้มีแผนด าเนินการอย่างไร  ๔.การรับประกันอุปกรณ์เหล่านี้เป็น
อย่างไร กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายอนุชา    ทรงโสภา     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผ่านไปยังท่านสมาชิก บุคลากรเรานั้นมีเพียงพอและทาง
บริษัทที่เราจัดซื้อจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ที่เทศบาล สถานที่จอดก็จะเป็นที่     
ที่รถคันเก่าจอดเพราะเป็นช่องท่ีใหญ่ที่สุด การรับประกันหลังการขายนั้นจะมีการตรวจเช็คจากเจ้าหน้าที่เป็น
ประจ า กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่/ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
  ตามอ านาจหน้าที่  (ส านักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ   ๘ เสียง  
 -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
  ตามอ านาจหน้าที่  (ส านักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง/ ไม่มี 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ๒๕๖๓ (ส านักปลัดเทศบาล) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๘ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ที่ประชุม 
            มีมติ อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๗ โครงการรวมเป็นเงิน 
๙๓,๖๓๖,๐๐๐ บาท เพ่ือแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่            
(ส านักปลัดเทศบาล)  
 



๕๕ 
 
 ตามท่ีเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และได้มีการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วนั้น เนื่องจากเทศบาลนคร
อุบลราชธานี มีภารกิจหน้าที่และความจ าเป็นหลายประการที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติมีจ ากัดไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ครอบคลุม จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากรายการที่ยังไม่มีความจ าเป็นที่จะด าเนินการหรือจากรายการที่ไม่ได้
ด าเนินการมาใช้จ่ายในรายการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
                                            หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
                                            เหตุผล 
 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ จ านวน ๕ 
รายการ เป็นเงิน ๒๖๓,๔๐๐ บาท และโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน 
๒๖๓,๔๐๐ บาท ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เสนอต่อเทศบาลนครอุบลราชธานีเพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติ / ดิฉันขอมอบให้ส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นายเกริกชัย       ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นางเดือนลอย     ค าแดงสด     หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางเดือนลอย      
ค าแดงสด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้ง
เป็นรายการใหม่ โดยโอนลดจากรายการค่าตอบแทนสมาชิกสภาที่ได้มีการลาออกจากสมาชิกสภาฯแล้วมา
ตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งงบประมาณก่อนโอนมีจ านวน ๔,๒๑๕,๙๓๘.๗๙  จ านวนเงินที่โอน ๒๖๓,๔๐๐ บาท 
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๓,๙๕๒,๕๓๘.๗๙ บาท   
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่/ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ 
  (ส านักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ   ๘ เสียง  
 



๕๖ 
 

 -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
     หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ 
  (ส านักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง/ ไม่มี 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙  ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
  ให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔.๙ เชิญทา่นนายกฯ ครับ 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง “ญัตติ”ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่  
 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุม ซึ่งปัจจุบันเทศบาล     
นครอุบลราชธานี มียอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ  ณ วันที่  31 มกราคม ๒๕๖๓ จ านวนเงิน
265,155,544.54บาท (สองร้อยหกสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์) 

 

 ดังนั้น เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานี           
จึงได้จัดท ารายการครุภัณฑ์ เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 9 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
29,580,000.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
โดยมีหลักการเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 
 

ที่ประชุม 
            มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  (ส านักปลัดเทศบาล)  
 



๕๗ 
 
 (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่ 
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

 (๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันตกไป  
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องและเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งครุภัณฑ์ที่เสนอขอรับ
งบประมาณเป็นครุภัณฑ์ที่รวบรวมมาจากปัญหา และความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวทีประชาคม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ค าร้อง
ทั่วไป และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอ
อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์  จ านวน  9 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้.- 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 หมวดครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 130 แรงม้า  
มีความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 2,800,000.- บาท (จัดซื้อนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

2. จัดซื้อรถบรรทุกขยะติดเชื้อ แบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า  
4 สูบ 4 จังหวะ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒ ,๔00 ซีซี  จ านวน ๑ คัน จ านวนเงิน 
2,100,000.- บาท (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

3. จัดซื้อถังคอนเทนเนอร์  ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 5 ถัง  
ถังละ 150,000 บาท จ านวนเงิน 750,000.- บาท (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

4. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี จ านวน 1 คัน คันละ 1,980,000.- บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 
 
 



๕๘ 
 

5. จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อย 
กว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 5,500,000.- 
บาท (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

6. จัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่  เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า   
130  แรงม้า  จ านวนห้องสุขา 5 ห้อง จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 4 ,500,000.- บาท  (จัดซื้อนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

7. จัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่  เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า   
130  แรงม้า  จ านวนห้องสุขา 2 ห้อง จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 4,500,000 บาท  (จัดซื้อนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

8. รถบดย่อยก่ิงไม ้ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า240  
แรงม้า ตอนหน้ามีความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน  จ านวนเงิน 6,500,000 บาท 
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 แผนงานสาธารณสุข 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 หมวดครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

9. เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 
เงิน 950,000.- บาท (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 รวม  9 รายการ จ านวนเงิน 29,580,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ 
นายประชา       กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายประชา      
กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผมขออนุญาตชี้แจงในภาพรวมทั้ง ๙ รายการ จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์นี้จะใช้ตามหน่วยงานใหญ่ๆเช่นโรงเรียน และก็จะไปพ่วงกันกับจัดซื้อถัง
คอนเทนเนอร์ ซึ่งส่วนหนึ่งก็ช ารุดทรุดโทรมและเพ่ือใช้เป็นถังไว้เปลี่ยนเวลาที่เราท าการเก็บถังคอนเทนเนอร์  
จัดซื้อรถบรรทุกขยะติดเชื้อ ซึ่งที่ผ่านมาที่เรามีอยู่นั้นไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะจึงมีความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ นี้ใช้ในการขนกิ่งไม้ต่างๆ ซ่ึงตอนนี้มีจ านวน
เยอะมาก และในการจัดซื้อรถสุขานั้นเนื่องจากเรามีไม่เพียงพอจึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอเพ่ิม ในส่วนของรถ
สุขาแบบ ๒ ห้องนั้นเราตั้งใจไว้ใช้เป็นวีไอพีส าหรับใช้งานส าคัญๆ รายการที่ ๘ รถบดย่อยกิ่งไม้นี้เราก็จะใช้ใน
การเพ่ือเป็นการจัดเก็บได้อย่างสะดวก รายการที่ ๙ เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละอองนี้ไว้ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคใน
ที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพซึ่งจะซื้อมาแทนเครื่องเก่าท่ีใช้งานมานาน ขอบคุณครับ 
 



๕๙ 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่/ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
  ตามอ านาจหน้าที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
 -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
  ตามอ านาจหน้าที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- มีมีสมาชิกงดออกเสียง/ ไม่มี 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ 
     (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
                                     (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
 
 

นายเกริกชัย       ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔.๑๐ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง “ญัตติ” ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ตามท่ีเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และได้มีการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วนั้น เนื่องจากกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี มีภารกิจหน้าที่ และความจ าเป็นหลายประการที่
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีจ ากัดไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ครอบคลุมภารกิจตามอ านาจหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
จากรายการที่ยังไม่มีความจ าเป็นที่จะด าเนินการหรือจากรายการที่ไม่ได้ด าเนินการมาใช้จ่ายในรายการที่กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

ที่ประชุม 
             มีมติ อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๙ รายการ รวมเป็นเงิน 
๒๙,๕๘๐,๐๐๐ บาท เ พ่ือแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่               
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  



๖๐ 
 

                                              หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
                                             เหตุผล 
 ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากโต๊ะท างานและเก้าอ้ีท างานของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ของเดิมท่ีใช้อยู่มีสภาพเก่าและช ารุด ตามสภาพการใช้งานเป็นเวลานานหลาย
ปี เพื่อให้มีโต๊ะท างานและเก้าอ้ีท างาน ไว้ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๒ รายการ จ านวนเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท (สามหมื่นห้าร้อย
บาทถ้วน) และโอนลดงบประมารรายจ่ายประจ าปี จ านวน ๑ รายการ จ านวนเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท (สามหมื่น
ห้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัต ิ
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ 
นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากมีพนักงานจ้าง
เลื่อนไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจึงท าให้มีงบตรงนี้เพ่ือซื้อโต๊ะท างานทดแทนของเดิมที่ใช้มานานครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่/ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ   ๘ เสียง  
 -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง/ ไม่มี 
 

 
 

 



 
๖๑ 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
    (ส านักการศึกษา) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔.๑๑ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เรื่อง ขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับหนังสือจากจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุดที่ อบ 0023.3/ว 31 
ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง งบประมาณ 
9,156,700 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบ 1,017,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือให้การด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานโรงเรียน , งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง  งบประมาณ 1,017,400 
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น พร้อมทั้งได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานโรงเรียน , งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) หมวดค่าครุภัณฑ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

ที่ประชุม 
            มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)             
 



๖๒ 
 

เพ่ือให้การจัดหาครุภัณฑ์ถูกต้องสอดคล้องกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
( e-LAAS) และการบริหารการเงินการคลังของเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

                                            หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
                                                เหตุผล 
 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,978,400 บาท และโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 1,978,400 บาท ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เสนอต่อสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  ดิฉันขอมอบให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ค่ะ 
นายเกริกชัย       ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายอัมพล        ทองพุ        ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล  ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้น าเรียนว่าเราได้รับการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจในการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ เราได้รับงบประมาณอุดหนุน 
9,156,700 บาท และเราจะต้องตั้งงบประมาณสมทบอีก 1 ,017,400 บาท และเรามีความจ าเป็นโอน
งบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่อีก ๖ รายการ เนื่องจากการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีผิดหมวด ผิด
ประเภท จึงขอน าเรียนรายละเอียดดังนี้ ๑.ในส่วนของงบประมาณสมทบ 1,017,400 บาท เราขอลดมา
จากหมวดเงินเดือน เนื่องจากเราตั้งตามกรอบอัตราก าลังแล้วมีต าแหน่งว่างท าให้เงินในยอดนี้ยังเหลืออยู่ 
และรายการที่ ๒-๗ เป็นการโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งรายการใหม่ให้ถูกตามหมวดตามประเภท โดยเฉพาะ
รายการที่ ๒ เดิมตั้งไว้ในหมวดครุภัณฑ์การศึกษาจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงส าหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ก็ขอโอนไปตั้งในหมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการที่ ๓ ตั้งไว้ในหมวด
ครุภัณฑ์การศึกษาก็ขอโอนไปเป็นครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการที่ ๔ เดิมตั้งไว้ในหมวดครุภัณฑ์การศึกษาก็
ขอโอนไปตั้งในหมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการที่ ๕ เดิมตั้งไว้ในหมวดครุภัณฑ์การศึกษาก็ขอโอนไปตั้ง
ในหมวดครุภัณฑ์ส านักงาน รายการที่ ๖ เดิมตั้งไว้ในหมวดครุภัณฑ์การศึกษาก็ขอโอนไปตั้งในหมวดครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว และรายการที่ ๗ เดิมตั้งไว้ในหมวดครุภัณฑ์การศึกษาก็ขอโอนไปตั้งในหมวดครุภัณฑ์
ส านักงาน ขออนุญาตน าเรียนครับ 
นายเกริกชัย       ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่/ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 



๖๓ 
 
 

 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  
  (ส านักการศึกษา)  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ   ๘ เสียง  
 -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  
  (ส านักการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง/ ไม่มี 
 

 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒  ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดการก่อสร้าง (ปรับปรุงท่อระบายน้ า) 
    และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า 
    บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง (ส านักการช่าง)  
     (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔.๑๒ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง “ญัตติ”ขออนุมัติ
แก้ไขรายละเอียดการก่อสร้าง (ปรับรูปแบบท่อระบายน้ า) และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง 
 ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2562
ครั้งที่   2  ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันพุธ
ที่ 30 มกราคม  พ.ศ.2562 จ านวนรายการก่อสร้าง 27  โครงการ และครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ รวม
เป็นงบประมาณ 127,639,000.-บาท  มีโครงการก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการที่เทศบาลนครอุบลราชธานี   
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว   นั้น คือ  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณ
โดยรอบทุ่งศรีเมือง สัญญาเลขท่ี ทน.อบ  36/2563 ลงวันที่ 11  พฤศจิกายน  2562 วงเงินตามสัญญาจ้าง  
10,284,450.-บาท (สิบล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ตามรายงานผลการก่อสร้าง
โครงการฯ   ดังกล่าว พบปัญหาในการวางท่อระบบน้ าซึ่งเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง เพ่ือให้การก่อสร้าง
สามารถด าเนินการไปได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างจริง เทศบาลนครอุบลราชธานี  
จึงจ าเป็นแก้ไขปรับรูปแบบท่อระบายน้ า โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
                   

ที่ประชุม 
            มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  (ส านักการศึกษา) 
 



๖๔ 
 
                                               หลักการ 
 การแก้ไขรายละเอียดการก่อสร้าง (ปรับรูปแบบท่อระบายน้ า) และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง  ถือปฏิบัติตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
หมวด 9  การท าสัญญา มาตรา 97  และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4/32820 ลงวันที่ 1  สิงหาคม 2562         
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (1)  เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 
วรรคห้า (2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของ
รัฐเสียประโยชน์ (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ (4) กรณีอ่ืน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และวรรคสาม บัญญัติว่า  การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงไป
พร้อมกัน  

                           เหตุผล 
 เพ่ือให้การก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง วงเงินตามสัญญา 
10,284,450.-บาท (สิบล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง  เรื่องการรายละเอียดการก่อสร้าง         
(ปรับรูปแบบท่อระบายน้ า)  และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างพบว่าสภาพดินที่ท าการขุด ความลึก 1.50-2.00 ม. 
มีสภาพเป็นดินอ่อน จะมีน้ าใต้ดินเพราะอยู่ใกล้คลองระบายน้ า และดินที่อ่อนจะสไลด์ลงมาหากมีการเปิด
หน้าดินกว้าง อีกทั้งจะมีแรงเฉือนท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของผนังดินที่มีการกดทับจากรถที่วิ่งบริเวณใกล้
สถานที่ก่อสร้าง ได้  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขท่อระบายน้ าชนิดหล่อกับที่เป็นชนิดหล่อส าเร็จรูป โดยมีขนาดของ
การระบายน้ า 1.50x1.50 ม. เท่าเดิม พร้อมปรับลดวงเงินค่าท่อระบายน้ า ลงจ านวน 564,000บาท 
คงเหลือวงเงินคา่ก่อสร้าง 9,720,450บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)    
  ดังนั้น เพ่ือให้โครงการดังกล่าวด าเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จตามบรรลุตาม
วัตถุประสงค์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ขอได้โปรดน าเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาต่อไป /ดิฉันขอมอบให้เจ้าหน้าที่ส านักการช่างเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดค่ะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายวิษณุ     สุระชัย       วิศวกรโยธาช านาญการ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิษณุ  สุระชัย 
วิศวกรโยธาช านาญการ  กระผมขออนุญาตบรรยายในภาพรวม บริเวณจุดนี้คือสี่แยกวัดศรีอุบลฯ ท่อที่เราจะ
วางก็คือขนาด 1.50x1.50 ม. ขนานไปกับคลองระบายน้ า และในส่วนของท่อระบายน้ าทั้งโครงการจะเป็น 



๖๕ 
 
ท่อ ๘๐ ซ.ม. วิ่งขนานไปกับด้านหลังโรงเรียนอนุบาลอุบลและจะรวมกันไปออกในท่อ ๑.๕๐ ม. แล้วส่งออก
ไปยังบุ่งกาแซว ในส่วนของการท างานเบื้องต้นผู้รับจ้างได้ท าการเปิดหน้าดินขึ้นมาแล้วพบว่าจะมีท่อส่งน้ า
ของระบบบ าบัดน้ าเสียที่สูบกลับเข้ามาระบบบ าบัดจะเป็นท่อขนาดใหญ่ตลอดทาง จึงได้มีการประชุมหารือ
กับทางผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าจะแก้ปัญหาส่วนนี้อย่างไรจึงมีมติว่าอาจจะมีการขยับช่วย
เพ่ือไม่ให้ท่อเกิดความเสียหาย จึงมีการปรับวงเงินก่อสร้างท่อระบายน้ าครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 พ้ืนที่ก่อสร้างนี้มีตรงไหนบ้างครับ 
นายวิษณุ       สุระชัย      วิศวกรโยธาช านาญการ 
 เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ปรับทั้งหมด เป็นส่วนระยะทางประมาณ ๒๔๐ เมตร ตรงช่วงที่มีปัญหา
คลองระบายน้ าตรงข้างทุ่งศรีเมืองเท่านั้น ส่วนนอกนั้นยังคงเดิมตามรูปแบบสัญญาครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์           
จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือความชัดเจนคือรูปแบบเหมือนเดิมแต่โครงสร้ างรับ
น้ าหนักได้มากขึ้นใช่หรือไม่ 
นายวิษณุ      สุระชัย      วิศวกรโยธาช านาญการ 
 ขออนุญาตครับ การใช้ประโยชน์เท่าเดิมและได้คุณภาพท่อที่สูงขึ้นครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภพ   ภูสมปอง  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมได้มีการสอบถามและตรวจสอบจากทางวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้วว่า
มีความจ าเป็นอย่างไรที่ปรับเปลี่ยน จึงได้รับเหตุผลว่า ๑.ในบริเวณนั้นมีน้ าใต้ดินและดินอ่อนท าให้ดินสไลด์ลง 
๒.จะมีข้อจ ากัดในการก่อสร้างในเรื่องของท่อระบายน้ าที่อยู่ด้านข้าง การท าท่อตรงนี้จะใช้คอนกรีตที่มีความ
แข็งแรงที่มากกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบซึ่งก็เป็นผลดีกับการท างานเพราะได้คุณภาพคอนกรีตที่ดีขึ้น แต่ก็มีข้อ
เป็นห่วงเล็กน้อยในเรื่องของการก าหนดในรายการประกอบแบบที่ก าหนดไว้ก็ต้องมีก าหนดให้ชัดเจนว่าใช้
ยี่ห้ออะไร๑,๒,๓ ที่ได้มาตรฐาน และการยาแนวนี้จะท าเฉพาะด้านนอกหรือท าด้านในด้วยต้องก าหนดให้
ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นท่อที่ต้องเอามาประกอบแล้ววางต่อๆไป ถามว่าเป็นผลดีในการท างานหรือไม่ก็เป็น
ผลดีคือตรงนี้จะท างานได้เร็วขึ้นและการเปิดพ้ืนที่ท างานได้เร็วขึ้น กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่/ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 



๖๖ 
 
 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดการก่อสร้าง (ปรับปรุงท่อระบายน้ า) 
                และปรับลดวงเงินก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง  
                (ส านักการช่าง) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ  ๘ เสียง  
 -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดการก่อสร้าง (ปรับปรุงท่อระบายน้ า) 
               และปรับลดวงเงินก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง  
               (ส านักการช่าง) โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง/ ไม่มี 
 

 
 
 
 
 

       

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑   ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) (ส านักการช่าง)  
                  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เนื่องจากเมื่อการประชุมในตอนเช้าที่ผ่านมา ในที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนญัตติที่ ๔.๑ เพ่ือรอเอกสาร
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณานั้น บัดนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้น าเอกสารรายละเอียดเพ่ิมเติมมาให้กับทางสมาชิกครบทุก
ท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  / เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) (ส านักการช่าง) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ   ๘ เสียง  
 -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) (ส านักการช่าง) โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง/ ไม่มี 
 

                                                                                                                                    
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
            มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขรายละเอียดการก่อสร้าง (ปรับปรุงท่อระบายน้ า)และปรับลดวงเงิน 
ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง (ส านักการช่าง) 
 

ที่ประชุม 
             มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒  (จ่ายขาดเงินสะสม) (ส านักการช่าง)  



๖๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง อ่ืนๆ 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อ่ืนๆ เชิญครับ 
น.อ.บุญมี       สุปรียชาติ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตถามว่าที่ผ่านมาที่ส านักการช่างขอจัดซื้อ
เกี่ยวกับกล้องจีพีเอสเพื่อการรังวัดต่างๆนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นางเสาวลักษณ์   กันธิยา    นักวิชาการพัสดุ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางเสาวลักษณ์  กันธิยา 
นักวิชาการพัสดุ ส าหรับการจัดซื้อกล้องส ารวจนั้นขณะนี้พัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อไปแล้ว ๑ ครั้ง ปรากฏว่ามีผู้
ยื่น ๒ ราย และมีคุณสมบัติผ่าน ๑ ราย ทางคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดซองได้ขอยกเลิกโครงการเพ่ือ
การจัดซื้อใหม่ค่ะ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
น.อ.บุญมี      สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ถ้าเป็นไปได้ขอให้อยู่ในวาระติดตามในวาระที่ ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ เราก็จะได้ตามให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน 
เรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ท่านอดีตประธานสภาได้เสนอไว้ว่าอยากให้มีรถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ ตอนนี้ได้
ด าเนินการอย่างไรครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถ้ายงัไม่มีข้อมูลในครั้งต่อไปขอให้ติดตามให้ด้วยนะครับ เชิญท่านสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เรื่องท่ีสามเป็นเรื่องรถตัดแต่งกิ่งไม้ ทุกวันนี้เราใช้รถกระเช้าไฟฟ้าไปด าเนินการ รูปแบบรูปทรงนี้มัน
จะไปใช้ผิดประเภทมันจะอันตราย ถ้าเป็นรถลิฟท์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้นี้มันจะเข้าไปในพ้ืนที่ที่เหมาะสมมากกว่า 
ขอน าเรียนเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์           
จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เนื่องจากมีพ่ีน้องประชาชนได้แจ้งเข้ามาเรื่องไฟฟ้าตรงหอ 



๖๘ 
 
นาฬิการู้สึกว่าจะมืดเกินไป ประการที่ ๒ สวนสาธารณห้วยม่วงว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะมีหอกลางน้ าไว้เป็นที่
พักผ่อนหรือเป็นที่ท่องเที่ยว ขออนุญาตน าเรียนตามที่พ่ีน้องประชาชนร้องขอมา เรื่องที่สามคือหนองแร้งที่อยู่
ชุมชนก้านเหลืองที่มีการไปส ารวจเบื้องต้นทราบว่าระวางหรือว่าจ านวนพ้ืนที่อาจจะเหลือน้อยลง ทางชุมชน
อยากได้ไว้เป็นที่พักผ่อนเช่นเดียวกัน เรื่องที่สี่ผมเคยน าเรียนในที่ประชุมว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการชุมชนที่เขารวมตัวกันท าความสะอาดบริเวณถนน ตรอก ซอยต่างๆ        
หากเป็นไปได้ผมอยากให้ทางฝ่ายผู้บริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ดูแลพ้ืนที่สาธารณะของเขา
เองก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับเทศบาลของเราอีกทางหนึ่งครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายชัยโรจน์    สินธุพุฒิพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายชัยโรจน์          
สินธุพุฒิพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องที่หนึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบริเวณวง
เวียนน้ าพุว่าบริเวณนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อย แสงสว่างไม่เพียงพอ เรื่องที่สองบริเวณเรือนจ าเราน่าจะมีโซนนิ่ง
เรื่องกล้องวงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยและเป็นการป้องปราม ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดของเทศบาล
หรือยังเพราะว่าถ้ามีการติดตั้งก็จะเป็นการดีครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ / ไม่มี เมื่อไม่มีผมขอประกาศปิดประชุม ตามที่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี 
๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มีก าหนด ๑๕ วันนั้น 
บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลฯได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ (๒) จึง
ปิดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่งประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอบคุณครับ 
 
 
 

***ปิดการประชุมเวลา   16.30  น.*** 
 

 
 
 

 



๖๙ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยวิสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๓ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

********************* 
                                           

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    ๒.๑ สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
                                             เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.  
                                             ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
    ๒.๒ สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 
                                             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                                             ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
         ๒.๓ สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
                                             เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
                                             ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                                           ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
          ๒.๔ สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 
                                             เมื่อวันอังคารที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
                                             ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                                          ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ (ถ้ามี)   
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   
  ๔. ๑ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                                        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)  (ส านักการช่าง)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 



๗๐ 
 
 
                                         ที่ประชุม เห็นชอบให้น าระเบียบวาระที่ ๔.๑ ไปพิจารณาต่อจากระเบียบวาระท่ี    
                                                     ๔.๑๒ เพ่ือเพ่ิมเติมรายละเอียดเหตุผลให้ถูกต้อง 
  ๔.๒ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                                        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ (ส านักการช่าง) 
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
   ที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๔.๓ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินก่อสร้าง โครงการ 
                                                        ปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี ๔  
                                                        (ชว่งถนนธรรมวิธี – ล ารางนาควาย)  (ส านักการช่าง)                                                        
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ที่ประชุม มีมติอนุมัติปรับลดปริมาณงานและวงเงินก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน 

คสล.ซอยธรรมวิธี ๔ 
  ๔.๔ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                                        พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงนิสะสม) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา 
                                                        แอสพัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ ๑๑ (ส านักการช่าง) 
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ทีป่ระชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                          พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
  ๔.๕ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง  
                                                        โครงการปรับปรุงถนน คสล. แลระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง ๗   
                                                        (ส านักการช่าง)  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                        ที่ประชุม มีมติอนุมัติปรับลดปริมาณงานและวงเงินก่อสร้างโครงการ   
                                        ปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ า ซอยเลี่ยงเมือง ๗ 
  ๔.๖ ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                                                        ให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (ส านักการช่าง)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ถอนญัตติ 
  ๔.๗ ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                                                        ให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (ส านักปลัดเทศบาล)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน)ี 

 



๗๑ 
 
  ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๗ โครงการ

รวมเป็นเงิน ๙๓,๖๓๖,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ (ส านักปลัด) 

  ๔.๘ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                                        หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในงบประมาณรายจ่าย 
                                                        ประจ าปี ๒๕๖๓  (ส านักปลัดเทศบาล)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวด

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๔.๙ ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                                                        ให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๙ รายการ

รวมเป็นเงิน ๒๙,๕๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

  ๔.๑๐ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
                                                        หมวดค่าครุภัณฑ์ ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓                                             
                                                        (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่า

ครุภัณฑ์ งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  ๔.๑๑ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                                        พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส านักการศึกษา)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณประจ าปี 
                                       พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๔.๑๒ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดการก่อสร้าง (ปรับปรุงท่อระบายน้ า)  
                                                        และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า 
                                                        บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง(ส านักการช่าง)  
                                                       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
 



๗๒ 
 

    ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดการก่อสร้าง (ปรับปรุงท่อระบายน้ าและ
ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณโดยรอบทุ่งศรี
เมือง (ส านักการช่าง) 

  ๔. ๑ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                                        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)  (ส านักการช่าง)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                         ที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                                                         

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
 

 
 (ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                       (นายอัมพล  ทองพุ) 
                                  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่.................................... 

 
 
 
 

       (ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
               (นายไพฑูรย์    พรหมสอน)                                  (นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์) 
        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 

                                       (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 
                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล 
............................................................................................................................. ................ 
 
 
 

(นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


