
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓   

วันอังคารที่  ๑๒   พฤษภาคม  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.   นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๖.   นายไพฑูรย์     พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๗.  นายประสงค์ จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
     ๘.   น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
 ๙.  นายชัยโรจน ์ สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๐.  นายอัมพล ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ลากิจ) 
      

ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นางนันทิยา สระแก้ว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๗. นายเจษฎา ซังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๘. นางกิมรวย แป้นทอง  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๙. นางเดือนลอย ค าแดงสด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. นายนเรต ศรีเมือง  ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
๑๑.   นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 
๑๒. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๑๓.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๔.   นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 



๒ 
 

๑๕.   นายโกวิท เริงนิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารสุข 
๑๖.   นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๑๗.   นายปัญญา ทองสรรค์ วิศวกรโยธาช านาญการ 
๑๘.   นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง วิศวกรโยธาช านาญการ 
๑๙.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ ์ นิติกรช านาญการ   
๒๐.   นางเสาวลักษณ์ กันธิยา นักวิชาการพัสดุ 
๒๑.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๒๒.   นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๒๓.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

๒๔.   นายสวาท ดวงค า ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามคัคีวิทยาคาร 

๒๕.    นายประสพ ปรุโปร่ง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

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

๒๗.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๘.   นายเชน ตันเลียง ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๑ 
๒๙.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๓๐.   นายทองพูน เอิบสุข นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
๓๑.   นายทินภัทร บุญลี นายช่างโยธาช านาญการ 
๓๒.   นายชัยยันต์ จันล่องค า หัวหน้างานเลขานุการสภา 
๓๓.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๓๔.   นายอนุชิต อัปกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
                                    
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 

    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๓ 
                                       เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  
  ๓.๑  รายงานการด าเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 / โควิค 19 
  ๓.๒  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมและ 
                                            โครงการค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กันเงิน) 
  



๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   

  ๔.๑  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลและ   
                                         กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
                                         (กองวิชาการและแผนงาน)(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนคร

อุบลราชธานี) 
  ๔. ๒ ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
                                                        ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
                                                        จ านวน  ๖๗ โครงการ และครุภัณฑ์ ๓ รายการ (ส านักการช่าง)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๓ ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
                                                        ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
                                                        จ านวน ๑ โครงการ (ส านักการช่าง) 
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๔ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับเพิ่ม – ปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงิน 
                                                        ก่อสร้างงบประมาณจ่าย (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                                        (ส านักการช่าง)  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๕ เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ าทางต่างระดับ  
                                                        (ถนนเลี่ยงเมือง) 

   

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย      
เชิญครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขาฯครับ 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามที่ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่
เกินสามสิบวัน นั้น  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ โดยประธานสภา 



๔ 
 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้นัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓     
ในวันอังคารที่   ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล             
นครอุบลราชธานี ประกาศ  ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว ประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ล าดับต่อไปเชิญท่านประธานฯด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธา 

 สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน , ท่านนายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี ,คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุม
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๒  
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอด าเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมครับ 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ช่วงที่ผ่านมาได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งได้รับผลกระทบกันทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและ
เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ประเทศไทยเราก็มีการบริหารจัดการมีมาตรการป้องกันและช่วยกันทุกหน่วยงาน   
โดยไม่ประมาทท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ เบาบางลง แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าสู่สภาวะ
ปกติได้เพราะโรคนี้เป็นกันทั่วโลก เมื่อทั่วโลกยังไม่ปกติเราก็ยังไม่สามารถเข้าสู่สภาวะปกติได้ในส่วนของ
เราก็อยู่ในเรื่องการป้องกันและการเยียวยา ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระท่ี ๒ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
   สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๓ 
                                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กระผมนายอัมพล  ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓     
วันพฤหัสบดีที่   ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  ผมได้ให้เจ้าหน้าที่ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขส่วนใดให้แก้ไขก่อนที่จะมีการรับรองรายงานการประชุม
ต่อไปครับ 



๕ 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขข้อความส่วนไหนเชิญครับ / ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๓   
    วันพฤหัสบดีที่   ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ  ๘ เสียง  
- สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
    วันพฤหัสบดีที่   ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 

 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  เพื่อทราบ  
   ๓.๑  รายงานการด าเนินการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / โควิค ๑9 
   
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ ๓.๑ รายงานการด าเนินการแพร่ระบาดของ       
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ / โควิค 19  ให้แก้ไขเป็นรายงานการด าเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ / โควิด 19 เชิญท่านนายก 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เรื่องการด าเนินการแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา  ๒๐๑๙/ โควิด 19  เราได้ตั้งคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหา
ให้กับพ่ีน้องประชาชนในเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยหลักแล้วเรามอบให้ทางกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ฝ่ายควบคุมโรคในการด าเนินการ ขอน าเสนอเป็นภาพผ่านจอเพาเวอร์พ้อยโดยมอบหมายให้
หัวหน้าโกวิท เป็นผู้ชี้แจงค่ะ  
นายโกวิท    เริงนิรันดร์     หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้บริหารทุกท่านผมนายโกวิท  
เริงนิรันดร์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ขอรายงการการป้องกันควบคุมโรคไวรัช โคโรน่า2019 หรือ      
โควิด 19 ดังนี้ครับ  
 
 

 

ที่ประชุม 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย วิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี           

พ.ศ.๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 



๖ 
 

 
 
 

 
 



๗ 
 

 
 
 

- สถานการณ์ โควิด ๑๙ ทั่วโลก ประจ าวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. ผู้ป่วนติดเชื้อ 
  รวม ๔,๑๘๐,๓๐๕ คน อาการรุนแรง ๔๗,๐๓๘ คน รักษาหายแล้ว ๑,๔๙๐,๑๘๒ คน  
  ผู้เสียชีวิตรวม ๒๘๓,๘๖๐ คน 
- ประเทศไทย อันดับที่ ๖๖ ผู้ป่วยสะสม  ๓,๐๑๕ คน หายป่วยแล้ว ๒,๗๙๖ คน เสียชีวิต       

๕๖ คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ ๑๖๓ คน 
-  สถานการณ์โควิด ๑๙ จังหวัดอุบลราชธานี  เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ๔๗๕ คน ตรวจไม่พบเชื้อ  
   ๔๕๙ คน รอผลแพทย์ยืนยัน ๑ คน และเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานควบคุม 
   ป้องกันโควิด ๑๙ ดังนี้ 
 
การด าเนินงานควบคุมป้องกัน โควิด ๑๙ เทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙)  
      เทศบาลนครอุบลราชธานี  
๒.  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
       โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) 
 



๘ 
 
๓.   สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ รพ.สนามจ านวน ๑๐ รายการ 
4.   บูรณาการร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ของหน่วยงานภายนอกเพ่ืออบรมให้ความรู้ 
      ด้านสุขศึกษา การป้องกันโรค การท าหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์สเปรย์ สบู่เหลว 
5.   ก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 
6.   รณรงค์ป้องกันประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
7.   ต้ังจุดให้ความรู้ วางเจลล้างมือ ทุกจุดบริการในเทศบาล 
8.   มาตรการคัดกรองโดยวัดไข้ บริการเจลล้างมือ หน้าส านักงาน สถานที่จัดงานต่างๆ 
9.   มาตรการพรมเช็ดเท้าก้าวทันโควิด 
10. มอบเจลล้างมือ สบู่เหลวให้กับสถานศึกษา วัด หน่วยงานราชการทุกแห่งในเขตเทศบาล 
      และหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง 
11. จัดทีมลงพ้ืนที่ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
12. ปฏิบัติการท าความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรคหน่วยงาน สถานที่ต่างๆ 

-  ล้างท าความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตลาดสด 
-  ล้างท าความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในวัดและหน่วยงานต่างๆ 
-  ฉีดพ่นฆ่าเชื้อรถรับ-ส่งผู้โดยสาร สนามบินอุบลฯ 

13. มอบอุปกรณ์และให้ก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือป้องกัน 
      ไวรัสโควิด19 
14. ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน ค้นหา /เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจาก 
      ประเทศเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามเยี่ยมแนะน า รายงานอ าเภอทุกวัน 
15. มอบหน้ากากอนามัยในกลุ่มเปราะบาง 
16. ให้บริการดูแลให้ค าแนะน าผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพ่ึงพิงและญาติในการป้องกัน การแพร่ 
      ระบาดเชื้อโควิด 19 ตามแนวทางปฏิบัติของ สปสช.และกรมควบคุมโรค 
17. มอบชุดห่วงใยต้านโควิด - 19 ทุกครัวเรือน 

   - มอบชุดห่วงใยต้านโควิด - 19 
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๑๒ 
 

รายงานการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มกราคม – เมษายน 2563 

1. หอกระจายข่าว 
2. ประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่ 
3. แผ่นพับ/ใบปลิว/ป้ายประชาสัมพันธ์ 
4. Facebook ,line 
5. YouTube ฯลฯ 

หอกระจายข่าว 
  1.ประกาศเทศบาล เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
  2.ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ เช่น การกินร้อนช้อนส่วนตัวการล้างมือที่ถูกวิธี 
  3.การรณรงค์การป้องกันโรคโควิด-19 
 - ตลาดสดเทศบาล 2 
 - ตลาดสดเทศบาล 3 
 - ตลาดสดเทศบาล 5 
 - ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 
 - ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว  
ประชาสัมพันธ์ รถเคลื่อนที่เผยแพร่ทุกวัน ในเขตเทศบาล  
 เวลา 9.00 -12.00 น. / เวลา 13.00 16.00 น. 
 1.ประกาศเทศบาล เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาด 
             ของโรคโควิด-19 
 2.ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ เช่น การกินร้อนช้อนส่วนตัว           
             การล้างมือที่ถูกวิธี 
  3.การรณรงค์การป้องกันโรคโควิด - 19  ขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านบุญมี ครับ 
น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านผู้บริหาร กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอชื่นชมฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่บรรยายชี้แจงการด าเนินการ
ให้สมาชิกได้รับทราบ เราได้มีการหารือในเรื่องความห่วงใยในเรื่องการด าเนินการเพราะเทศบาล        
นครอุบลราชธานี มีประชากรค่อนข้างเยอะทั้งประชากรจริงและประชากรแฝง ทางเทศบาลฯเราก็ดูแล
และป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีตามที่เจ้าหน้าที่ได้บรรยายให้รับทราบ อยากสอบถาม
เรื่องแรกก็คือเราได้งบประมาณโดยไม่ผ่านสภาฯเพราะเป็นอ านาจของท่านนายกฯ เราใช้งบประมาณ ๒๓ 
ล้านบาท ข้อห่วงใยในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาท าการของข้าราชการใช้งบค่าล่วงเวลาของทาง
ราชการหรือใช้งบฉุกเฉินตัวนี้   เรื่องที่สองพนักงานที่ไม่มีสิทธิในการเบิกจ่ายได้ตามระเบียบใช้เงินส่วน
ไหนในการเบิกจ่ายให้กับพนักงานเหล่านั้น เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ท างานในจุดเสี่ยงต้องอยู่ใกล้ชิดกลุ่ม 
 



๑๓ 
 

เสี่ยง เช่น กลุ่มอสม. ถ้ามีการแพร่ระบาดในระยะต่อไปท่านมีการเตรียมการอย่างไรเพ่ือเป็นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่อไป ขอเรียนสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯไปยังฝ่ายบริหาร ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านนายกฯ 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  เรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านสมาชิก ขอบพระคุณส าหรับความห่วงใยในเรื่องการ
เบิกจ่าย ในส่วนของค่าล่วงเวลาหรือค่าปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ เราได้มีการเบิกจ่ายในส่วนของ
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพราะเราได้ตั้งงบประมาณไว้อยู่แล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีสิทธิเบิกจ่าย
เราให้ท างานในเวลาราชการที่อยู่สัญญาจ้างเหมา ส าหรับ อสม.จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจของทางรัฐบาล อยู่ที่เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ขออนุญาตน าเรียน ช่วงแรกที่เราท างานมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงตรัสว่าการแพร่
ระบาดของโรควิด ๑๙ มันไม่ใช่ความผิดของใคร เป็นโรคระบาดที่ทุกคนต้องช่วยกันทุกคนก็มีงานประจ าที่
ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว แต่โรคระบาดโควิด ๑๙ มันเป็นงานพิเศษเพ่ิมเข้ามาท าให้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน เช่น 
อสม./อปพร./ ประธานชุมชน เป็นต้น เมื่อท างานไปสักระยะหนึ่งรัฐบาลได้ให้งบประมาณเชิงยับยั้ง ให้
จังหวัดละ ๕๐ ล้านบาท เบื้องต้นก็จ่ายค่าอาหาร เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนไม่ได้เนื่องจากไม่มีในระเบียบ
ราชการแต่เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากจังหวัดต่างๆ จึงขอยกเว้นไปทางกรมบัญชีกลาง ให้พวกที่มา
ท างานร่วมกับหน่วยงานรัฐ เช่น อสม. อปพร. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพวกเขาได้
หรือไม่ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เขาได้รับตามปกติ  เพราะเป็นงานเพ่ิมพิเศษ จึงมีหนังสือจาก
กรมบัญชีกลางว่าสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ทุกคน และกระทรวงมหาดไทยได้ท าหนังสือหารือไปอีกฉบับ
หนึ่งเรื่องการจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ก็สามารถ
เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง จ่ายไม่เกิน ๑๒๐บาท/ต่อวัน ถ้าปฏิบัติหน้าที่เกิน ๑๒ ชั่วโมง จ่ายได้ไม่เกิน 
๒๔๐บาท/ต่อวัน ตามค าสั่งเหมาจ่ายของกรมบัญชีกลาง อสม.นอกเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขึ้นตรง
กับสาธารณสุขจังหวัด ตอนนี้เตรียมจะเบิกจ่ายให้แล้ว ในส่วนของ อสม.ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ท่านได้เตรียมความพร้อมที่จะเบิกจ่ายให้กับพวกเขาหรือยัง ๑.ท่านตั้งศูนย์หรือยัง ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุก
คนต้องมีค าสั่ง ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน เพ่ือประกอบการเบิกจ่าย อีกเรื่องคือจาก
รายงานเพาเวอร์พอยต์ แสดงผลหมดทั่วโลก ประเทศไทย อุบลราชธานี แต่ท่านไม่ทราบสถานการณ์ ใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการส ารวจผู้ที่ได้รับผลกระทบ การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบการ
เยียวยาเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้นท่านต้องมีข้อมูล กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ จังหวัด อ าเภอ เทศบาล 
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค มีการตั้งชุดปฏิบัติการควบคุม มีหน้าที่ไปตรวจตามมาตรการที่มีการผ่อน
ปรนว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งหรือไม่  เช่น ตลาด ร้านค้า ร้านตัดผม สนามกีฬา 
ห้างสรรพสินค้า ท่านมีการไปตรวจหรือยัง  / สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญท่านอ าไพวรรณ 



๑๔ 
 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ และท่านสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์       
ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติม เรื่องที่ ๑ คือเรื่องของค่าตอบแทนที่จะให้กับผู้ปฏิบัติงานในช่วงโควิด จะเบิกจ่าย
ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เท่านั้น ทราบมาว่าในส่วนของ อสม. มีการจัดสรรเงินให้กับสาธารณสุข
จังหวัดทุกๆจังหวัดแล้ว เพ่ือเบิกจ่ายให้กับ อสม.เบิกจ่ายได้ไม่เกินวันละ ๕๐ บาท โดยอัตราจะไม่เท่ากัน
กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามที่ท่านประธานสภาฯได้แจ้งเมื่อสักครู่ อีกเรื่องคือคนที่ได้รับเงินเยียวยาจาก
กระทรวงการคลังยอดถึงจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวาน ของเรามีผู้อุทธรณ์ทั้งหมดและขอทบทวนสิทธิ์ให้ผู้
พิทักษ์ไปตรวจสอบจ านวน ๑,๙๐๐ เศษๆ ณ วันนี้หมดเขตการยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว ในส่วนของอ าเภอ
เมืองอุบลฯเยอะสุด ๓,๒๐๐ ราย ส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางแล้ว ๒,๔๐๐ ราย เหลืออีก ๗๐๐ กว่าราย 
ทีมงานของกระทรวงการคลังก าลังเร่งด าเนินการอยู่ ในส่วนของเกษตรกรก็จะเริ่มจ่ายในวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ขอน าเรียนค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  คือในอัตรา ๕๐ บาท/ต่อวัน/ต่อคน เป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษที่รัฐบาลจ่ายเพ่ิมให้ อสม.ทุกคน 
แตก่ารเบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง จ่ายไม่เกิน ๑๒๐ บาท / ต่อวัน ถ้าปฏิบัติหน้าที่เกิน ๑๒ ชั่วโมง จ่าย
ได้ไม่เกิน ๒๔๐ บาท / ต่อวัน เป็นค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่มีค าสั่งท างานตามที่ผมเรียนไว้ข้างต้น  / เชิญ
ท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์    จันจ าปา      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้บริหารทุกท่าน กระผม
นายประสงค์ จันจ าปา ตามท่ีได้รายงานการด าเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด ๑๙ ผมเห็น
ด้วยกับท่านประธานสภาฯ ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลฯมี ๔๒๔ ราย เราดูแลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ หรือยังมี
กลุ่มที่เรายังไม่เข้าถึง เป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการควบคุมสถานการณ์โควิด ๑๙ ไม่ให้มีการแพร่     
กระจ่าย ส่วนเรื่องมาตรการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง            
แต่อีกประการหนึ่งที่ผมห่วงใยว่าท าอย่างไรในเขตเทศบาลฯของเราจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคได้อยู่มัดจริงๆ อีกประการหนึ่งคือจะต้องมีการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบ 
ปัจจุบันสถานการกระทบในทุกด้าน ความปลอดภัยในชีวิตของพ่ีน้องประชาชนภายในเขตเทศบาลฯของ
เราเกิดลักขโมยวิ่งราว ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารได้มีมาตรการป้องกันอย่างไร ในเรื่องผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึน กราบเรียนท่านประธานครับ ขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  มีท่านใดจะอภิปรายครับ / เชิญเลขาฯครับ 
นายอัมพล     ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอัมพล  ทองพุ   ปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ผมขอน าเรียนเพิ่มเติมในส่วนของเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นจุดศูนย์กลางโดยเฉพาะ 



๑๕ 
 

เรื่องของคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางบก คณะท างานของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยนายกฯ 
และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ได้มีการด าเนินการเราค่อนข้างเร็วและโดยบางเรื่องเรา
ด าเนินการล่วงหน้าไปก่อนแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความตระหนักให้กับพ่ีน้องประชาชน ถ้าท่านดู
งบประมาณท่ีรายงานไป ประมาณ ๒๓ ล้าน งบประมาณที่เราด าเนินการจริงๆในส่วนของเทศบาลฯอยู่ที่
ประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ อีก ๒๐,๑๘๐,๐๐๐ บาท นั้นเราก าลังด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 
ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์หรือโรงพยาบาลสนามเราก าลังด าเนินการคาดว่าน่าจะอาทิตย์นี้ของ
น่าจะมา  ส่วนหนึ่ง ในส่วนครุภัณฑ์ที่เราจัดซื้อให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์และโรงบาลสนามเราสามารถ
ใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในเรื่องอ่ืนๆด้วย ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในภาพรวมของ
จังหวัดอุบลราชธานี  ถ้าโรคระบาดโควิด ๑๙ หยุดการแพร่ระบาดเราก็สามารถใช้ครุภัณฑ์เหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ เป็นการท าบันทึกร่วมกับทางจังหวัดอุบลฯ, อบจ., เทศบาลนครฯ , เทศบาลเมือง
แจระแม , เทศบาลเมืองวารินช าราบ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ในเรื่องของการเบิกจ่ายของ
เทศบาลฯประมาณ ๓ ล้านเศษ ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในภารกิจที่เทศบาลฯท าทั้งหมดถ้าเบิกตาม
จริงไม่น่าจะต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท ในส่วนของเจ้าหน้าที่เราระดมทุกกองทุกส านัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ออกพ่นตามสถานที่ต่างๆประมาณร้อยกว่าแห่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลางวันและกลางคืน 
งบประมาณส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็คือเงินสะสมที่เรามีอยู่ แต่เงินสะสมก็มีข้อจ ากัดในการใช้จ่าย  ในเรื่องของ
การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาเราก็เบิกจ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่เราตั้งไว้ในปีงบประมาณหนึ่ง ไม่ได้เบิกจ่าย
ทั้งหมด เราจะท างานกันในภาพรวมมากกว่าเพ่ือให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลฯของเราออกมาดี เราลงพ้ืนที่
ควบคุมและดูแลพื้นที่ค่อนข้างดี ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรามีเพียง ๑ รายที่ติดเชื้อไวรัสและ
ติดมาจากต่างประเทศด้วย ในภาพรวมเขตเทศบาลฯของเราค่อนข้างบริหารจัดการได้ดี ในฐานะผมเป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณผมก็พยายามใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาขนให้
มากที่สุด เพราะมีหน่วยงานตรวจสอบคอยตรวจสอบการท างานของเราอยู่ แต่เราท าทุกอย่างก็เพ่ือ
ประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ก็จะพยายามใช้งบประมาณอย่างจ ากัดและให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติม / เชิญท่านประสงค ์
นายประสงค์   จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตเมื่อสักครู่ได้ฟังก็คงผ่านไม่ได้ถ้าเราไม่ใช้ก าลังคนท างาน  
ขอปรบมือให้คณะฝ่ายบริหารผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน และมีสิ่งที่ผมกังวลใจอีกเรื่องคือการบูรณา
การเราท าดีอยู่แล้วและเราต้องท าให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับหน่วยงานข้างเคียง จังหวัด อ าเภอ  และ
มาตรการช่วยเหลือจากจังหวัดถ้าหน่วยงานอ่ืนได้เทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราก็ควรได้ให้ทัดเทียม
กับหน่วยงานอื่นเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เราขอชื่นชม ขอบคุณครับ 
 



๑๖ 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านฤทธิสรรค์ ครับ 
นายฤทธิสรรค์    เทพพิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายฤทธิสรรค์    เทพพิทักษ์   
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมการท างานในฐานะผมเคยเป็นปลัดอาวุโส
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี อยู่หลายปี และได้มีโอกาสท างานร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี การท างาน
ร่วมกันเราต้องมีการบูรณาการ อ าเภอเมืองเป็นเขตที่ทับซ้อนกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็น
การบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการในพื้นท่ี ในส่วนอ าเภอเราก็ก ากับดูแล เทศบาลต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล แต่เทศบาลนครอุบลราชธานี อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด  บางครั้งปัญหาที่
เกิดขึ้นก็คือสายการท างานค่อนข้างยาว แต่การแก้ไขเรื่องโรคระบาดนี้ไม่ใช่เรื่องการพัฒนาเป็นด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและการร่วมกันป้องกันโรคระบาด ซึ่งการท างานนี้เราไม่มีการแบ่งแยกเป็น
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น เราต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง บางอย่างเราอาจจะมีการพูดคุยกันเช่น
เรื่องการเบิกงบประมาณต่างๆ อาจจะเกิดข้อเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เทศบาลนคร , เทศบาลเมือง  
เทศบาลต าบล , อบต. แต่ถ้าเรามีการพูดคุยกันอาจจะท าให้การท างานของเราก็จะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันการท างานก็ราบเรียบไม่เกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสถานบริการ        
แหล่งอบายมุขต่าง ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองเป็นการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งทางอ าเภอสามารถ
ด าเนินการไดแ้ละไม่มีส่วนได้เสียต่างๆ อ าเภอเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคที่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน สร้างความสงบสุขในการรักษาความสงบเรียบร้อย ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านไพฑูรย์ ครับ 
นายไพฑูรย์     พรหมสอน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์    
พรหมสอน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่ได้พูดถึงเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙ 
อยากจะฝากความห่วงใยไปยังทุกฝ่ายทุกคน ตามที่ทุกท่านได้ชื่นชมการท างานของฝ่ายบริหารและทุก
ภาคส่วนที่ได้ท างานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและสถานการณ์ก็มีทิศทางที่จะดีขึ้น ตามที่ท่านประธานสภาฯ
ได้พูดในที่ประชุม ท าอย่างไรที่จะให้กระบวนงานของเทศบาลนครฯ ของเราสามารถตั้งการ์ดรองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด๑๙ ตามที่ท่านเลขาฯได้พูดในที่ประชุมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องต่อไป ผมขอแจ้งข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อของจังหวัดอุบลราชธานี จากข้อมูลของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ดูเฉพาะข้อมูลที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้า    
ตามจอภาพที่น าเสนอ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด๑๕รายมีจ านวน ๑๔ รายที่
เป็นผู้น าเชื้อมาจากภายนอกจังหวัด เข้ามาในจังหวัด โดยกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่น าเชื้อเข้าพ้ืนที่กลุ่มแรกคือ
กลุ่มเซียนมวยจากสนามมวย รวมทั้งหมด ๗ ราย ส่วนอีก ๑ ราย เป็นคนขับรถแท็กซ่ีที่อยู่ในเขตเทศบาล 



๑๗ 
 

นครอุบลฯ ที่สอบสวนโรคแล้วพบว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่น าเชื้อมาจากนอกพ้ืนที่ หรือติดเชื้อจากผู้ป่วยที่มา
จากนอกพ้ืนที่หรือไม่ แต่เป็นผู้มีพฤติกรรมอาศัยหลับนอนในรถแท็กซี่  และรับลูกค้าจากสถานบันเทิง
ในช่วงการพบผู้ป่วยติดเชื้อช่วงแรกๆ ของจังหวัด ดังนั้น หากจะนับจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี รวมรายที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ ๑ รายแล้ว จึงมีจ านวน ๒ ราย ซึ่งทั้ง 
๑๕ ราย ดังกล่าวได้หายป่วยแล้ว แต่ต่อไปจะมีการเปิดคมนาคมทางรถไฟ การเพ่ิมเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – 
อุบลฯ ห้างสรรพสินค้า จะเปิดตามมาตรการผ่อนคลาย ซึ่งสถานที่ดังกล่าวล้วนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาล
นครอุบลฯ หรือตดิต่อกับเขตเทศบาลนครอุบลฯ ทั้งสิ้น ถ้าเรามีมาตรการ ที่สามารถรองรับสถานการณ์ที่
เราประเมินในขั้นรุนแรงในอนาคตไว้ได้ เราก็สามารถ ป้องกันบ้านเมืองเราเอาไว้ได้ จากบุคคลผู้เดินทาง
มาจากนอกพ้ืนที่ ด้วยการคมนาคม ในช่องทางต่างๆ และคนในชุมชนของเรามีความปลอดภัยจากการใช้
ชีวิตแบบ New Normal จึงขอน าเรียนและขอชื่นชมเป็นก าลังใจให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับ 
ขอบคุณครับ 
  

 
 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านรองประชาครับ 
 



๑๘ 
 
นายประชา     กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกทุกท่าน ผมเชื่อว่าทางจังหวัดฯ กับทางสาธารณสุข
จังหวัด ก็คงไม่แตกต่างจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ช่วงนี้มีแต่การประชุมการแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัส โควิค ๑๙ แต่เราก็ไม่เคยหยุดที่จะรับมือและพยายามท างานในเชิงบูรณาการให้สอด
ประสานกับทางสาธารณสุขอ าเภอและจังหวัด เพ่ือให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ผ่านมาก็
ท างานร่วมกันด้วยดีมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการแจกถุงยังชีพหรือการสนับสนุนจากภาคเอกชน เราก็ได้รับ
ความสนับสนุนจากทางอ าเภอและทางเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปอ านวยความสะดวกในหลายแห่งที่ 
ผ่านมาและปัจจุบันเองทางฝ่ายผู้บริหารน าโดยท่านนายกฯ ก็คิดเรื่องการฟ้ืนฟูเรื่องเศรษฐกิจ เพราะทราบ
ว่าตอนนี้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพอสมควรอยู่ เรื่องปากท้องก็เป็นเรื่อง
ที่ส าคัญ ส่วนหนึ่งได้รับการเยียวยาจากทางภาครัฐ ส่วนหนึ่งไม่ได้รับ มีคนตกงานคนที่มีปัญหาเรื่องความ
เป็นอยู่ มีการพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจถ้าเป็นไปได้ ก็อยากจะศึกษาความเป็นไปได้และความปลอดภัยและ
หลักการที่ถูกต้องในเรื่องการเปิดตลาดถนนคนเดิน การเยียวยาเรื่องแม่ค้าในตลาดเรื่องค่าเช่าแผง เพ่ือให้
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการรับแจกของที่ร่วมมือกับถนนคนเดิน
และภาคเอกชน  และมีการพูดคุยกันเรื่องการแต่งเมืองถึงแม้เราจะไม่ได้จัดงานแห่เทียนแต่เราได้รับ
นโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าไม่อยากให้บรรยากาศของงานแห่เทียนหายไปเลยจากเมืองอุบล 
และในอีก ๒ เดือนข้างหน้าเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษากับงานแห่เทียนเราจึงปรึกษาหารือกับส านักการ
ช่างที่จะออกแบบที่จะให้เมืองของเราเกิดความคึกคักขึ้นมาเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และหารือกับ
หอการค้าเรื่องการจะเปิดตลาดนัดว่าท าอย่างไรให้เป็นการสร้างงานสร้างเงินขึ้นมา ส่วนเรื่องข้อเสนอแนะ
ที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ อสม. รวมถึงผลกระทบต่างๆก็จะรับไปพิจารณาและจะท าด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด และขอขอบคุณในข้อเสนอของท่านสมาชิกสภาและคิดว่าการฟ้ืนฟูเมืองในช่วง
ต่อไปก็เป็นภารกิจที่ส าคัญ ก็คงจะได้ท างานร่วมกับสมาชิกสภาฯ ทางจังหวัดฯ ทางอ าเภอ และ
ภาคเอกชน ที่จะมาดูแลเรื่องปากท้องของประชาชน ขอกราบขอบคุณครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เพื่อทราบ  
  ๓.๒  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
     และโครงการค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กันเงิน) 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ ข้อ ๓.๒ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตมอบ
กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้รายงานค่ะ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 



๑๙ 
 
นายพิศาล  ดีพร้อม   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพิศาล     
ดีพร้อม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ขออนุญาตน าเสนอข้อมูลเป็น
พาวเวอร์พอยต์ตามรายละเอียดดังนี้ครับ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ในส่วนของการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมและโครงการค้างจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กันเงิน) กระผมขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี       สุปรยีชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอก  
บุญมี   สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  กระผมในฐานะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะทราบเรื่องนี้อยู่เป็นระยะก่อนที่จะเข้าประชุมสภา อยากจะสอบถามในข้อห่วงใยที่ท่าน 

 
 



๒๓ 
 
สมาชิกติดตามมาตลอดว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่เราได้อนุมัติจากสภาไปแล้วอยากจะทราบว่าที่มัน
ค้างอยู่นั ้นจะด าเนินการอย่างไร เราในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลก็อยากเห็นว่าตรงนี้มันเดินต่อไปได้
เพราะว่าผลสัมฤทธิ์นั้นจะเกิดประโยชน์ส่วนรวม กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย        องแผ้ว        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอ าไพวรรณ  
เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คือ ณ ขณะนี้เข้าใจว่ามีวิกฤติโรคระบาดอยู่          
มีข้อจ ากัดหลายอย่างในการท างาน แต่ว่าในเรื่องของการท างานและอย่างที่ท่านผู้บริหารอภิปรายเมื่อ
สักครู่ว่าเราต้องเตรียมการส าหรับเศรษฐกิจ การเบิกจ่ายจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจใน เขต
เทศบาลของเราดีขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนา ดูจากข้อมูลแล้วเงินกันกับเงินปี 
๒๕๖๒ มันยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมซึ่งไม่น่ามีแล้วเพราะเป็นเงินที่กันไว้ โดยเฉพาะในส่วน
ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ซึ่งมันไม่น่าจะเตรียมความพร้อมอะไรได้ยาก จึงอยากน าเรียนว่าตัวนี้เป็นตัวที่มัน
สร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปด้วยในเรื่องการเบิกจ่ายในเรื่องของการด าเนินการ ขออนุญาตฝากไว้ว่า
อย่างไรก็ต้องเร่งด าเนินการค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายประสงค์    จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายประสงค์      
จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยความห่วงใยอย่างที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายเมื่อ
สักครู่นี้ โครงการที่กันเงินมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ มีโครงการเกือบ ๕๐ เปอร์เซ็น ที่ยังเตรียมความพร้อมนี่คือ
สิ่งหนึ่งที่น่าห่วงใย ท าไมจึงช้าเหลือเกิน อยากจะขอฝากฝ่ายที่รับผิดชอบว่าไม่น่ามีค้างถึง ๑๑ โครงการ 
ขอฝากข้อห่วงใยนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญท่านเลขานุการสภาครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอชี้แจงดังนี้ ประเด็นที่ ๑ เรื่องกันเงินปี 
๒๕๖๒ จริงๆแล้วเราก็ตามกันอยู่มีทั้งหมด ๒๓ โครงการที่กันไว้ ตอนนี้เสร็จไปแล้ว ๑๐ โครงการ ทีนี้
โดยภาพรวมในงบที่เหลือจากที่การสอบถามมาก็คือส่วนมากจะเป็นการออกแบบต่อเติมอาคารอะไร
ต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการออกแบบค่อนข้างนานแต่ก็ได้เร่งรัดไปแล้ว ขณะนี้ก าลังจัดท าราคากลาง
ออกแบบอะไรต่างๆให้เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะด าเนินการในขั้นตอนพัสดุ ซึ่งส่วนมากจะเป็นโครงการที่ใช้
เวลาในการออกแบบพอสมควร ทีนี ้ในส่วนของงบประมาณปี ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ ๓๑ โครงการ 
โดยเฉพาะในส่วนของครุภัณฑ์เบิกจ่ายแล้ว ๓๕.๕๘ เปอร์เซ็นต์ จากการสอบถามแล้วจริงๆแล้วครุภัณฑ์
นี้น่าจะจัดซื้อได้เลยแต่ท าไมถึงช้า จากการสอบถามแล้วส่วนมากจะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยหลัก
แล้วครุภัณฑ์ก่อนจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงแม้เราจะตั ้งในเทศบัญญัติไว้แล้วก็ต้องไปขออนุมัติ
คณะกรรมการระดับจังหวัดก่อน ทราบมาว่าทางจังหวัดพึ่งจะอนุมัติมาเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เอง ฉะนั้น
ตอนนี้ก าลังเร่งเบิกจ่าย 



๒๔ 
 
อยู ่โดยเฉพาะในเรื ่องครุภัณฑ์เพราะว่าตรงนี้ถ้าจังหวัดอนุมัติมาแล้วมันสามารถที่จะด าเนินการได้      
ทางผู้บริหารก็ได้สั่งการไปแล้วฉะนั้นจึงขอน าเรียนปัญหาอุปสรรคเล็กน้อย และในภาพรวมงบประมาณ
ไม่ว่าจะเป็นงบปี ๒๕๖๒,๒๕๖๓ หรือจ่ายขาดเงินสะสมก็คือตอนนี้เราไปเร่งในส่วนของจ่ายขาดเงิน
สะสมค่อนข้างที่จะเยอะเพราะที่ผ่านมาเบิกจ่ายได้น้อยอยู่ ก็พยายามจะเกลี่ยเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะใน
ส่วนของส านักการช่าง ส่วนมากจะติดอยู่ที่ส านักการช่างในการส ารวจออกแบบอะไรต่างๆประมาณการ
ราคาไม่ทัน ก็ด าเนินการอย่างเต็มที่ไม่ว่าอย่างไรก็จะรีบเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด ขออนุญาตชี้แจงใน
ภาพรวมให้ท่านสมาชิกได้รับฟังครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายประสงค์    จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายประสงค์       
จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อได้รับฟังค าชี้แจงถึงข้อจ ากัดต่างๆก็เห็นใจ ผมคิดว่า
การท างานบนข้อจ ากัดนี้เป็นสิ่งท้าทาย ในส่วนของโครงการของส านักการช่างเราเคยได้รับมอบหมายให้
มีการลงมาช่วยก ากับติดตามว่าไปถึงไหนอย่างไร จะช่วยกันหาทางออกกันอย่างไร แต่ในตอนหลังมัน
ติดปัญหาโรคระบาดจึงท าให้ไม่ได้มาก ากับติดตาม ผมคิดว่าบนความท้าทายและข้อจ ากัดตรงนี้ผมคิดว่า
เจ้าหน้าที่ส านักการช่างซึ่งมีจ านวนน้อยและงานมาก แต่ถ้าหากว่าเราใช้กระบวนการที่ท่านประธานได้
พูดถึงว่ามีมาตรการต่างๆและการให้ก าลังใจถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มีการใช้มาตรการจูงใจให้เจ้าหน้าที่
ส านักการช ่างซึ ่งมีจ านวนจ ากัดให ้เขาท างานอย่างเต ็มที ่และทุ ่มเทเพื ่อให ้งานออกมาเร ็วที ่ส ุด          
กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญน.อ.บุญมีครับ 
น.อ.บุญมี      สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอก  
บุญมี   สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อยากเรียนถามว่าในข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูล
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ใช่หรือไม่ ข้อมูลสุดท้ายที่เราประชุมติดตามประเมินผลก็คงจะมีเรื่องนี้
ที่ทักไว้ คือมันอยู่ในกระบวนการการจัดหาราคากลาง ตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าโครงสร้างของเทศบาลใน
กระบวนการจัดหาราคากลางนี้ส่วนไหนเป็นผู้รับผิดชอบ เราได้มีการพูดคุยกันย้อนไปย้อนมาว่าราคาที่
อยู่ในอ านาจของท่านนายกฯว่าไม่เกินเท่าไหร่ที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าพูดถึงใน
รายการ ๒๓ โครงการนี้ ผมว่าถ้าจะตัดยอดเหมือนที่ท่านสมาชิกได้ให้ค าแนะน าไว้ว่างบประมาณที่มี
การจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในอ านาจของท่านนายกฯสามารถที่จะด าเนินการโดยตรงเลยเพื่อที่จะตัดยอด
กระบวนการที่จะต้องเดินหน้าขึ้นไปอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าผมจะเข้าใจถูกหรือไม่แต่ตั้งไว้เป็นข้อสังเกต 
มันก็จะค้างอยู่ ๒๓ รายการ รายการเล็กๆนี้ต้องตัดขึ้นไปส่วนรายการใหญ่ๆนั้นค่อยว่ากัน เพราะเรื่องนี้
เราจะถกกันอยู่ตลอดมันก็ค้างอยู่อย่างนี้ คือทางของกองวิชาการก็ได้ข้อมูลแล้วก็ท าเป็นรายงานขึ้นมา
น าเรียนสรุปแต่ในข้อที่ปฏิบัตินี้มันไปค้างอยู่ตรงไหนที่จะต้องด าเนินการ เวลาที่ท่านนายกเสนอเทศ
บัญญัติขึ้นมานั้นมันมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ พอเข้ามาอยู่ในกระบวนการของฝ่ายนิติ
บัญญัติทางกองต่างๆก็ยื่นญัตติขอความเห็นชอบนั้นหมายความว่าพร้อมแล้ว พอผ่านการเห็นชอบแล้วก็
ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช่หรือไม่ ฝากไว้เป็นข้อห่วงใยที่จะต้องด าเนินการและมีการท างาน
แบบมีแบบแผนระยะเวลา กราบขอบพระคุณครับ 



๒๕ 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในส่วนโครงการกันเงินปี ๒๕๖๒ ที่ผมเคย
ได้น าเรียนในภาพรวมไปแล้วว่าโครงการที่ยังเหลือนี้เป็นโครงการที่จะต้องใช้เวลาในการประมาณการ
เขียนแบบอะไรต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุงห้องท างานและระบบไฟฟ้าของส านักการคลังก็อยู่ระหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ได้ท าตอนนั้นเพราะว่าต้องมาออกแบบอะไรต่างๆเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้เวลา 
โครงการปรับปรุงห้องอ่ืนๆก็เหมือนกัน ต่อไปโครงการก่อสร้างถนนท่อลอดเหลี่ยมตัวนี้รู้สึกว่าโครงการ
เดิมที่เคยตั้งไว้เคยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจาก
ราคาต่ ากว่าราคากลาง เนื่องจากสภาชุดเก่านั้นได้ปรับลดราคาลงแล้วเราก็มาตั้งงบประมาณตามราคา
กลางใหม่ตอนจะสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้วก็ขอกันเงินต่อสภาต่อในประมาณเดือนสิงหาคมหรือ
กันยายนโอนงบประมาณมาตั้งใหม่ ต่อไปโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งศรีเมืองจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วครั้ง
หนึ ่ง และเป็นการประกาศครั ้งที ่สองแล้วแต่ไม่ม ีคนมายื ่นประมูล ต่อไปเป็นโครงการปรับปรุง
ประติมากรรมต้นเทียนซึ่งตัวนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเขียนแบบ ต่อไปโครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี ่ยมข้างห้วยม่วงโครงการนี ้ก็โอนงบมาตอนจะสิ ้นปีงบประมาณ ตอนนี้ผมก็เร่งให้ด าเนินการใน
โครงการต่างๆอยู่ครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี      สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื ่องนี้เข้าใจอยู่เพราะว่าในเหตุและผลในการน าเสนอ
พาวเวอร์พอยต์คือการแถลงผลงาน ถ้าตามที่ท่านปลัดชี้แจงอย่างนี้สามารถเข้าใจได้ใน ๒๓ โครงการถ้า
เสร็จนี้ก็ตัดยอดออกไป ท่านบอกว่าเสร็จแล้วก็มีประมาณ ๕ โครงการ ที่ตกค้างมันก็จะออกมาเงินก็จะ
หายออกไปโครงการก็จะหายออกไป คือมันไม่ใช่เพิ ่มขึ ้นมา มันจะลดลง ผมขอฝากให้ท่านช่วย
กลั่นกรองด้วย ฝากไว้เป็นข้อห่วงใยครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอ าไพวรรณ  
เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จากการรายงานผลการด าเนินงานนี้จับประเด็นได้ว่า
รายการที่ค้างนี้เป็นเพราะตอนของบประมาณนั้นยังไม่มีความพร้อม เช่น เรื ่องสถานที่ ตอนที่ได้รับ
อนุมัต ิยังไม่ได้ค ุยกับวัดมันเลยช้า ถัดมาราคากลางจริงๆตอนนี ้ส ่วนราชการทุกส่วนเวลาจะขอ
งบประมาณไปส่วนกลางนั้นสถานที่ต้องพร้อม ราคากลางต้องพร้อม กลับมาเพียงแค่ทบทวนเท่านั้น ทีนี้
เรายังมาท ากันอยู่นั่นแปลว่าในตอนที่ได้รับอนุมัตินั้นยังไม่พร้อม ถ้าเป็นเช่นนั้นในการอนุมัติของสมาชิก
สภาจะต้องขอดูตรงนี้ด้วยไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นว่างานไปค้างเพราะท่านท าไม่ทันเนื่องจากเนื้องาน
เยอะและข้อจ ากัดต่างๆ เรื ่องต่อไปขออนุญาตก้าวล่วงไปถึงการปฏิบัติงานสักเล็กน้อยที่ว่าประกาศ
ประมูลครั้งที่สองนั้น จริงๆประกาศแล้วครั้งหนึ่งไม่ได้ผลควรจะใช้วิธีอ่ืนได้แล้ว ถ้าประกาศครั้งที่สองมัน  
 



๒๖ 
 
ก็จะใช้เวลาเยอะ เราอาจจะไปใช้วิธีคัดเลือกถ้าคัดเลือกแล้วยังไม่ได้คนอีกก็ไปเจาะจงได้ซึ่งมันจะไม่มี
เงื่อนเวลาก าหนดมาท าให้เราช้าไป ขออนุญาตน าเรียนค่ะ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอฝากเทศบาลช่วยท าเงื่อนระยะเวลาด้วย เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยอดยุทธ      
เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กระผมขอขอบคุณในข้อห่วงใยเรื่องงบประมาณกัน
เงินปี ๒๕๖๒ และรวมทั้งงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ จริงๆแล้วทางฝ่ายบริหาร ผมเองนี้ไม่ได้มาจาก
พรรคการเมือง ผมมาจากบ้านเมืองห่วงใยบ้านเมืองก็อยากให้อุบลของเรามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
แต่ด้วยข้อจ ากัดในหลายๆอย่าง พวกเราฝ่ายบริหารเองก็ก าหนดยุทธศาสตร์มีการประชุมกันทุกอาทิตย์
รวมทั้งการเร่งรัดงานทุกงานแต่ก็ติดข้อจ ากัดในบางประการ ในส่วนต่างๆเหล่านี้เราก็พยายามแก้ไขก็
ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่มีความห่วงใยในบ้านเมืองเช่นเดียวกัน กราบขอบพระคุณครับ  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ไปต่อที่ระเบียบวาระต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
  ๔.๑  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล  
                                             และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
                                             (กองวิชาการและแผนงาน)  
                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔.๑ เชิญท่านนายกฯ  
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เรื่อง การคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลและกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลที่สภาเทศบาลได้คัดเลือกเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลและกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ตามค าสั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
และค าสั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ โดยกรรมการฯดังกล่าว 
และจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล           
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙            
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดว่ากรณีที่ต าแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการด ารง 
 



๒๗ 
 
ต าแหน่งได้ ก่อน ๔๕ วัน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
เดิมครบวาระ โดยกรรมการฯดังกล่าว ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้กรรมการพัฒนาเทศบาลและกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องมีประชุม
คัดเลือกกรรมการฯจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการพัฒนา
เทศบาล จ านวน ๓ คนและกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน ๓ คน ผลการ
คัดเลือกเป็นประการใดโปรดแจ้งมายังเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อจะได้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
กรรมการพัฒนาเทศบาลและกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาล ต่อไป ในส่วนของรายละเอียด
ดิฉันขอมอบให้กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้อภิปรายค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นางสมลักษณ์   บุญณพัฒน์     ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสมลักษณ์  
บุญณพัฒน์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอน าเรียนเกี่ยวกับเรื่องหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลและกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดว่ากรณีที่ต าแหน่งนั้นว่างลง
เนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอาจคัดเลือกได้
ก่อนการครบวาระการด ารงต าแหน่งได้ ก่อน ๔๕ วัน ส าหรับคณะกรรมการท่านเดิมนั้นที่เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจะประกอบไปด้วย ๑.นายชาญณรงค์  ชลการ ๒.นายประสงค์   จันจ าปา 
๓.ฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์  ซึ่งทั้งสามท่านนี้เป็นคณะกรรมการเทศบาล ซึ่งจะมีหน้าที่ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาเทศบาล พิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนและเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการบริหารงานของเทศบาล และอีก ๓ ท่านจะเป็น
คณะกรรมการและประเมินผลแผนประกอบด้วย ๑.น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ ๒.นายชัยโรจน์  สินธุพุฒิพงศ์ 
๓.นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์ ส าหรับขั้นตอนการคัดเลือกเมื่อสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่ง
ให้สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกหนึ่งท่าน และมีผู้รับรองสองท่าน หากมีการเสนอ
ครบทั้งสามท่านแล้วก็ถือว่าได้รับการคัดเลือก แต่ถ้าเสนอเกินสี่ท่านก็ให้มีการลงคะแนนลับ เมื่อได้รับ
การคัดเลือกแล้วจะน าเรียนท่านนายกเทศมนตรีแต่งตั้งตามระเบียบและจะมีวาระด ารงต าแหน่งสี่ปี 
กราบขอบพระคุณค่ะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล เชิญน.อ.บุญมีครับ 
น.อ.บุญมี      สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอก  
บุญมี   สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมขอเสนอท่านประสงค์   จันจ าปา      
เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลครับ 
 



๒๘ 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้อง  ผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายประสงค์   จันจ าปา  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล 
  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ   ๘ เสียง  
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้นายประสงค์   จันจ าปา  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล  
  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านชัยโรจน์  /สมาชิกสภาเสนอรายชื่อท่านต่อไปครับ 
นายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายชัยโรจน์       
สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  กระผมขอเสนอท่านชาญณรงค์  ชลการ             
เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้อง  ผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายชาญณรงค์   ชลการ  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล 
  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ   ๘ เสียง  
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้นายชาญณรงค์  ชลการ  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล  
  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 

 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์  / สมาชิกสภาเสนอรายชื่อท่านต่อไปครับ  
 
 
 

ที่ประชุม 
            มีมติ เห็นชอบ ให้นายประสงค์    จันจ าปา  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 
            มีมติ เห็นชอบ ให้นายชาญณรงค์   ชลการ  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 



๒๙ 
 

นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายไพฑูรย์      
พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  กระผมขอเสนอท่านฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์           
เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้อง  ผมขอมติที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล 
  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ   ๘ เสียง  
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล  
  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 
 

 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่/ไม่มี ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือ
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เชิญท่านฤทธิสรรค์ครับ 
นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายฤทธิสรรค์   
เทพพิทักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมขอเสนอท่านนาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ 
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้อง  ผมขอมติที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ  เป็นกรรมการติดตาม 
                ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ   ๘ เสียง  
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ  เป็นกรรมการติดตาม 
                 ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 

 
 
 
 

ที่ประชุม 
            มีมติ เห็นชอบ ให้นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล 



๓๐ 
 

 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงคส์มาชิกเสนอรายชื่อท่านต่อไปครับ  
นายประสงค์   จันจ าปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายประสงค์       
จันจ าปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมขอเสนอท่านชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์ เป็น
กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้อง  ผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์  เป็นกรรมการติดตามประเมินผล 
  แผนพัฒนาเทศบาล  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ   ๘ เสียง  
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้นายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์  เป็นกรรมการติดตามประเมินผล 
  แผนพัฒนาเทศบาล  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านชาญณรงค์เสนอรายชื่อท่านต่อไปครับ 
นายชาญณรงค์    ชลการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายชาญณรงค์    
ชลการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมขอเสนอท่านอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ เป็นกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้อง  ผมขอมติที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นางอ าไพวรรณ์   เปรมภิรักษ์  เป็นกรรมการติดตามและ 
                ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ   ๘ เสียง 
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้นางอ าไพวรรณ์   เปรมภิรักษ์  เป็นกรรมการติดตามและ 
                ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

ที่ประชุม 
            มีมติ เห็นชอบ ให้นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 

 

ที่ประชุม 
            มีมติ เห็นชอบ ให้นายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 

 



๓๑ 
 

 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่/ไม่มี  เมื่อไม่มีผมจะขอสรุปดังนี้ 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย 
  ๑. นายประสงค์    จันจ าปา 
  ๒. นายชาญณรงค์ ชลการ 
  ๓. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย 
   ๑. นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ 
   ๒. นายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์ 
   ๓. นางอ าไพวรรณ์   เปรมภิรักษ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
                                  ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) จ านวน ๖๗ โครงการ  
                                  และครุภัณฑ์ ๓ รายการ (ส านักการช่าง)  
                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
นายเกริกชัย          ผ่องแผ้ว            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา  ๔.๒ เชิญท่านนายกฯ  
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
เรื่องญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
       ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุม ซึ่งปัจจุบัน     
เทศบาลนครอุบลราชธานี    มียอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 29  กุมภาพันธ์ 2563                   
จ านวน    154,160,768.44 บาท  (หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสี่
สิบสี่สตางค์)                                                                      
 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 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
 

ที่ประชุม 
            มีมติ เห็นชอบ ให้นางอ าไพวรรณ์   เปรมภิรักษ์  เป็นกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 



๓๒ 
 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)        
พ.ศ. ๒๕61   ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท   
ตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การ ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องและเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งโครงการที่เสนอขอรับ
งบประมาณเป็นโครงการที่รวบรวมมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เวทีประชาคม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี ค าร้องทั่วไป และนโยบายของ
รัฐบาล ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี   จึงได้จัดท าโครงการด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านคุณภาพ
ชีวิต จ านวน22,602,810.-บาท  (ยี่สิบสองล้านหกแสนสองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)    70  รายการ  
โดยแยกพิจารณาเป็นทีละโครงการ  ดังนี้.- 

หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  3  รายการ  รวมเป็นเงินจ านวน 167,110.-บาท ดังนี้.- 

1.ค่าเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  

    สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จ านวน 6 เครื่องๆ ละ 18,200.-บาท รวมเป็นเงิน 109,200บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อ
นาที  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  3 นิ้ว  (75  มิลลิเมตร)  พร้อมอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ   
จ านวน  6 ตัว ๆ 18,200.-บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563  
หน้าที่ 68  ล าดับที่ 4 

2.ค่าปั๊มจุ่มไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว  

   จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 8,090.-บาท รวมเป็นเงิน 16,180.-บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าปั๊มจุ่มไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว ชนิดปั๊มจุ่มสแตนเลส ขนาด ไม่น้อยกว่า 0.5 แรงม้า   
ใช้ระบบไฟฟ้า  220 V   1  เฟส  50  Hz  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ 8,090.-บาท (นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลนคร
อุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563  หน้าที่ 68  ล าดับที่ 5  

3.ค่าปั๊มจุ่มไดโว่ดูดโคลน ขนาด  3  นิ้ว  

   จ านวน 2 ตัว ๆ 20,865.-บาท รวมเป็นเงิน  41,730.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปั๊มจุ่มดูดโคลน   
   ขนาด 3 นิ้ว  ชนิดปั๊มจุ่มสแตนเลส  ขนาดไม่น้อยกว่า 3  แรงม้า  สามารถดูดโคลนได้ ใช้ระบบ   
   ไฟฟ้า  220 V  1  เฟส 50  Hz  จ านวน  2 ตัว ๆ ละ 20,865.-บาท 
   (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล 
   นครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563  หน้าที่ 68  ล าดับที่ 6 

หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  67  โครงการ แยกเป็น 

งานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  58  โครงการ    รวมเป็นเงินจ านวน 14,489,700.-บาท
  

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

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

  - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150  วัตต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  47  ชุด 

 - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563 หน้าที่ 10      

       ล าดับที่ 1 

2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบูรพาใน  2  งบประมาณ  182,100บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     
- งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  8  ชุด 
- งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563  หน้าที่ 
10  ล าดับที่ 2 

3. โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยพิชิตรังสรรค์ 2งบประมาณ 248,700บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

- งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  11  ชุด 

- งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   

  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563  

  หน้าที่ 11  ล าดับที่ 3 
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4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสรรพสิทธิ์ 1/1 งบประมาณ 204,300บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     
  -  งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150  วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  9  ชุด 

-  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563   
   หน้าที่ 11  ล าดับที่ 4 

5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยพิชิตรังสรรค์  4 งบประมาณ159,900บาท     

         -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

-  งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  7  ชุด 
-  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563   
   หน้าที่ 11  ล าดับที่ 5 

๖.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยพิชิตรังสรรค์ 6 งบประมาณ159,900บาท  

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

-  งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  7  ชุด 
-  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563   
  หน้าที่ 12  ล าดับที่ 6 

 7. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบูรพานอก 4 งบประมาณ 226,500บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     
-  งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  10  ชุด 
- งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563   
  หน้าที่ 12  ล าดับที่ 7 

 8.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุริยาตร์ 4 งบประมาณ 293,100บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

- งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  13  ชุด 

- งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563 

  หน้าที่ 12  ล าดับที่ 8 

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

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

 - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150  วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  10  ชุด 

 - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563  

  หน้าที่ 13  ล าดับที่ 9 

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

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

 - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  12  ชุด 

 - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

  หน้าที่ 13  ล าดับที่ 10 

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

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

 - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  10  ชุด 

 - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

   (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

   หน้าที่ 13  ล าดับที่ 11 

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

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

 - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150  วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  6  ชุด 

 - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

   (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

    หน้าที่ 14  ล าดับที่ 12 

 13. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ถนนอุปลีสาน (ถนนชยางกูร-ถนนแจ้ง
สนิท) งบประมาณ 473,500.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม   

 - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150  วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  20  ชุด 

 -  ติดตั้งสาย THW –A 25  ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ และตู้ควบคุม 60  A  
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 - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

    (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563 

    หน้าที่ 14  ล าดับที่ 13 

 14. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร  1 งบประมาณ 115,500 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

- งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150  วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  5 ชุด 

- งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

  หน้าที่ 14  ล าดับที่ 14 

15. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร  3 งบประมาณ    

      404,100.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

- งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 18  ชุด 

- งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563  

   หน้าที่ 15 ล าดับที่ 15 

 16. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยอุปลีสาน  10  งบประมาณ 
259,600.- บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

  - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  10 ชุด 

  - ติดตั้งเสา คอร. 9  เมตร  จ านวน 3 ต้น,สาย THW –A 25  ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ 

  - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

     หน้าที่ 15  ล าดับที่ 16 

 17. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุริยาตร์  24 งบประมาณ 
137,700.- บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

  - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  6  ชุด 

  - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

      (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  



๓๗ 

 

    หน้าที่ 15  ล าดับที่  17 

 18. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุริยาตร์  22 งบประมาณ    

            163,400.- บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

      - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  6  ชุด 

     - ติดตั้งเสา  คอร. 9 เมตร จ านวน 2  ต้น  สาย THW–A 25 ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ 

     - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   

       (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  หน้าที่  

       16  ล าดับที่ 18 

 19. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุริยาตร์  20 งบประมาณ 
207,800.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

- งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150  วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  8  ชุด 

- ติดตั้งเสา คอร. 9 เมตร  จ านวน 2  ต้น สาย THW –A 25  ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ 

- งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 16     

  ล าดับที่ 19 

 20.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 16 งบประมาณ 159,900 บาท 

     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

     - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  7  ชุด 

    - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

      (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

      หน้าที่ 16  ล าดับที่ 20 

 21. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยผาแดง 8 งบประมาณ 248,700 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

        - งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบจ านวน 11ชุด 

        - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

          (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563 หน้าที่  

          17  ล าดับที่ 21 

  



๓๘ 

 

 22. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสรรพสิทธิ์ 2 งบประมาณ  

            115,500.- บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

-  งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  5  ชุด 

-  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

   หน้าที่ 17  ล าดับที่ 22 

 23. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 30งบประมาณ 381,900บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

 - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  17  ชุด 

 - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

    (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

    หน้าที่ 17  ล าดับที่ 23 

24. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร  26 งบประมาณ   

      93,300 บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

      - งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 4 ชุด 

     - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

       (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

       หน้าที่ 18  ล าดับที่ 24 

 25. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 24 งบประมาณ 337,500 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

  - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 15  ชุด 

 - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

   หน้าที่ 18  ล าดับที่ 25 

 26. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกุร  22  งบประมาณ 
426,300.- บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

     - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  19 ชุด 



๓๙ 

 

  -  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

      หน้าที่ 18  ล าดับที่ 26 

 27. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 20งบประมาณ 204,300บาท 

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  9  ชุด 

     - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

        หน้าที่ 19  ล าดับที่ 27 

 28. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุขาสงเคราะห์  1 งบประมาณ  

            340,700 บาท 

      -  เพ่ือจ่ายเป็นคา่รื้อถอนดวงโคมเดิม     

      -  งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  15  ชุด 

      -  ติดตั้ง สาย THW –A 25  ตร.มม.และอุปกรณ์ติดตั้ง 

    -  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

        หน้าที่ 19  ล าดับที่ 28 

      29. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุขาสงเคราะห์  17 งบประมาณ 
725,700.- บาท 

     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม    

     -  งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 31 ชุด 

     -  ติดตั้งเสา  คอร. 9 เมตร จ านวน 3 ต้น , สาย THW –A 25  ตร.มม.  พร้อมอุปกรณ ์

   - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

      หน้าที่ 19  ล าดับที่ 29 

 30. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   ซอยชยางกูร  36 งบประมาณ   

            182,100.- บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม    

 

 



๔๐ 

 

     -  งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  8 ชุด 

  -   งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

       หน้าที่ 20  ล าดับที่ 30 

 31. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร  38 งบประมาณ  

            137,700.- บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

     - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  6  ชุด 

    - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

       (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

       หน้าที่ 20  ล าดับที่ 31 

 32. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร  25  งบประมาณ  

            137,700.- บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

      - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน   6  ชุด 

    - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

       (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

       หน้าที่ 20  ล าดับที่ 32 

 33. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร  23 งบประมาณ   

            270,900.- บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

      - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 12  ชุด 

    - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

       หน้าที่ 21 ล าดับที่ 33 

 34. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเลี่ยงเมือง 1 งบประมาณ     

            293,100.- บาท 

     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

     - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  13  ชุด 



๔๑ 

 

  -  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

      หน้าที่ 21  ล าดับที่ 34 

 35. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยธรรมวิถี 4 แยกขวา งบประมาณ  

             182,100.- บาท 

       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       -  งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 8  ชุด 

     -  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

         (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

         หน้าที่ 21 ล าดับที่ 35 

 36. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยแจ้งสนิท 12 งบประมาณ  

             248,700.- บาท 

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       - งานติดตั้งโคม LEDไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  11  ชุด 

     - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

         หน้าที่  22  ล าดับที่ 36 

 37. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   ซอยแจ้งสนิท  10 งบประมาณ  

            162,400.- บาท 

      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

      -  งานติดตั้งโคม ED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  7  ชุด 

      -  ติดตั้งสาย  THW –A 25  ตร.มม.  และอุปกรณ์ติดตั้ง 

    -  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

       หน้าที่ 22  ล าดับที่ 37 

 38. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยแจ้งสนิท 8 งบประมาณ 315,300บาท 

       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       -  งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  14ชุด 

 



๔๒ 

 

     -  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

        หน้าที่ 22  ล าดับที่ 38 

 39. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร 4 งบประมาณ 343,200 บาท 

       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม   

       - งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 15  ชุด 

       - ติดตั้งสาย  THW –A 25  ตร.มม.  และอุปกรณ์ติดตั้ง 

     - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563 

        หน้าที่ 23  ล าดับที่  39 

 40. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร  40  แยก 10 งบประมาณ   

            293,100.- บาท 

      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

      -  งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 13 ชุด 

    -  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

        หน้าที่ 23  ล าดับที่ 40 

 41. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร   40  แยก  8  งบประมาณ  

            137,700.- บาท 

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  6  ชุด 

     - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

        หน้าที่ 23  ล าดับที่ 41 

 42. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร   40 แยก 6 งบประมาณ  

            115,500.- บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

      - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  5  ชุด 

 



๔๓ 

 

     -  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

         (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

         หน้าที่ 24 ล าดับที่ 42 

 43. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร  40 แยก 4 งบประมาณ  

             137,700.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม    

        -  งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 6  ชุด 

      - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

         (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

          หน้าที่ 24  ล าดับที่ 43 

 44. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยชยางกูร  40  แยก  2 งบประมาณ  

            93,300.- บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

     - งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  4  ชุด 

   - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

      (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

      หน้าที่ 24  ล าดับที่ 44 

 45. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยแจ้งสนิท  4.3 งบประมาณ  

             159,900.- บาท 

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  7  ชุด 

     - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

        หน้าที่ 25  ล าดับที่ 45 

 46. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยแจ้งสนิท 14 งบประมาณ  

            115,500.- บาท 

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  5  ชุด 

 



๔๔ 

 

     -  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

          (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

          หน้าที่ 25  ล าดับที่ 46 

 47. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบูรพานอก 2/3 งบประมาณ  

             159,900.- บาท 

       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       -  งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  7  ชุด 

      -  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

         (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

         หน้าที่ 25  ล าดับที่ 47 

 48. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบรูพานอก 2/4 งบประมาณ  

             381,900.- บาท 

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       - งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  17  ชุด 

     - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

        หน้าที่ 26  ล าดับที่ 48  

 49. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยอุปลีสาน 11  งบประมาณ  

            93,300.- บาท 

       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       -  งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  4  ชุด 

     - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

        หน้าที่ 26  ล าดับที่ 49 

 50. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุริยาตร์  6 งบประมาณ 115,500บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

      - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน  5  ชุด 

    - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     

      (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563 



๔๕ 

   

      หน้าที่ 26  ล าดับที่ 50 

 51. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยสุริยาตร์ 8 งบประมาณ 204,300บาท 

       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

      -  งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  9 ชุด 

    - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

       หน้าที่ 27  ล าดับที่ 51 

 52. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุริยาตร์ 10 งบประมาณ 137,700บาท 

       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       -  งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 6 ชุด 

    -   งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

         (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

         หน้าที่ 27  ล าดับที่ 52 

 53. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุริยาตร์ 12 งบประมาณ 159,900บาท 

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จ านวน 7 ชุด 

     - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

        หน้าที่ 27  ล าดับที่ 53 

 54. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยสุริยาตร์ 14 งบประมาณ 137,700บาท 

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 6 ชุด 

     - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  

        หน้าที่ 28  ล าดับที่  54 

 55. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยหมู่บ้านราชทัณฑ์   งบประมาณ  

            270,900.- บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

      - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 12ชุด 



๔๖ 

 

   - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

       หน้าที่ 28  ล าดับที่ 55 

 56. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 10.1 งบประมาณ  

             204,300บาท 

       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

       -  งานติดตั้งโคม LED ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน  9  ชุด 

     -  งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

         (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

        หน้าที่ 28  ล าดับที่ 56 

 57. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   ซอยชยางกูร 10.2 งบประมาณ 
581,700.- บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

      - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 26  ชุด 

    - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

       หน้าที่ 29  ล าดับที่ 57 

 58. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ถนนเบ็ญจะมะ งบประมาณ 537,300บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนดวงโคมเดิม     

      - งานติดตั้งโคม  LED ไม่น้อยกว่า 150วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 24  ชุด 

     - งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

       หน้าที่ 29  ล าดับที่ 58 

 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  9 โครงการ รวมเป็นเงิน 
7,946,000.-บาท 

 1. โครงการก่อสร้างห้องน้ า สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 1,800,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ า สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง   ดังนี้ 

   - ก่อสร้างห้องน้ าพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 140  ตารางเมตร 

   - ปรับปรุงงานภูมิทัศน์โดยรอบ  

 



๔๗ 

 

 - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    

    (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

    หน้าที่ 46  ล าดับที่ 81 

 2. โครงการก่อสร้างห้องน้ า สวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 2,500,000 บาท 

-   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ า สวนสาธารณะห้วยม่วง  ก่อสร้างห้องน้ า  พื้นที่ไม่   
    น้อยกว่า  120  ตารางเมตร ต่อหลัง  จ านวน 2 หลัง  
-  งานอ่ืน ๆ  ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
   (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563  
   หน้าที่ 46 ล าดับที่ 82 

 3. โครงการก่อสร้างห้องน้ า สวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ 1,250,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ า สวนสาธารณะหนองบัว   ก่อสร้างห้องน้ า พ้ืนที่ไม่  
   น้อยกว่า  120  ตารางเมตร  

   - งานอ่ืน ๆ  ตามแบบ   แปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นไปตามแผนพัฒนา 
     ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี    เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2563   
     หน้าที่  47  ล าดับที่ 83 

 4.โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ า ซอยศรีแสงทอง  16 งบประมาณ 
489,000.-บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 1.80 - 2.50 ม.  

     ยาว 119 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 235 ตร.ม. ท่อระบายน้ าขนาด 0.60 ม.  

     พร้อมบ่อพักในผิวจราจรยาว 119 ม.และอ่ืนๆ ตามแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี     

     เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 30  ล าดับที่ 61  

 5.โครงการก่อสร้างถนน   คสล.และระบบระบายน้ า   ซอยแยกถนนศรีแสงทอง            
(ข้างบ้านเลขที่ 6 ) งบประมาณ 342,000.- บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 4.20 - 4.30 ม.  

    ยาว46 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 185 ตร.ม. ท่อระบายน้ าขนาด 0.60 ม.   

    พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 50  ม. และอ่ืนๆ ตามแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี     

    เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 31  ล าดับที่ 64 

 

 

 



๔๘ 

 

   6. โครงการปรับปรุงถนน   คสล.และระบบระบายน้ า ซอยแยกซอยสุขาอุปถัมภ์  13       

          (ข้างบ้านเลขที่ 1/2) งบประมาณ  409,000.- บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน  คสล.  หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย  3.00 - 3.70  ม.     

     ยาว 63 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 205 ตร.ม. พรอ้มบ่อพักในผิวจราจร  

    ยาว 62 ม.  และอ่ืนๆ ตามแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นไปตามแผนพัฒนา   

    ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563   

    หน้าที่ 30  ล าดับที่ 62 

 7. โครงการปรับปรุงถนน  คสล.และระบบระบายน้ า  ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง ๗           

          (ข้างบ้านเลขท่ี 8) งบประมาณ 444,000.- บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน   คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 3.00- 3.40 ม.      

      ยาว  85  ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม. ท่อระบายน้ าขนาด 0.60 ม.  

      พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 83 ม. และอ่ืนๆตามแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี    

      เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 31  ล าดับที่ 63 

 8. โครงการปรับปรุงถนน   คสล.และระบบระบายน้ า  ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง  

         (ข้างบ้านเลขท่ี 93/1) งบประมาณ 484,000.- บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน   คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย  4.20 – 4.30 ม.     

      ยาว 71 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 290 ตร.ม. ท่อระบายน้ าขนาด 0.60 ม.   

      พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 71 ม.และอ่ืนๆ ตามแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี   

      เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 32  ล าดับที่ 66 

 9.โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ า  ซอยบุญลี  
               งบประมาณ 228,000.- บาท 

     -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย  4.00  ม.       
         ยาว 30 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 115 ตร.ม. ท่อระบายน้ าขนาด 0.40 ม.  
         พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 30 ม.และอ่ืนๆ ตามแปลนเทศบาล                 
         นครอุบลราชธานี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
        เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 31  ล าดับที่ 65 
 

 

 



๔๙ 
 

                รายละเอียดโครงการ   จ านวน  70  รายการ  ตามแบบแปลนและประมาณราคาของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ดังนั้น   เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
ด าเนินการดังกล่าว ต่อ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านน.อ.บุญมีครับ 
น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนาวาอากาศเอก   
บุญมี   สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ญัตตินี้เป็นตัวที่เราให้ท่านถอนญัตติน าไป
ปรับปรุงใหม่ใช่หรือไม่ครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญผู้อ านวยการส านักการครับ 
นายนเรต   ศรีเมือง   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนเรต    
ศรีเมือง ผู้อ านวยการส านักการช่าง ใช่ครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอรับรองข้อมูลความเหมาะสมของการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่ทั้งหมดว่าจากที่
เราให้ถอนและตั้งข้อสังเกตไว้ ผมกับท่านประสงค์ขออนุญาตที่เอ่ยนามได้รับมอบหมายจากท่านสมาชิกไป
เป็นตัวแทนส ารวจออกหน้างานด้วยกันก็ได้เห็นถึงจุดที่ว่าท าไมถึงต้องเพ่ิมเสาไฟฟ้าก็เนื่องจากว่ามันเป็น
โค้งเข้าชุมชนแล้วมืดเม่ือดูแล้วก็สมเหตุสมผลครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงคค์รับ 
นายประสงค์   จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์       
จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามท่ีเราได้ไปส ารวจกับท่านสมาชิกและเจ้าหน้าที่ส านัก
การช่างนั้นก็สมเหตุสมผลครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในส่วนของโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นผมได้มอบหมายให้ท่านสมาชิกคือ
ท่านภพ ภูสมปอง ขออนุญาตที่เอ่ยนามซึ่งเป็นโยธาฯจังหวัด ได้ตรวจสอบแบบต่างๆและได้ประชุมกับทาง
ส านักการช่างในการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆแล้ว แต่เนื่องจากว่าวันนี้ท่านภพได้ขออนุญาตลากิจ ผมจึง
น ามาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านน.อ.บุญมีครับ 
น.อ.บุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เพ่ือความชัดเจนกระผมขอปรึกษาท่านประธานสภาว่าเราจะพิจารณาญัตติทีละโครงการหรือ
อย่างไรครับ 



๕๐ 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขาชี้แจงรายละเอียดในการพิจารณาญัตติตัวนี้ให้กับทางสมาชิกได้รับทราบ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเลขานุการสภา กระผมขอน าเรียนว่าโครงการที่เสนอตามญัตติครั้ง
นี้นั้นเนื่องจากมันเกิดประเด็นปัญหาตั้งแต่ครั้งก่อนๆโน้น จึงได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เสนอญัตติเป็นราย
โครงการให้ชัดเจนเป็นหมวดหมู่ และในเมื่อเสนอโครงการชัดเจนแบบนี้แล้วในการขอความเห็นชอบรวม
ในญัตตินี้ก็ไมผ่ิดเพราะว่าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเขาจะไปด าเนินการเองว่าตัวนี้อยู่ในหมวดไหนอะไร
อย่างไร มันแยกเป็นรายโครงการอยู่แล้วมันมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างหากอีก เขาก็จะไปพิจารณาว่า
โครงการไหนรวมไม่รวม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างก็จะชัดเจนอยู่แล้ว เห็นชอบในภาพรวมก็ไม่น่าจะเป็น
ประเด็นครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ญัตตินี้คือญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) จ านวน ๖๗ โครงการ และครุภัณฑ์ ๓ รายการ เวลาเราจะพิจารณาให้
ความเห็นชอบก็จะพิจารณาในตัวญัตตินี้เลยไม่ใช่แยกเป็นโครงการ ถ้าหากโครงการไหนที่ไม่ถูกต้องก็ต้อง
ถอนญัตตินี้น าไปแก้ไขท้ังญัตตินั้นอยู่แล้วนะครับ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ/ เมื่อไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
  ตามอ านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) จ านวน ๖๗ โครงการ และครุภัณฑ์ ๓ รายการ 
  (ส านักการช่าง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิก 
                ยกมือ ๘ เสียง 
 -  สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
  ตามอ านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) จ านวน ๖๗ โครงการ และครุภัณฑ์ ๓ รายการ 
  (ส านักการช่าง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี 
                สมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) จ านวน ๑ โครงการ 

                                   (ส านักการช่าง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

ที่ประชุม 
            มีมติ อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) จ านวน ๖๗ โครงการ และครุภัณฑ์ ๓ รายการ 
 



๕๑ 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา  ๔.๓ เชิญท่านสมาชิกครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอ าไพวรรณ  
เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตทราบความชัดเจนว่าในส่วนของโครงสร้าง
พ้ืนฐานนั้นเราปรับปรุงถนนหรือว่าเราท ารางระบายน้ า เพราะถ้าท ารางระบายน้ านั้นจะต้องเป็นโครงการ
ปรับปรุงรางระบายน้ าก่อน 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขาฯครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณผมขอน าเรียนว่าจริงๆแล้วโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าหรือและวางท่อระบายน้ าคือหลักการตอนท าคือเราท าถนนแต่เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนก็คือวางท่อระบายน้ าไปด้วย หัวใหญ่คือก่อสร้างถนน คสล. หลังจากที่
สร้างเสร็จท่อระบายน้ าอาจจะตันหรืออะไรก็ตามแต่ หลักการแล้วก็คือเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า คือวาง
ท่อระบายน้ ามันอยู่ใต้ถนนฉะนั้นในการที่จะวางท่อระบายน้ าก็จ าเป็นจะต้องรื้อถนนด้วยเพราะมันต้องท า
พร้อมกัน ฉะนั้นในชื่อโครงการดูแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนซึ่งจริงอยู่เราจะปรับปรุงท่อระบายน้ าข้างล่างครับ 
กราบขอบพระคุณครับ เพราะฉะนั้น วัตถุประสงค์ในการท าเราจะปรับปรุงรางระบายน้ า แม้ว่าถนนจะ
เสียก็ตาม มันจ าเป็นอยู่แล้วเพราะว่าท่อระบายน้ ามันอยู่ใต้ถนน แต่ว่าเราจะท า เพ่ือป้องกันเวลาที่เขามา
ร้องเรียนหรือมหีน่วยตรวจสอบเขาตรวจ เราจึงอยากรู้ว่าวัตถุประสงคห์ลักคืออะไรเท่านั้นเอง 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทางส านักการช่างเขาจะใช้ 2 ค า ใช้ค าว่าและด้วย คือจะท าทั้งถนนและท าทั้งระบบระบายน้ าจะ
เกิดผลกระทบทั้ง 2 ทางเพราะถนนมันสร้างคร่อมระบบระบายน้ า เราจึงต้องท าทั้ง 2 อย่างทั้งถนน ทั้ง
ระบบระบายน้ า จึงฝากทางฝ่ายเลขาอธิบายให้เข้าใจเวลามีการตรวจสอบให้เป็นไปตามญัตติที่เสนอครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่องญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
                         ประชาชนตามอ านาจหน้าที่จ านวน ๑ โครงการ 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นการพิจารณาข้อ ๔.๓ เรื่องญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่จ านวน ๑ โครงการ ขอเชิญท่านนายกครับ 
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง   ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 



๕๒ 
 

 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ ให้ครอบคลุมซึ่งปัจจุบันเทศบาล
นครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่น าไปใช้ ได้คงเหลือ  ณ วันที่  31 มีนาคม 2563จ านวน 
153,576,173.44 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม-บาทสี่สิบ
สี่สตางค์) ดังนั้น เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้
จัดท าโครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ าและคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจ านวน   1  โครงการงบประมาณ 1,057,500.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)        
พ.ศ. ๒๕61   ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท   
ตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การ     ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องและเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอ านาจหน้าที่  ซึ่งโครงการที่เสนอขอรับ
งบประมาณเป็นโครงการที่รวบรวมมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เวทีประชาคม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ค าร้องทั่วไป และนโยบายของ
รัฐบาล  ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี   จึงได้จัดท าโครงการด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน 1  
โครงการ  เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2563  คือ โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ า
และคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นเงินจ านวน   1,057,500.-บาท (หนึ่งล้าน
ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เนื่องจากท่อน้ าระบายน้ าอุดตัน  ท าให้น้ าท่วม
ขังเวลาฝนตกหนักประชาชนเดือดร้อนมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-   

 1. โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ าและคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลนคร    
อุบลราชธานี  งบประมาณ 1,057,500.- บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลอกท่อระบายน้ าภายในเทศบาลนคอุบลราชธานีจ านวน  12  สาย 
ดังนี้.- 



๕๓ 
 

1.ล ารางนาควาย (ช่วงหนองนาควาย-ถนนชยางกูร)  ความยาว  330 เมตร  ๆ ละ 120 
บาทเป็นเงิน 39,600.-บาท 

2.ล ารางนาควาย (ช่วง ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 – หนองนาควาย) ความยาว 265 เมตร ๆ 
ละ 120 บาท เป็นเงิน 31,800.-บาท 

3.ถนนสุริยาตร์ (ช่วงถนนหลวง – ถนนชวาลานอก) ความยาว 1,650 เมตร ๆ ละ 80 
บาท เป็นเงิน 132,000.-บาท 

4.ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนหาดวัดใต้) ความยาว 665 เมตร ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 
39,900.-บาท 

5.ถนนนิคมสายกลาง  ตลอดสาย  (2 ฝั่ง)  ความยาว 2,025 เมตร ๆ ละ  80 บาท เป็น
เงิน 162,000.-บาท 

6.ถนนสรรพสิทธิ์ (ด้านทิศใต้) ช่วง ถนนชวานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ ยาว 1,010 เมตร ๆ 
ละ 100 บาท เป็นเงิน 101,000.-บาท 

7.ซอยชยางกูร 15 (2 ฝั่ง)  ยาว 695  เมตร ๆละ 60 บาท เป็นเงิน 41,700.-บาท 
8.ล ารางนาควาย (ช่วงซอยชยางกูร 21.2 -  ซอยธรรมวิถี  4) ยาว 200 เมตร ๆ ละ 

120 บาท เป็นเงิน 24,000.-บาท 
9.ถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนชวาลานอก-ถนนอุปราช) (2 ฝั่ง) ยาว 1,795 เมตร ๆ ละ 

80 บาท เป็นเงิน 143,600.-บาท 
10.ถนนสุขาอุปถัมภ์  ตลอดสาย (2 ฝั่ง) ยาว 2,600 เมตร ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 

208,000.-บาท 
11.ถนนบูรพาใน (ช่วงถนนอุปลีสาน – ถนนเจริญราษฎร์) (2 ฝั่ง) ยาว 1,310 เมตร ๆ 

ละ 80 บาทเป็นเงิน 104,800.-บาท 
12.ซอยราษฎร์บ ารุง 4 ตลอดสาย (2 ฝั่ง) ยาว 485 เมตร ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 

29,100.-บาท 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 2561-2565)   เทศบาลนครอุบลราชธานี  หน้าที่ 185 

ล าดับที่ 235                             
 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการดังกล่าว 
ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และมอบให้ผู้อ านวยการส านักการช่าง
เป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญผู้อ านวยการส านักการช่างครับ 

นายนเรต   ศรีเมือง    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารทุกท่าน ในส่วนนี้ผมได้มอบให้ทาง
คุณทินภัทร บุญลี ไปส ารวจท่อระบายน้ าที่มันวิกฤตที่น าเข้าเงินจ่ายขาดสะสมครั้งนี้ เพราะว่ามันวิกฤต
มาก ทางช่างจึงให้คุณทินภัทรชี้แจงกับทางสภาฯ ครับ 
นายทินภัทร บุญลี    โยธาช านาญงาน 
 กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายทินภัทร บุญลี โยธา
ช านาญงานขออธิบายโครงการสร้างเหมาลอกท่อระบายน้ าภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เนื่องจาก 



๕๔ 
 

จุดที่ส ารวจมีทั้งหมด ๑๒ จุดเป็นจุดที่เกิดปัญหาเวลาฝนตกน้ าท่วมขังระบายไม่ทัน จึงได้ท าการส ารวจ
และประมาณการลอกท่อเข้าโครงการสร้างเหมาท่อระบายน้ า ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 

๑. ล ารางนาควาย (ช่วงหนองนาควายถึงถนนชยางกูร ) ขนาดล ารางกว้างประมาณ ๒ เมตร ยาว 
๓๓๐ เมตร เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๙,๖๐๐ บาท  

๒. ล ารางนาควาย (ช่วงซอยสุขาสังเคราะห์ ๑๑ ถึงหนองนาควาย) ล ารางกว้างประมาณ ๓.๕๐ 
เมตร ความยาวทั้งหมด ๒๖๕ เมตร เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๑,๘๐๐ บาท 

๓. ถนนสุริยาตร์ (ช่วงถนนหลวงถึงถนนชวาลานอก) ๒ ฝั่งขนาดท่อ ๖๐ เซนติเมตร ความยาวทั้งสิ้น 
๑,๖๕๐ เมตร เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๐๐๐ บาท  

๔. ซอยเขื่อนธานี ๓ (ชุมชนหาดวัดใต้) ตลอดสายสองฝั่ง ขนาดท่อระบายน้ า ๔๐ เซนติเมตร ความ
ยาวทั้งสิ้น ๖๖๕ เมตร เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๐๐ บาท 

๕. ถนนนิคมสายกลางตลอดสายสองฝั่งขนาดท่อ ๖๐ เซนติเมตร ความยาวทั้งหมด ๒,๐๒๕ เมตร 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐ บาท  

๖. ถนนสรรพสิทธิ์ (ฝั่งทิศใต้) ช่วงถนนชวาลานอกถึงซอยสรรพสิทธิ์ ๑๑ ขนาดท่อ ๘๐ เซนติเมตร 
ความยาวทั้งหมด ๑,๐๑๐ เมตร เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๐๐๐ บาท  

๗. ซอยชยางกูร ๑๕ ตลอดสายสองฝั่งขนาดท่อ ๔๐ เซนติเมตร ความยาวทั้งหมด ๖๙๕ เมตร เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๑,๗๐๐ บาท 

๘. ล ารางนาควาย (ช่วงซอยชยางกูร ๑๒.๒ ถึงซอยธรรมวิถี ๔) ล ารางกว้าง ๒ เมตรความยาว
ทั้งหมด ๒๐๐ เมตร เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาท 

๙. ถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนชวาลานอกถึงถนนอุปราช) สองฝั่ง ขนาดท่อ ๖๐ เซนติเมตร ความ
ยาวทั้งหมด ๑,๗๙๕ เมตร เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๖๐๐ บาท 

๑๐. ถนนสุขาอุปถัมป์ตลอดสายสองฝั่งขนาดท่อ ๖๐ เซนติเมตร ความยาวทั้งหมด ๒,๖๐๐ เมตร เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๐๐๐ บาท  

๑๑. ถนนบูรพาใน (ช่วงถนนอุปลีสานถึงถนนเจริญราฎร์)สองฝั่ง ขนาดท่อ ๖๐ เซนติเมตร ความยาว
ทั้งหมด ๑,๓๑๐ เมตร เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๘๐๐ บาท  

๑๒. ซอยราษฎร์บ ารุง ๔ ตลอดสายสองฝั่ง ขนาดท่อ ๔๐ เซนติเมตร ความยาวทั้งหมด ๔๘๕ เมตร 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๑๐๐ บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒ รายการ ๑,๐๕๗,๕๐๐ บาท 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
มีข้อมูลที่เป็นภาพประกอบให้ดูรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือไม่  / เชิญท่านบุญมี

ครับ 
 
 



๕๕ 
 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ตามที่ช่างได้กล่าวมา ๑๒ รายการถ้าได้ติดตามที่คณะ
สมาชิกสภาแนะน าในการน าเสนอทั้งหมด ๑๒ รายการนี้มันเป็นแผนที่ที่กว้างเราสามารถติดตามได้อยู่แล้ว 
เพียงแต่ทางสมาชิกสภาเทศบาลต้องการทราบคือว่าจุดจุดนี้มันอยู่ตรงไหน เริ่มจากถนนสายใดไปสิ้นสุดที่
สายใด เช่นล ารางนาควายลักษณะของท่อ หรือรางน้ าที่ช ารุดมันเป็นอย่างไร 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ อยากจะน าเรียนไปทางท่านนายกฯ ตามแผนที่ที่ท่านน าเสนอ 
จริงๆแล้วที่ท่านน าเสนอว่าทางการช่างได้ลงไปส ารวจจริงว่ามันอุดตัน มันช ารุดจริงไหม นี่คือประการแรก 
พอดูจากแผนที่ที่ทางการช่างได้น าเสนอมาแล้วเหมือนกับว่ามันอุดตันเป็นช่วงๆ บางช่วงไม่ตัน ใช่หรือไม่ 
ประการที่สอง ผมได้ปรึกษากับท่านไพฑูรย์ ท่านบอกว่าถนนสายธนาคารกรุงไทยบ้านดู่เวลาฝนตกน้ าท่วม
ขังล้นขึ้นมาบนถนน อยู่ใน ๑๒ ข้อที่ซ่อมถนนมารู้สึกจะไม่มี นั่นหมายความว่าการส ารวจความเดือดร้อน
ของพีน้องประชาชน มันเป็นตามข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหน ถ้าเป็นไปได้นะครับ ผมคิดว่าเราคงมีการ
ประชุมอีก เราถอนก่อนเพื่อจะได้ลงไปดูพ้ืนที่และข้อเท็จจริงจริงๆแล้วเป็นอย่างไร เพราะทุกท่านคงจะงง
เหมือนกันกับแผนที่ที่ทางการช่างได้แจกให้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นของจริง เพราะการ
อธิบายรู้สึกยังไม่ชัดเจน 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เชิญท่านบุญมีครับ 
น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เราท างานร่วมกันในระบบ ๔+
๑ ให้ท่านลงภาพ ๔+๑ ในเล่มรายงานกิจการเทศบาลฯ เพ่ือให้เป็นภาพที่ชัดเจนและความเดือดร้อนใน
ครั้งนี้เราต้องรีบท า ถ้าเราจะถอนมันจะมีผลกระทบทันที เพราะเป็นช่วงเข้าหน้าฝน เราไม่ได้ท าในช่วง
เดือนมีนาคม – เมษายน แต่เราท าในช่วงหมดฤดูแล้งเข้าน่าฝนเลย จะด้วยงบประมาณอะไรก็ตามแต่เรา
จะต้องท าขอให้ท่านเลขาช่วยเสนอว่ามีทางออกรูปแบบไหน ที่ไม่ให้มันตกค้างว่า ๑๒ รายการนี้ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ   เปรมพิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันอ าไพวรรณ เปรมพิรักษ์ ขอเสนอว่าในสมัยนี้เรายังมีเวลา
อยู่อีก ๓๐ วัน ควรจะเอาไปให้ทางท่านผู้เกี่ยวข้องท าอย่างที่ท่านประธานสภาฯ ว่าคือให้มีรายละเอียด
เพ่ิมเติม แผนที่และแผนผังให้ชัดเจนและค่อยน ากลับมาเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทาง ผอ.ช่างบอกว่ามัน
วิกฤตทุกช่วงแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าช่วงไหนบ้าง เช่นถนนสุขาอุปถัมป์ตลอดสองฝั่งรวมซอยด้วยไหม       



๕๖ 
 

แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าช ารุดจุดไหนเพราะถนนสุขาอุปถัมป์มีซอยเยอะ ถนนอ่ืนๆก็เช่นกัน อีกประเด็นหนึ่ง
คือ ราคาต่อหน่วยท าไมจ านวนไม่เท่ากัน ฝากด้วยคะขออนุญาตน าเสนอคะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เชิญท่านรองนายกท่านยอดยุทธครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง    รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านอ่ืนๆที่เคารพครับ ผมเห็นว่าการลอกคลองเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ใน
เรื่องท่ีเราคาดคะเนไม่ได้ว่าจะอยู่ในช่วงหน้าฝนหรือหน้าแล้ง แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนัก ท าให้
น้ าท่วมขัง และปัญหาเรื่องการลอกคลองมันต้องมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในระบอบล าราง และสิ่งต่างๆ คูน้ าต่างๆ ในเมื่อข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆที่ยังไม่
ชัดเจน และท่านอ าไพวรรณได้น าเสนอว่าการประชุมสมัยที่สอง เรายังมีเวลาอยู่ขอเสนอกับทางสภาว่าขอ
อนุญาตเลื่อนไปจัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ไหมครับ วันนี้ยังไม่พิจารณา เพ่ือจะได้จัดท าข้อมูลให้
สมบูรณ์แบบเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการน าเสนอที่มีรายละเอียด ภาพ พิกัด การเชื่อมต่อล ารางในจุดระบายน้ า
อย่างไรให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ขออนุญาตประธานสภาฯ ขอเลื่อนไปก่อนครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เชิญไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์  พรหมสอน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขออนุญาตสนับสนุนเห็นด้วยที่จะให้มีการปรับปรุงข้อมูล เมื่อสักครู่ผมได้ตรวจดูทั้ง ๑๒ จุดแล้ว 
อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตด้วยความห่วงใยที่เราจะท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนสามารถจับต้องได้ การที่น้ า
จะไม่ท่วมขังในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีทั้ง ๑๒ จุด มันครอบคลุมไหม อย่างกรณีที่ได้หารือกับท่าน
ประสงค์เบื้องต้นในแผนที่คือจุดตรงถนนสรรพสิทธ์แยกวิทยาลัยพยาบาลตัดกับถนนเส้นบูรพาในตรง
ธนาคารกรุงไทย เวลาฝนตกแรงท าให้เกิดน้ าท่วมขังระบายน้ าไม่ทัน น้ าท่วมประมาณครึ่งล้อรถยนต์ 
ดังนั้น ๑๒ จดุที่เราได้วางงานเอาไว้แล้วนั้น สามารถดึงมวลน้ าท่วมขังให้ไหลระบายไปด้วยหรือไม่  เพ่ือให้
เกิดความครอบคลุมในการแก้ปัญหา ฝากเป็นข้อสังเกตด้วยครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ทางฝ่ายบริหารแจ้งว่าขอให้เลื่อนญัตตินี้ออกไปก่อน รวมถึงสมาชิกมีการอภิปรายขอข้อมูล
เพ่ิมเติม และมีหลายจุดที่สมาชิกได้เสนอขึ้นมา คงไม่ใช่เฉพาะจ านวน ๑๒ จุดนี้ ที่พวกเราเสนอญัตติขึ้นมา
เราต้องแก้ไขปัญหาทั้งระบบ อาจจะเป็นเพราะเวลาหรือสถานการณ์ต่างๆทีท าให้การช่างส ารวจยังไม่ครบ 
คราวที่แล้วฝนตกหนักท าให้น้ าระบายไม่ทันเกิดน้ าขังรอบทุ่งศรีเมือง ผมจึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะเลื่อน
หรือไม่เลื่อนการประชุมออกไปก่อน/เชิญท่านบุญมีครับ 
 
 
 



๕๗ 
 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ จากญัตติที่ ๔.๓ เนื่องจากว่ามีข้ออภิปรายจากท่าน

สมาชิกว่าอยากเข้าไปดูในพ้ืนที่ส ารวจท าให้ครบระบบ ผมขอเสนอว่าขอเลื่อนมติในข้อ ๔.๓ นี้ในการ
ประชุมครั้งต่อไปขอเรียนท่านวินิจฉัยและพิจารณาครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ขอมติสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเห็นว่าควรจะเลื่อนการพิจารณา ญัตติที่ ๔.๓ เรื่องการขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่จ านวน ๑ โครงการ 
โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ าและคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลฯ จ านวน ๑๒ จุด ขอเชิญ
ยกมือ 

 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติ เรื่องการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่จ านวน ๑ โครงการในคราวประชุม
สภาเทศบาลครั้งต่อไป /โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือ ๘ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติ เรื่องการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่จ านวน ๑ โครงการในคราว
ประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไป /โปรดยกมือ/ไมม่ีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกงดออกเสียง/ไม่มี 
 

มติที่ประชุม 
             อนุมัติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติ เรื่องการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่จ านวน ๑ โครงการในคราวประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไป 
 

 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายประสงค์   จันจ าปา ด้วยเงื่อนไขตรงนี้ครับ เมื่อฝนตกคราวที่
แล้วทางฝ่ายบริหารได้ไปส ารวจว่าน้ าท่วมขังอยู่ตรงจุดไหนบ้าง ถ้าเป็นไปได้นะครับ หาก ๑๒ จุดนี้ไม่
สามารถแก้ไขได้โดยภาครวม ซึ่งจะมีจุดที่ท่วมหนักมากจ าเป็นต้องมีการระบายออกไป ต้องรื้อที่อุดตัน
ท าการลอกคลอง เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าขอให้เอาข้อมูลน้ าท่วมคราวที่แล้วประกอบแนบกับ
การเสนอโครงการครั้งต่อไปและให้เสนอด่วนในการประชุมครั้งต่อไป เพราะเป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชนครับ 

 



๕๘ 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
โครงการเหล่านี้ต้องรีบเสนอด่วน ในสมัยประชุมนี้ให้แล้วเสร็จแต่เท่าที่ผมทราบดูจากกลุ่มผู้รู้    

ในสมัยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต่สมัยสภาชุดก่อนนานมาแล้ว เคยตั้งอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีทั้งฝ่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาช่วย
หารือการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมทั้งระบบ ถ้ามีน้ าท่วมมากกว่า ๑๒ จุด จะขอเพ่ิมเข้าไปญัตติที่ ๔.๓ ที่ถอน
ออกไปได้หรือไม่หรือต้องเพ่ิมเป็นญัตติใหม่เพราะว่าตอนนี้เราขอเลื่อนทั้ง ๑๒ จุดแต่ถ้าส ารวจแล้วมี
เพ่ิมข้ึนอีกจะเพ่ิมในญัตติตัวนี้ได้ไหม ผิดข้อระเบียบหรือไม่ครับ/ เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ญัตตินี้ถ้ามีการส ารวจแล้วน่าจะมีการเพ่ิมเติมอีกหลายรายการ    
เมื่อเรามีมติเลื่อนญัตตินี้ออกไปแล้วเราเพ่ิมเข้าไปในญัตติที่จะน ามาเสนอใหม่ได้หรือไม่ หรือเสนอเป็น
ญัตติอีกญัตติหนึ่ง 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ในลักษณะนี้จะมีข้อกฎหมายคือถ้าถอนญัตติแล้วเราจะน ากลับมาเสนอใหม่ไม่ได้จึงขอใช้ค าเป็น
การเลื่อนจึงจะเสนอขึ้นมาใหม่ได้อีกเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว/เชิญท่านเลขาฯครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภา
ถ้าเป็นลักษณะนี้มันจะมีข้อกฎหมายคือ ถ้าถอนญัตติแล้วเราจะน ากลับมาไม่ได้จึงขอใช้ค าเป็นการเลื่อนจึง
จะเสนอขึ้นมาอีกได้ เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ญัตตินี้นะครับเสนอมาทั้งหมด ๑๒ รายการ 
เป็นโครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ าและคลอดระบายน้ าภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและมติ
ของสภาคือมีมติให้เลื่อนประชุมสภาเพ่ือพิจารณาครั้งต่อไป แต่ถ้าจะเพ่ิมเข้ามาผิดระเบียบ ถ้ามีเสนอเข้า
มาควรเพิ่มในญัตติใหม่อีกญัตติหนึ่งต่างหาก ถ้าเกิดเอามารวมมาแทรกกันมันจะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

คือในญัตติตัวนี้จะไม่ถอน ถ้าถอนแล้วมันจะเสนออีกไม่ได้เราจะท าการเลื่อนออกไปก่อนซึ่ง
ทางการช่างควรพิจารณาทั้ง ๑๒ แห่งนี้ ถ้าหากไปส ารวจเพ่ิมเติมมา ก็ให้เสนอญัตติเพ่ิมเติมเข้ามาอีกคือ
จะพิจารณาตัวเก่าและขอเพ่ิมญัตติใหม่ด้วย ฝากทางเทศบาลด้วยนะครับ ผมรู้สึกว่าทางเทศบาลจะมีแผน
แม่บทการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซึ่งมีคณะอนุกรรมการได้เคยท าไว้เมื่อ 2 – 3 ปีที่แล้วขอให้เอามาให้สมาชิก
ดูด้วยคือเมื่อเราได้ท าไปแล้ว ก็น่าจะเอามาใช้ประโยชน์ เพราะเราเจอปัญหาหลายอย่างจึงอยากแก้ไขให้
จบเป็นเรื่องๆไป 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ระเบียบวาระญัตติที่ ๔.๔ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขปรับเพิ่ม - ปรับลด ปริมาณงานและปรับวงเงิน 
                               ก่อสร้างงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  

 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขปรับเพิ่ม -  ปรับลด ปริมาณงานและปรับ
วงเงินก่อสร้างงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ขอเชิญท่านนายกครับ 
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับเพ่ิม – ปรับลด
ปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 ตามท่ีสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีพ.ศ. 2562  
ครั้ งที่   1 สมัยสามัญสมัยแรกวันพุธที่16มกราคม 2562 จ านวน  24 โครงการงบประมาณ 
34,577,671.-บาทครั้งที่ 2 สมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 30  มกราคม 2562 
จ านวน 26 โครงการ งบประมาณ 99,957,000.-บาท และครั้งที่ 3 สมัยวิสามัญสมัยที่หนึ่งประจ าปี 
พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่       8  มีนาคม พ.ศ.2562 รายการก่อสร้าง 37 โครงการและรายการครุภัณฑ์
จ านวน 2รายการรวมเป็นงบประมาณ  58,714,800.-บาทมีโครงการก่อสร้างจ านวน 4 โครงการที่
เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยและด าเนินการก่อสร้างไปแล้วพบว่าการ
ก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามรายละเอียดและรูปแบบรายการตามสัญญาจ้างเพื่อให้การก่อสร้างด าเนินการเป็นไป
ตามพ้ืนที่ก่อสร้างจริงการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจึงมีการปรับเพ่ิม-ปรับลดเนื้องานพร้อมกับปรับลด
วงเงินคอื 
        1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัทล์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 งบประมาณ 1,859,000.-บาท  
         2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยแจ้งสนิท 11 งบประมาณ 1,719,500.-บาท   
         3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนแจ้งสนิท  (ช่วงหอนาฬิกา - ถนนสรรพสิทธิ์)    
งบประมาณ 9,100,000.-บาท      
         4. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ า ซอยชลประทาน –ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ าโจ๊ก)  
งบประมาณ 234,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
ดังนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงจ าเป็นต้องปรับเพ่ิม-ปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง 
โครงการทั้ง  4   โครงการโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
การปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัทล์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5  
งบประมาณ 1,859,000.-บาทโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 
งบประมาณ 1,719,500.-บาท , โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนแจ้งสนิท  (ช่วงหอ
นาฬิกา - ถนนสรรพสิทธิ์)  และโครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ า  ซอยชลประทาน –  ท่าบ่อ 10  
(บ่อน้ าโจ๊ก)  งบประมาณ  234,000.-บาท   ถือปฏิบัติตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้อ  29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 



๖๐ 
 
ท้องถิ่น และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560หมวด 
9 การท าสัญญามาตรา  97 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4/32820  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า (2) ใน
กรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ เสีย
ประโยชน์ (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ (4)  กรณีอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  และวรรคสาม บัญญัติว่า การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ งหรือ
วรรคสอง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงไป
พร้อมกัน    
           เหตุผล 
    เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณเทศบาลนคร
อุบลราชธานีจึงขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเรื่องการปรับเพ่ิม – ปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินค่า
ก่อสร้างโครงการต่างดังนี้ 
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัทล์คอนกรีตซอยแจ้งสนิท 5 งบประมาณ 1,859,000.-บาท  ตาม
สัญญาเลขท่ี ทน.อบ 100/2562 ลงวันที่  22  กรกฏาคม  2562 โดยมีบริษัทเอกเมืองยศ จ ากัดเป็นผู้
รับจ้างซึ่งไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบตามสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ในการก่อสร้างเพราะติด
แนวเขตที่ดินส่วนบุคคลจึงขอปรับลดปริมาณก่อสร้างและงบประมาณการก่อสร้างโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ หน่
วย 

ปริมา
ณงาน 
(เดิม) 

ปริมาณ
งาน (ใหม่) 

ค่างาน 
(+,-)  
รวม 

ราคา
(หน่วย) 

ราคา/บาท 

1 
2
. 
 
3
. 

งานพ้ืนที่ลาดTack  
Coat 
งานพ้ืนปูผิวจราจรพารา
แอสฟัทล์คอนกรีต 
งานปรับระดับฝาบ่อพัก
เดิม ใช้ตะแกรงเหล็กเดิม
แต่ทาสีใหม ่

ตร.
ม. 
ตร.
ม. 
 

ชุด 

3,040 
3,040 

 
26 

2,971 
2,971 

 
25 

- 69 
-69 

 
-1 

18.30 
425.57 

 
1,895.3

3 

-1,262.70 
-

29,364.33 
 

-1,895.33 

 -
32,522.36 

  
รวม  3  รายการ เป็นเงินที่ปรับลดทั้งสิ้น จ านวน 32,522.36 บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสองบาท
สามสิบหกสตางค์)  คงเหลืองบประมาณที่จะเบิกจ่าย จ านวน 1,826,477.64 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่น
หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) 
 2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยแจ้งสนิท  11  งบประมาณ 1,719,500.-บาท   
ตามสัญญาเลขที่ ทน.อบ 101/2562  ลงวันที่  22  กรกฏาคม  2562  โดยมีบริษัทเอกเมืองยศ จ ากัด เป็น
ผู้รับจ้าง ซึ่งไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบตามสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่มี 



๖๑ 
 
พ้ืนที่ในการก่อสร้างเพราะติดแนวเขตที่ดินส่วนบุคคล จึงขอปรับลดปริมาณก่อสร้างและงบประมาณการก่อสร้าง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

 
          
ที ่ รายการ หน่วย ปริมาณ

งาน 
(เดิม) 

ปริมาณ
งาน (ใหม่) 

ค่างาน 
(+,-)  รวม 

ราคา(หน่วย) ราคา/บาท 

1 
2
. 
 

พื้นที่ลาด Tack  Coat 
พื้นปูผิวจราจรพาราแอส
ฟัทล์คอนกรตี 

ตร.ม. 
ตร.ม. 
 
 

2,983 
2,983 
 

1,930 
1,930 
 
 

- 1,053 
-1,053 
 
 

18.30 
425.57 
 
 

-19,269.90 
-448,125.21 

 -467,395.11 

  
 

รวม 2 รายการ เป็นเงินที่ปรับลดทั้งสิ้น จ านวน  467,395.11 บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบห้า
บาทสิบเอ็ดสตางค)์ คงเหลืองบประมาณที่จะเบิกจ่าย จ านวน 1,252,104.89 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น
สองพันหนึ่งร้อยสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์) 
 3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนแจ้งสนิท  (ช่วงหอนาฬิกา -  ถนนสรรพ
สิทธิ์)     งบประมาณ 9,100,000.-บาท   ตามสัญญาเลขท่ี ทน.อบ. 20/2563  ลงวันที่  16  ตุลาคม  
2562  โดยมี บริษัท ชินวัตรการโยธา กรุ๊ป  จ ากัด เป็นผู้รับจ้างซึ่งไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบตาม
สัญญาจ้าง เนื่องจากฝาตะแกรงเหล็กเดิมยังสามารถใช้งานได้อยู่ 5  ชุด  จึงยังไม่ต้องจัดท าใหม่  งานรื้อพ้ืนถนน 
คสล. สภาพถนน เดิมยังคงมีสภาพใช้งานได้ดีไม่พบว่าช ารุดเสียหาย และรื้อพ้ืนทางเท้าเดิม หากท าการรื้อถอน
จะท าให้สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงเสียหาย เช่น บริเวณท่ีพักคนโดยสารรถประจ าทางจึงลดพ้ืนที่ก่อสร้างลงและ
ขอปรับลดปริมาณก่อสร้างและงบประมาณการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 
ที ่ รายการ หน่วย ปริมาณ

งาน 
(เดิม) 

ปริมาณงาน 
(ใหม่) 

ค่ า ง า น 
(+,-)  รวม 

ร า ค า
(หน่วย) 

ราคา/บาท 

1 
2
. 
 
 
 
 
 
 
 
3
. 
 
4 

งานฝาบ่อพัก MH 6  
งานรื้อพื้นถนน คสล.หนา 
15 ซม. 
-ทรายหยาบรองพื้ น
คอนกรีต 
-ผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 ม.  
-Contraction Joint  
-ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 
งานปรับฝาบ่อพักในทาง
เท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย 
งานรื้อพื้นทางเท้าเดิม 

ชุด 
ตร.ม. 
 
ลบ.ม. 
 
ตร.ม. 
 
ม. 
ตร.ม. 
ชุด 
 
ตร.ม. 

34 
809 
 
40.45 
 
809 
 
76 
809 
17 
 
1,880 

29 
661 
 
33.05 
 
661 
 
62 
661 
16 
 
1,793 

- 5 
-148 
 
7.40 
 
148 
 
14 
148 
-1 
 
-87 

5,243.72 
90.13 
 
511.14 
 
434.48 
 
84.79 
36 
1,020 
 
215.82 

-26,218.60 
-13,339.24 
 
-3,782.44 
 
-64,303.04 
 
-1,187.06 
-5,328 
-1,020 
 
-18,776.34 

 -
133,954.
72 

  
 

รวม 4 รายการ เป็นเงินที่ปรับลดทั้งสิ้น จ านวน 133,954.72 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
บาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คงเหลืองบประมาณที่จะเบิกจ่าย จ านวน 8,966,045.28 บาท (แปดล้านเก้าแสนหก
หมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) 
 4. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ า ซอยชลประทาน –ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ าโจ๊ก)  
งบประมาณ 234,000.-บาท (สองแสนสามหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ทน.อบ 79/2563 ลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ์  2563  โดยมี หจก. อุบลการดับเพลิง เป็นผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามรูปแบบ
ตามสัญญาจ้าง  เนื่องจากรายการก่อสร้างมีทั้งการปรับเพ่ิมและปรับลดซึ่งมีสาเหตุมาจากพ้ืนที่บางส่วนเป็น
ที่ดินส่วนบุคคล จึงไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

ที ่ รายการ หน่วย ปริ ม า
ณงาน 
(เดิม) 

ปริมาณงาน 
(ใหม่) 

ค่ า ง า น 
(+,-)  รวม 

ร า ค า
(หน่วย) 

ราคา/บาท 

1 
 
2
. 
3
. 
4 
 
5 

งานปรับปรุงถนน คสล. 
หนา 0.15 ม. 
งานรื้อพื้นถนน คสล 
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 
งานท่อระบายน้ าขนาด Ø 
0.40  
งานบ่อพักขนาด 0.40ใน
ผิวจราจร (ฝา คสล.) 

ตร.ม. 
 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
ม. 
 
ชุด 

200 
 
55 
200 
49 
 
3 

170 
 
120 
170 
51 
 
4 

-30 
 
+65 
-30 
+2 
 
+1 

519.25 
 
83.91 
40.87 
1,133.22 
 
9,171.06 

-15,577.50 
 
+5,454.15 
-1,226.10 
+2,266.44 
 
+9,171.06 

 +88.05 

 
 
 

 การปรับเพ่ิม–ปรับลด ทั้ง  5  รายการ  มีเงินเพ่ิมจ านวน 88.05 (แปดสิบแปดบาทห้าสตางค์) ผู้รับจ้าง      
ไม่ประสงค์จะเบิกเพ่ิม ดังนั้น โครงการนี้จึงไม่มีการปรับเพ่ิมวงเงินผู้รับจ้างประสงค์จะเบิกเงินตามสัญญาจ านวน 
234,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน  
ดังนั้นเพ่ือให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวด าเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและส าเร็จตามบรรลุตาม
วัตถุประสงค์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงจึงขอน าเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาต่อไป  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอมอบให้ส านักการ
ช่างเป็นผู้ชี้แจงคะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านผู้อ านวยการส านักการช่างครับ 
นายนเรต   ศรีเมือง   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้บริหารทุกท่านในส่วนนี้จะมีอยู่ ๔ 
โครงการ ตามที่ท่านนายกได้กล่าวมา ทั้ง ๔ โครงการนี้มีผู้รับจ้างแล้ว แล้วติดปัญหา ส่วนใหญ่เกิดจาก 
โครงการสมมติว่ามีอยู่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วเกิดปัญหาไปติดที่เอกชนแต่ท าได้แค่ ๙๙๐ ตารางเมตร 
เราจึงท าไม่ได้ จึงขอให้สภาอนุมัติก่อนและจะมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งคือโครงการที่ ๔ จะท าทั้งปรับลด 
ปรับเพิม่ คือจะมีปรับเพิ่มอยู่คืองานรื้อถนน ค.ส.ล. ๕๕ ตารางเมตร เป็น ๑๒๐ ตารางเมตรครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
 
 
 



๖๔ 
 

นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอนุญาติชี้แจงเพ่ิมเติมคือทั้งหมด ๔ โครงการ      
ที่ขอปรับตามระเบียบเดิมในการปรับลดเป็นอ านาจของท่านายก แต่ถ้าจะเพ่ิมในระเบียบเดิมคือเพ่ิมไม่ได้ 
ถ้าจะเพ่ิมท าสิ่งใดต้องขออนุมัติจากสภา แต่ระเบียบใหม่ออกมาเห็นบอกว่า พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างถ้ามี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ไปด าเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณ ดังนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณถ้าเรามาตีความหมายแล้วถ้าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ท าให้คุณภาพและปริมาณ
เปลี่ยนจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภา แต่เดิมจะไม่เคยน าเข้าที่ประชุมถ้ามีการปรับลดเพราะเป็นอ านาจ
ของท่านนายก แต่เมือ่มีกฎระเบียบใหม่ได้ออกมาเราต้องมีความจ าเป็นที่จะมาขอความเห็นชอบถึงจะเกิด
ความล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ไม่ท าให้ผิดกฎระเบียบ เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระงานเพ่ิมขึ้น ท าให้ปัญหาต่างๆที่
มันเกิดขึ้นแก้ไขได้ช้าขึ้นแต่ก็ท ามีความรอบคอบขึ้น เจตนาของกฎหมายต่างๆคือเพ่ือเป็นการรอบคอบนะ
ครับ ในการอนุมัติสภาถ้าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องใด ควรที่จะมาขออนุมติจากสภา ซึ่งอยากให้
เป็นไปตามระเบียบ ผมอยากจะน าเรียนในภาพรวมจริงๆแล้วเวลาประชุมมักจะมีเรื่องร้องเรียนนี้เข้ามาทุก
ครั้งโดยเฉพาในเขตพ้ืนที่ มักจะมีปัญหาค่อนข้างซับซ้อนเยอะโดยเฉพาะส ารวจ ออกแบบ บางครั้งในเวลา
ที่เราท าไม่รอบคอบหรือใช้เวลาท าอันจ ากัด มักจะเจอปัญหานี้ตลอด โดยเฉพาะประเด็นที่ ๑ เรื่องพ้ืนที่
ข้างเคียงตอนที่เราไปส ารวจจะเห็นพื้นที่โล่งกว้าง พอเราเทคอนกรีตลงไป เริ่มมีเจ้าของที่ออกมาร้องเรียน 
โฉนดที่ดินผมยื่นออกมาพ้ืนที่ถนน เราจึงต้องมาเสียเวลารังวัด ยกตัวอย่างเช่น ถนนศรีแสงทองซอย ๙ 
ซอยแคบๆประมาน ๔ เมตรพอก าลังจะท าการเทคอนกรีต ตั้งแบบเสร็จแล้วก็จะมีชาวบ้านเจ้าของที่
ออกมาบอกว่าได้เททับที่ดินของชาวบ้านประมาณ ๑ ฟุต พอรังวัดไปวัดก็ปรากฏว่าใช่ของชาวบ้าน ซึ่งเขา
ได้ขอที่ดินคืน เราจึงต้องท าพ้ืนที่เว้าตรงนั้นประมาณ ๑ ฟุต   ซึ่งปกติถนนก็แคบอยู่แล้วและนี่คือประเด็น
ปัญหาที่ข้างเคียง ประเด็นที่ ๒ ปัญหาของเทศบาลนครอุบลราชธานีคือดินของถนน คือรั้วไม่เท่ากันบาง
คนใจกว้างก็ขยายรั้วเข้าไป บางคนก็เอาตามแบบคือรั้วของตัวเองอยู่จุดก็สร้างที่จุดนี้ บางคนก็จะท า รั้ว
ขยับเข้าไป เว้าที่ของเทศบาลไว้ ฉะนั้นในการค านวณก็ท าให้พ้ืนที่มันเปลี่ยนแปลง มันไม่เหมือนท าถนน
ตามทุ่งนาที่จะวัดกว้างคูณยาวมันจึงง่ายแบบนั้น พอท าไปแล้วติดเสาไฟฟ้าบ้าง เสาไฟฟ้าโผล่ออกมาบ้าง
เวลาตรวจรับงานต้องไปหักสิ่งต่างๆออกทั้งหมดขอขยับเสาไฟฟ้าไม่ได้ก็ต้องเอาไว้ตรงนั้น จะต้องมาปรับ
ลดขนาดพ้ืนที่ที่ไว้เสาไฟฟ้าซึ่งปัญหาต่างๆที่ตามมาค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เข้าใจช่างอยู่ที่อยากท าให้
ละเอียด โดยเฉพาะเวลาท าที่จ ากัดก็ท าให้เกิดข้อผิดพลาดตามมา ปัญหาส่วนมากที่ต่อไม่ได้คือซอยตัน 
ตามชนบทถ้าเกิดปัญหานี้ก็ไปขอเพ่ือขอต่อออกมาอีกได้ แต่ถ้าเป็นเทศบาลสุดทางตันคือสิ้นสุดแล้ว ผมก็
ก าชับทางการช่างอยู่ในเรื่องความละเอียด ความรอบคอบ ฉะนั้นผมจึงน าเข้ามาเพ่ือให้สภาพิจารณา 
เพ่ือให้สภาให้ความเห็นชอบ พอเห็นชอบเสร็จก็จะน าไปแก้ตามมติของสภาเพ่ือให้ถูกต้องส าหรับผู้ปฎิบัติ  
และผู้มีอ านาจในการที่จะตรวจรับหรือว่าการเบิกจ่ายให้ถูกต้องต่อไป  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เชิญท่านบุญมีครับ 



๖๕ 
 

น.อ.บุญมี      สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน เพ่ือที่จะจดรายละเอียดที่จะบันทึกการ

ประชุม เพราะเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องใหม่ขอนุญาตถามด้านของท่านเลขาและด้านส านักการช่างด้วยว่า ตรง
นี้ฝ่ายผู้รับเหมาเขาไม่ได้มีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบเรา ในด้านการลดหรือการเพ่ิมหน้างานออกมา ผล
ปริมาณงานออกมารองรับได้ทั้งหมดถูกต้องไหมครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านผู้อ านวยการส านักการช่างครับ 
นายนเรต     ศรีเมือง       ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ ส่วนใหญ่ปริมาณ
กับค่าเงินมันจะต้องตรงกัน ยกตัวอย่างกรณีลดไป ๓๐,๐๐๐ กว่าบาทเราต้องไปท าสัญญากรณีต่อท้ายกับ
คลังอีกทีหนึ่ง ว่าเราลดค่างานจ านวน ๓๐,๐๐๐ กว่าบาทไป แต่บางครั้งอย่างรายการที่ ๔ บวกเพ่ิม ๘๘ 
บาท ๐๕ สตางค์ทางเราก็คุยกับผู้รับเหมาแล้วว่าต้องบวกเพ่ิม แต่ทางผู้รับเหมาเขาก็ยินดีที่จะไม่เอาเงินตัว
นี้เพ่ิมผมจึงอยากอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตรงนี้ผมเข้าใจถึงแม้ว่าเงินจะเป็น ๕๐ หรือ ๒๕ สตางค์ เราจะขอเพ่ิมงบประมาณไม่ได้ตาม
ระเบียบข้อบังคับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในข้อตกลง ถ้าลดได้เราก็ได้ผลประโยชน์เพ่ือเอาเงินส่งคืนการ
คลัง ส่วนเพ่ิมเราไม่มีงบ จะได้ตรงประเด็นในเรื่องการเงินการคลังต่อไป สมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขปรับเพ่ิม ปรับลด ปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้างงบประมาณ
รายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๒ /โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือ ๘ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขปรับเพ่ิม ปรับลด ปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง
งบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๒ /โปรดยกมือ/ไมม่ีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง/ไม่มี 
 

มติที่ประชุม 
            อนุมัติให้แก้ไขปรับเพ่ิม - ปรับลด ปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้างงบประมาณรายจ่าย 
จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๒   

 
 
 
 
 



๖๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕  เรื่องขอรับความเห็นชอบการแก้ปัญหาระบบระบายน้ าต่างระดับถนนเลี่ยงเมือง 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอรับความเห็นชอบการแก้ปัญหาระบบระบายน้ าต่างระดับ
ถนนเลี่ยงเมืองเชิญท่านนากยกครับ  
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอมอบให้ผู้อ านวยการส านักการช่างเป็นผู้ชี้แจงคะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านผู้อ านวยการส านักการช่างครับ 
นายนเรต ศรีเมือง ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้บริหารทุกท่าน  เดิมมีกรมทางหลวง
เขาได้มาวางท่อระบายน้ าเป็นท่อกลาง แต่ของเราเป็นรางตัวยูได้วางเตรียมไว้ก่อนแล้ว เขามาวางทีหลัง
เราและท่อระบายน้ าของเขาสูงกว่าเราในระดับประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ช่วงนั้นมีท่านนพพร ท่านปลัด
และทางทีมงานของส านักการช่างไปดู กรมทางและทางผู้รับเหมาช่วยแก้ไข ปัจจุบันนี้เขาแก้ไขแล้วตรงดง
อู่ผึ้ง ท่อระบายน้ าของเขาเป็นท่อกลม ของเราเป็นท่อเหลี่ยมซึ่งระดับของเขาต่ ากว่าอยู่ที่ ๒๐ เซนติเมตร
ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว ส่วนฝั่งวนารมย์ได้สอบถามทางช่างของเราแล้วว่าไม่มีปัญหาครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภา  
ผมขอน าเรียนถนนต่างระดับ ถนนเลี่ยงเมืองที่ก าลังก่อสร้าง จริงๆแล้วปัญหานี้เดิมทีเรามีปัญหาเรื่องการ
ระบายน้ าก่อนที่จะมีโครงการนี้ โดยเฉพาะบริเวณข้างตะวันแดงระบายน้ าจากหนองบัวไปลงกอแก้ว     
ลาบเป็ดโดยที่เดิมทีเขาวางท่อข้ามถนนเลี่ยงเมือง ของเราก็เป็นร่องระบายน้ าอยู่ตรงนั้น ณ ปัจจุบันนี้คือ 
เราตั้งงบในการก่อสร้างรางระบายน้ าเป็นรางตัวยูจากหนองบัวไปถึงถนนเลี่ยงเมือง ซึ่งรางอยู่ตรงนี้ขนาด
กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร เจตนาของเราที่ท าคือเพ่ือจะแก้ไขปัญหาเวลาฝนตกหนักๆไม่ให้เกิดน้ า
ท่วมเอ่อล้นขึ้นมาบนท้องถนน แต่โดยสภาพพ้ืนที่จากหนองบัวไปถึงปากทางถนนเลี่ยงเมือง ระยะทาง 
๔๐๐ กว่าเมตร ระดับสูงต่ าต่างกันอยู่ที่ ๕๐ เซนติเมตร แต่หลังจากที่มีโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ
ถนนเลี่ยงเมืองซึ่งมีการประชุมประชาคมหลายรอบ โดยเฉพาะในการประชุมแต่ละรอบก็ได้มีการเชิญ
เทศบาลนครอุบลราชธานีเข้าไปร่วม ไม่ว่าจะเป็นที่สุนีย์ ตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าไปร่วมรับฟัง ก่อนที่จะ
ส ารวจออกแบบก็เคยได้บอกตลอดว่าในอนาคต อยากจะฝากในเรื่องการวางท่อระบายน้ าที่จะมาจั๊มกับ
ท่อเทศบาลนครอุบลราชธานี วันที่จะเริ่มโครงการแขวงการทางที่ ๑ ตรงแยกไปโรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราชก็เชิญประชุม ซึ่งวันนั้นผมได้ไปประชุมด้วยตัวเองจึงอยากฝากเรื่องนี้เป็นพิเศษก่อนที่จะลงมือ 



๖๗ 
 

ก่อสร้าง อธิบายให้ฟังหมดว่าปัญหาในพ้ืนที่เป็นอย่างไรบ้าง แต่หลังจากก่อสร้างเขาเริ่ มวางท่อมาจากล า
รางหน้าแม็คโคร บิ๊กซีขึ้นมามาหาที่จะจั๊มกับตรงตะวันแดงรางตัวยูของเราคือ ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ปรากฏว่า
ท่อของเขา ๑.๒๐ เมตรเป็นท่อกลมวางสูงกว่าเราอยู่ ๕๐ เซนติเมตร โดยปกติท่อ ๒๐ กับรางตัวยู ๑.๕๐ 
เมตร มันรับน้ ากันไม่ได้อยู่แล้ว ผมจึงได้ปรึกษากับฝ่ายบริหาร ทางฝ่ายบริหารจึงได้น าชุมชนมาส่วนหนึ่ง
มาดูพ้ืนที่ด้วยกัน และไปที่แขวงการทางที่ ๑ เพราะว่านัดช่างโครงการก็ไม่มานัดกันมาเพ่ือลงพ้ืนที่มาดู
ร่วมกัน ผมจึงพยายามอธิบายแต่ในฐานะที่เราไม่มีอ านาจมากพอ ทางแขวงการทางที่ ๑ ก็รับปากว่า
ตรวจดูและแก้ไขให้ ผมพยายามอธิบายให้แขวงการทางที่ ๑ เข้าใจว่า มวลน้ า ๑.๕๐ เมตร รางตัวยู x 
๑.๕๐ เมตร ค านวณพ้ืนที่หน้าตัดออกมาแล้วประมาณ ๓.๓ ตารางเมตร แต่ท่อกลมของแขวงการทางหรือ
ของกรมทาง ค านวณออกมาแล้วได้ ๑ กว่าๆ ครึ่งหนึ่งของท่อของเรา ถ้าน้ าเต็มน้ าจะไหลไปได้แค่ครึ่งหนึ่ง
และเขาวางสูงกว่าเราด้วย ๕๐ เซนติเมตร แขวงการทางที่ ๑ จึงรับปากกับผมและพ่ีน้องประชาชนว่าจะ
กดลงให้พ้ืนล่างมันระดับเท่ากัน แต่โดยหลักการของช่างแล้วถึงแม้จะกดลงมาเท่ากันแต่ก็จะรับน้ าได้เพียง
แค่ครึ่งเดียว เพราะพ้ืนที่หน้าตัดมันครึ่งต่อครึ่ง และเวลากดลง โดยหลักแล้วต้องกดไต่ระดับไป ในวันนั้นที่
เขาได้ท ารู้สึกว่าจะกดลงไปประมาณ ๒๐ เมตรครับ ฉะนั้นผมมองว่าคงจะแก้ยากเพราะมันส่วนทางกันเลย
ในหลักของทางช่างจึงอยากน าเรียนปัญหาให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน คือในเรื่อง
การระบายน้ าในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี คือแต่ก่อนเราเคยระบายน้ าได้อย่างลื่นไหล ไม่เคยพบ
ปัญหาแต่หลังจากมีการสร้างทางลอด ทางต่างระดับดงอู่ผึ้งและวนารมย์ ปรากฏว่าแบบแปลนได้ยกระดับ
ถนนและทางระบายน้ าขึ้น ท าให้น้ าตีกลับเข้ามาท่วมที่เดิมซ้ าๆไหลไปไหนไม่ได้ พอดีเรามีสมาชิกของเรา
คือท่านภพ ท่านโยธาธิการจังหวัดท่านเป็นกรรมการกลั่นกรองด้วยของระดับจังหวัด คือเราให้ทาง
เทศบาล ปลัดเทศบาล ไปเจรจาก็ไม่ได้รับการสนองตอบกลับจากทางแขวงการทาง เพราะเป็นอ านาจจาก
ส่วนกลางไม่ใช่จังหวัด เราเลยมองว่าถ้าเราใช้สภาเราในฐานะผู้รับความเดือดร้อนของประชาชนมาแก้ไข
เอามติสภาเราแจ้งไปยังจังหวัดเพ่ือที่จะเสนอต่ออย่างน้อยเวลาเกิดฝนตกน้ าท่วม น้ ามันตีกลับเราจะมี
ค าตอบให้กับชาวบ้านว่าทุกฝ่ายไม่ได้แน่นิ่งนอนใจ แจ้งจังหวัดเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน เพราะ
ปัญหาที่เกิดเกิดจากแขวงการทาง เราจึงหาทางแก้ปัญหาต่อไปครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เชิญท่านประสงคค์รับ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพครับเนื่องจากว่าญัตติข้อนี้เป็นญัตติที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของพ่ีน้องประชาชนจากเดิมจากที่ท่านปลัดชี้ให้เราเห็นว่าการะบายน้ าจากในเมืองออกสู่นอกเมืองนั่นคือ
หัวใจส าคัญ แต่ ณ ตอนนี้มีการสร้างถนนเลี่ยงเมืองทางลอดดังกล่าวเปรียบเสมือนกับการสร้างเขื่อนกัน
ไม่ให้น้ าจากในเมืองไหลออกสู่นอกเมืองเมื่อท่อระบายน้ าสูงกว่าท าให้เราต้องกังวลว่าน้ าจากนอกเมืองจะ
ไหลเข้าในเมืองและท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่พ่ีน้องประชาชน และทางสภาได้ปรึกษากันเบื้องต้นนอก
รอบแล้วว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้คือระดับจังหวัดที่จะต้องเห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนใน 



๖๘ 
 
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงอยากน าเสนอในที่ประชุมสภาเพ่ือเป็นมติของสมาชิกสภาว่าเราอยากให้
จังหวัดได้แก้ไขเรื่องนี้ แล้วทางจังหวัดที่มีการได้ปรึกษาหารือกันที่อยู่ใน กรอ.จังหวัด ซึ่งผมมีโอกาสได้เข้า
ไปประชุมในบอร์ดตรงนี้ส่วนใหญ่จะประชุมกันเรื่องระบบการจราจรในช่วงการก่อสร้าง ไม่เคยคุยกันใน
เรื่องระบบการระบายน้ า น้ าจะไหลจากนอกเมืองเข้าสู่ในเมืองท าให้พ่ีน้องประชาชนเราเกิดความ
เดือดร้อน แต่พอทราบเรื่องอย่างนี้เราจะเอามติเอาความเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ของเราทั้งหมดเข้าไปเสนอในกรอบการประชุม กรอ.จังหวัด ว่าการก่อสร้างครั้งนี้มันจะมีผลกระทบต่อพ่ี
น้องประชาชน ซึ่งตรงนี้ก็คงจะน าความห่วงใยที่เราจะเห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเข้า ไป
น าเสนอ แต่ผมดูรายละเอียดการชี้แจงแล้วจะขอข้อมูลรายเอียดเพ่ิมเติมจากกองช่างอีกครั้งหนึ่งเพราะ
หลังจากที่ดูแผนผังแล้วยังมีข้อสงสัยอีกอยู่ครับ เมื่อที่ประชุมลงมติความเห็นชอบจะน าเรื่องเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาการระบายน้ าในเขตเทศบาลกับทางต่างระดับที่ถนนเลี่ยงเมืองที่สร้างใหม่เพ่ือเสนอ กรอ.
จังหวัดพิจารณาแก้ไข  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่/ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ าต่างระดับที่ถนนเลี่ยงเมือง /โปรดยก
มือ/มสีมาชิกยกมือ ๘ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ าต่างระดับที่ถนนเลี่ยงเมือง /โปรด
ยกมือ/ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง/ไม่มี 
 

มติที่ประชุม 
             มีมติความเห็นชอบการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ าต่างระดับที่ถนนเลี่ยงเมือง  
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระอ่ืนๆ /เชิญท่านบุญมีครับ 
น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพครับมีเรื่องที่จะต้องน าเรียน เรื่องแรกมีท่อระบายอุโมงค์ที่เส้นบูรพา
นอกอยู่ข้างสวนสาธารณะ เนื่องจากว่าดินที่ถมอยู่ข้างท่อใหญ่ มันทรุด อยากจะให้ทางเทศบาลที่อยู่ในข้อ
สัญญาอยู่ไปตรวจดู เพราะว่าโครงการต่อไปเราจะต้องต่อท่อ  เรื่องที่สอง บ่อน้ าเสียที่ผ่านมาเกิดภาวะ
อากาศร้อนจัด ท าให้ปลาตาย เน่าทั้งหมด เรียนมาเพ่ือทราบ เรื่องที่สาม เนื่องจากงบประมาณปี ๖๔    
คงจะมีตัวตั้งแล้วในฝ่ายบริหารที่จะต้องด าเนินการ ขอฝากเรื่องถ้ามีงบประมาณหรืองบผูกพันอยากจะให้ 



๖๙ 
 

ท าใหม่ เพราะว่ามันแคบในด้านห้องปฏิบัติงานต่างๆ จะปรับปรุงปี ๖๔ ๖๕ ก็ตามแต่เพ่ือเป็นความมั่นใจ
ของเจ้าหน้าที่ ของข้าราชการ  เรื่องที่สี่ แบบงบประมาณเยอะและมีแรงปะทะเยอะ เราเข้ามาช่วยในกึ่ง
บริหารในค าสั่งของมหาดไทยมาช่วยแก้ปัญหา ท ากิจกรรมร่วมกัน จึงอยากให้เวลาท าเอกสารเผยแพร่จะ 
มีชื่อ ฝ่ายบริการ ฝ่ายสมาชิกสภา เขตต่างๆแต่พอเข้าไปเปิดอ่านกลับไม่มีผลงานเลย มีแต่รูปถ่ายภาพ
ธรรมดา จริงๆอยากให้มีภาพการท างาน และภาพปฏิบัติงานอยากให้ช่วยท าขึ้นมา ๑ เล่มเป็นตัวอย่าง 
อย่างน้อยมีภาพ การประชุมสภา การท างานออกนอกพ้ืนที่ อยากให้ช่วยกันครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ท่านประธานสภาที่เคารพเพ่ือเป็นการบูรนาการ ผมจึงอยากจะฝากทางฝ่ายบริหาร กิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพ่ีน้องประชาชนในการท างานบางสิ่งบางอย่าง  อยากให้แจ้งบอกพวกเราสมาชิกสภา
ให้ไปท างาน ลงมือปฏิบัติด้วย เพราะพวกท่านเลือกพวกเรามาท างานแล้ว จึงอยากจะลงมือท างานให้
เต็มที่ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับวาระอ่ืน ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านครับ ขอปิดการประชุมครับ 
 
 

******ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น***** 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
วันอังคารที่ ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๓ 
                                       เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมฯ 



๗๐ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  
  ๓.๑  รายงานการด าเนินการการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
                                            โคโรนา 2019 / โควคิ 19 
                                         ที่ประชุมรับทราบ 
  ๓.๒  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมและ 
                                            โครงการค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กันเงิน) 
                                            ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   

  ๔.๑  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลและ   
                                         กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
                                         (กองวิชาการและแผนงาน)(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนคร

อุบลราชธานี) 
    ที่ประชุมมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลดังนี้ 
1. นายประสงค์    จันจ าปา 
2   นายชาญณรงค์  ชลการ 
3   นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์ 

- เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 
๑ น.อ.บุญมี      สุปรียชาติ 
๒ นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์  
3   นายชัยโรจน ์       สินธุพุฒิพงศ์ 

  ๔. ๒ ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
                                                        ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
                                                        จ านวน  ๖๗ โครงการ และครุภัณฑ์ ๓ รายการ (ส านักการช่าง)  
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
              ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 
  ๔.๓ ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
                                                        ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม)จ านวน ๑ โครงการ 
                                                        ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาไปพิจารณาใหม่ในคราว 
                                                      ประชุมสภาฯครั้งต่อไป โดยให้เสนอโครงการลอกท่อระบายน้ า 
                                                      และคลองสาธารณะเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหา โดย   
                                                      น าข้อมูลแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมที่ได้ท าไว้แล้วมา 
                                                      ประกอบการพิจารณาด้วย 



๗๑ 
 
  ๔.๔ ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับเพิ่ม – ปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงิน 
                                                        ก่อสร้างงบประมาณจ่าย (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                                        (ส านักการช่าง)  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
  ๔.๕ เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ าทางต่างระดับ  
                                                        (ถนนเลี่ยงเมือง) 
    ที่ประชุมมีติเห็นชอบ 
                                                 
   

 

(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                       (นายอัมพล  ทองพุ) 
                                  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 

 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่.................................... 

 
 
 
 
 

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

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

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาล .......................................................................................................................... ................... 
 

 
 

(นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 


