
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   

วันอังคารที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผู้มาประชุม 
     ๑. นางบัวหลวง   อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๒.   นางสาวต้นข้าว ตังคโณบล รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๓.   นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๔.   นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๕.   นายวิเศษ ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๖.  นายวิจิตร ไขแสง          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
  ๗. นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
     ๘.  นายณัฐวุฒิ ทองเถาว์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
  ๙.  นางสาวปฏิมาพร จงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
  ๑๐.  นายพชร โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๑.  นายพิทักษ์พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๒.  ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๓.  นายจารึก หาพันนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๔.  นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๕.   ดร.เจษฏา โควสุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
   ๑๖.   นายภคพล คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๗.   นางสุรางค์ พรหมประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๘.  นายพงศ์พิชญ์ มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๙.  นายปวริศร์ ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๐.  นางสาวอริสรา โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๑.  นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๒.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๒๓.  นายอัมพล                ทองพุ   เลขานุการสภาเทศนครอุบลราชธานี 
      

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวช่อผกา โชควิวัฒนวนชิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   (ลากิจ) 
๒. นายปรเมศร์ ศริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   (ลากิจ) 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
๑. นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 



๒ 
 

๓. นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายธรธรรม์ ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นายอาทิตย์ คูณผล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๗. นางวรรณสุข ชโลธรรังษ ี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
๘. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๙. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๐. นายพศิาล ดีพร้อม  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๑. นายนพคุณ เดชเสน  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
๑๒. นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์  ผู้อำนวยการส่วนการโยธา 
๑๓.   นางสมลักษณ ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๔.   นายวิสุทธิ ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๕.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๖.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๗.   นายปิติ แสนทวีสุข แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพา 
๑๘.   นายวีระชาติ สานุสันติ์ รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๑๙.   นางภาวิณี ไตรศิวะกุล รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๒๐.   นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

๒๑.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ชุมชนก้านเหลือง 

๒๒.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๓.   นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชำนาญการ 
๒๔.   นายวิษณุ สุระชัย วิศวกรโยธาชำนาญการ 
๒๕.   นางขนิษฐา มหาสะโร สถาปนิกปฏิบัติการ 
๒๖.   นางจุฑารัตน์ สัตนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๒๗.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักด ี      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๘.   นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
   วันศุกร์ที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ  
  ๓.๑   รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
  ๓.๒   ขอแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 
                                           พ.ศ.๒๕๖๕  (สำนักการศึกษา) 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
๔.๑  “ญัตติ”ขออนุมตัิโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
       ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
     (สำนักการศึกษา) 
๔.๒ “ญัตติ”ขออนุมตัิโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม ่ 
        หมวดค่าครภุัณฑ์  ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
      (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักปลัดเทศบาล) 
๔.๓  “ญัตติ”ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
     ซอยชยางกูร ๒ (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ - ซอยชยางกูร ๔) 
      (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) (สำนักช่าง) 
๔.๔ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
 ซอยชยางกูร ๒.๒ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
๔.๕ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้เงนิสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
       ถนนชยางกรู (ช่วง ศ.อ.ศ.อ. – ซอยชยางกรู ๑๒) 
      (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
๔.๖ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการต่อเติมปรับปรุงพื้นที่ 
      บริเวณตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่)  
  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
๔.๗ “ญัตติ”ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
      ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง)         
๔.๘ “ญัตติ”ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปรมิาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง  
        โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์  
        (ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบแม่น้ำมูล)  
        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 

   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีค่ะท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกฯท่านเลขาและท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  
เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ดิฉันขอดำเนินการตามระเบียบวาระ / เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที ่ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
 



๔ 
 
สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔            
มีกำหนดไม่เกนิสามสิบวัน นั้น 
 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ งแก้ ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาล                 
นครอุบลราชธานี  ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๘  
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่        
๒๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ นางบัวหลวง อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ / วันนี้มีสมาชิกลา ๒ ท่าน คือนางสาวช่อผกา     
โชควิวัฒนวนิช และนายปรเมศร์  ศริพันธ์ ขอลากิจเนื่องจากติดภารกิจค่ะ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
   วันศุกร์ที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
  

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ         
สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่ ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขคำพูดหรือข้อความใด
เชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม      
                     ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันศุกร์ที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  โปรดยกมือ / 
                     สมาชิกยกมือ 2๑ ท่าน 
 -  สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม      
                     ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันศุกร์ที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  โปรดยกมอื / 
                     ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

 
 
 

 
 
 

ที่ประชุม 
           มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ                      
 
นางบวัหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ  / ๓.๑ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ / เชิญท่านนายกค่ะ  
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑          
ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่รายงานและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ    
ทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอนำเรื่อง รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายงานผลต่อประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
นางบัวหลวง        อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไหมคะ / ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบค่ะ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓.๒  เรื่อง  ขอแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 
                                  พ.ศ.๒๕๖๕  (สำนักการศึกษา) 
 
นางบวัหลวง        อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓.๒ ขอแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕  / เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ขอแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงบประมาณ 
จำนวน 3 รายการ ดังนี้  

 
 



๖ 
 

 1.ค่าครุภัณฑ์ 
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)  

จำนวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ( โรงเรียน 5 แห่งๆละ 450,000 บาท สำนัก
การศึกษา 1 แห่งๆละ450,000 บาท) เพ่ือเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  
          2.ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
  2.1 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม2 หน่วย)     
เป็นเงินจำนวน 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือก่อสร้างอาคารส้วมสำหรับโรงเรียนเทศบาล 
3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 2 ห้อง 
  2.2 อาคารอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนสำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ตำบล
ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง เป็นเงินจำนวน 9,143,900 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสน        
สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเทศบาลจะต้องสมทบจากเงินรายได้ จำนวน 1,016,000 บาท        
(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,159,900 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)  

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพ่ือแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทราบต่อไป 
นางบัวหลวง        อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไหมคะ / ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบค่ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพือ่พิจารณา 

๔.๑  “ญัตติ”ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
       ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
     (สำนักการศึกษา) 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๔.๑ “ญัตติ” ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นญัตติที่          
ต่อเนื่องมาจากระเบียบวาระที่ ๓.๒ เชิญท่านนายกฯค่ะ  
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หลักการ                                
        เนื่องด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน จำนวน 9,143,900 บาท (เก้าล้าน
หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเทศบาลจะต้องสมทบจากเงินรายได้ จำนวน 1,016,000 บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,159,900 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพัน 



๗ 
 
เก้าร้อยบาทถ้วน) จึงมีความจำเป็นขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง (๐๐๓๑๒) งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
จำนวน 1 หลังจำนวนเงิน 1,016,000 บาท (หนึ่ งล้านหนึ่ งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายใน  งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

เหตุผล 
        เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชน์สู งสุด เป็นไปตามระเบียบ     
ที่เกี่ยวข้อง และตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เสนอต่อสภาเทศบาล    
นครอุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้ 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
สำนักช่าง 
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง (๐๐๓๑๒) 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1.ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12ห้องเรียน 
(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี 
โดยสมทบจากเงินรายได้ เป็นเงินจำนวน 1,016,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โดยกำหนดวงเงินในการก่อสร้างจำนวน 
10,159,900 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 
ข้อ7 (2) รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า
สิบล้านบาทตามลำดับ โดยสมทบได้ไม่เกินร้อยละสิบ   จึงขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 
1,016,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

รวม รายก าร โอน ตั้ งจ่ า ย เป็ น ร ายก าร ให ม่ ทั้ งห ม ด  1  ร าย ก า ร  เป็ น เงิ น รวม ทั้ ง สิ้ น                    
จำนวน  1,016,000 บาท 

    โอนลด 
    รายจ่ายงบกลาง 
    งบกลาง 

    1.ประเภทเงินสำรองจ่าย ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 75,539,200 บาท งบประมาณ
คงเหลือ จำนวน 70,305,428.88 บาท ซึ่ งเพียงพอในการเบิกจ่ ายงบประมาณ จึงขอโอนลด            
จำนวน 1,016,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

รวมรายการโอนลดทั้งหมด 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  1,016,000 บาท 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 



๘ 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ/ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
      ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

                           ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โปรดยกมือ/ ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
-   สมาชิกท่านใดงดออกเสียง/ไม่มี 

 

ที่ประชุม 
            มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒     “ญัตติ”ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครภุณัฑ์    
                             ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  

  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักปลัดเทศบาล) 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔.๒ “ญัตติ”ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าครภุณัฑ์ ในงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอมอบให้ทา่นรองพงษ์ศักดิค์่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์    มูลสาร   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

หลักการ 
 ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๕ 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน  256๔ และได้มีการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติมีจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมภารกิจตามอำนาจหน้าที่ จึงมีความจำเป็นที่
ต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรายการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและมีเงินเหลือจ่ายมาใช้จ่ายใน
รายการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25๖๓ หมวด 4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ   
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาทอ้งถิ่น 

 



๙ 
 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไป    
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

- ค่าเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) และอุปกรณ์ควบพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน       
๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ประจำห้องประชุมสภาเทศบาล             
นครอบุลราชธานี (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

โอนลด 
            สำนักปลัดเทศบาล 
            แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๒,๑๓๓,๐๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๖๙๑,๕๕๐ บาท ขอโอนลดงบประมาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน 
๑,๖๓๑,๕๕๐ บาท เนื่องจากในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เบิกเงินเดือน                      
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เท่าที่จ่ายจริงจำนวน ๓ อัตรา ทำให้มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ
สามารถโอนลดได้ 
 จึงขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.256๕ โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน  ๑  รายการ 
เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑ รายการ เป็น
เงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เสนอต่อสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ขอบคุณค่ะ/ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  โปรดยกมือ /  
    มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือ /  
    ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง/ไม่มี 

 



๑๐ 
 
 
ที่ประชุม 
             มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
   

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร ๒  
                          (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ - ซอยชยางกูร ๔)  
                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๓ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
ซอยชยางกูร ๒ (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ - ซอยชยางกูร ๔) เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรนีครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชาค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา    ศรีสว่าง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง “ญัตติ” ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการ
ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ช่วงซอยชยางกูร 2.1 – ซอยชยางกูร 4) 

หลักการ 
 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำซอยชยางกูร 2 ( ช่วงซอยชยางกูร 2.1 – ซอยชยางกูร 4 ) งบประมาณ 3,180,000 บาท  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้
อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก การระบายน้ำไม่ทันเกิดการท่วมขัง ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนการสัญจรไป-มาไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง
ถนนและระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
          - ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
   พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 309.00 เมตร 

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.60 - 7.40 เมตร ยาว 309.00 เมตร 
   หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร 
   และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ       
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61        
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 



๑๑ 
 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามทีก่ฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
จำนวน 182,774,438.97 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบเจด็
สตางค์) 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบทางราชการตามหน้าที่และอำนาจเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอันเป็นส่วนรวม         
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนิน โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2               
(ช่วงซอยชยางกูร 2.1 – ซอยชยางกูร 4 ) งบประมาณ 3,180,000 บาท  ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ/ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตทิี่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
     ซอยชยางกูร ๒ (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ – ซอยชยางกูร ๔) โปรดยกมือ /  
     มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้ใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
    ซอยชยางกูร ๒ (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ – ซอยชยางกูร ๔)  โปรดยกมือ /  
    ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง/ไม่มี 

 

ที่ประชุม 
 มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร ๒ 

 (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ – ซอยชยางกูร ๔)  



๑๒ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 

  ซอยชยางกูร ๒.๒ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
ซอยชยางกูร ๒.๒ เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรนีครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชาค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา    ศรีสว่าง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง “ญัตติ” ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการ
ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2.2  

หลักการ 
 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำซอยชยางกูร 2.2 งบประมาณ 2,020,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีระบบระบายน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มี
ปริมาณน้ำจำนวนมาก การระบายน้ำไม่ทันเกิดการท่วมขัง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การสัญจร  
ไป – มา ไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำให้สามารถ
ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
          - ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักในผิวจราจร  
                       ยาว 410.00 เมตร    

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.30  - 5.20 เมตร ยาว 205.00 เมตร 
 หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตร และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามทีก่ฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท     
ตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 



๑๓ 
 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเปน็อันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
จำนวน 182,774,438.97 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบเจด็
สตางค์) 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบทางราชการตามหน้าที่และอำนาจเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอันเป็นส่วนรวม         
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้ เงินสะสมเพ่ือดำเนิน โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2.2 
งบประมาณ 2,020,000 บาท  ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ/ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
     ซอยชยางกูร ๒.๒ โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้ใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
    ซอยชยางกูร ๒.๒  โปรดยกมือ / ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง/ไม่มี 

 
ที่ประชุม 
             มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ  ซอยชยางกูร ๒.๒ 
  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนชยางกูร 
  (ช่วง ศ.อ.ศ.อ. – ซอยชยางกูร ๑๒)   
                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง“ญัตติ” ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำถนนชยางกูร (ช่วง ศ.อ.ศ.อ. – ซอยชยางกูร 12) เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรนีครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชาค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 



๑๔ 
 

นายปรีชา    ศรีสว่าง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้เงิน
สะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนชยางกูร (ช่วง ศ.อ.ศ.อ. – ซอยชยางกูร 12)            
ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำถนนชยางกูร (ช่วง ศ.อ.ศ.อ. – ซอยชยางกูร 12) งบประมาณ 8,570,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก การระบายน้ำไม่ทันเกิดการท่วมขัง  ทำให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน การสัญจร ไป – มา ไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 - ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร 
   พร้อมบ่อพักในผิวจราจรความยาวรวมไม่น้อยกว่า 513.00 เมตร 

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 513.00 เมตร 
   พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร 
          - ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
   หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร  
   และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท       
ตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 



๑๕ 
 

 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน          
พ.ศ.2564 จำนวน 182,774,438.97 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบแปด
บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบทางราชการตามหน้าที่และอำนาจเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอันเป็น
ส่วนรวม จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนิน โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนชยางกูร   
(ช่วง ศ.อ.ศ.อ. – ซอยชยางกูร 12) งบประมาณ 8,570,000 บาท ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           
เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญค่ะ / เชิญท่านวรรณรัตน์ค่ะ 
นางสาววรรณรัตน์   จิรัตน์ประภา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววรรณรัตน์   จิรัตน์ประภา    
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะทราบรายละเอียดชี้แจงเพ่ิมเติม ดิฉันเห็นว่า
เป็นช่วง ศ.อ.ศ.อ. ถึง ถนนชยางกูร ๑๒ ซึ่ง ศ.อ.ศ.อ. จะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง คือฝั่งซ้าย ส่วนชยางกูร ๑๒ จะอยู่ฝั่งขวา 
เห็นแจ้งว่า จากศ.อ.ศ.อ. – ซอยชยางกูร 12 เราจะทำพร้อมกันทั้ง ๒ ฝั่งหรือว่าจะโค้งมาหากัน หรือว่าทำ
แบบไหนคะ อยากทราบรายละเอียดค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา     ศรีสว่าง      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ โครงการตามญัตติเมื่อครู่นี้ คือเราจะรวบรวม
น้ำด้านทิศเหนือ เพ่ือรวบรวมน้ำมาลงท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ เนื่องจากซอยชยางกูร         
ฝั่งทางด้านทิศตะวันตก ทางบ้านท่านประธานสภาฯ ยังไม่มีระบบระบายน้ำที่เพียงพอ ส่วนโครงการ ๒-๓ 
โครงการ ซอยชยางกูร ๒.๒ จะรวบรวมน้ำมาลงบริเวณหน้าทางตัด โครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้ จะเป็นการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ และจะระบายน้ำทางด้านต่างๆ อาทิ เช่น บริเวณรั้วสนามบินให้มาลง
บริเวณดังกล่าวนี้ครับ  
นางบัวหลวง  อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ เชิญท่านเลขาฯค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   
ทองพุ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอนำเรียนเพ่ิมเติมว่า จากที่ทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามอาจจะยัง
ไม่ชัดเจน ก็คือโครงการดังกล่าวนี้ จะเป็นการวางท่อระบายน้ำตรงบริเวณถนนชยางกูร จากท่อเดิมที่เรากำลัง
วางอยู่ตอนนี้ คือบริษัทอีซูซุ ผ่านถนนชยางกูร ไปลงศูนย์วิทยาศาสตร์ และผ่านสถาบันการศึกษานอกโรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนี้โครงการนี้กำลังดำเนินการอยู่ ในความจำเป็นตรงนี้ ตรงบริเวณสนามหน้า 



๑๖ 
 

โรงเรียนกีฬา เมื่อฝนตกน้ำจะท่วมขังทุกครั้ง เราจะวางจากหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มาผ่านหน้า
โรงเรียนกีฬาทั้งหมด และจะสิ้นสุดที่บริเวณปากทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา โครงการนี้จะหยุดอยู่
ช่วงนี้ฝั่งตะวันออก ก็คือบริเวณฝั่งโลตัส ฉะนั้นถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จ น้ำท่วมหน้าโรงเรียนกีฬาก็คงจะหมดไป 
เป็นโครงการที่กำลังเสนออยู่ในขณะนี้ ครับ 
นางบัวหลวง  อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณคะ่ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติเพ่ิมทีป่ระชุมค่ะ 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
    ถนนชยางกูร (ช่วง ศ.อ.ศ.อ. – ซอยชยางกูร 12) / โปรดยกมือขึ้น /  
    มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัตใิห้ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
    ถนนชยางกูร (ช่วง ศ.อ.ศ.อ. – ซอยชยางกูร 12) โปรดยกมือขึ้น/  ไม่มีสมาชิกยกมือ  
- งดออกเสียง/ไม่มี 
 

ทีป่ระชุม   
- มีมตอินุมัตใิห้ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนชยางกูร 

 (ช่วง ศ.อ.ศ.อ. – ซอยชยางกูร 12)  
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการต่อเติมปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณตลาดสด 
         เทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่)  
     (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 

 

นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง “ญัตติ” ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนิน โครงการต่อเติม

ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอมอบท่านรองธรธรรม์ค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองธรธรรม์ค่ะ 
นายธรธรรม์   ชินโกมุท    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เทศบาล
นครอุบลราชธานี  ขอเสนอ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนิน โครงการต่อเติมปรับปรุงพื้นที่
บริเวณตลาดสด เทศบาล3 (ตลาดใหญ่) โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี                     

 
 



๑๗ 
 
มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการต่อเติมปรับปรุงพื ้นที ่บริเวณตลาดสด    
เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) งบประมาณ 2,300,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต่อเติมอาคารตลาดสดและ
ปรับปรุงพ้ืนที่ค้าขายบริเวณตลาดสด (ด้านทิศตะวันออก) ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ ไปจับจ่ายซื้อของที่  ตลาดสดเทศบาล 3  (ตลาดใหญ่ ) 
รายละเอียดดังนี้ 

- ต่อเติมอาคารตลาดสดเชื่อมต่อกับอาคารพาณิชย์ ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร 
  หรือพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร ก่อสร้างห้องร้านค้า จำนวน 17 ห้อง 
- งานปรับปรุงอาคารตลาดสดเดิมรื้อถอนแผงร้านค้าจำนวน 28 ห้อง พร้อมรื้อถอนแผงอิฐ  
  โซนตลาดขายอาหารสด และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิน่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
จำนวน 182,774,438.97 บาท (หนึ่ งร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่ พันสี่ร้อยสามสิบแปดบาท            
เก้าสิบเจ็ดสตางค์) เพ่ือให้การขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เป็นการ
บริการชุมชนสังคมและเพ่ิมพูนรายได้ให้กับเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงิน
สะสม เพ่ือดำเนินโครงการต่อเติมปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณตลาดสดเทศบาล 3  (ตลาดใหญ่ ) งบประมาณ 
2,300,000 บาท  ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



๑๘ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณค่ะ / สมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย เชิญค่ะ/ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม 
- สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการต่อเติมปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณตลาดสด  
    เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) โปรดยกมือขึ้น/มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการต่อเติมปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดสด 
   เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)  โปรดยกมือขึ้น/  ไมมี่สมาชิกยกมือ  

- งดออกเสียง/ไม่มี 
 

ท่ีประชุม   
           มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการต่อเติมปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณตลาดสด เทศบาล ๓
(ตลาดใหญ่) 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗   “ญัตติ”ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
          ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                            (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง)      
    

นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๗ “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพศิทยา   ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอมอบท่านรองปรีชาค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา   ศรีสว่าง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน “ญัตติ”ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่เทศบาล
นครอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2564 และได้มีการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วนั้น  เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี มีภารกิจ
หน้าที่และความจำเป็นหลายประการที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีจำกัด   
ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบคลุมภารกิจตามอำนาจหน้าที่  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการมาใช้จ่ายในรายการที่มีความ
จำเป็นต้องดำเนินการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
หมวด 4  ข้อ27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 



๑๙ 
 

        เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามระเบียบ     
ที่ เกี่ยวข้อง และเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอำนาจหน้าที่             
ดังนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน  1  รายการ   ตามรายละเอียดดังนี้.-   

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 สำนักช่าง      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้าง  
  หมวดที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
 - โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารชั้น 1 - ชั้น 4 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) เพ่ือปรับปรุง
พ้ืนที่อาคารชั้น 1 - ชั้น 4 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย และ
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  งบประมาณ 25,000,000.-บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
                    รวม  1   รายการเป็นเงิน  25,000,000.-บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 โอนลด 
 หมวดงบกลาง 
 ประเภทเงินสำรองจ่าย   
 งบประมาณอนุมัติ 74,600,000บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) ปัจจุบัน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 
พ.ศ.2564 คงเหลือ 69 ,057 ,945.78 บาท (หกสิบเก้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาท               
เจ็ดสิบแปดสตางค์) ขอโอนลด 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) คงเหลือ 44,057,945.78 บาท  
(สี่สิบสี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 
 รวมรายการโอนลดทั้งหมด 1 รายการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000,000.-บาท      
 (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณา  
ต่อไป 
นางบวัหลวง  อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ / สมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย เชิญค่ะ ในระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องโอนงบประมาณ ถ้าไม่มีผู้
อภิปรายดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือขึ้น/มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือขึ้น/  ไมม่ีสมาชิกยกมือ  

- งดออกเสียง/ไม่มี 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

ท่ีประชุม   
              มีมตอินุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าท่ีดิน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  “ญัตติ”ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการ 
                           ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์ (ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนน 
                           เลียบแม่น้ำมูล) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน)ี  (สำนักช่าง) 

  

นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๘ “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน   

ค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์ (ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบ
แม่น้ำมูล) เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพศิทยา   ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอมอบท่านรองธรธรรม์ค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองธรธรรม์ค่ะ 
นายธรธรรม์     ชินโกมุท     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเสนอ“ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณ
งานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์           
(ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบแม่น้ำมูล) ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ   สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564  
จำนวน  11 โครงการ งบประมาณ 69,760,000 บาท (หกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) มีโครงการ
ก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ตามแบบรูปรายการที่ขออนุมัติ คือ โครงการ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์ (ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบแม่น้ำมูล) เนื่องจาก      
มีพ้ืนที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำบางส่วนทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างของ กรมโยธาธิการ     
และผังเมือง ที่กำลังดำเนินโครงการอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงจำเป็นต้องปรับลด     
เนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์          
(ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบแม่น้ำมูล) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้    

การปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์ 
(ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบแม่น้ำมูล) จำนวนเงินที่อนุมัติ 11,100,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61          

 



๒๑ 
 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติ
แก้ไข เรื่องปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โดยปรับลดปริมาณงานและปรับลดค่าก่อสร้าง
จำนวนเงิน ดังนี้ 
 

ชื่อ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุงถนน  
ค .ส .ล . แ ล ะ ร ะบ บ
ระบายน้ำถนนสุปัฏน์  
(ช่วงถนนศรีณรงค์ –  
ถนนเลียบแม่น้ำมูล) 

โครงการปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์  
(ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบแม่น้ำมูล) 
งบประมาณ 11,100,000 บาท 
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.   
กว้าง 7.65  - 12.65 ม. ยาว 500.00 ม. 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,120.00 ตร.ม. 
- ก่ อสร้ างท่ อระบายน้ ำ ค.ส.ล.ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมบ่อพัก  
ในผิวจราจรความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 
467.00 ม.และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 
 

โครงการปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์  
(ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบแม่น้ำมูล) 
งบประมาณ 10,200,000 บาท 
- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. 
กว้าง 5.40 - 11.00 ม.  
ยาว 507.00 ม. หรือพ้ืนที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 4,885.00 ตร.ม. 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้น 
ผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมบ่อพักใน 
ผิวจราจรความยาวรวม ไม่นอ้ยกว่า  
422.00 ม. และอ่ืนๆ ตามแบบแปลน 
ของเทศบาล 
 

 



๒๒ 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้โครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค์
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ขอได้โปรดนำเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล       
นครอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณา 
นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ สมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย  เชิญค่ะ / เชิญท่านวิเศษค่ะ  
นายวิเศษ     ปากหวาน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน    
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับ ผมไม่ทราบว่าถูกต้อง
หรือไม่อย่างไร เนื่องจากว่าอย่างอ่ืนลดหมด แต่มีความยาวเพ่ิมขึ้น คืออันเดิม ยาว 500.00 ม. แต่ตัวใหม่     
ยาว 507.00 ม. แต่ถ้าถูกต้องก็แล้วไปครับ อยากให้เป็นข้อสังเกตครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมคะ จะได้ตอบทีเดียว /  เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา    ศรีสว่าง       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 โครงการดังกล่าวได้ตรวจสอบแล้ว ตัวเลขที่ปรากฏในที่นี้ถูกต้องแล้วครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมคะ  เพราะว่าถนนรอบแม่น้ำมูลเป็นหน้าเป็นตาของจั งหวัด
อุบลราชธานี ของเรา เชิญท่านเสนอแนะกับฝั่งผู้บริหารได้ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างโครงการ  
    ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์ (ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบแม่น้ำมูล)     
    โปรดยกมือขึ้น/มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างโครงการ  
    ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์ (ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบแม่น้ำมูล)     

                         โปรดยกมือขึ้น/  ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
- งดออกเสียง/ไม่มี 

 
 

ท่ีประชุม   
            มีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์ (ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบแม่น้ำมูล) 
 

 
  
 
 



๒๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ  
 
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / เชิญท่านณัฐพัฒน์ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 ในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์น้ำท่วมชุมชนที่ผมดูแลอยู่           
ก็มีชุมชนกุดคูณ 2 หรือเรียกว่าชุมชนวังสว่าง ผมไปสำรวจพ้ืนที่ก็มีชาวบ้านเขาเดินจูงวัวลุยน้ำมาตามถนน
คอนกรีตของชุมชน ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อมาจากชุมชนโพธิ์ทอง ปรากฏว่ามันมีเสาไฟที่เป็นเสาเหล็กเป็นเสาสูง 
และมีระบบสายไฟ มีสายไฟเดินสายไฟอยู่ข้างถนนตรงลงพ้ืนดิน ผมเกรงว่าจะเกิดอันตราย เพราะว่าเป็นพ้ืนที่
น้ำท่วม และจะมีอีกซอยหนึ่ง คือซอยพโลชัย 9 ที่อยู่หลังวัดกุดคูณ จะเป็นแบบเดียวกันเพราะซอยพโลชัย ๕ 
นี้ก็เลิกใช้แล้ว เป็นเสาไฟสูงแต่สายไฟอยู่ข้างล่าง มันรั่วและช็อตๆปะทุขึ้นมา เคยมีสุนัขถูกไฟช๊อตตาย 
เพราะว่าสายไฟมันรั่ว และเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่ามันรั่วอยู่จุดไหนบ้าง เพราะมันอยู่ใต้พ้ืนดินมัน
ยากแก่การตรวจสอบ ผมก็เลยขอเสนอท่านประธานสภาไปถึงฝ่ายบริหารว่าเราควรปรับปรุงระบบไฟฟ้า      
ส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยให้มันเป็นระบบโซล่าเซลล์ก็จะปลอดภัยกว่า แล้วก็สะดวกด้วยครับ ถ้าน้ำท่วมฤดู
น้ำหลากมาก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของประชาชน แล้วก็ระบบไฟฟ้าส่องสว่างก็ยังสามารถใช้งานได้
เหมือนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ซึ่งใช้ระบบโซล่าเซลล์ แล้วก็ขอฝากท่านประธานสภาไปถึงฝ่ายบริหารให้
พิจารณาปรับปรุง และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างซอยพโลชัย 9 กับซอยพโลชัย 5 ที่เชื่อมต่อไปถึงชุมชนวังสว่าง
ขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านศักดิ์ปภณ 
นายศักดิ์ปภณ   ภูขามคม      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลฯทุกวันนี้ก็ได้รับคำชมเชยจากพ่ีน้องประชาชน     
หลายชุมชนที่ผมผ่านมาแล้วก็ได้ลงไปดูพ้ืนที่ของพ่ีน้องประชาชน ว่าเขาเดือดร้อนอะไรบ้าง เขาก็เสนอมา
ตามที่ผมได้ดูแลทางเขตเลือกตั้งที่1 ซึ่งมีโซนทางด้านทิศตะวันตกมีอยู่ 13 ชุมชน ได้รับคำแนะนำเรื่องของ
ซอยต่างๆที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของประชาชนที่อาศัย เขาว่าบางที่รกรุงรังอยู่ก็อยากจะให้ทางเทศบาลฯเราเข้าไปดู
ซอยเล็กๆบ้าง ซอยที่เข้าไปบ้านประชาชนไม่ใช่ถนนหลัก ชาวบ้านได้เสนอมา และได้ไปประชุมกับประธาน
ชุมชนและประธานอ.ส.ม. เขาก็ชมเชยเทศบาลฯว่าได้ดูแลประชาชนเป็นอย่างด ีก็มีบางส่วนเล็กน้อย ผมก็ไดใ้ห้
คำแนะนำเขาไปแล้ว และก็ตอบคำถามเขา ทางเทศบาลของเราได้ทำโครงการใหญ่ๆหลายโครงการ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาใหญ่ๆ ซึ่งกำลังเสนอต่อสภาฯอยู่ให้ดำเนินการในส่วนที่มีปัญหาใหญ่ของของประชาชนก่อน แล้วส่วน
เล็กๆเราก็ค่อยลงไปดู ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าในซอย ความไม่สะอาดหรือความสกปรกต่างๆในถนน             
แต่เทศบาลฯก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลย ก็ลงไปดูแลอย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่ก็คือจะทุ่มเทไปเรื่องของปัญหา
ส่วนรวม ผมก็ให้ข้อมูลกับชุมชนไปแบบนี้ ทางศอ.ศอ.ไม่ทราบว่าทางเทศบาลฯของเราได้มีโครงการที่จะรื้อผัก
ตบตรงนั้นไหม ขอถามหน่อยอยากเห็นความสะอาด ผมบอกกับประชาชนว่ากำลังทำท่อระบายน้ำจากศอ.ศอ. 
 



๒๔ 
 
มาอยู่ เขาก็เห็นว่าน่าจะรื้อผักตบช่วงหน้าแล้ง ผมว่าให้โครงการนี้ได้ดำเนินการไปสักพักหนึ่งก่อน เขาก็อยาก
เห็นความสวยงามเวลามีคนผ่านไป- มา จะเป็นหน้าเป็นตาของเมืองอุบลฯเราขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเฉพาะในเทศกาลปีใหม่ปัญหา covid 
ระบาดอีกแล้วคาดว่าปริมาณจะสูงขึ้นมหาศาลจากเทศกาลปีใหม่ ข้อมูล ณ วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 74 รายอยู่ใน      
เขตเทศบาล 71 รายอยู่นอกพ้ืนที่ 3 รายอยู่ในเทศบาลไม่รู้กี่รายคนเก่าออก วันนี้สำนักการศึกษาติดเชื้อหลาย
ท่านและสิ่งที่จะฝากพวกเราด้วย ทั้งท่าน สท.และคณะท่านผู้บริหาร ช่วงนี้งานเลี้ยงเยอะก็ขอฝากทุกท่านว่า
ช่วยกรุณาระมัดระวังโดยเฉพาะวันนี้จังหวัดเขาให้เราตั้งศูนย์ตรวจ ATK ที่ศาลาจตุรมุขสามารถตรวจได้       
ช่วงเทศบาลปีใหม่  กองสาธารณสุขเขาทำงานหนักตลอดคงไม่ได้หยุด วันนี้ฝากทุกกองฝ่ายให้ไปตรวจได้ที่
ศาลาจตุรมุขวันนี้  ตรวจเข้ม แต่งานกาชาดยังจัดเหมือนเดิม อันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่คงควบคุมลำบาก 
ทางจังหวัดฯก็มอบภารกิจให้เราอีก ให้ไปตรวจคนเข้างานกาชาด อันนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่รู้เท่าทันป้องกัน ทั้งงาน
ส่งเสริมก็ฝากพวกเราด้วย พรุ่งนี้ปีใหม่ทุกสำนักกองสั่งยกเลิกไปแล้ว ก็อยากจะฝากโดยเฉพาะอ.ส.ม.        
สถานีอนามัยศูนย์สาธารณสุขเรามีหนังสือมาที่ผม ขอจัดปีใหม่เยอะมาก เมื่อเช้าไปประชุมสาธารณสุขและแจ้ง
ว่าถ้าเลิกได้ให้เลิก จะให้ผมไปร่วมงานก็อันตราย แต่คนจัดก็ไม่น่าจัด ให้สำนักการศึกษาไปตรวจโควิดให้ตรวจ
แบบละเอียดสุดๆ ฝากพวกเราตอนนี้ด้วยเป็นภารกิจที่หนักมาก ผมคิดว่ามันน่าจะระบาดมากตอนนี้ เมื่อสักครู่
คุยกับท่านนายกฯเชื้อใหม่มาแล้ว ตรวจพบแล้วอยู่ที่ว่ามันจะกระจายไป ขยายไปได้เท่าไหร่ ยิ่งอากาศเย็นๆ
พวกเราเป็นห่วง แล้วก็ช่วยกันระมัดระวังกำชับไม่งั้นก็จะเป็นภารกิจของเทศบาลในเขตพ้ืนที่พวกเราและท่าน
นายกฯเป็นผู้อำนวยการควบคุมโรคโดยตำแหน่งนะครับฝากด้วยครับ  
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านวิเศษค่ะ 
นายวิเศษ  ปากหวาน      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ กระผม
นายวิเศษ ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล เขตเลือกตั้งที่ ๑ อยากจะให้ทางเทศบาลของเรา ซึ่งมีท่าน
นายกและท่านผู้บริหารได้เห็นความสำคัญตรงนี้  เนื่องจากว่าผมเองได้ไปประชุมบ่อยเหมือนกันไปกรุงเทพฯ      
มาก็ว่าจะว่าจะฉีดเข็ม 3 ก็ยังไม่ได้ฉีด ว่าจะตรวจ ATK ก็ไม่ได้ตรวจ เนื่องจากไปประชุมที่กรุงเทพฯ มีคนเข้า
มาประชุมประมาณเป็นร้อยก็ต้องมีมาตรการเหมือนกันโดยการต้องมีการแสดงผลว่าฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม
รวมทั้งตรวจ ATK โดยต้องให้เป็นหน่วยงานรับรองอย่างนี้ หมายถึงว่าเป็นการคุมเข้มโดยผมยังมีความรู้สึกว่า
ประชาชนบางส่วนก็ยังไม่ได้รับการบริการเรื่องของการฉีดวัคซีน หรือแม้กระทั่งการตรวจ ATK ผมถาม
โรงพยาบาลที่จะไปตรวจATKโรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรีบอกว่าค่าตรวจ 1,000 บาท โรงพยาบาล50พรรษา 
500 บาท ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการประชาชนแล้วล่ะ ไม่ใช่ว่าจะให้เขาเสียเงินเพ่ือไปตรวจ  
ถ้าเป็นไปได้เทศบาลของเราก็มีกองสาธารณสุข อันนี้มันเป็นการดีที่สามารถจะให้บริการประชาชนได้ ต้องขอ
ฝากท่านผู้บริหารได้กำชับเรื่องนี้อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการไปรวมตัวกันเยอะๆ ซึ่งบ่ายนี้แหละท่านนายกฯก็
เชิญ ส่วนตัวผมก็จะหาวิธีการป้องกันตัวเองให้เป็นอย่างดี อันนี้ก็ขอบคุณท่านพงษ์ศักดิ์ท่านนายกฯด้วยที่เห็น
ความสำคัญในส่วนนี้อันที่ 2 ประชาชนฝากมา ทีจ่ะให้ทางเทศบาลเราได้แก้ไขนิดหน่อยคือบริเวณแยก 
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โรงเรียนเทศบาล 5 แยกซ้ายมือจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยชนกันบ่อยมาก ทางประชาชนก็บอกว่าจะให้หา           
ไฟกระพริบฝั่งไหนก็ได้ที่ เป็นไฟเหลืองหรือไฟแดงได้ จะได้ระมัดระวังยิ่งขึ้น บริเวณด้านหน้าทางเข้า            
เป็นทางแยกทางซ้ายมือหน้าโรงเรียนเทศบาล 5 ขอบคุณมากครับ 
นางบัวหลวง อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องตรวจATK วันนี้ก็ได้รับการประสาน
จากทางจังหวัด ให้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นหลักในการตรวจ ATK ตอนนี้ ให้หาทางบริหารจัดการให้
อยู่ที่ศาลาจตุรมุขในทุ่งศรีเมือง แล้วก็ได้รับชุดตรวจ ATK มาจากจังหวัดวันนี้ ให้ตรวจประชาชนทุกคนที่มี
ความต้องการที่คิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ไปตรวจได้วันนี้และฟรีด้วย เพ่ิงได้รับแจ้งมาเมื่อสัก 1 ชั่วโมง  
เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ออกไป ผ่านทางเพจแล้วก็อยากฝากทางสมาชิกสภาด้วยวันนี้  ถ้าในชุมชนในพ้ืนที่ของ
เรามีใครต้องการตรวจเชิญได้วันนี้ช่วงบ่ายที่ศาลาจตุรมุขในทุ่งศรีเมืองของเรา ส่วนวัคซีนเข็มที่ 4 มีการ
ประสานให้แล้วประสานไปหมดแล้วเดี๋ยวจะมีการส่งข้อความหรือโทรแจ้งท่านสมาชิกสภาแต่ละคนในการเข้า
รับวัคซีนเข็มที่ 4 ถ้ามีการสงสัยอะไรเดี๋ยวสามารถคุยกับทางสาธารณสุขได้ แล้วก็หลายๆเรื่องต้องขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาที่เอาใจใส่ในการลงพ้ืนที่ และได้รับคำแนะนำความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในเขต
เทศบาลที่เขาต้องการแก้ปัญหาอะไรหรือติดอะไร เข้ามาแจ้งในที่ประชุม ซึ่งตอนนี้เรามาทำงานได้ประมาณ     
8 เดือนแล้ว การพัฒนาต่างๆจะค่อยๆออกมาไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กโครงการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตลาด
สวนสาธารณะโรงเรียน ถนนหนทางต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งมีโครงการที่ทางกองช่างของเทศบาลฯได้ทำโครงการ   
ไว้แล้วเดี๋ยวจะขอนำให้กับส่งให้กับประธานสภาแล้วก็สมาชิกสภาทุกๆคนได้ดูเพ่ือเทียบกับโครงการที่พ่ีน้อง
ประชาชนฝากมาในพ้ืนที่ของแต่ละท่านเพ่ือความเร็วแต่ถ้านอกเหนือจากโครงการที่มีไว้แล้ว ท่านสมาชิกสภา
แต่ละคนสามารถลงพ้ืนที่เพ่ือทำโครงการแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้เลย โดยเฉพาะเรื่องถนนที่น้ำท่วม
ไฟฟ้าต่างๆแสงสว่างๆตรงนี้หรือสวนสาธารณะ วันนี้ทางทีมผู้บริหารเราได้รื้อเครื่องออกกำลังกายเครื่องเล่นที่มี
การชำรุดที่เก่าแล้วออกเลย แล้วเราจะมีการจัดซื้อเข้าไปใหม่ทั้งหมดเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนที่ไปใช้เครื่องเล่น
ออกกำลังกายในบริเวณสวนสาธารณะของเราได้รับความปลอดภัย และยังมีอีกหลายๆโครงการเดี๋ยวหลังจากนี้
จะเรียกคุยแล้วก็ให้คุยกับทางสำนักช่างเพ่ือทำโครงการทำงานให้รวดเร็วให้พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล ให้
พ่ีน้องในเขตเทศบาลได้มีความรู้สึกว่าเราเอาใจใส่ที่จะมาดูแลและพัฒนาให้เขาเห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วก็
รวดเร็วด้วยขอบคุณค่ะ  
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองธรธรรม์ค่ะ 
นายธรธรรม์ ชินโกมุท   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเกี่ ยวกับเรื่องกรรมการชุมชนของเรา    
ความคืบหน้า ที่ทางฝ่ายบริหารจะกราบเรียนก็คือ การหมดอายุของ กรรมการชุมชน ในวันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วเราได้กำหนดเป็นตุ๊กตาที่ เราจะเลือกกรรมการชุมชนใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งหมด       
จำนวนกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กำหนดชัดเจนว่าให้ เทศบาลประกาศตาม         
จำนวนครัวเรือนแล้ว ก็เลยทำเป็นตุ๊กตาแบบนี้ 1 - 250 แต่ไม่เกิน 250 ครัวเรือน มีกรรมการชุมชนได้       
5 คน ไม่เกิน 350ครัวเรือน มีกรรมการชุมชนได้ 7 คนและ 351 ครัวเรือนขึ้นไปมีกรรมการชุมชนได้ 9 คน  
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กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย บอกว่าให้มี 5-9 ตามที่เทศบาลประกาศกำหนดเทศบาลก็ประกาศกำหนด
เสนอท่านนายกอยู่สรุปตอนนี้ ถ้าเอาเกณฑ์ตามที่ผมได้กราบเรียนนะจะมีกรรมการชุมชน 5 คนอยู่ 42 ชุมชน 
7 คน อยู่ 38 ชุมชนและ 9 คนอยู่ 26 ชุมชนในจำนวนทั้งหมด 106 ชุมชน ผมจะให้ข้อมูลไว้ให้ท่านเขต   
และชุดที่ให้ไม่แจกทุกคน เพราะว่าอยากจะให้ท่านรวมกันในแต่ละเขตว่าได้ช่วยดูเรื่องพิจารณากำหนดวัน   
และสถานที่เลือกถ้าเห็นไม่เหมาะสมอย่างไรที่แจ้งผมได้ทันทีหรือว่ารีบแจ้งกองสวัสดิการก็ได้ตอนนี้กำหนดเป็น
ตุ๊กตาไว้ ถ้าหากท่านเห็นว่าที่กำหนดไว้มันไม่เหมาะสม ก็ช่วยแนะนำครับ เพราะว่ายังไงก็ต้องอยากให้ทาง    
ท่านสมาชิกสภาที่ใกล้ชิดกับประชาชนได้ให้ข้อมูลด้วย ทั้งหมดทางฝ่ายบริหารได้ทำตุ๊กตาไว้ทั้งหมดแล้ว    
เรื่องที่ 2 ที่จะนำเรียนก็คือในงานปีใหม่ที่จังหวัดจัด เทศบาลมีส่วนร่วมก็คือออกร้านกาชาด ออกร้านของ
เทศบาลในงานกาชาด อยากให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ในชุมชนไปดูหน่อย โดยเฉพาะท่านสมาชิกก็แวะไปเยี่ยม
เยียน ว่าเราจะมีผลงานแสดงอะไรบ้างเพราะว่าเราอยากให้สมาชิกหรือให้พ่ีน้องของเราในเขตเทศบาลได้เห็น
ความก้าวหน้าของเทศบาลเพราะสิ่งที่เราจะแสดงออกก็คือภาพในอนาคตของเทศบาลนครอุบลราชธานี     
ของเรา ทีเ่ราทำประชาคมไปแล้วเราประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแล้ว เรื่องที่ 3 ก็คือเทศบาลเป็นเจ้าภาพ
จัดงานทำบุญตักบาตรงานปีใหม่มีหลายคนเป็นเจ้าภาพ แต่เทศบาลของเราเป็นเจ้าภาพโดยตรง ก็คือทำบุญ   
ตักบาตรตอนเช้าวันที่ 1 มกราคม ตั้งแต่เวลา ๐6.20 น เป็นต้นไปอยากจะขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุก
ท่านทำบุญตักบาตร แล้วก็เชิญชวนชุมชนมาร่วมงานงาน และจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าฯอวยพรปีใหม่ด้วย แล้วก็     
ท่านเจ้าคณะจังหวัดกล่าวธนิยะคาถาอวยพรปีใหม่แก่พ่ีน้องด้วย คือเป็นงานที่เทศบาลเป็นเจ้าภาพเดียว      
ส่วนราชการไม่มา แล้วพ่ีน้องไม่มา มันจะดูโล่งๆเราวางมาตรการอย่างดีเหมือน วันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมาทาง
สำนักช่างเราจัดสถานที่อย่างดี ให้ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรปีใหม่ พระสงฆ์ 65 รูปเพื่อความสุขสวัสดีของพวก
เราทุกคนครับ   
นางบวัหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านผ.อ.กองสาธารณสุขค่ะ 
นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ  ผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของกองสาธารณสุขอยากจะนำ
เรียนในเรื่องของท่านรองที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ เรื่องวัคซีนวัคซีนสามารถท่ีจะรับได้ 3 ยี่ห้อ ก็คือโมเดอร์นา 
ไฟเซอร์แล้วก็ แอสตร้าเซนเนก้า เขาให้เลือกได้ทั้ง 3 ตัว ถ้าใครเคยฉีดไฟเซอร์แล้วเลือกไฟเซอร์ก็ได้ ใครฉีด   
โมเดอร์นาก็สามารถเลือกฉีดแอสตร้า ได้ หรือจะไขว้เป็นโมเดอร์นาก็ได้ แต่ว่าถ้าหลายคนที่ไปฉีดโมเดอร์นา        
วันนั้นผมก็ไปฉีดโมเดอร์นามันจะเป็น heart attack ก็คือนอนไม่หลับทั้งคืน แต่ว่าไม่ต้องกลัว ก็คือถ้าใครเคย  
ฉีดไฟเซอร์อย่าพยายามไขว้ การฉีดเข็มที่ 4 การเกิดภูมิคุ้มกันของวัคซีนก็จะเกิดภูมิคุ้มกัน เราคิดว่ามันจะมี
ภูมิคุ้มกันมาก ตอนนี้กค็ือมันอาจจะดรอปลงเขาถึงให้ไปบูธเข็ม 4 เพราะมีประวัติว่าทำไมฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้ว
ถึงเกิดติดเชื้อ ได้คำตอบก็คือว่าภูมิคุ้มกันลดลงอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของ โอไมครอน ถ้าท่านใดที่สงสัยว่าตัวเอง
เป็นโอไมครอนก็คือจะมีอาการเจ็บคอและก็อาการสังเกตง่ายๆของโอไมครอนและทั่วไปคือจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่
รับรสเหมือนกัน แต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวอย่างสำคัญของ โอไมครอน คือนอนกลางคืนใส่เสื้อเปียกเลยครับ เสื้อนี่จะ
เปียกหมดเลยแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วถอดเสื้อมันจะร้อนนี่คือ โอไมครอน ที่อาการแตกต่างจากเพ่ือนทุกอย่าง 
ก็คือตอนนี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่บ้านเราโอไมครอนเป็นเคสนำเข้าทั้งนั้นตอนนี้ไม่ต้องตกใจมากตอนนี้ก็คือจะมี
แค่ในเรื่องของการนำเข้าที่ระบาดอยู่หนักๆตอนนี้ ก็จะเป็นเดลต้าเท่านั้น  ฉะนั้นมันก็จะมาจากสายพันธุ์ที่มา
จากต่างประเทศแล้วก็โอไมครอนก็จะแตกสายพันธุ์ไปแล้ว 3 ตัว ก็คือ A1 A2 A3 กลายพันธุ์จาก               
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โอไมครอน1 โอไมครอน 2 โอไมครอน 3 แล้วตอนนี้ เพราะฉะนั้นก็แต่อาการของ โอไมครอน ก็ไม่รุนแรงแต่
ด้วยว่าอาจจะเป็นด้วยว่าเราได้รับวัคซีนแล้วส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็เป็นการให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์
กับพวกเรานิดนึงถ้าใครเคยฉีดอะไรผมอยากจะแนะนำว่าให้ฉีดอันนั้นต่อ อย่าพยายามไขว้เพราะตอนนี้มันเป็น
เชื้อเป็นแล้วถ้าท่านใดที่มีไข้ไม่ควรไปฉีดเพราะว่าท่านอาจจะเป็นเชื้อโควิคอยู่แล้วถ้าเป็นเชื้อโควิดมันจะเป็น
เชื้อถ้าพวกโอไมครอน โมเดอร์นา ไฟเซอร์ ก็จะเป็นเชื้อเป็น เป็นการเพ่ิมเชื้อคุณจะเป็นโรคเร็วกว่า ไม่ใช่สร้าง
ภูมิมันจะเป็นโรคมากกว่า เพราะถ้าเรายังไม่เป็นโรค หรือเรายังไม่ได้รับเชื้อ เราไปฉีดวัคซีน ซิโนแวค เป็นเชื้อ
ตายก็จะเป็นก็จะเกิดช้าอยู่ได้นาน แต่ว่าพวกโมเดอร์นาไฟเซอร์พวกมันจะเป็นเชื้อเป็น ก็จะเร็วและก็จบเร็ว
เพราะฉะนั้นท่านคิดดูเอาเองว่าอะไรดีอะไรไม่ด ีจะเป็นประมาณนี้ แต่ว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านพชรค่ะ 
นายพชร      โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพชร  โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขออนุญาตนำเรียนปัญหาที่ได้รับจากพ่ีน้องประชาชน 
เรื่องสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนแจ้งสนิทหน้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาจราจรติดขัด จากเดิมที่ตรงนั้นสามารถเลี้ยวขวาและกลับรถได้ เปลี่ยนเป็นห้ามเลี้ยวขวาและกลับรถ 
จุดนี้ผมได้รับแจ้งจากพ่ีน้องประชาชนว่า การที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่สามารถกลับรถตรงนี้ได้ทำให้เขาต้องขับรถไป
กลับรถที่หน้าบริเวณศูนย์การค้าวายสแควร์ ซึ่งตรงนั้นในช่วงเวลาเร่งด่วนการจราจรค่อนข้างหน้าแน่นอยู่แล้ว 
ทำให้การจราจรติดขัดและอีกกรณีหนึ่งคือจากที่มีการทดลองใช้สัญญาณไฟจราจรแบบใหม่ก็ยังมีผู้ใช้รถใช้
ถนนหลายคนที่ยังฝ่าฝืนสัญญาณใหม่อยู่ ก็คือยังเลี้ยวขวาและกลับรถตรงนั้นอยู่ซึ่งมันเป็นจังหวะไฟเขียวที่มี
รถสวนมาพอดีทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง จึงอยากฝากให้ท่านผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญท่านรองธรธรรม์ค่ะ 
นายธรธรรม์  ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธรธรรม์  ชินโกมุท 
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คือตรงบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร้องขอมา เขาจะให้เราทุบเกาะ
กลางเพ่ือให้คนเลี้ยวขวาได้มากขึ้น จึงได้มีการหารือกันว่าแทนที่จะทุบเกาะกลางแล้วเพ่ิมพ้ืนที่ให้รถจอดรอ
เลี้ยวขวา ทำไมไม่ให้ตรงไปเลยตามที่ท่านสมาชิกได้คำนึงถึงและได้รับแจ้งจากพ่ีน้องประชาชนก็เข้าใจ แต่ถ้า
เราลองดูสักพักหนึ่งให้เกิดความเคยชินเพราะว่าก่อนที่จะถึงแยกนี้มันก็มียูเทิร์นอยู่แล้ว เดี๋ยวขอลองดูอีกสัก
พักหนึ่ง ถ้าอย่างไรแล้ว ถ้ามันไม่ได้ผลดีขึ้นมาก็จะได้หารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านณัฐวุฒิค่ะ 
นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอฝากท่านผู้บริหารได้ดำเนินการร้องขอกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจเกี่ยวกับปัญหาการจราจรบริเวณโรงเรียนอนุบาลอุบลฯช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเราจะไม่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ 
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ตำรวจมาอำนวยความสะดวกเลย จึงอยากนำเรียนท่านผู้บริหารได้ร้องขอไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ส่งตำรวจ
จราจรมาอำนวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศกิจมาอำนวยความสะดวกร่วมด้วย     
อีกเรื่องหนึ่งคืออยากให้ท่านผู้บริหารได้กำชับกับพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย
เนื่องจากใกล้วันปีใหม่แล้วซึ่งจะมีการฉลองอะไรอย่างไรก็ตามแต่ จึงขอฝากความห่วงใยด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสุรางค์ค่ะ 
นางสุรางค์     พรหมประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุรางค์   พรหมประพันธ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขออนุญาตต่อเนื่องจากท่านณัฐวุฒิ ขออนุญาตที่เอ่ย
นาม ที่ขอให้ทางท่านผู้บริหารประสานทางตำรวจค่ะ ในส่วนของเขต ๔ ตรงถนนรอบโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์พ้ืนผิวจราจรโดยรอบมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านค้าบนผิวจราจรเยอะมาก ทำให้ไม่มีที่จอดรถซึ่งเราอยากให้
มีพ้ืนที่บริการให้กับพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านต้นขา้วค่ะ 
นางสาวต้นข้าว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวต้นข้าว  ตังคโณบล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ต่อเนื่องจากท่านสมาชิกค่ะ ตรงสี่แยกสถานีตำรวจกับ
วัดสารพัฒนึก ขอสัญญาณไฟกระพริบได้หรือไม่คะ เนื่องจากบริเวณนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองฯพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์  มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพงษ์ศักดิ์  มูลสาร 
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ข้อสังเกตุครับ ฝ่ายบริหารก็พร้อมจะนำไป
แก้ไขครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญท่านวิรงรองค่ะ 
นางสาววิรงรอง  วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววิรงรอง  วิทยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อยากฝากให้ท่านผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องพ้ืนผิวจราจร
รอบโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ ตรงเส้นทางม้าลายรอบโรงเรียนเริ่มซีดจางแล้วอยากให้ดำเนินการปรับปรุงด้วยค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านภคพลค่ะ 
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นายภคพล   คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภคพล  คูณผล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๓ จากการที่ผมได้มีการพูดคุยกับพนักงานตัดหญ้าตาม
สถานที่ต่างๆ อุปกรณ์ตัดหญ้าส่วนมากเขาจะใช้เป็นเอ็นตัดหญ้าซึ่งเขาบอกว่าเขาได้ซื้อเองซึ่งปกติเขาก็รายได้
น้อยอยู่แล้ว ผมอยากให้ทางเทศบาลจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับพนักงานด้วยครับ และอีกเรื่องคือเลื่อยตัดไม้
สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาจจะมีไม่เพียงพอ จึงอยากฝากให้ท่านผู้บริหาพิจารณาด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา  ศรีสว่าง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรีชา  ศรีสว่าง        
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ปัจจุบันนี้สวนสาธารณะต่างๆนี้เราจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลเป็น
ระยะๆอยู่ครับ ถ้านอกจากสวนสาธารณะที่เราจ้างเหมาก็จะเป็นหน้าที่ของงานสวนสาธารณะของสำนักช่าง
ดูแล เรื่องอุปกรณ์นี้ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวมอบให้ท่านผู้อำนวยการสำนักช่างจัดหาให้พนักงาน ส่วนของอุปกรณ์
เลื่อยนั้นตัวเครื่องนั้นมีอยู่แล้วแต่ส่วนอุปกรณ์ควบชำรุดเสียหายก็จะจัดซื้อหรือหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมให้
สมบูรณ์ครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองธรธรรม์ค่ะ 
นายธรธรรม์  ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับท่านประธาน ขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานกาชาดของจังหวัด จังหวัดได้
ขอใช้พ้ืนที่ในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นทางสาธารณะนั้น ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็ได้ยืนยันไปกับทางจังหวัดแล้วว่าปีนี้
ขอเป็นปีสุดท้ายที่จะจัดบนทางสาธารณะ ถ้ายืนยันว่าจะจัดที่เดิมต้องไม่นอกรั้วออกมา แต่ถ้าจังหวัดเห็นด้วย
กับเทศบาล ทางเรากับจังหวัดก็จะร่วมหาพ้ืนที่ร่วมกับจังหวัดใหม่ ซึ่งที่เรามองไว้ก็คือถนนเลียบแม่น้ำมูลซึ่ง
ผมว่าพ้ืนที่นี้น่าจะเหมาะ แต่ก็แล้วแต่กับทางจังหวัดว่าจะทำแบบไหนครับ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ  
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทา่นวรรณรัตน์ค่ะ 
นางสาววรรณรัตน์  จิรัตน์ประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน ดิฉันนางสาววรรณรัตน์             
จิรัตน์ประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ดิฉันได้รับการร้องเรียนเข้ามาว่าใน
สวนสาธารณะห้วยม่วงที่มีการตั้งเต็นท์อพยพผู้ประสพภัยน้ำท่วมที่ตอนนี้ชาวบ้านได้ย้ายกลับเข้าไปบ้าน
ตัวเองแล้ว แต่ว่ายังมีเศษวัสดุบางชิ้นยังมีตกค้างอยู่ซึ่งเป็นแผ่นเหล็ก อาจจะเป็นของทหารหรือไม่ เพียงแต่
อยากให้ทางเทศบาลจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ขอบคุณค่ะ 
นางบวัหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
 

 



๓๐ 
 
นายปรีชา  ศรีสว่าง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯครับ สำหรับสิ่งที่ยังตกค้างอยู่เดี๋ยวจะให้ทางสำนักช่างดำเนินการครับ 
และผมมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้เรากำลังปล่อยน้ำออกจากห้วยม่วงเพ่ือจะดำเนินการ
ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยม่วงครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่/ไม่มี ดิฉันขอกล่าวปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
เรื่อง  ปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

          ตามที่ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  
สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔         
มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น  
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ จึงปิดการประชุมสภาเทศบาล               
นครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

******ปิดประชุมเวลา 12.00 น.****** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

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

ระเบยีบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
   วันศุกร์ที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
   ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชมุ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ  
  ๓.๑   รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
                                    ที่ประชุม ทราบ 
  ๓.๒   ขอแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 
                                           พ.ศ.๒๕๖๕  (สำนักการศึกษา) 
                                     ที่ประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

๔.๑  “ญัตติ”ขออนุมตัิโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
       ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
     (สำนักการศึกษา) 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
๔.๒ “ญัตติ”ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม ่ 
        หมวดค่าครภุัณฑ์  ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
      (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักปลัดเทศบาล) 
ทีท่ี่ประชุม มีมติอนุมัติ 
๔.๓  “ญัตติ”ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
     ซอยชยางกูร ๒ (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ - ซอยชยางกูร ๔) 
      (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) (สำนักช่าง) 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
๔.๔ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
 ซอยชยางกูร ๒.๒ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 



๓๒ 
 

๔.๕ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 
       ถนนชยางกรู (ช่วง ศ.อ.ศ.อ. – ซอยชยางกรู ๑๒) 
      (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
๔.๖ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการต่อเติมปรับปรุงพื้นที่ 
      บริเวณตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่)  
  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
๔.๗ “ญัตติ”ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
      ในหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง  
        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง)  
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
       
๔.๘ “ญัตติ”ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง  
        โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์  
        (ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบแม่น้ำมูล)  
        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

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

                                    (นายอัมพล  ทองพุ) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ ............................................. 

 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
   (นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา)                           (นางสาวนงนุช   จิรันตกาล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 



๓๓ 
 
 

 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
   (นางสาวช่อผกา  โชควิวัฒนวนิช)                             (นายพิทักษ์พล   ตันติสกล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
         (นางสาววิรงรอง  วิทยะ)                                  (นายพชร    โหตระไวศยะ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 

                           (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (นางสาวอริสรา   โชคววิัฒนวนิช) 
                            สมาชกิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา

เทศบาล ........................................................................................................................ ..................... 
 
 
 
 

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

 


