
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕   

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผู้มาประชุม 
     ๑. นางบัวหลวง   อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     ๒.  นางสาวช่อผกา โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     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.  นายปรเมศร์ ศริพันธุ์  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.  นางสาวต้นข้าว           ตังคโณบล  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (ลากิจ) 
๒.  นางสาวปฏิมาพร         จงรกัษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        (ลาป่วย) 

 
ผู้เข้าร่วมการประชมุและสังเกตการณ์การประชุม 

๑. นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 
 



๒ 
 

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

๒๐.   นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

๒๑.   นางสุภาภรณ์ บรรเรืองทอง                แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ชุมชนก้านเหลือง 

๒๒.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๓.   นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๔.   นางสาวณัฐปภัสร ์ ฏปวรนันท์ หวัหน้างานจัดทำงบประมาณ   
๒๕.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักด ี      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๖.   นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
   วันอังคารที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดหนองยางร้าง 
                                          (ตลาดสดเทศบาล ๒ ตลาดน้อย) (กระทู้ถามโดยนายจารึก หาพันนา)  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี    
                                          พ.ศ.๒๕๖๕  และ กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  

                                          พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑) 



๓ 
 

๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

     ๔.๓   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                           หมวดค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  

        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักการช่าง) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีค่ะท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯท่านเลขาและท่านที่ปรึกษานายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุก
ท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว 
ดิฉนัขอดำเนินการตามระเบียบวาระ / เชิญท่านเลขานุการสภาอ่านประกาศค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามที่ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ     
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕            
มีกำหนดยี่สิบแปดวัน นั้น 
 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ .ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ งแก้ ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาล                 
นครอุบลราชธานี  ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่   
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ นางบัวหลวง อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ / วันนี้มีสมาชิกลา ๒ ท่าน คือนางสาวต้นข้าว    
ตังคโณบล ขอลากิจ และนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ์ ขอลาป่วยค่ะ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

 



๔ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันอังคารที่  ๒๘  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔   
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขคำพูดหรือข้อความใดเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่      
                     ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือ /สมาชิกยกมือ 2๑ ท่าน 
 -  สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่      
                     ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  โปรดยกมือ /ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      กระทูถ้าม                      
 
นางบวัหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถามฝ่ายบริหาร เรื่อง การแก้ไขปัญหาการต่อสัญญาเช่าที่ดิน       
วัดหนองยางร้าง / เชิญท่านจารึกค่ะ 
นายจารึก    หาพันนา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจารึก  หาพันนา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอกระทู้ถามฝ่ายบริหาร เรื่อง การแก้ไขปัญหาการต่อสัญญาเช่าที่ดิน วัดหนองยางร้าง 
(ตลาดสดเทศบาล ๒ ตลาดน้อย) กับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลไม่ได้ต่อสัญญาเช่ามาตั้งแต่
สิ้นสุดสัญญาเช่าเมื่อ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
และเทศบาลยังมีภารกิจในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดทำบริการสาธารณะแก่พ่ีน้องประชาชน ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ด้านอ่ืนๆ อีกเป็นจำนวนมาก จึงขอสอบถามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ว่ามี          
แนวทางแกไ้ขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร  
นางบวัหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพศิทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบท่านรองพงษ์ศักดิ์  เป็นผู้ตอบคำถามค่ะ 
นายพงษศ์ักดิ์  มูลสาร      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตตอบกระทู้ของทางสมาชิก กรณีปัญหาของ
ตลาดน้อย หรือตลาดสดเทศบาล ๒ หลังจากท่านนายกพิศทยา เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ประมาณ แปดเดือน
ได้มาดูรายละเอียดก็พ่ึงทราบว่าคณะบริหารชุดเดิมก็ไม่ได้ต่อสัญญาเพราะกรมการศาสนาได้เพ่ิมค่าเช่า ซึ่งเป็น
มูลค่าหลายสิบเท่า ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯให้เชิญผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจง ในการต่อรองเรื่องค่าเช่า 

ที่ประชุม 
           มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   
วันอังคารที่  ๒๘  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 



๕ 
 
ก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามความต้องการและเป็นงบประมาณที่เยอะพอสมควร ตอนนี้เราไม่ได้เก็บ      
ค่าเช่าตั้งแต่มารบัรู้ปัญหาตรงนี้ เพราะเราถือว่ายังเป็นปัญหาอยู่ที่จะต้องแก้ไข กรมการศาสนาก็ทวงค่าเช่าและ
ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องค่าเช่า วันนี้ทางฝ่ายบริหารก็คิดว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้ ด้วย
งบประมาณที่มหาศาล ถ้าเราต่อสัญญาเช่าเราต้องจ่าย ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะเวลา ๓ ปี ถ้าต่อ ๓๐ ปี 
ต้องใช้เงิน ๙๘,๐๐๐,๐๐๐บาท (ตลาดน้อย) ถ้าจะดำเนินการก็สามารถที่จะเก็บค่าเช่าได้ประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท            
แต่ว่าเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรามีความจำเป็นที่จะต้องนำงบประมาณไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ  
พ่ีน้องประชาชน ในอีกหลายมิติ ทั้งเรื่องของสาธารณูปโภค เรื่องของสาธารณสุขที่เราประสบอยู่ปัจจุบันในเรื่อง
ของโรคระบาด กับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ก็ทำให้เราไมส่ามารถไปรับภาระเรื่องค่าเช่าของตลาดน้อย ซึ่งมัน
มหาศาลมาก ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องแบกรับภาระอย่างหนัก ก็ได้เชิญผู้ประกอบการมาหาทางออกร่วมกัน
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เข้าใจ ฝ่ายบริหารก็หาทางออกก็คือ ๑.เราไม่สามารถต่อสัญญาได้ ๒.เราจะดูแล
ผู้ประกอบการที่อยู่ตลาดน้อย โดยให้ย้ายอยู่ที่ตลาด ๖ ซึ่งเราก็กำลังปรับปรุง กรณีที่ ๒ ก็คือให้ผู้ประกอบการ
รวมกลุ่มกันไปประสานงานกับกรมการศาสนาและขอเช่าโดยตรง อันนี้เราก็พร้อมที่จะเป็นพ่ีเลี้ยงและดูแลให้ 
อันนี้ผู้ประกอบการทุกคนก็เข้าใจถงึความจำเป็น เพราะการใช้งบประมาณที่เยอะพอสมควร การใช้งบประมาณ
เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนก็คงเป็นไปได้ยาก และจะมีการปรับค่าเช่าขึ้นอีก 
๓๐ เปอร์เซ็นต์ และจะปรับเพ่ิมค่าเช่าเพ่ิมอีก ๕ เปอร์เซ็นต์ ทุกๆ ๕ ปี ตอนนี้สำนักช่างได้ดำเนินการเข้าไป
ปรับปรุงแล้ว ใครประสงค์ที่จะไปประกอบการที่ตลาด ๖ ให้แจ้งชื่อไว้ ก็นำเรียนไว้เบื้องต้นแล้ว ขออนุญาตนำ
เรียนท่านสมาชิกท่ีตั้งกระทู้ถามเท่านี้ครบั 
นางบัวหลวง        อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ ที่ทางฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามท่านสมาชิกก็ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควร         
ของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้องพ่ีน้องประชาชน 
แต่ก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราที่ต้องดำเนินการต่อไป ท่านจารึกมีคำถามเพ่ิมเติมหรือ   
ไม่คะ / ท่านสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นอื่นๆหรือไม่คะ / เชิญท่านณัฐพัฒน์ค่ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์    ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน์        
ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องทำสัญญาเช่ากับสำนักงานพระพุทธศาสนาที่เทศบาล           
นครอุบลราชธานี ที่สัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงตั้งแต่ ปีพ.ศ.๒๕๖๒ และเสนอให้เทศบาลฯทำสัญญาเช่าเป็นระยะ
ยาว ๓๐ ปี เป็นจำนวนเงินถึง ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท และทางเทศบาลฯได้ขอต่อรองลดอัตราค่าเช่าแต่ทาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาได้อ้างข้อระเบียบจัดเก็บและการบำรุงสำนักพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นภาระที่หนักมาก   
ผมจึงมีความเห็นว่าควรยกเลิกสัญญาเช่าตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดน้อย) กับสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง        อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ / มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรอืไม่คะ / ถ้าไม่มีจะดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปคะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพือ่พิจารณา 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา มีญัตติเร่งด่วนจากท่านสมาชิกที่จะเสนอด้วยวาจา / เชิญ

ท่านสุรางค์ค่ะ 



๖ 
 
นางสุรางค์    พรหมประพันธ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุรางค์   พรหมประพันธ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอญัตติฯด้วยวาจาค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อนุญาตค่ะ 
นางสุรางค์    พรหมประพันธ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อมีการอภิปรายในญัตติปรึกษาหารือปัญหาการต่อ
สัญญาเช่าที่ดินวัดหนองยางร้าง (ตลาดสดเทศบาล๒ ตลาดน้อย) กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมา
พอสมควรแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๘ วรรคห้า (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติด้วยวาจาขอให้สภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีมติเพ่ือให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินตลาดน้อยและ
สำหรับค่าเช่าที่ดินคงค้างให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เจรจากับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
ขอนำทรัพย์สินอันเป็นอาคารตลาด มาตรวัดน้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือชดเชยค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วน แก่
สำนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่อไป ขอผู้รับรองด้วยคะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ / มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่คะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติทีป่ระชุมค่ะ 
ที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดหนองยางร้าง 
 (ตลาดสดเทศบาล ๒ ตลาดน้อย) กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำหรับค่าเช่าที่ดิน  
 ตลาดน้อยคงค้างให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เจรจากับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 แห่งชาติขอนำทรัพย์สินอนัเป็นอาคารตลาด มาตรวัดน้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือชดเชยค่าเช่าทั้งหมด 
 หรือบางส่วนแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 

-  สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดหนองยางร้าง 
 (ตลาดสดเทศบาล ๒ ตลาดน้อย) กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำหรับค่าเช่าที่ดิน  
 ตลาดน้อยคงค้างให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เจรจากับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ขอนำทรัพย์สินอันเป็นอาคารตลาด มาตรวัดน้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือชดเชยค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
 แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โปรดยกมือ/ ไมม่ีสมาชิกยกมือ  

-  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง/ไม่มี 
 

 

ที่ประชุม 
            มีมติเห็นชอบให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดหนองยางร้าง 
(ตลาดสดเทศบาล ๒ ตลาดน้อย) กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำหรับค่าเช่าที่ดินทีต่ลาดน้อย  
คงค้างให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เจรจากับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอนำทรัพย์สิน 
อันเป็นอาคารตลาด มาตรวัดน้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือชดเชยค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วน แก่สำนักงานพระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติ 
 

 
 



๗ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  เรื่อง กำหนดสมยัประชุมสภาและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี 
                           พ.ศ.๒๕๖๕ และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยแรก ประจำปี  
                           พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ / เชิญ
ท่านสมาชิกค่ะ / เชิญท่านปวริศรค์่ะ 
นายปวริศร์     ไชยยศ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายปวริศร์   ไชยยศ ขอเสนอ
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่เหลืออีก สามสมัย ดังนี้ครับ 
 -   สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดให้เริ่มตั้งแต่  
                        วันที่  ๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
 -   สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดให้เริ่มตั้งแต่  
                        วันที่ ๑ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  

-   สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดให้เริ่มตั้งแต่  
                        วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  

- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดให้เริ่มตั้งแต่  
                        วันที่ ๑ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 
นางบวัหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกท่านจะเสนอเป็นอื่นหรือไม่ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่านสมาชิกเสนอ  
                       สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่  
                       วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
                       สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่  
                       วันที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
                       สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  เริ่มตั้งแต่  
                       วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  

      สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่  
                       วันที ่๑ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ / โปรดยกมือขึน้ / 
                       มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 

-  สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบตามท่านสมาชิกเสนอ  
                       สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่  
                       วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
                       สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่  
                       วันที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 



๘ 
 

                       สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  เริ่มตั้งแต ่ 
                       วันที ่๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  

      สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่ 
                       วันที่ ๑ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ / โปรดยกมือขึ้น / 
                       ไมม่ีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง/ไม่ม ี
 

 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบตามท่านสมาชิกเสนอ  
                    -   สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่  
                       วันที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
                    -  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่  
                       วันที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
                    -  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  เริ่มตั้งแต่  
                       วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  

  -   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่  
                       วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  เรียนเชิญท่านนายกฯค่ะ 

นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี          
ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 
ไปแล้วนั้น รายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ได้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2563 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล   
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 แต่เนื่องจากสำนักงบประมาณได้มีการปรับปรุงบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ เป็นฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    
ได้มีการประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นฉบับเดือนธันวาคม      
พ.ศ.2564 ซึ่งการจัดซื้อจะต้องจัดซื้อตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ปัจจุบัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 



๙ 
 

ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. กลุ่มครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน   จำนวน   1  รายการ 

 2. กลุ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      จำนวน 13  รายการ 

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ือโปรด
พิจารณาค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อนุมัติเม่ือวันที่        กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที ่       /2565 

กลุ่มครุภัณฑ์การเกษตร       

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

 แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ 
   ข้อความ

เดิม  
ข้อความใหม่ 

สาธารณสุข บริการ ลงทุน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์  - ค่าเครื่อง 59,000  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
พ่นหมอกควัน  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพ่นหมอกควัน  

  สาธารณสุข     การเกษตร พ่นหมอกควัน   

มีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป
ดังนี้ ปริมาณการ
ฉีดพ่นน้ำยา 

มีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ กำลัง
เครื่องยนต์ 

  และงาน          ไม่น้อยกวา่ 40 ลิตรต่อ
ชั่วโมง, ถังบรรจุน้ำยา 

ไม่น้อยกว่า 25 แรงมา้ 
ถังบรรจุน้ำมัน 

  
สาธารณสุข

อื่น 
         

ไม่น้อยกวา่ 6 ลิตร และ
กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า  

เชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 
1.2 ลิตร, ถงับรรจุ
น้ำยา 

             25 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 
เคมีไม่น้อยกว่า 5 ลติร
, ปริมาณการฉีดพ่น 

             
  
 สำหรับงานป้องกันควบคุม
โรค (จัดซื้อตามบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ  
ฉบับเดือนธันวาคม 
2563 หน้าที่ 43) 
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 

น้ำยาไม่น้อยกว่า 40 
ลิตรต่อชั่วโมง และ 

             มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 

             
สำหรับงานป้องกัน
ควบคุมโรค (จัดซื้อตาม
บัญชีราคา 

             
มาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ  

             
ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 หนา้ที่ 43) 

             
 เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ 

             
มท 0808.2/
ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  

             2564 

                  

 

 

 

 



๑๑. 
 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

             
 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
 2565) 

 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
 2565) 

             
เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ีเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 7/2564 

เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ีเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 7/2564 

              หน้าที่ 40 ลำดับที ่2 หน้าที่ 40 ลำดับที ่2 

         

กลุ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

บริหารงาน 
ทั่วไป 

บริหาร
ทั่วไป 

ลงทุน ครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ ์
คอมพิว 
เตอร ์
หรืออิเล็ก 
ทรอนิกส ์

 1. ค่าเครื่อง 
คอมพิวเตอร ์
 All In One  
 สำหรับงาน  
 สำนักงาน  

34,000  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One
  
สำหรับงานสำนักงาน มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 
 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2  
แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา  
พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz 
จำนวน 1 หนว่ย 
   
 - หนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ  
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวตอร์ All In One  
สำหรับงานสำนักงาน มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 
 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกน
เสมือน (4 Thread)  
และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  
(Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสดุไม่น้อยกว่า 
3.7 GHz  
จำนวน 1 หน่วย 
 - หนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ  
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน 

  

        

          

          

          

           

             

             

             

              

              

 



๑๒ 
 

 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      
รายจ่า

ย 
รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

           2. ค่าเครื่อง 
คอมพิวเตอร ์
สำหรับงาน 
ประมวลผล 
แบบท่ี 2 

   30,000  
  

 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 6  
แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่ม 

สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ 
ประมวลผลสูง 
จำนวน 1 หนว่ย 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - ฯลฯ  
 
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,0
00 บาท สำหรับกองการ 
เจ้าหน้าที่ (จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ 
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ 
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564  
หน้าที่ 6) 
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งาน 
ประมวลผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 
 - มหีน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
8 แกนหลัก (8 core) และ 
16 แกนเสมือน  
(16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกา 
ได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  
(Turbo Boost หรือ Max 
Boost) โดยม ี
 
  

          

          

          

          

          

          

          

          

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

          

          

          

            

             

             

             

              

 

 

 



๑๓ 
 

 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

             
  - หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ 

Cache Memory 
 รวมในระดับ (Level) 
 เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB 
 - ฯลฯ  
 
จำนวน 1 เครือ่ง สำหรั
บกองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ (จัดซ้ือ
ตามเกณฑ์ราคากลาง
และ 
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม  
2563 หน้าที่ 4) 
 เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/
ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 

ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสดุ ไม่น้อยกว่า  

             
4.3 GHz จำนวน 1 
หน่วย 

             
 - หนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ 

             
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน 

             ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

              - ฯลฯ  

             
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
กองยุทธศาสตร์และ 

             
งบประมาณ (จัดซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางและ 

             
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง 

             
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม  

             2564 หน้าที่ 6) 

             
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 

             
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  

             2564 

             

  
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ    หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

           3. ค่าเครื่อง 7,500 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifuncti
on 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunctio
n 

          พิมพ์    แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  

แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  

          
Multifunct

ion 
  Printer) มีคุณลักษณะ

เฉพาะสังเขปดังนี้ 
Printer) มีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปดังนี้ 

           แบบฉีด   
 - เป็นอปุกรณ์ที่มี
ความสามารถ
เป็น Printer, Copier, 

 - เป็นอปุกรณ์ที่มี
ความสามารถ
เป็น Printer, Copier  

          หมึกพร้อม   Scanner และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน 

และScanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

          
ติดตั้งถัง

หมึก 
  

 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ ์

 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์

          พิมพ์ (Ink    (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 

(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 

          
Tank 

Printer) 
   - มีความละเอียดในการ

พิมพ์ไม่น้อยกว่า  
 - มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า  

             1,200x1,200 dpi 1,200x1,200 dpi 

              - ฯลฯ  - ฯลฯ 

             
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
กองการเจ้าหน้าที่ (จัดซื้อ 

 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
กองการเจ้าหน้าที่ (จัดซื้อ 

             
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ 

ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ 

             
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ  

คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ 

             
สังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 
2563 หน้าที่ 18)    

สังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 หน้าที ่2
2)    

             
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 

 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 

             
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  

มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  

             

2564  2564 
 
 
 
  

 

 



๑๕ 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท 
โครงการ

/ 
งบประมาณ ทีข่อเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

  บริหาร ลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
 4. ค่า
เครื่อง 

17,000 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานสำนักงาน ม ี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 
 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4  
แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐาน 
ไม่น้อยกวา่ 3.1 GHz หรือ
ดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
 - หนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - มีหนว่ยความจำ
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 ห
รือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - ฯลฯ 
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
ฝ่ายการเงินและบัญชี  
สังกัดสำนักคลัง (จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับดือน 
พฤษภาคม 2563 หน้าที่ 3)
    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานสำนักงาน มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 
 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 
4 แกนหลัก (4 core) 
และ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
(Turbo  
Boost หรือ Max 
Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสดุไม่
น้อยกว่า 4 GHz 
จำนวน 1 หน่วย 
 - หนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - มีหนว่ยความจำ
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา่ 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - ฯลฯ 
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
ฝ่ายการเงินและบัญชี  
สังกัดสำนักคลัง (จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564  
หน้าที่ 4) 

  
งาน
คลัง 

    คอม 
คอมพิวเตอ

ร์  
  

        พิวเตอร์ สำหรับงาน   

        หรือ สำนักงาน    

        อิเล็ก 
(จอแสดง

ภาพ 
  

        ทรอนิกส์ ขนาดไม่   

          น้อยกว่า    

          19 นิ้ว)   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 



๑๖ 

 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

             
เปน็ไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 

เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 

             
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 

มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  

              2564 2564 

การศึกษา 
บริหาร
ทั่วไป 

ลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
 5. ค่าเครื่อง 
พิมพ์  
Multifunction 
 แบบฉีด 
หมึกพร้อม 
ติดต้ังถังหมึก 
พิมพ์  

(Ink Tank 
Printer) 

7,500 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunct 
Ion แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank  
Printer) มีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปดังนี้ 
 - เป็นอปุกรณ์ที่มี
ความสามารถ
เป็น Printer, Copier, 
Scanner และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์
(Ink Tank Printer) 
 จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า  
1,200x1,200 dpi 
 - ฯลฯ 
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
งานประเพณี (จัดซื้อตาม 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ 
สังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
 หน้าที่ 18) 
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่มท 0808.2/
ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunct 
Ion แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank  
Printer) มีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปดังนี้ 
 - เป็นอปุกรณ์ที่มี
ความสามารถ
เป็น Printer, Copier  
และScanner ภายใน
เครือ่งเดียวกัน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์
(Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า  
1,200x1,200 dpi 
 - ฯลฯ 
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
งานประเพณ ี(จัดซื้อตาม 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ 
สังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 
 หน้าที่ 22) 
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่มท 0808.2/
ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564 

  เกี่ยวกบั       คอมพวิเตอร์ 
    หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

  

  การศึกษา       

          

          

          

            

            

             

             

             

             

             

             

             

              

 



๑๗ 
 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

 แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

          
 6. ค่าเครื่อง 
พิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED  

ขาวดำ  
(18 หน้า/นาที) 

2,600 
  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED  

  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED  

            
ขาวดำ(18 หน้า/นาที) มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 

ขาวดำ(18 หน้า/นาที) มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 

            
 - มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi 

 - มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi 

            
 - มีความเร็วในการพิมพ์
สำหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 

 - มีความเร็วในการพิมพ์
สำหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 

            18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
 - มีหนว่ยความจำ  
(Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB 
 - ฯลฯ 

18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
 - มีหนว่ยความจำ 
 (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 32 MB 
 - ฯลฯ 

             

             

             
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
งานการเงิน (จัดซื้อตาม
เกณฑ ์

 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
งานการเงิน (จัดซื้อตาม
เกณฑ ์

             
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

             
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  

             
ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 หน้าที่ 16) 

ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 หน้าที ่2
0) 

             
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 

 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 

              

มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564 
  

มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

  
ระดับก่อน 

วัยเรียนและ 
ประถมศึกษา 

ลงทุน 
  

ครุภัณฑ์ 
  

ครุภัณฑ์ 
คอม 
พิวเตอร์ 
หรือ 
อิเล็ก 
ทรอนิกส์ 
  

 7. ค่าเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 
All In One  
สำหรับงาน 
สำนักงาน 

34,000 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One 

    
สำหรับงานสำนักงาน มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 

สำหรับงานสำนักงาน มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 

        
 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2  

 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2  

          
แกนหลัก (2 core) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา  

แกนหลัก (2 core) และ 4 
แกนเสมือน (4 Thread) 

          
พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จำนวน 1 
หน่วย 
  
 - หนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - ฯลฯ 
 
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,
000 บาท สำหรับโรงเรียน 
เทศบาลบูรพา
อุบล จำนวน 1 เครื่อง แล
ะศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดมหาวนา
ราม จำนวน 1 เครื่อง (จั
ดซ้ือตาม 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครภุัณฑ์ 

 และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที ่

  
  

  
  

    

  
  
  

ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
(Turbo 
Boost หรือMax Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณ 

  

             
นาฬิกาสูงสดุไม่น้อยกว่า 
3.7 GHz จำนวน 1 
หน่วย 

             
 - หนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ 

             
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  

             ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - ฯลฯ 
 
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,
000 บาท สำหรับโรงเรียน 

             

             

             
เทศบาลบูรพา
อุบล จำนวน 1 เครื่อง แล
ะศูนย์พัฒนา 

             
เด็กเล็กวัดมหาวนา
ราม จำนวน 1 เครื่อง (จัด
ซ้ือตาม 

             

เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ 
  

 

 

 



๑๙ 
 

 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

 แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

             
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ 

คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ 

             
สังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
หน้าที่ 4) 

สังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564  
หน้าที่ 6) 

             
 เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ 

 เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ 

             

มท 0808.2/
ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2
564 

มท 0808.2/
ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2
564 

             
 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ีเพิ่มเติม 
ครั้งที ่7/2564 
หน้าที่ 35 ลำดับที ่4 

เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ีเพิ่มเติม 
ครั้งที ่7/2564 
หน้าที่ 35 ลำดับที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 
สาธารณสุข    บริหาร         

   ทั่วไป 
เกี่ยวกับ 

สาธารณสุข 

  ลงทุน ครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ ์
คอม 

พิวเตอร ์
หรือ 

อิเล็กทรอ 
   นิกส์ 

 8. ค่าเครื่อง 
คอมพิวเตอร ์
All In One  
สำหรับงาน 
สำนักงาน 

   17,000  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One
 สำหรับงานสำนกังาน มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 
 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2  
แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จำนวน 1 
หน่วย 
   - หนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ  
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - ฯลฯ  
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
งานธุรการ (จัดซื้อตาม
เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 หน้าที่ 4) 
เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564 
  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ All In O
ne สำหรับงาน
สำนักงาน มี
คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ 
 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกน
เสมือน (4 Thread)  
และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  
(Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสดุไม่น้อย
กว่า 3.7 GHz  
จำนวน 1 หน่วย 
 - หนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ  
Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียว 
กันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB  ฯลฯ 
จำนวน 1 เครื่อง  
สำหรับงานธุรการ 
 (จัดซื้อตามเกณฑร์าคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  
ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 หนา้ที่6 
เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 

        

        

          

          

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              



๒๑ 
 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

        ครุภณัฑ ์  9. ค่าเครื่อง 17,000  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One
 สำหรับงานสำนกังาน มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 
 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2  
แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา  
พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จำนวน 1 
หน่วย  
   - หนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ  
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - ฯลฯ  
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
งานสุขาภิบาลฯ (จัดซื้อ
ตาม 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ 
สังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 
2563 หน้าที่ 4) 
เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่มท 0808.2/
ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564 
  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ All In One  
สำหรับงานสำนักงาน มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 
 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2  
แกนหลัก (2 core) และ 
4 แกนเสมือน (4 
Thread)  
และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที ่
ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง  
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - ฯลฯ  
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
งานสุขาภิบาลฯ (จัดซื้อ
ตาม 
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ 
สังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 หน้าที ่6) 

เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น ที่มท 0808.2/
ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 

 2564 

        คอม คอมพิวเตอร ์   

        พิวเตอร ์ All In One    

        หรือ สำหรับงาน   

        อิเล็ก สำนักงาน   

        ทรอนิกส ์     

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

          
 10. ค่า
เครื่อง 

7,500 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์  
Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 
มีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ 
 - เป็นอปุกรณ์ที่มี
ความสามารถ
เปน็ Printer, Copier, 
Scanner และ Fax ภายใ
นเครื่องเดียวกัน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์
(Ink Tank Printer) 
 จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า  
1,200x1,200 dpi 
 - ฯลฯ 
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
งานสุขาภิบาลฯ (จัดซือ้
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ 
สังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 
2563 หน้าที่ 18) 
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่มท 0808.2/
ว 1095 ลง
วันที ่28 พฤษภาคม 
 2564 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ ์
 Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
มีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ 
 - เป็นอปุกรณ์ที่มี
ความสามารถ
เป็น Printer, Copier 
และScanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพรอ้มติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์
(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า  
1,200x1,200 dpi 
 - ฯลฯ 
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
งานสุขาภิบาลฯ (จัดซือ้
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ 
สังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 หน้าที ่2
2) 
 เปน็ไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่มท 0808.2/
ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 

          พิมพ์    

          
Multifunct

ion 
  

           แบบฉีด   

          หมึกพร้อม   

          
ติดตั้งถัง

หมึก 
  

          พิมพ์ (Ink    

          
Tank 

Printer) 
  

             

             

             

             

             

             

             

             

                  

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

สร้าง
ความ 

บริหาร
ทั่วไป 

ลงทุน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์  11. ค่าเครื่อง 17,000 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One
 สำหรับงานสำนกังาน มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 
 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2  
แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา  
พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จำนวน 1 
หน่วย 
  - หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ  
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - ฯลฯ 
 จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 
2563 หน้าที่ 4) 
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 256
4 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ All In One  
สำหรับงานสำนักงาน มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 
 - มีหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกน
เสมือน (4 Thread)  
และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  
(Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสดุไม่น้อยกว่า 
3.7 GHz  
จำนวน 1 หน่วย 
 - หนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ  
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - ฯลฯ 
 จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนธันวาคม  
2564 หน้าที่ 6) 
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564 

เข้มแข็ง เกี่ยวกับ     คอม คอมพิวเตอร ์   

ของชุมชน 
สร้าง
ความ 

    พิวเตอร ์ All In One    

  เข้มแข็ง     หรือ สำหรับงาน   

  ของชุมชน     อิเล็ก สำนักงาน   

        ทรอนิกส ์     

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

 

 



๒๔ 
 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม ่

           12. ค่าเครื่อง 7,500 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
 Multifunction 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction 

          พิมพ์    
แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง
ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถัง
หมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

          Multifunction   มีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ 

มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 

            แบบฉีด   
 - เป็นอปุกรณ์ที่มี
ความสามารถ
เป็น Printer, Copier, 

 - เป็นอปุกรณ์ที่มี
ความสามารถ
เป็น Printer, Copier  

           หมึกพร้อม   Scanner และ Fax ภายใ
นเครื่องเดียวกัน 

และScanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

          
ติดตั้งถัง   
 หมึก 

  
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์

 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์

          พิมพ์ (Ink    (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผูผ้ลิต 

(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 

          
Tank 

Printer) 
   - มีความละเอียดในการ

พิมพ์ไม่น้อยกว่า  
 - มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า  

             1,200x1,200 dpi 1,200x1,200 dpi 

              - ฯลฯ  - ฯลฯ 

              จำนวน 1 เครื่อง (จัดซือ้
ตามเกณฑ์ราคากลางและ 

 จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม  
2564 หน้าที่ 22) 
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ีเพิ่มเติม  
ครั้งที ่7/2564 

             
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง 

             ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม  
2563 หน้าที่ 18) 
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
 2565 
เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ีเพิ่มเติม 
 ครั้งที่ 7/2564 

             

             

              

 



๒๕ 
 

            งบประมาณ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท โครงการ/ งบประมาณ 

      รายจ่าย รายจ่าย รายการ อนุมัติ  ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 

อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ลงทุน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์  13.ค่าเครื่อง 7,500  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunctio
n 

และ       คอม พิมพ์    
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถัง
หมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

การโยธา       พิวเตอร ์
Multifu
nction 

  มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 

มีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ 

        หรือ  แบบฉีด   
 - เป็นอปุกรณ์ที่มี
ความสามารถ
เป็น Printer, Copier, 

 - เป็นอปุกรณ์ที่มี
ความสามารถ
เป็น Printer, Copier  

        อิเล็ก 
หมึก
พร้อม 

  Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

และScanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

        ทรอนิกส ์
ติดตั้งถัง

หมึก 
  

 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์

 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์

          
พิมพ์ 
(Ink  

  (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 

(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 

          
Tank 

Printer) 
   - มีความละเอียดในการ

พิมพ์ไม่น้อยกว่า  
 - มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า  

             1,200x1,200 dpi 1,200x1,200 dpi 

              - ฯลฯ  - ฯลฯ 

             
 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  

 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  

             (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ 
และสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  
หน้าที่ 18)    
 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ 
และสังคม ฉบบัเดือน
ธันวาคม 2564 
 หน้าที่ 22)    
 เปน็ไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 
  

             

             

             

              

 
 
 



๒๖ 
 
 

นางบวัหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเรียนเชิญนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันของมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม 
-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
      งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ / โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 
-  สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ /โปรดยกมอืขึ้น / ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
-   งดออกเสียง/ไม่ม ี

 
 

ท่ีประชุม   
 มีมติอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓   ญัตติ    เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                             หมวดค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  

           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักการช่าง) 

  

 

นางบวัหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนมุัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี 

ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 และได้
มีการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วนั้น  เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี มีภารกิจหน้าที่และความ
จำเป็นหลายประการที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีจำกัด ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบคลุมภารกิจตามอำนาจหน้าที่  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี จากรายการที่ยังไม่มีความจำเป็น ที่จะดำเนินการมาใช้จ่ายในรายการที่มีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอำนาจหน้าที่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี  ให้มีความสวยงาม  ดังนั้น  เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน 



๒๗ 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ จำนวน  1๖ รายการ        
ตามรายละเอียดดังนี้.-   
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สำนักช่าง 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (312)  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

   - เครื่องเล่นเด็กเล่นชุดใหญ่  จำนวน   1     รายการ ราคา  500,000.-บาท 

  - เครื่องออกกำลังกาย   จำนวน   15   รายการ  ราคา  283,000.-บาท   
 สำหรับติดตั้งในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายบริเวณ
ในสวนทุ่งศรีเมืองชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 783 ,000.-บาท ( สืบราคาจัดซื้อตาม
เกณฑส์ืบราคาเดือน มกราคม  พ.ศ.2565)  
                    รวม  16  รายการเป็นเงิน  783,000.-บาท   
 โอนลด 

 หมวดงบกลาง 

 ประเภทเงินสำรองจ่าย   
 ปัจจุบัน ณ วันที่  4 กุมภาพันธ์   พ.ศ.2565  คงเหลือ  42 ,365,493.68.- บาท ขอโอนลด        
783,000.-บาท   คงเหลือ 41,582,494.68.-บาท เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองแทนชุดเดิมที่ชำรุดและไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ หากปล่อยไว้นานอาจเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งาน ดังนั้น สำนักช่างจึงขอโอนลดงบประมาณในการนี้ 
จำนวน  783,000.- บาท    
 รวมรายการโอนลดทั้งหมด 1 รายการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 783,000.-บาท 

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอบคุณค่ะ 

นางบวัหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเรยีนเชิญนะคะ เชิญท่านณัฐวุฒิค่ะ 

นายณัฐวุฒิ       ทองเถาว์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ผมณัฐวุฒิ   ทองเถาว์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
เกี่ยวกับญัตติฯเมื่อสักครู่ ผมยังไม่เห็นเครื่องเล่นชุดใหญ่ จะเป็นตามแบบในรูปหรือไม่ครับ จะเป็นคล้ายๆ
แบบเดิมหรือจะมีแบบใหม่ไปเลยครับ หมายถึงเครื่องเล่นของเด็กผมดูจากในรูปแล้วดูมีขนาดเล็ก จึงอยาก
เสนอผู้บริหารว่าอยากให้มีเครื่องเล่นเด็กขนาดใหญ่กว่าเดิมครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์   มูลสาร    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
            ขอตอบข้อสงสัยท่านสมาชิกครับ ๑.ซื้อใหม่แน่นอน  ๒. แบบที่ท่านสมาชิกถามเป็นแบบใหม่ แต่จะมี
เหมือนเดิมบ้างบางชิ้น ท่านนายกฯไปพิจารณาแล้วเห็นว่าขนาดของเล่นเด็กมีขนาดใหญ่ขึ้น มีความแข็งแรง 
คงทนมากขึ้น ขอบคุณครับ 



๒๘ 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เครื่องเล่นและอุปกรณ์มันจะหลากหลายขึ้น แข็งแรงขึ้น  รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทที่เราซื้อ
จะตอ้งเข้ามาดูแลอย่างน้อย ๑ - ๒ ปี ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสุรางค์ค่ะ 

นางสุรางค์       พรหมประพันธ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุรางค์  พรหมประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ทุ่งศรีเมืองเป็นปอดขนาดใหญ่ให้กับพ่ีน้องประชาชน ในเขตเทศบาล      
นครอุบลราชธานี ร่วมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงอำเภออ่ืนๆด้วย ก็มาใช้บริการที่นี่เยอะ การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก
หรือการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่เท่าที่เห็นก็ชำรุดเยอะและจะเป็นอันตรายต่อพ่ีน้อง
ประชาชน การจัดซื้อครั้งนี้ อยากฝากท่านประธานสภาฯไปยังฝ่ายผู้บริหารว่าการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
ขอให้คำนึงถึงในเรื่องของเครื่องออกกำลังกาย เพราะว่าบางอย่าง บางชนิดไม่เหมาะกับกลางแจ้ง บางอย่าง
จะต้องอยู่ในที่ร่ม จึงอยากฝากผู้บริหารช่วยพิจารณาข้อนี้ด้วย เพ่ือจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทา่นณัฐพัฒน์ต่อเลยค่ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์    ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน์    ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๓ เห็นชอบด้วยที่ทางคณะผู้ริหารได้มีการจัดซื้อเครื่องเล่นใน          
ทุ่งศรีเมือง เพราะเคยได้รับคำร้องทุกข์ว่าใช้การไม่ได้แล้ว จึงอยากขอให้กระจายไปยังชุมชม เช่น ชุมชนวัด    
ท่าวังหิน ชุมชนกุดคูณ เพ่ือให้เด็กๆ แต่ละชุมชนได้มีโอกาสดีดีแบบนี้ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านณัฐวุฒิค่ะ 

นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนท่านประธานสภาฯ ผมณัฐวุฒิ  ทองเถาว์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที ่๒ 

ผมหมายถึง เครื่องเล่นเด็ก อยากให้เน้นความทนทานด้วยนะครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม เรยีนเชิญนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันของมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม 
- สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า 

                     ครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า

ครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี
สมาชิกยกมือ  

- งดออกเสียง/ไม่มี 
 
 



๒๙ 
 
 

ท่ีประชุม   

มีมตอินุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดคา่ครุภัณฑ์ใน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกค่ะ เชิญท่านศักดิ์ปภณค่ะ                                         
นายศักดิ์ปภณ    ภูขามคม    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกทา่น กระผมนายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จากที่ผมได้ลงชุมชน ได้ทราบปัญหาของชุมชน และได้รับคำ
ชมเชยจากพ่ีน้องประชาชน ว่าคณะบริหารของเราที่บริหารในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี นี้ ณ ปัจจุบันทำให้
ความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน เรื่องต่างๆดีขึ้น ผมขอขอบพระคุณแทนพ่ีน้องประชาชน ในสภาแห่งนี้ด้วย 
และอีกหนึ่งเรื่องคือการเก็บขยะ ผมสงสารเจ้าหน้าที่ที่ไปทำการเก็บขยะในบ้านเมืองของเรา ในช่วงเห็นไปเก็บ
ประมาณ ตีสอง ตีสาม เวลาประมาณนี้ การพักผ่อนคงน้อยมาก ผมก็เห็นใจ แต่ช่วงหลังมานี้หลังจาก
ปรับเปลี่ยนแผนผมเห็นมาเก็บขยะประมาณ ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๐.๐๐ น. แผนแรกก็คือช่วงดึก แผนที่สองคือหลัง
ประมาณ ๐๘.๐๐น.เช้าเป็นต้นไป ผมก็เห็นดีด้วยในการปรับแผนการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลฯเรา อกีเรื่อง
หนึ่งคือเจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บขยะ ไม่มีถุงมือถ้าเป็นไปได้ อยากจะฝากท่านประธานสภาไปยังผู้บริหารว่า ถ้าเป็นไป
ได้ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ถุงมือในการเก็บขยะด้วย เพราะมันอาจจะเกี่ยวกับเชื้อโรคที่อาจจะติดมือเรา
ไปด้วย จึงอยากจะฝากถ้าทางฝ่ายผู้บริหารมีงบประมาณเพียงพอ จึงอยากจะให้ซื้อถุงมือให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บ
ขยะด้วย อีกเรื่องหนึ่ง ที่ผมอยากจะฝากในเมืองอุบลฯของเราที่กำลังก่อสร้างและกำลังพัฒนาเมืองอุบลฯของ
เรา อีก ๒ - ๓ ปีข้างหน้า น่าจะเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว ถ้าเป็นไปได้ อีก ๕ ปี หรือ ๑๐ ปีข้างหน้า เมืองอุบลฯ    
ของเราน่าจะมีแพล่องน้ำเหมือนกับเมืองกาญจนบุรี เพราะว่าเมืองอุบลฯของเราเป็นเมืองปลายทาง ผมขอ
เสนอแนวคิดว่า ตลาดใหญ่เราก็เหมาะ ถนนติดริมแม่น้ำเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ จึงขอเสนอสภาแห่งนี้ว่า น่าจะให้
มีแพล่องแม่น้ำ ธุรกิจของเมืองอุบลฯ น่าจะเกิดขึ้นเยอะ ทั้งโรงแรม ที่พัก รวมทั้งร้านอาหารต่างๆ รวมทั้ง      
ไฟแสงสีต่างๆที่เลียบกับฝั่งแม่น้ำมูล ที่กำลังพัฒนาอยู่ขณะนี้ เมืองหรือจังหวัดต่างๆที่อยู่ริมโขง น่าจะสู้จังหวัด
อุบลฯของเราไม่ได้ เพราะของเราเกิดใหม่ และมีการพัฒนาถนนหนทางกว้าง ๒๐ เมตร ทำให้การสัญจรไปมา   
มีความสะดวกสบาย สวยงามมากยิ่งขึ้น ในโอกาสต่อไปผมอยากเสนอผ่านสภาเอาไว้ว่า เป็นไปได้เมืองอุบลของ
เราน่าจะเป็นเมืองทอ่งเที่ยว และเป็นเมืองล่องแพแบบที่ผมเสนอเอาไว้นะครับ ขอบคุณมากครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ / เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร        รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จัดเก็บรถขยะออกรอบแรกประมาณ 
03.00 น ถึง 05.00 น. มันจะเสร็จก่อน ๐6.๐๐น. เป็นรอบแรก ตอนนี้เราได้เพ่ิมรอบเป็น 2 รอบ           
คือ 10.00 น. รอบ 3 ให้ออกอีกบ่าย 16.00 น. สำหรับเก็บตก ก็นำเรียนเพ่ือนสมาชิกว่าถ้ามีขยะตกหล่น      
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ก็สามารถแจ้งมาที่กองสาธารณสุขได้เรามีรถเก็บตกพร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการได้ แต่ตอนนี้ปัญหาของพ่ีน้อง
ประชาชนก็คือว่า รอบเช้ารถขยะเข้าไปถึงประมาณ 05.00 น. ถึง 06.00 น. พ่ีน้องยังไม่เอาขยะออกมา     
ยังไม่ต่ืน ฉะนั้นจึงอยากให้ช่วยกันนำเรียนพ่ีน้องประชาชน ว่าท่านต้องเอาขยะมาไว้แต่ตอนกลางคืน รถขยะ
ผ่านไปแล้วท่านตื่นมาปฏิบัติภารกิจก็ประมาณ 08.00 น. ท่านจึงเอาขยะออกมาไว้หน้าบ้าน ก็เป็นปัญหาเกิด
ความเข้าใจผิด ผมเองก็ได้รับการร้องเรียนว่ารถขยะไม่ไปเก็บ จริงๆแล้วรถขยะผ่านไปแล้ว จึงอยากให้โปรดนำ
ขยะมาไว้หน้าบ้าน จะเป็นถุงดำหรือถังก็จะให้ดำเนินการ จะไม่มีการตกค้างแน่นอน  และตอนนี้ท่านนายกฯให้
นโยบายว่าให้ จากรอบเดียวเป็น 3 รอบ แล้ววันนี้รถขยะก็น่าจะเพียงพอ ในอนาคตก็ไม่น่าจะได้ไปทิ้งไกล
จำนวนรอบก็จะเพ่ิมขึ้น และคิดว่าปัญหาเรื่องความสะอาดน่าจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ วันนี้ก็ได้รับคำชมจาก       
พ่ีน้องประชาชนในเรื่องของการดูแลเรื่องความสะอาด ส่วนในเรื่องของความสะอาดของฟุตบาทที่ มีต้นไม้ขึ้น
แซม ตอนนี้ท่านนายกได้สั่งการให้ท่านรองปรีชาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าเพ่ิมขึ้นจะได้ออกดำเนินการเรื่องของการ
ดูแลฟุตบาท ต้นไม้ที่แทรกขึ้นมาจะได้สะอาด น่าจะมีเครื่องตัดหญ้าซัก 5 ชุด เราก็จะออกทั้ง 5 ชุดก็น่าจะทำ
ให้บ้านเมืองเราคงสบายตา ส่วนในเรื่องของอุปกรณ์นายกเองก็เป็นห่วงก็ได้สั่งการเพ่ิมข้ึน ในเรื่องของการจัดซ้ือ
ถุงมือรองเท้าบูทให้เพิ่มเติม ก็คือว่าผ้ากันเปื้อนที่เป็นพลาสติกแล้วก็แมสพนักงานเราก็มีให้ โดยกองสาธารณสุข
ดูแลเบิกฟรีได้ นายกฯเพ่ิมหมวกให้อีกมันคือความห่วงใย พนักงานของเราก็จัดอยู่ในงานที่เสี่ยง ขอบคุณท่าน
สมาชิกที่เป็นห่วงเป็นใย ก็คิดว่างานรักษาความสะอาดก็คงจะทำได้ดีกว่านี้ ถ้าอุปกรณ์เราจะพร้อมกว่านี้ 
หลังจากท่ีท่านนายกฯอนุมัติแล้ว ในส่วนของเรื่องการตัดแต่งก่ิงต้นไม้ตอนนี้ก็ สำนักช่างกับกองสาธารณสุขก็จะ
ประสานกันในเรื่องการป้องกัน ในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกหรือไปชนกับสายไฟฟ้า อันนี้ก็อยู่ในแผนการ
ดำเนินการ ก็ต้องขอบพระคุณแทนพ่ีน้องประชานที่ท่านสมาชิกช่วยตรวจสอบช่วยกันดูแล ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนเชิญท่านจารึกค่ะ 
นายจารึก     หาพันนา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ กระผม  
นายจารึก หาพันนา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3  ได้รับการร้องเรียนจากพ่ีน้อง
ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ในเรื่องห้องน้ำห้องส้วม ซ่ึงก๊อกน้ำบ้าง โถปัสสาวะ
โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา 2 - 3 สัปดาห์นั้น มีการตรวจ ATK ที่ศาลาจตุรมุขคนภายนอกก็เข้าไปใช้เยอะแยะ
แล้วห้องน้ำห้องส้วมนั้นสกปรกมากพ่ีน้องประชาชนได้ร้องเรียน ร้องขอมาว่าให้ปรับเปลี่ยนแก้ไข ให้ได้ไหมก็ขอ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังผู้บริหารได้แก้ไขด้วยขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง   อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 เรียนเชิญท่านวิเศษค่ะ 
นายวิเศษ     ปากหวาน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ กระผม   
นายวิเศษ ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล เขตเลือกตั้งที่ ๑ คือผมมาจากเดิมทีเป็นผู้บริหารการศึกษา
แล้วก็ตรงกับความคิดของท่านนายกฯพอดี ก็คืออยากจะให้โรงเรียนทั้งหมดของเราทั้ง 5 โรงเรียน ได้คิดได้ไปดู
สภาพภายในของโรงเรียนตัวเอง ว่าโรงเรียนนั้นน่าจะมีความดีเด่นด้านใดเช่นด้านกีฬาด้านดนตรีด้านกิจกรรม
ต่างๆ แต่ก็ไม่ได้ให้หนีจาก 8 สาระ และก็ 1 กิจกรรม หมายถึงว่าการเรียนก็ต้องอยู่ในสายตาเรา ก็ 1 กิจกรรม
แล้วก็ให้ดูตัวเองสภาพตัวเองว่าน่าจะดีเด่นหรือเป็นต้นแบบในด้านใดเช่นโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี เห็นเด่น
ด้านกีฬาก็ให้มุ่งมั่นกีฬาเป็นหลัก เพราะนั้นผู้ปกครองที่มีลูกหลานที่เก่งด้านกีฬาก็จะมุ่งไปทางนั้น โรงเรียนนั้น
หรือเป็นด้านกิจกรรมลูกเสือ  ซึ่งขณะนี้โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ก็จะได้ ท่านผอ.ไพฑูรย์ จำปาพันธ์         
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ซึ่งมีวุฒิทางลูกเสือ 4 ท่อน แล้วก็ผมเองนั้นเห็นว่าต่อไปก็คือโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ก็น่าจะเป็นโรงเรียน
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ซึ่งผมเป็นกรรมการระดับประเทศอยู่จะไปถอดบทเรียน วันที่ 13-17 นี้ก็อยากจะให้     
ทางโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนของเรา เป็นต้นแบบด้านกีฬา ด้านดนตรี การกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอะไรประมาณนี้
ก็เสนอไว้เผื่อท่านมนต์ตรีท่านก็ผู้บริหารการศึกษาเช่นกัน วันนั้นก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ท่านผู้บริหารอีก
หน่อยก็จะครบแล้วครบทั้ง 5 โรงเรียน แล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารแปลงสภาพโรงเรียนของท่านน่าจะเป็นต้นแบบ
ดีเด่นด้านไหนขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง       อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เรียนเชิญท่านศกัดิ์ปภณค่ะ 
นายศักดิ์ปภณ      ภูขามคม      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ     
ทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ อีกเรื่องหนึ่ง
ผมอยากจะเรียนถามว่าอยู่ที่บริเวณของ ศ.อ.ศ.อ.ที่ทำช่องน้ำช่องระบายน้ำจากถนนชยางกูรมาสู่ ถนนแจ้งสนิท
ที่จะลงห้วยม่วง มันมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งรองรับน้ำที่มาจากชยางกูรที่ผมเคยถามไว้ที่มีผักตบชวามีอะไร
เยอะแยะ ตอนนี้เห็นว่ากำลังเอาดินลง ผมอยากถามว่าในอนาคตจะถมใช่ไหมครับหรือหนองน้ำยังคงอยู่ ถ้า
เป็นไปได้ก็อยากเสนอให้มีการถมเพราะว่าเพราะว่าน้ำที่มาจากชยางกูรน่าจะลงที่ท่อลอดเหลี่ยม มาลงห้วยม่วง
ผมก็ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารของเราที่กำหนดแผนเอาไว้ ว่าจะถมพ้ืนที่ตรงนั้นเลยใช่ไหม แล้วก็เป็นที่จอดรถ
มันก็น่าจะดูดี แล้วก็สวยงามอยู่ติดกับโรงแรมของราชภัฏฯ เห็นนำดินส่วนหนึ่งลงไปแล้ว ถ้าเป็นการถมได้ก็จะ
เป็นสิ่งที่ดี ก็จะมีบริเวณสำหรับการจอดรถหรืออะไรต่างๆพ้ืนที่ตรงนั้นผมไม่ทราบว่าเป็นของราชภัฏฯหรือของ
หน่วยงานไหนครับ ในอนาคตนี้เราจะถมหรือจะคงเป็นหนองน้ำ ขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 เรียนเชิญท่านปวริศร์ค่ะ 
นายปวริศร์     ไชยยศ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่
เคารพ กระผมนายปวริศร์ ไชยยศ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล เขตเลือกตั้งที่ ๓ มีเรื่องจะสอบถาม 3 - 4
เรื่อง ในเรื่องแรกก็เกี่ยวกับที่ผมได้ลงชุมชนที่มีการได้รับประสบอุทกภัยน้ำท่วมปีที่แล้ว มีการสอบถามมา
เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือที่ทางเทศบาลฯของเราได้เข้าไปสำรวจพ้ืนที่จริงว่ามีความเสียหายเท่าไหร่ ซึ่งในปัจจุบันนี้
ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปีที่แล้วยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ในส่วนของความช่วยเหลือ ที่เขาต้อง
นำไปซ่อมแซมบ้าน ไปดูแลบ้าน เขาก็ยังรอในส่วนตรงนี้  เพราะว่าเนื่องจากพิษเศรษฐกิจของ covid แล้ว       
ก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้น เขาก็รอเงินในส่วนนี้ พ่ีน้องประชาชนที่ เดือดร้อนจากน้ำท่วมเขาก็เลยฝากให้ผม            
มาสอบถามคณะผู้บริหารว่า เขาจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือตัวนี้เมื่อไหร่ยังไงจากหน่วยงานไหนครับเพราะจะ
ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบต่อไป ข้อที่ 2 ก็เกี่ยวกับถังขยะที่เราเคยได้เอาไปมอบให้ชุมชน แต่ตอนนี้ก็คือมี
ชาวบ้านที่มีความต้องการเพ่ิม เรียนผู้บริหารให้มีการจัดการขยะมาเพ่ิมเติมจากตัวที่เรามอบให้ไปด้วยแล้ว
เพราะว่าตอนนี้มีคนที่ขอเพ่ิมเติมจากจุดต่างๆในเทศบาลฯนี้เยอะมากแล้วก็อยากจะได้ถังที่มันขนาดใหญ่     
มากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าครั้งที่เราจัดให้ล่าสุดมันจะมีขนาดที่เล็กกว่าใบเดิมที่เขาเคยใช้อยู่ ข้อที่ 3 ก็เกี่ยวกับ
จากให้มีหน่วยงานของอ.ส.ม.หรือว่าหัวหน้าหน่วยส่วนของสาธารณสุข ที่เข้าไปควบคุมดูแลเวลาที่มีงานชุมชน
ต่างๆอย่าง เช่น งานขาวดำ มีการรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน ผมอยากให้มีหน่วยงานของเราเข้าไป
ตรวจสอบดูแลให้มีการนำกลับไปทานที่บ้าน หรือว่ามีการใส่ถุง ไม่ให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน          
เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโควิด เพราะตอนนี้มันก็กลับมาระบาดหนักขึ้นในเขตเทศบาล อำเภอเมืองเรามากขึ้นก็ 
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อยากให้มีการขอให้มีการจัดงานแล้วก็ให้คำแนะนำในการที่ว่า ห้ามมีการรวมกลุ่มและสถานที่จัดงาน          
ข้อสุดท้ายก็เกี่ยวกับเราเคยมีการเข้าไปสำรวจหน่วยเฉพาะกิจที่สำรวจว่ามีไฟดับในซอยไหน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
เพราะว่าชาวบ้านก็จะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ในแต่ละซอยว่าเคสนี้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ      
แต่ว่า ณ ปัจจุบันไม่เห็นมีการรายงานแต่ละวัน ก็สงสัยว่าจะมีการทำต่อหรือเปล่าครับ 3 ข้อ 4 ข้อนี้ขอบคุณ
ครับ  
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนเชิญท่านณัฐวุฒิค่ะ 
นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่านกระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เมื่อสักครู่นี้           
ในระเบียบวาระที่ 3 ที่เราพิจารณากันเกี่ยวกับตลาดน้อย ได้สังเกตว่าภารกิจของเราค่อนข้างมากเหลือเกิน     
จึงอยากจะเสนอท่านประธานสภาเพ่ือส่งต่อไปยังท่านผู้บริหารว่า จะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะศึกษา
เกี่ยวกับการมอบพ้ืนที่ตลาดของเราให้เอกชนเขาเข้าไปบริหารจัดการ เขาจะได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเรา แล้ว
ก็ลดปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ เพราะผมสังเกตแล้วว่าตลาดเอกชนที่ไหนเขาก็สามารถทำได้ดีกว่า       
ตามเมืองใหญ่ๆ ถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะเป็นตลาดหนองบัว หรือไม่ก็ตลาดทยาประศาสน์ เราก็มีหน้าที ่เพียงแต่
ไปเก็บขยะให้เขาเท่านั้น อยากจะเสนอท่านผู้บริหารพิจารณาดู  เกี่ยวกับความเป็นไปได้ และก็เร็วๆนี้เกี่ยวกับ
ถนนคนเดินที่ผมได้ข่าวมาว่าท่านผู้บริหารอยากจะไปจัดที่ริมแม่น้ำมูล ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเสนอท่าน
ผู้บริหารเอาตลาดตัวนี้เสนอให้เอกชนไปบริหารจัดการแล้วเราก็เก็บค่าตอบแทนของเราเพ่ือลดปัญหาอะไร
หลายๆอย่าง จากปัญหาที่เราจัดถนนคนเดินมา ในสมัยที่แล้วเราจะสังเกตว่า ถ้าหลายท่านยังจำกันได้เราย้าย
ตลาดถนนคนเดินหลายที่มากประมาณ 2 - 3 จุด เพราะมีปัญหา นอกจากมีปัญหาในจุดที่จะขายแล้ว ยังมี
ปัญหากับชาวบ้านที่เราไปตั้งตลาดถนนคนเดินแถวนั้น  คือร้องเรียนการปิดทางเข้าทางออกการใช้ไฟฟ้า    
ปัญหาขยะและที่สำคัญก็ในสมัยที่แล้วที่ทำตลาดถนนคนเดิน ในอดีตที่ผมยังเป็นสมาชิกอยู่ก็ได้รับข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาด มีการไปเช่าล็อคเยอะๆแล้วก็เอามาปล่อยกัน มีกองกำลังอิสระดูแลตลาด    
คือมียามส่วนตัว ซึ่งไปเดินตลาดก็ต้องไปเจอกับพวกนี้ ซึ่งมันเป็นบรรยากาศไม่ดีเป็นมาเฟียตลาดก็เลยอยากจะ
เสนอประธานสภาฯเพ่ือส่งต่อไปยังท่านผู้บริหารว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะมอบเอกชนบริหาร
จัดการเอง เรื่องที่ 2 เรื่องปัญหาความปลอดภัย เมื่อสัปดาห์ก่อนก็เป็นข่าวดังทั้งประเทศเลยเทศบาลนครอุบล
ของเราถนนริมมูลมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ทำร้ายวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่มานั่งเล่นบริเวณริมแม่น้ำมูลของเรา ซึ่งเมือ่ดู
จากข้อมูลข่าวแล้วก็คือไม่ได้รู้จักกัน  เพียงแต่ว่าหมั่นไส้หรืออะไรก็แล้วแต่  ก็ไปทำร้ายวัยรุ่นกลุ่มนั้น 
นอกจากนั้น ริมแม่น้ำมูลข้างล่างที่เราทำสันเขื่อนของเราไม่รู้ว่ามีถุงยางเกลื่อนกลาด ซึ่งไม่รู้ว่าไปทำอะไรกัน 
ไลฟ์สดหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบก็อยากจะให้ทางผู้บริหารเล็งถึงปัญหาความปลอดภัยเพ่ิมกล้อง เพ่ือเวลาจะทำ
อะไรกันก็เกรงใจกล้องหน่อย และสังคมเราก็จะน่าอยู่มากขึ้น ก็อยากจะนำเรียนท่านประธานสภาฯเพ่ือส่ง
ต่อไปยังท่านผู้บริหารขอบคุณครับ  
นางบวัหลวง   อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนเชิญท่านพชรค่ะ 
นายพชร    โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่านกระผมนายพชร โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ต่อเนื่องจาก  
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ท่านณัฐวุฒิ กระทูถ้ามของท่านจารึก เรื่องตลาดน้อยอันนี้เป็นกรณีศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรา
ก็คือจากที่ท่านรองนายกชี้แจงไป การที่เราเก็บค่าเช่าได้ล้านกว่าบาท แต่ว่าต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการต่อ
สัญญาเช่าเกือบๆร้อยล้าน ไม่ว่าจะพิจารณาในมิติไหนๆ การต่อสัญญาก็ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนใน     
เขตเทศบาลโดยรวมของเรา เพราะว่างบประมาณเกือบร้อยล้าน อย่างที่ได้ชี้แจงไปแล้วเรามีความจำเป็นต้อง
นำงบประมาณไปจัดการในเรื่องสาธารณประโยชน์แล้วก็สาธารณูปโภคให้พ่ีน้องในเขตเทศบาลได้อย่างมหาศาล
แล้วก็ในอีกแง่หนึ่ง ในแง่ของผู้ประกอบการในตลาดด้วยถ้าเราเป็นคนจัดการดูแลตลาดเทศบาลเราต้องแบกรับ
ค่าเช่าถึงปีละ 20 - 30 ล้าน ทำให้เทศบาลอาจจะมีความจำเป็นต้องพิจารณา ขึ้นค่าเช่าจากผู้ประกอบการ
การที่เรามอบให้กรมศาสนา ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เป็นผู้ทำตลาดแล้วก็ให้เขาเก็บค่าเช่าจากผู้ประกอบการก็
อาจจะในกรณีที่เขาเป็นเจ้าของสถานที่ เขาไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทำให้การเก็บค่าเช่าอาจจะยืดหยุ่นได้
มากกว่าเราเป็นคนทำ น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการมากกว่าและก็อย่างเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐมีหน้าที่สนับสนุนภาคเอกชนให้ทำธุรกิจได้อย่างเสรี แล้วก็ไม่ให้ภาครัฐ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการแข่งขันกับเอกชนอย่างที่ท่านณัฐวุฒิเสนอในตลาดอ่ืนๆในเขตเทศบาลเรา  กรณีให้ก็
อยากให้เสนอให้ทางฝ่ายบริหารพิจารณาเป็นเคสๆไป ว่าในจุดไหนที่เราต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเยอะ อาจจะ
ไม่เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนหรือว่าในจุดไหนเราเป็นผู้ดูแลเองอาจจะดีกว่าประหยัด    เสนอให้ฝ่าย
บริหารพิจารณาตลาดสดในเขตเทศบาลเรา ขอบคุณาครับ  
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนเชิญท่านณัฐพัฒน์ค่ะ 
ร.อ.ต. ณัฐพัฒน์    ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ   
ทุกท่าน กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ เมื่อสักครู่   
กระผมได้ยินท่านณัฐวุฒิ  ได้พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสงบของแม่น้ำมูล ผมก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเรา
มี หน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาลเรา ควรจะมีจุดตู้ยามหรือว่าอาจจะเป็น ศูนย์ที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยอยู่ในบริเวณริมแม่น้ำมูล เพ่ือเป็นจุดบริการประชาชนหรือนักท่องเที่ยวมันมีประโยชน์หลายอย่าง 
เช่น เกิดมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทหรือเหตุการณ์อะไรก็ช่างที่มันไม่ดีประชาชนจะได้เข้ามาขอรับความ
ช่วยเหลือจากจุดรักษาความสงบหรือจุดบริการประชาชนตรงริมแม่น้ำมูล ผมขอเสนอว่าในอนาคตเราควรจะมี
ตู้ยามหรือจุดรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาลไปอยู่ที่ริมแม่น้ำมูล ถ้ามีเหตุการณ์ว่าเกิดมีคนตกน้ำหรือว่า
อุบัติเหตุทางน้ำ อะไรต่างๆ เจ้าหน้าที่รักษาความสงบของเทศบาลจะได้เข้าไปช่วยเหลือทันที หรือมีวิทยุสื่อสาร
ที่จะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพ่ือมาระงับเหตุต่างๆในโอกาสต่อไปผมขอนำเสนอเรื่องนี้ขอบคุณ
ครับ 
นางบวัหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอาทิตยค์่ะ 
นายอาทิตย์  คูณผล     เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาทิตย์  คูณผล  
เลขานุการนายกเทศบาลนครอุบลราชธานี ท่านนายกฯได้มอบหมายให้ผมชี้แจงอยู่สามเรื่อง เรื่องที่ ๑        
เรื่องของตรงบริเวณ ม.ราชภัฏ ที่ท่านจารึกได้ให้ข้อเสนอแนะ เรื่องที่ ๒ เรื่องค่าตอบแทนความเสียหายชดเชย
น้ำท่วมนั้นกระผมขออนุญาตให้ท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ชี้แจง เรื่องที่ ๓ เรื่องข้อเสนอแนะ
ต่างๆของท่านสมาชิกหลายๆท่าน เรื่องแรกคือตรงบึงแถวบริเวณ ศ.อ.ศ.อ. ตรงนั้นจะเป็นบึงที่ให้นักศึกษาทำ
กิจกรรมเกี่ยวกับลอยกระทง ถามว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของผู้ใด พ้ืนที่บริเวณนี้เท่าท่ีทราบ 



๓๔ 
 
นั้นเป็นของ ศ.อ.ศ.อ. ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทาง ม.ราชภัฏ ประโยชน์ของพ้ืนที่บริเวณนี้ที่ใช้อยู่           
ณ ปัจจุบันนี้จะเป็นแก้มลิงในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมทางด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
และในสมัยที่ท่านรจนาเป็นนายกฯ ตอนนั้นผมเป็นปลัดเทศบาลที่นี่ ก็ได้มีการวางท่ อขนาดใหญ่ข้างถนน     
แจ้งสนิทเชื่อมกับห้วยม่วงตอนนี้ไม่ทราบว่ายังใช้การได้หรือไม่นะครับ แล้วที่ท่านสมาชิกได้ถามว่าถ้าเราจะถม
ตรงนี้นั้นได้หรือไม่ ตามความเห็นส่วนตัวของผมผมคิดว่าคงจะดำเนินการไม่ได้เพราะพ้ืนที่ตรงนี้มันเป็นพ้ืนที่           
ศ.อ.ศ.อ. ถ้าเราจะดำเนินการอย่างไรเราก็ต้องไปขอรับความเห็นชอบกับทาง ศ.อ.ศ.อ. ด้วย สำหรับเรื่องนี้ทาง
คณะผู้บริหารจะดำเนินการหารือกับทาง ศ.อ.ศ.อ. ต่อไป ถ้าคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ท่านได้ทราบในโอกาส
ต่อไปครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของตลาดน้อยที่ท่านสมาชิกได้กรุณาให้ข้อคิดว่าพ้ืนที่ตรงนี้นั้นจะให้เอกชน
ดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ กรรมสิทธิ์ของพ้ืนที่ตรงนี้นั้นเป็นของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเราไม่ มี
กรรมสิทธิ์ตรงนี้เราจึงดำเนินการตรงนั้นไม่ได้ หลังจากท่ีมติของสภาได้ผ่านว่าให้ผู้บริหารนี้ไม่ต้องต่อสัญญาก็คง
จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป ทีนี้เรื่องของบริเวณแม่น้ำมูลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพ้ืนที่ของ
เทศบาลที่เป็นบริการสาธารณะอย่างที่ท่านสมาชิกเสนอว่า ควรจะมอบให้เอกชนดำเนินการ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่อง
ของหลักการบริการจัดการบ้านเมืองตรงที่ว่ากิจการอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเอกชนมีศักยภาพที่จะจัดการได้   
รัฐก็ส่งเสริมเรื่องนี้อยู่ก็ให้ไปดำเนินการ ทีนี้นโยบายของคณะผู้บริหารสอดคล้องกับแนวคิดของท่านเมื่อสักครู่  
ว่าถ้าหากว่าเอกชนมีศักยภาพและสามารถดำเนินการได้เราก็จะดำเนินการ และในเรื่องต่อไปผมขออนุญาตให้
ท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมค่ะ 
นางสุจิตรา      นามพิทักษ์    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสุจิตรา  นามพิทักษ์  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนกรณีบ้านเรือน
เสียหาย เป็นการใช้งบประมาณในส่วนของงบทดลองราชการซึ่งเป็นงบฯจากส่วนกลาง ซึ่งขั้นตอนของการ
ทำงานก็คือจะต้องผ่านที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. ถึงจะไปสู่ขั้นตอนของที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. อีกทีหนึ่ง และขณะนี้ก็อยู่
ในช่วงของการนำเข้าที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. ซึ่งเมื่อวานก็ได้ประชุมไปแล้วส่วนหนึ่งประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ 
พรุ่งนี้จะมีการประชุม ก.ช.ภ.อ. ต่ออีกคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะแล้วเสร็จแล้วนำเข้าที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. อีกทีหนึ่ง    
แต่ส่วนหนึ่งในเรื่องของการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในครั้งนี้ตั้งแต่เราเริ่มสำรวจมาได้ทำความเข้าใจกับพ่ีน้อง
ประชาชนในเรื่องของการสำรวจ ซึ่ งเราได้ถ่ายภาพเพ่ือนำเสนอที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ.               
ในขณะเดียวกันพ่ีน้องประชาชนสามารถซ่อมแซมบ้านเรือนได้เลยไม่ต้องรอเงินตรงนี้ เพราะว่ามันต้องเข้าสู่ที่
ประชุมหลายส่วน หลายขั้นตอน โดยปกติที่ผ่านมาจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน ขออนุญาต
นำเรียนค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอัมพลค่ะ 
นายอัมพล  ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล  ทองพุ 
ปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จากที่ได้รับฟังในระเบียบวาระอ่ืนๆจากท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้นำปัญหาต่างๆของพ่ีน้องประชาชนมาอภิปรายในสภาเพ่ือพิจารณา ซึ่งผมเอง         
ซ่ึงมีฐานะผู้นำนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บริการพ่ีน้องประชาชนก็พอที่จะได้รับ
ทราบปัญหาที่ท่านเสนอต่อสภาแห่งนี้ จึงอยากขอนำเรียนว่าปัญหาต่างๆที่ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะนั้น  



๓๕ 
 
บางปัญหาเราก็ได้ดำเนินการไปส่วนหนึ่ง กระผมขอนำเรียนว่าเรื่องปัญหาห้องน้ำสาธารณะทุ่งศรีเมือง เมือ่วัน
สองวันที่ผ่านมา ท่านนายกฯได้แต่งตัง้ผมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณางบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก
ส่วนกลางเป็นรางวัลธรรมาภิบาลหรือว่ารางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งงบประมาณของ               
ปีพ.ศ.๒๕๖๓ เราได้มา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อการประชุมที่ผ่านมานั้นเราก็ได้มีมติว่าเราจะนำเงิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ไปแก้ไขปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะทุ่งศรีเมือง ซึ่งผมให้ทางสำนักช่างไปสำรวจออกแบบ
เพ่ือที่จะปรับปรุงให้ห้องน้ำสาธารณะทุ่งศรีเมืองของเรานั้นทำอย่างไรมันถึงจะไม่สกปรก ถึงแม้ว่างบประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท อาจจะไม่เพียงพอแต่ก็ได้ฝากไปแล้วว่าในการสำรวจออกแบบนั้นถ้ามันใช้งบประมาณ
มากกว่านั้นเราก็ใช้งบในส่วนนี้ดำเนินการไปก่อน แต่ถ้ามีงบอื่นเพ่ิมเติมมาหรือเราจำเป็นต้องโอนงบประมาณก็
ให้เสนอเข้ามาเพ่ือที่จะให้ห้องน้ำแห่งนี้มันสะอาด ซึ่งเราก็มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์เหมือนกันและก็ได้เห็น
ปัญหานี้เหมือนกัน ซึ่งตรงนี้เรากำลังจะดำเนินการแก้ไข และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการศึกษาซึ่งเราก็เคยมี
แนวคิดเหมือนกันว่าก็คือโรงเรียนในพ้ืนที่ทั้ง ๕ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง รวมเป็น ๘ แห่ง สิ่ง
แรกท่ีเราคิดก็คือว่าทำอย่างไรจะให้สถานศึกษาทั้ง ๘ แห่งนั้นจะสามารถมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน หลักการตรง
นี้ก็คือว่าถ้ามาตรฐานทุกโรงเรียนใกล้เคียงกัน ผู้ปกครองที่อยู่ในเขตบริการนั้นๆก็จะได้นำบุตรหลานไปเรียนที่
ที่ใกล้ที่สุด แต่ที่ผ่านมานั้นยังมีสถานศึกษาที่มาตรฐานอาจจะยังไม่ใกล้เคียงกันทำให้ผู้ปกครองต้องส่งบุตร
หลานไปเรียนโรงเรียนอ่ืนซึ่งไกลกว่า ซึ่งหลักการตรงนี้เราก็ได้มีการดำเนินการในส่วนหนึ่งก็คือเราได้ให้ทุก
สถานศึกษา เวลามีกิจกรรมต่างๆเดิมทีกีฬาสีจะมีแข่งเฉพาะของในโรงเรียน ซึ่งช่วงหลังเราก็ให้มีการจัด
กิจกรรมกีฬาของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลฯต่อเนื่องกันมาสองสามปีแล้ว และในเรื่องของวันครูเดิม
ทีเราไปร่วมกับทาง อบจ. ซึ่งก็มีแค่ครูไม่กี่คนที่ไปร่วม ซึ่งตอนหลังเราก็ได้การจัดกิจกรรมวันครูโดยจัดอบรม
และมีพิธีน้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันครู ซึ่งเราก็ได้จัดต่อเนื่องกันมา และที่สำคัญเวลามีการประเมินอะไร
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประเมินโรงเรียนพระราชทานหรืออะไรก็ตาม เรามีแนวทางอยากจะให้ทุกโรงเรียนมา
ช่วยกัน ไม่ใช่ว่าประเมินของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งแล้วก็มีแต่บุคลากรในโรงเรียนนั้นทำ อย่างน้อยๆการมา
ช่วยกันทำจะได้เรียนรู้ว่าโรงเรียนนี้มีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และที่สำคัญ
คุณครูเมื่อจัดกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆผมคิดว่ามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนก็จะใกล้เคียงกันนะครับ นี่คือ
สิ่งที่เราได้ดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ๓ - ๔ ปี ที่อยู่ทีนี่ และการสร้างจุดเด่นก็เคยคุยเหมือนกันนะ
ครับว่าสภาพแวดล้อมหรือศักยภาพของแต่ละโรงเรียนนั้นๆมีจุดเด่นอย่างไร ก็เคยคุยกันอย่างเช่น โรงเรียน
เทศบาล ๓ ก็น่าจะเป็นเรื่องของกีฬาอะไรอย่างนี้นะครับ จึงขอนำเรียนว่าเราได้ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ สำหรับ
ในเรื่องของอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งท่านผู้บริหารก็ได้ใส่ใจในเรื่องนี้อยู่แล้ว เวลาพ่ีน้องประชาชนมี
ความเดือดร้อน ซึ่งอุทกภัยทีผ่่านมา ซึ่งทางเทศบาลโดยท่านผู้บริหาร ก็ได้มอบให้ท่านธรธรรม์ได้ดูแลในเรื่องนี้ 
ท่านก็ได้สั่งกำชับให้สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำลดแล้ว ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการสำรวจคว าม
เสียหายและการที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาในตรงนี้หรือว่าการเยียวยาตรงนี้นั้นมันมีขั้นตอนคือปกติ
งบประมาณเราจะมีอยู่สองส่วน ๑.ก็คือจากเทศบาลเอง ส่วนนี้เทศบาลสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณลงไป
แก้ไขปัญหาหรือว่ากรณีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ยกตัวอย่างเช่นเวลาน้ำท่วมเราก็จัด งบของเทศบาลลงไป
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ในการเยียวยาหลังน้ำลดโดยเฉพาะถ้าจังหวัด
ประกาศภัยพิบัติออกมาแล้วจะต้องส่งรายละเอียดความเสียหายต่างๆของพ่ีน้องประชาชนไปของบประมาณ
จากส่วนกลางเราไม่สามารถที่จะจัดงบประมาณตรงนี้ลงไปซ้ำซ้อนได้ ทีนี้การของบประมาณตรงนี้ค่อนข้างจะ
มีขั้นตอนพอสมควร นอกจากเราดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเสนอไปที่ ก.ช.ภ.อ. แล้วก็ไป 
ก.ช.ภ.จ. กว่าจะได้งบประมาณมา แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราได้มีการเร่งรัดในการดำเนินการในเรื่องนี้ครับ และ
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพ่ีน้อง อสม. ที่ดูแลตามชุมชนต่างๆที่มีการรวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามท่ีมีการ 



๓๖ 
 
รวมกลุ่มกันเยอะๆ ตรงนี้จะฝากทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้ดูแลพ่ีน้อง อสม. ให้กำชับกัน
ต่อไป และอีกเรื่องหนึ่ งเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ตรงนี้ต้องยอมรับว่าในเขตพ้ืนที่ เทศ บาลนคร
อุบลราชธานีของเรานั้นมีไฟฟ้าสาธารณะเยอะที่สุดถ้าเปรียบเทียบในจังหวัด ฉะนั้นโคมไฟเหล่านี้มันติดตั้งอยู่
กลางแจ้งมันจึงมีการชำรุดแทบทุกวัน จริงๆแล้วก็มีพ่ีน้องประชาชนรายงานเข้ามาผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ
ที่เรามี ฝ่ายบริหารก็ได้ลงไปแก้ไขโดยทันทีซึ่งก็ได้ทำเต็มที่ครับ และก็ขอฝากกับสำนักการช่างให้ดำเนินการ
สำรวจพ้ืนที่อีกทีหนึ่งครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องหนองน้ำสาธารณะตรงบริเวณ ศ.อ.ศ.อ. ซึ่งตอนนี้เรากำลัง
ดำเนินการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่แบบท่อเหลี่ยมผ่านจากถนนชยางกูรตรงหน้าอีซูซุข้ามมาศูนย์
วิทยาศาสตร์แล้วผ่านสถาบันการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเมื่อวันจันทร์ผมได้มีโอกาสแวะลงไปดูปรากฎว่าทำได้
ประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ แล้ว ในสัญญาระบุว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมแต่ดูแล้วคงไม่น่าจะเสร็จทันสัญญา 
และเห็นว่าตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามก็คือมีการถมบางส่วนที่เป็นหนองน้ำสาธารณะตรงนั้น ที่ถมก็เพราะ
จะไล่น้ำตรงนั้นเพราะเราจะต้องทำรางตัวยูขนาดใหญ่ตรงนั้นมาเชื่อมต่อกับจุดที่เราเคยวางท่อข้ามถนน    
แจ้งสนิทไว้ตรงนั้น ซึ่งผมคิดว่าโครงการนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะสามารถรับน้ำจากฝั่งตะวันออกถนนชยางกูร
ทั้งหมดแถวบริเวณโลตัสจนถึงรั้วกองบินมาลงตรงนั้น ผมคิดว่าน่าจะช่วยระบายน้ำที่จะมาตรงหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เดียวซึ่งเดิมทีมันระบายไม่ทัน ซึ่งตรงนี้ผมเองก็ได้เป็นตัวแทนไปติดต่อประสานงานกับ
ทางศูนย์วิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษานอกโรงเรียน ก่อนที่ท่านจะได้อนุญาตผมก็ไปหลายครั้งซึ่งเราก็
ได้รับอนุญาตจากทั้งสองสถาบัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการไปวางท่อในพ้ืนที่ของเขาเราก็มีข้อตกลงต่างๆว่าดินจะ
เอาไว้ตรงไหนอย่างไร ซึ่งถ้าโครงการตรงนี้แล้วเสร็จมันก็จะเป็นถนนลัดระหว่างแจ้งสนิทกับชยางกูร และจาก
ที่สอบถามทางสถาบันนั้นเขาปิดประมาณสี่ทุ่ม ได้ทั้งการระบายน้ำและเส้นทางใหม่ครับ เรื่องสุดท้ายเรื่อง
ศูนย์บริการประชาชนที่ท่านเป็นห่วงโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำมูลซึ่งผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ฝ่ายบริหารมี
แนวคิดที่จะย้ายสำนักงานจากที่นี่ไปตลาดใหญ่ ผมคิดว่าถ้าเราไปตรงนั้นก็น่าจะมีห้องใดห้องหนึ่งที่ดูแลในเรื่อง
ของความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน กราบขอบพระคณุครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชญิท่านพชรค่ะ 
นายพชร     โหตระไวศยะ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพชร  โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขออนุญาตเพ่ิมเติมอีกสักเล็กน้อย เห็นว่าเทศบาลของ
เรามีโครงการที่ได้ร่วมกับกลุ่ม NFT กรุงเทพ และกลุ่ม NFT อุบล ได้จัดงานศิลปะตามจุดต่างๆในเขตเทศบาล
ของเรา ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าเทศบาลเรามีการปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ๆที่ กำลังเป็นกระแส
ในตอนนี้ จึงอยากฝากไปยังผู้บริหารว่าอยากให้ทางฝ่ายผู้บริหารพิจารณาศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่น 
Block chain หรือว่า NFT ซึ่งมันจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น การรับฟังความ
คิดเห็นของพ่ีน้องประชาชนเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีตัวกลางและคอ่นข้างจะโปร่งใส และที่สำคัญที่สุดคือ
การนำมาใช้ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลของเรา กราบขอบพระคุณครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบพระคุณในทุก
ข้อความห่วงใยของท่านสมาชิก ในทุกเรื่องเดี๋ยวทางผู้บริหารจะนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ให้เอกชนเข้ามาดูแลเรื่องตลาดหรือถนนคนเดินของเรา ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเยียวยาเรื่องเงินน้ำท่วมหรือ 



๓๗ 
 
เรื่องการศึกษาในโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลฯเราต้องยกระดับขึ้น แต่จะไปทางด้านไหนจะขอดูอีกทีหนึ่ง   
แต่โดยส่วนตัว ดิฉันอยากมุ่งเน้นไปด้านสายอาชีพและด้านกีฬา และยังมีอีกหลายๆเรื่องที่จะพัฒนาต่อจากนี้
และทำเรื่องใหม่ๆอีกเพ่ือให้เกิดการพัฒนาให้เทศบาลของเราดียิ่งขึ้น อีกหลายๆโครงการที่กำลังคิดกันออกมา
ว่าจะดูแลพ่ีน้องในเขตเทศบาลฯของเราอย่างไร ในที่รกร้างหลายๆที่เราได้มีการดำเนินการในการคุยกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่มีประโยชน์นำมาพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์กับเทศบาล
ของเราไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยว ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็ได้มีการคุยกันอยู่นะคะ 
ขอบพระคุณค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่/ไม่มี เมื่อไม่มีดิฉันก็ขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและหัวหนา้ส่วนการงานทุกท่าน ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
 

****ปิดประชุมเวลา 12.๔๕ น.***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
วันพฤหัสบดีที่   ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
   วันอังคารที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดหนองยางร้าง 
                                          (ตลาดสดเทศบาล ๒ ตลาดน้อย) (กระทู้ถามโดยนายจารึก หาพันนา)  
         ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี    
                                          พ.ศ.๒๕๖๕  และ กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  

                                          พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑) 
ที่ประชุมมติเห็นชอบมติที่ประชุมสภา 

๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี่แจง 

     ๔.๓   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                           หมวดค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  

        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักการช่าง) 

        ที่ประชุมมีมติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

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

                                    (นายอัมพล  ทองพุ) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 



๓๙ 
 

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

 

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

 
 

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

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

 
 

                           (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (นางสาวอรสิรา   โชคววิัฒนวนิช) 
                            สมาชกิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา

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

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

 

 


