รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
.............................
ผูมาประชุม
๑. นายเฉลิมพล
๒. นายเกริกชัย
๓. นายชาญณรงค
๔. นายไพฑูรย
๕. นายฤทธิสรรค
๖. นางอําไพวรรณ
๗. นายประสงค
๘. นายไพฑูรย
๙. น.อ.บุญมี
๑๐. นายชัยโรจน
๑๑. นายอัมพล

มั่งคั่ง
ผองแผว
ชลการ
บุญพุทธ
เทพพิทักษ
เปรมภิรักษ
จันจําปา
พรหมสอน
สุปรียชาติ
สินธุพุฒิพงศ
ทองพุ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผูไมมาประชุม
๑. นายภพ

ภูสมปอง

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ลากิจ)

-

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นางสาวสมปรารถนา
นายประชา
นายยอดยุทธ
นายชัยยงค
นายนพพร
นายเจษฎา
นางกิมรวย
นายกฤชพล
นางเดือนลอย
นางศิริวรรณ
นายนเรต
นายศรัณย
นายทองพูน

วิกรัยเจิดเจริญ
กิจตรงศิริ
เดชรุงเรือง
โคตะสิน
เตชาวิวัฒนบูลย
ชังอิน
แปนทอง
เมืองเหนือ
คําแดงสด
วิชัยโย
ศรีเมือง
ศรีเมือง
เอิบสุข

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
ผูอํานวยการสํานักการชาง
หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
นายชางไฟฟาชํานาญงาน

๒.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

นายปญญา
นายประสิทธิ์
นายวัฒนา
นายวิษณุ
นางสาวภัสรา
นางสุพศิ ศรี
นางสมลักษณ
น.ส.ณัฐปภัสร
นางณภัสนันท
นายพิศาล
นางพิมพนภัส
นางเสาวลักษณ
นายเสรี
นางสุบิน
น.ส.เบญจรงค
น.ส.วิยะดา
นางพัชนีพร
นางสุภาภรณ
นางอรอินทร
นางภัททิยาภรณ
นายพงศธร
นายเจนณรงค
นายสุรศักดิ์
นายชัยยันต
นางสาวดวงใจ
นายอนุชติ

ทองสรรค
สิทธิคุณ
สมลา
สุระชัย
สวัสดิ์กลุ
ถิระพัฒน
บุญณพัฒน
ฏปวรนันท
วงศลา
ดีพรอม
ภัทรกอพงศสขุ
กันธิยา
ทองเลิศ
สุรสิทธิ์
แสงสุกวาว
หวังชนะ
ปรีดสี นิท
บรรเรืองทอง
ไชยแสง
ใครบุตร
โชติมานนท
นามมณี
สุระวงศ
จันลองคํา
สุพจนนิตภิ ักดี
อัปกาญจน
……………………………………

รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง
วิศวกรโยธาชํานาญการ
วิศวกรโยธาชํานาญการ
วิศวกรโยธาชํานาญการ
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
รก.ผอ.สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักวิชาการคลัง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง
นักวิชาการพัสดุ
ผอ.สวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม
(แทน)ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบ ล
(แทน)ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
(แทน)ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร

(แทน)ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ
(แทน)ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นิติกรชํานาญการ
หัวหนางานเลขานุการสภา
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยทีส่ อง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๓.
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

เพื่อทราบ
- เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการที่ไดรับงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

เพื่อพิจารณา
๔.๑ ญัตติ ขออนุมตั ิใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ (สํานักการชาง)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
๔.๒ ญัตติ ขออนุมตั ิโอนเงินงบประมาณรายจายไปตัง้ จายเปนรายการใหม
หมวดคาครุภัณฑ คาทีด่ ิน และสิ่งกอสรางในงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนคร
อุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

อื่นๆ

.........................................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ เมื่อครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ
ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยทีส่ อง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
ตามที่ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน
นั้น
อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ ง แก ไ ขเพิ่ มเติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข อ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ไดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ใน
วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
(นายเฉลิมพล มัง่ คัง่ )
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๔.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเปดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําปพ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอ ไปเปนระเบีย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รับ รองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ วันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว
และมีทานใดจะขอแกไขขอความสวนไหนเชิญครับ / เชิญทานบุญมีครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ กระผม น.อ.บุ ญ มี สุ ป รี ย ชาติ สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี มีขอความที่ขอแกไขในหนาที่ ๑ ชื่อทานรองประธานสภาฯ ทานยืนยันใหใชคาํ หนาวา
นายหรือยศครับ
นายเกริกชัย ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมขอคํานําหนาเปน “นาย” ครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอแกไขในหนาที่ ๓ ลําดั บที่ ๓๙. จ.อ.นนท ธวัช ทาศิริ ถ าเป นยศทหารอากาศก็จะอา นว า
จาอากาศเอก ถ าเปนยศทหารเรือก็ จะอ านวาจ าเอก ตองมี (ร.น.) คือ“ราชนาวี”หรือไม ก็ใชคําเต็ มว า
“จาเอก” ในหนาที่ ๕ จากที่ผมขอแกไขในยศของผม ในรายงานการประชุมความหมายยังไมครอบคลุมตอง
ใชคําวา “ใหแกไขจาก นาย เปน น.อ. หรือ นาวาอากาศเอก ก็ได ครับ จากที่ผมเคยเปนนายทหารฝา ย
บริการและมีประสบการณ ในเรื่องการบันทึกรายงานการประชุมเปนเรื่องที่มีประโยชนและมีความสําคัญ
มาก ในอนาคตขางหนาถามีการตรวจสอบขึน้ มา ในการอภิปรายของฝายบริหารและฝายสภาฯจะเปนภาษา
พูดเมื่อเราถอดจากเทปมาตองถอดเทปออกมาและเขียนรายการประชุมใหเปนภาษาทางราชการ ถาเปน
ศัพทเทคนิค ถาผูบันทึกไมเขาใจใหถามเจาตัวใหความหมายตรงกัน ขอบคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ให ฝา ยเลขานุการสภาฯ ให รับ ไปปรับ ปรุง แก ไขด ว ยครับ ถ าไม เ ข า ใจให ป รึกษาท าน น.อ.บุญ มี
สุปรียชาติ

๕.
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายอัมพล ทองพุ
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในเรื่องการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ กระผมไดกําชับ
เจาหนาที่แลววา ในสมัยกอนในการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ตองจดทุกคําพูด ของผูอภิปราย
เนื่องจากเปนความประสงคของทางสภาฯ แตปจจุบันผมไดกําชับแลววาคําพูดในสภาฯเปนภาษาพูดใน
การจดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯใหปรับเปลี่ยนใหเ ปนภาษาราชการใหถูกตองแตค วามหมายไม
เปลี่ ยนไปจากเดิ ม และในส ว นของการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ทา นสามารถแก ไขให ถูก ต อง
สมบูรณ ก็ขอนําเรีย นแนวทางการปฏิบัติที่ผมไดดําเนินการ ในฐานะที่ผ มเปนเลขานุการสภาฯ ใหทาน
สมาชิกไดรับทราบครับผม
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีทานใดจะขอแกไขอีกไหมครับ / ถามีผมจะขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป
พ.ศ.๒๕๖๒ วันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

เพื่อทราบ (ถามี)

นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเรื่องเพื่อทราบ / เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการที่ไดรับ
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีการประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยไดมีการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ในสวนโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณของงบประมาณรายจายประจําป

๖.
งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ งบประมาณจากเงิ น สะสม ในป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ฝายคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี นั้น
เพื่อ ให สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ได รับ ทราบผลการดํา เนินโครงการที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณในป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว า งเดื อนตุล าคม พ.ศ.๒๕๖๑ – วั นที่ ๒๐ มิถุ นายน
๒๕๖๒) จึง ขอรายงานผลการดําเนินโครงการต อสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ดิฉั นขอมอบให กอง
วิชาการและแผนงานเปนผูชี้แจงคะ
นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ดิฉันนางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ที่ไดรับงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แจก
ทุกทา นแล ว จะรายงานผลการดําเนินงานออกเปน ๓ ส วน ในเอกสารหมายเลข ๑ จะเปนงบประจํา ป
พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการที่เราไดรับทั้งหมด ทั้งหมด ๑๒๔ โครงการ , ยังไมไดดําเนินการ ๒๖ โครงการ , จัดทํา
ราคากลาง ๕ โครงการ , ขออนุมัติโครงการ ๑๑ โครงการ , อยูในขั้นตอนพัส ดุทั้งหมด ๑๐ โครงการ , มี
ยกเลิก ๔ โครงการ , แลว เสร็จ ๔๘ โครงการ , อื่นๆ ๑๙ โครงการ ถึง ณ วันที่ ๒๗ มิถุน ายน ๒๕๖๒
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกทาน
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมเสนอใหทําเปนกราฟวงกลม จะเขาใจไดงายขึ้น จะไดเทียบคิดเปนเปอรเซ็นตจะดูงายกวา ทาน
ไปเตรียมขอมูลแลวนํามาสรุปตอนทายการประชุมสภาฯ นะครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ ญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกบั
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ (สํานักการชาง)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา ๔.๑ เชิญทานนายกฯ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนท านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่ อแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงคจะ
ขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนและเพื่อดําเนินการตามภารกิจ
อํานาจหนาที่ ใหค รอบคลุ ม ซึ่ง ปจจุ บั นเทศบาลนครอุ บลราชธานีมีย อดเงิ นสะสมที่ นํา ไปใชไดค งเหลื อ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จํานวน 241,074,099.47 บาท (สองรอยสี่สิบเอ็ด ลานเจ็ด หมื่นสี่พัน
เกาสิบเกาบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)
ดังนั้น เพื่อใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบีย บฯ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได
จัดทําโครงการเพือ่ ขออนุมัตใิ ชจายเงินสะสม จํานวน 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,240,000 บาท

๗.
(สิบสามลานสองแสนสี่หมื่นบาทถวน) เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคก รปกครองสว นทองถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. ๒๕61
ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ข ององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตล ะประเภทตาม
ระเบียบแลว
(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอย
ละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภั ย
เกิดขึ้น
(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้
ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
เหตุผล
เพื่อใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของและเพื่อแกไขปญหาความ
เดื อดรอนใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอํานาจหนาที่ ซึ่งโครงการที่เสนอขอรับ
งบประมาณเปนโครงการที่รวบรวมมาจากปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลผานชองทาง
ตางๆ เชน เวทีประชาคม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ คํารองทั่วไป และนโยบายของ
รัฐบาล ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดจัดทําโครงการดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานคุณภาพ
ชีวิต จํานวน 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,240,000 บาท ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 2 และชยางกูร 2 งบประมาณ 3,900,000 บาท
2. โครงการกอสรางโรงสูบน้ําซอยชยางกูร 10
งบประมาณ 1,400,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําชุมชนวังทอง
(ชวงซอยอุบล-ตระการ 11.1 - ซอยอุบลตระการ 13)
งบประมาณ 7,940,000 บาท

๘.
รายละเอียดโครงการฯ จํานวน 3 โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการดังกลาว
ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โดยโครงการที่ ๑ ขอมอบใหนายวัฒนา
สมลา วิศวกรโยธาชํานาญการ เปนผูชี้แจงคะ
นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชํานาญการ
กราบเรีย นทา นประธานสภาฯและท านสมาชิกผู ท รงเกี ย รติ ทุ กทา น กระผมนายวั ฒนา สมลา
วิศวกรโยธาชํานาญการ ขอชี้แจงโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1
๑. โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบระบายน้ํ า ซอยชยางกู ร 2 และซอยชยางกู ร 2.1 งบประมาณ
3,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเป นค าปรับปรุง ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 กอสรา งท อ
ระบายน้ํา คสล. Ø 1.20 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ความยาวไมนอยกวา 375 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เปนไปตามหลักการที่เราคุยกันไวก็คือถาทอเมนขนาดเทาไหรก็ใหทอที่ไปเชื่อมตอกับทอเมนเทากัน
ตอไปใตพื้นขางลางเราจะไดไมตองไปปรับปรุงใหมอีกในอนาคต ฝาทอที่เรากําลังจะกอสรางใหมขอใหทําสิ่ง
กีดขวางบอกใหชัดเจน ประชาชนจะไดรูวามีการกอสรางใหมีสัญลักษณเตือนหนอย / มีสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายหรือไม /ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 2
และซอยชยางกูร 2.1 งบประมาณ 3,900,000 บาท โปรดยกมือขึน้ / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมตั ิใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร ๒
และซอยชยางกูร 2.1 งบประมาณ 3,900,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 2 และ
ซอยชยางกูร 2.1 งบประมาณ 3,900,000 บาท

นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชํานาญการ
ตอไปเปนโครงการที่ 2. โครงการกอสรางโรงสูบน้ํา ซอยชยางกูร 10 งบประมาณ 1,400,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคากอสรางโรงสูบน้ํา ซอยชยางกูร 10 กอสรางโรงสูบน้ําพรอมติด ตั้งเครื่องสูบน้ํา
ขนาด ไมนอยกวา 30 แรงมา จํานวน 2 ชุด และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

๙.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เราจะสรางสิ่งปลูกสรางบนทางสาธารณะไดหรือไม มีกฎหมายเกีย่ วของอะไรบาง เชิญ นิติกรครับ
นายสุรศักดิ์ สุระวงศ นิติกรชํานาญการ
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก กระผมนายสุรศักดิ์ สุระวงศ นิติกรชํานาญการ
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองสวนทองที่ พ.ศ.๒๔๕๗ มาตรา ๑๒๒ นายอําเภอมีหนาที่รวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการดูแลรักษาและ คุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน และสิ่งซึ่งเปน สาธารณประโยชนอื่นอันอยูในเขตอําเภอ นายอําเภอและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชที่ดินตาม วรรคหนึ่ง เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
ผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัตติ ามประมวลกฎหมายที่ดินและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีขอพิพาท
หรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะรวมกันดําเนินการหรือ
ฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูดําเนินการ ก็ใหมีอํานาจกระทําได ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกําหนด
หลักเกณฑเปนแนวปฏิบัติดวยก็ได คาใชจายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามใหจายจาก
งบประมาณขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ใหเราดําเนินการใหถูกตองโดยการขออนุญาตทานผูวาราชการจังหวัด อุบลราชธานี นาจะใชเวลา
ประมาณ ๑ เดือน แลวคอยเอามาเขาอี กรอบหนึ่ง ใหถอนโครงการนี้ไปกอนดีหรือไมครับ / เชิญทา น
สมาชิก
นายฤทธิสรรค เทพพิทกั ษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภาที่ เ คารพและ ท า นสมาชิ ก ผู ท รงเกีย รติ กระผมนายฤทธิ ส รรค
เทพพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ในฐานะที่เปนนายอําเภอทองที่มีหนาที่ในการดูแ ล
ทองที่สานประโยชนรวมกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น อยากจะนําเรียนวามีหลายโครงการที่เทศบาล
นครอุบลราชธานี ไดดําเนินการในที่ส าธารณะในหลายพื้นที่แลวไมไดใหนายอําเภอเสนอความเห็นดวย
อาจจะไมถูกตอง และในการดําเนินการใชที่ส าธารณะประโยชนนั้น ไดมีห นังสือสั่ งการที่วาการอําเภอ
ผูวาราชการจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่ น วาการใชที่สาธารณประโยชน ถาขาราชการหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะดําเนินการใดๆกับที่สาธารณประโยชน แลวไมไดดําเนินการตามระเบียบ
ใหดําเนินการทางวินัยกับเจาหนาที่ที่ไมไดปฏิบัติตามระเบียบโดยถูกตองครับ ขอบคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ใหดําเนินการตามหลั กระเบี ย บกฎหมายดีก วา เพราะกอ นที่จะอนุมัติงบประมาณตางๆ เหลา นี้
ความพรอมในเรื่องตางๆ ตองรอยเปอรเซ็นต จะไดไมมีปญหาทีหลังใหทานนายกฯถอนโครงการนี้ออกไป
กอนแลวดําเนินการใหเรียบรอยแลวคอยนําเขาใหมครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูท รงเกียรติ ดิฉันขอถอนโครงการที่ 2. โครงการ
กอสรางโรงสูบน้ํา ซอยชยางกูร 10 งบประมาณ 1,400,000 บาท

๑๐.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานนายกฯขอถอนโครงการกอสรางโรงสูบน้ํา ซอยชยางกูร 10 ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอนโครงการกอสรางโรงสูบน้ํา ซอยชยางกูร 10 งบประมาณ
1,400,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหถอนโครงการกอสรางโรงสูบน้ํา ซอยชยางกูร 10 งบประมาณ
1,400,000 บาทโปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหถอนโครงการกอสรางโรงสูบน้ํา ซอยชยางกูร 10 งบประมาณ 1,400,000 บาท

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ 3. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําชุมชนวังทอง (ชวงซอยอุบล – ตระการ
11.1 – ซอยอุบล - ตระการ 13) ขอมอบให นายวิษณุ สุระชัย วิศวกรโยธาชํานาญการ เปนผูช ี้แจงคะ
นายวิษณุ สุระชัย
วิศวกรโยธาชํานาญการ
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก กระผมนายวิษณุ สุระชัย วิศวกรโยธาชํานาญการ
3. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําชุมชนวังทอง (ชวงซอยอุบล-ตระการ 11.1- ซอยอุบล-ตระการ
13) งบประมาณ 7,940,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบระบายน้ําชุมชนวังทอง (ชวงซอยอุบล – ตระการ 11.1 – ซอย
อุบล - ตระการ 13) รื้อถอนทอระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. พรอมบอพักเดิม กอสรางทอระบายน้ํ า
ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. – 1.00 ม. พรอมบอพัก ความยาว รวมไมนอยกวา 1,250 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนอุบล – ตระการ ใชทอขนาด Ø ๑.๕๐ม. เราจะปรับปรุงทอเมนใหมีข นาด Ø ๑.๒๐ ม. ทอที่
เราจะนําไปเชื่อมตอขนาด Ø ๑ ม. ตามหลักการที่เราคุยกันไว ที่อยากใหทําก็คือทอเมนเทาไหรทอจะ
นําไปเชื่อมตอตองมีขนาดเทากัน เราตองการขยายพื้นที่รับน้ําใตดินใหมากที่สุด ทําไมไมทําขนาดทอให
เทากันไปเลยคือทอเมน ๑.๒๐ ม. ใหทอที่มาเชื่อมตอมีขนาดเทากับทอเมน / เชิญทานสมาชิกครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมน.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ในคราวประชุมสภาฯที่ผานมานั้นไดมีขอตกลงในที่ประชุมแลววาถามีการ
ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถาขนาดของทอเมนเทาไหร ทอที่เชื่อมตอกับทอเมนตองมีขนาดเทากันทั้งหมด
ขอบพระคุณครับ

๑๑.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานประสงค ครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯผูท รงเกีย รติทุกท าน กระผมนายประสงค
จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จากแบบที่ทานออกแบบมากับหลักการของเราที่ตกลง
กันไว กว างขนาด ๐.๖๐ ม. เลยลดจากหลักการที่เราวางไวเ หลือนอยลง ผมอยากจะเรีย นถามว า ๑.
ปริมาณน้ําในพื้นนั้นมีปริมาณความรุนแรงขนาดไหน ๒. ผิวจราจรถาเปดกวางมากขึ้นจะเกิดปญหากับการ
สัญจรไปมาของพี่นองประชาชนใช หรือไมในระหว างการกอสรางใชหรือไม และที่ท านออกแบบมาจะ
สามารถแกไขปญหารองรับความเจริญของชุมชนไดยาวนานแคไหนครับ ขอบคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเลขานุการฯ
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายอัมพล ทองพุ เลขานุการ
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการนี้เดิมปญหาเวลาฝนตกน้ําจะทวมตลอด จะตองใชเครื่องสูบน้ํา
เราจึงใชกลองมาเช็คระดับทัง้ หมดจากถนนเสนอุบล – ตระการ เขาไปในซอย ระดับผิวถนนไมตางกันมาก
ตางกันไมเกิน ๐.๕๐ ม. ถาเราเอาทอขนาดเดียวกับถนนดานหนา เวลาปริมาณน้ําไมเยอะน้ําอาจจะไหล
ยอนเพราะระดับผิวถนนใกลเคียงกัน จึงสรุปวาใหขอบทอดานบนเทากันกับถนนใหญ แตดานหลังใหทอ
เล็กลง นาจะแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนได
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือทัง้ สองฝง ฝง หนึง่ ขนาดทอระบายน้ํา Ø ๑ ม. อีกฝงขนาดทอระบายน้ํา ๐.๖๐ ม. นาจะพอรับน้ํา
ไดมสี มาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติทปี่ ระชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําชุมชนวังทอง
(ชวงซอยอุบล-ตระการ 11.1 - ซอยอุบล-ตระการ 13) งบประมาณ 7,940,000บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมตั ิใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําชุมชนวังทอง
(ชวงซอยอุบล-ตระการ 11.1 - ซอยอุบล-ตระการ 13) งบประมาณ 7,940,000บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําชุมชนวังทอง
(ชวงซอยอุบล-ตระการ 11.1 - ซอยอุบล-ตระการ 13) งบประมาณ 7,940,000บาท

๑๒.
๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดิน และสิ่งกอสรางในงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมหมวดคาครุภัณฑ คาที่ดิน และสิ่งกอสรางในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เชิญนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง “ญัตติ” ขออนุมตั โิ อนเงินงบประมาณ
รายจายไปตัง้ จายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดนิ และสิง่ กอสรางในงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่ เ ทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ได ป ระกาศใช ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 เมื่อวั นที่ 10 ตุ ล าคม 2561 และไดมี การบริห ารการเบิ ก จ า ยงบประมาณไปแล ว นั้น
เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี มีภารกิจหนาที่และความจําเปนหลายประการที่จะตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง แตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติมีจํากัดไมสามารถดําเนินการไดครบถวน สมบูรณครอบคลุม
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ จึงมีความจําเปนที่จะตองโอนงบประมาณรายจายประจําปจากรายการที่ยังไมมี
ความจําเปนที่จะดําเนินการหรือจากรายการที่ไมไดดําเนินการมาใชจายในรายการที่สํานัก/กองตางๆ มี
ความจําเปนตองดําเนินการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น
พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 3 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชนสูงสุด เปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ และเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตาม
อํานาจหนาที่ ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไป
ตั้งจายเป นรายการใหม หมวดค าครุภัณฑ ค า ที่ดิ นและสิ่ง กอสรา งในงบประมาณรายจายประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน
15 รายการ

๑๓.
เป นเงิ น 9,222,600 บาท และโอนลดงบประมาณรายจ ายประจําป จํ านวน ๑๗ รายการ เป นเงิน 9,222,600 บาท
ดังรายละเอียดดังนี้
รายละเอี ยดรายการที่เสนอขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้ งจ ายเปนรายการใหม หมวด
คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสรางในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
สํานักปลัดเทศบาล ฝายบริหารงานทั่วไป
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1. คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 47,000 บาท สําหรับหองนายกเทศมนตรี (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2. คาโตะทํางาน (ผูบริห าร) จํ านวน 10 ตัวๆ ละ 13,000 บาท รวมเปนเงิน 130,000 บาท
สําหรับคณะผูบริหารเทศบาล (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
3. คาเกาอี้ทํางาน (ผูบริหาร) จํานวน 10 ตัวๆ ละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน 50,000 บาท
สําหรับคณะผูบริหารเทศบาล (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
4. คาชุดรับแขก จํานวน 8 ชุดๆ ละ 26,200 บาท รวมเปนเงิน 209,600 บาท
ประกอบดวย - โซฟารับแขก ขนาด 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว
- โซฟารับแขก ขนาด 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว
- โตะกลาง จํานวน 1 ตัว
สําหรับคณะผูบริหารเทศบาล (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
สํานักการชาง งานบริหารทั่วไป
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
5. ค าโต ะทํา งานสํ าหรั บพนักงานเทศบาล (ผูบ ริห าร) จํานวน 1 ตั ว เปน เงิน 13,000 บาท
สําหรับตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชางที่โอน(ยาย)มาดํารงตําแหนง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)
6. ค าเก าอี้ ทํา งานสํา หรับ พนัก งานเทศบาล (ผูบ ริห าร) จํา นวน 1 ตั ว เป นเงิ น 5,000 บาท
สําหรับตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชางที่โอน(ยาย)มาดํารงตําแหนง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)
7. คาโตะทํางานสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 6,000 บาท สําหรับตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชีที่จะโอน(ยาย) มาใหม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
8. คาเกาอี้ทํางานสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 10,000 บาท
สําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีที่จะโอน(ยาย) มาใหมและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเดิมในงาน
การเงินและบัญชี (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
9. คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 42,300 บาท สําหรับสํานักการชางจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด (จัด ซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

๑๔.
งานไฟฟาถนน
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
10. คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน
2 เครื่องๆ ละ 42,300 บาท รวมเปนเงิน 84,600 บาท สําหรับสํานักการชางจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่อง
เดิมที่ชํารุด (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ประเภทครุภัณฑสํารวจ
11. คาเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พรอมอุ ปกรณ จํานวน 1 ชุด เปนเงิ น
1,375,500 บาท สํา หรับ งานวิศ วกรรม สํา รวจขอมูล โครงสรางพื้นฐานการก อสราง/ปรับปรุง เพื่อ
นําเขาสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหดีและคุมคามากยิ่งขึ้น (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
12. ค ากล องสํา รวจแบบประมวลผลรวม จํา นวน 2 ชุด ๆ ละ 310,000 บาท รวมเป นเงิ น
620,000 บาท สําหรับงานวิศวกรรม สํารวจขอมูลโครงสรางพื้นฐานการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อนําเขาสู
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหดีและคุมคามากยิ่งขึ้น (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
13. ค ากลองระดับอัตโนมัติ กํ าลั งขยาย 32 เท า จํ านวน 2 ชุดๆ ละ 52,700 บาท รวมเป นเงิ น
105,400 บาท สําหรับงานวิศวกรรม สํารวจขอมูลโครงสรางพื้นฐานการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อนําเขาสู
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหดีและคุมคามากยิ่งขึ้น (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
14. ค าเครื่ องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติ ดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บี ที ยู
จํานวน 1 เครื่อง เป นเงิ น 24,200 บาท สําหรับ สํานักการช างจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเดิ มที่ชํ ารุด
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
15. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมบริเวณลํารางขางสวนสาธารณะบูรพานอก เพื่อกอสรางทอ
ลอดเหลี่ย ม ขนาด 4.00 x 3.00 ม. ความยาวไมนอยกว า 120 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาล เปนเงิน 6,500,000 บาท เพื่อใหการระบายน้ําไดรวดเร็ว ไมใหเกิดปญหาน้ําทวมขังบริเวณ
โดยรอบสวนสาธารณะ
รวมรายการโอนเงิ น งบประมาณรายจ ายไปตั้ ง จายเป น รายการใหม จํ านวน 15 รายการ
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,222,600 บาท
โอนลด
สํานักปลัดเทศบาล ฝายบริหารงานทั่วไป
หมวดคาใชสอย
1. คา ใช จา ยในโครงการการจั ด การเลือ กตั้ง งบประมาณอนุมั ติ 4,000,000 บาท ป จจุบั น
คงเหลือ 3,499,058 บาท ขอโอนลด 3,200,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 299,058 บาท
เนื่องจากขณะนี้ยังไมมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบ ริหารทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผู บ ริห ารท องถิ่ น พ.ศ.๒๕๖๒ และยั ง ไมเ ป น ที่ แ น ชัด ว า จะมีก ารเลื อกตั้ง ดั ง กล าวในห ว ง
ระยะเวลาใด และเปนที่คาดการณวาการจัดการ

๑๕.
2. เลือกตั้งอาจไมทันปงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงยังไมจําเปนตองใชงบประมาณในการจัดการเลือกตัง้
ที่ตั้งงบประมาณไว
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมวดคาวัสดุ
2. ค า วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล อ ลื่ น งบประมาณอนุ มั ติ 700,000 บาท ป จ จุ บั น คงเหลื อ
432,870.91 บาท ขอโอนลด 200,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 232,870.91 บาท เนื่องจากได
ประมาณการคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตั้งแตเดือนมิถุนายน-กันยายน 2562 จํานวน 4 เดือนๆ ละ
58,000 บาท เปนเงิน 232,000 บาท สามารถเบิกจายไดถึงสิ้นปงบประมาณ ดังนั้นจึงขอโอนลด
จํานวน 200,000 บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
3. ค า ตอบแทนพนั ก งานจ า ง รายการเงิ น เดื อ นพนั ก งานจ า งทั่ ว ไป งบประมาณอนุ มั ติ
16,533,800 บาท ปจจุบันคงเหลือ 4,๖๓๑,๕55.76 บาท ขอโอนลด 450,000 บาท คงเหลือเปน
เงิ น 4,1๘๑,๕55.76 บาท เนื่อ งจากงบประมาณดัง กล าวได ตั้ งตามกรอบอัตรากํ าลั งสามป จํานวน
162 อัตรา ซึ่งในระหวางเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562 เบิกจายจํานวน 153 อัตรา เดือนละ
1,377,000บาท รวม 3 เดื อ น รวมเป น เงิ น 4,131,000 บาท ดั ง นั้ น จึง ขอโอนลด จํ า นวน
450,000 บาท
สํานักการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
4. คาโตะสแตนเลสพรอมมานั่ง แบบพับเก็บได งบประมาณอนุมัติ 1,200,000 บาท ปจจุบัน
คงเหลื อ 905,600 บาท ขอโอนลด 305,600 บาท คงเหลือ 600,000 บาท เนื่องจากรายการ
ดั ง กล า ว ตั้ ง ไว เ พื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ ให กั บ โรงเรี ย นเทศบาลบู ร พาอุ บ ล จํ า นวน ๕๐ ชุ ด ๆ ละ
12,000 บาท เป นเงิ น ๖๐๐,๐๐๐ บาทและโรงเรีย นเทศบาล ๒ หนองบั ว จํานวน ๕๐ ชุ ด ๆ ละ
12,000 บาท เปนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และสําหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ไดดําเนินการจัดซื้อครบ
จํานวนตามวัตถุประสงคเรียบรอยแลว ทําใหมีเงินเหลือจายจํานวน ๓๐๕,๖๐๐ บาท ดังนั้นจึงขอโอนลด
จํานวน ๓๐๕,๖๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
5. คารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่ องยนต สู ง สุ ด ไม ต่ํ ากว า 90 กิ โ ลวั ต ต งบประมาณอนุ มั ติ 1,288,000 บาท ป จ จุ บั นคงเหลื อ
102,000 บาท ขอโอนลดทัง้ จํานวน 102,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 0 บาท เนื่องจากรายการดังกลาว
เปนเงินเหลือจายจากการจัดซื้อเรียบรอยแลว
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
หมวดคาใชสอย
6. ค าใช จายในโครงการจั ด งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือ ไฟ แขง เรือยาว และลอยกระทง
งบประมาณอนุมัติ 338,700 บาท ปจจุบันคงเหลือ 65,038 บาท ขอโอนลด 65,000 บาท คงเหลือ
เปนเงิน 38 บาท เนื่องจากรายการดังกลาวเปนเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว

๑๖.
สํานักการชาง งานไฟฟาถนน
หมวดคาใชสอย
7. คาจางเหมาบริการ งบประมาณอนุมัติ 1,631,800 บาท ปจจุบันคงเหลื อ 217,800 บาท
ขอโอนลด 82,800 บาท คงเหลือเปนเงิน 135,000 บาท เนื่องจากสํานักการชางไดกันเงินงบประมาณ
ที่จะใชจายไวแลว จึงมีงบประมาณคงเหลือและไมมีความประสงคจะใชงบประมาณอีก
งานบําบัดน้ําเสีย
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
8. ค า ตอบแทนพนั ก งานจ า ง รายการเงิ น เดื อ นพนั ก งานจ า งทั่ ว ไป งบประมาณอนุ มั ติ
756,000 บาท ปจจุบันคงเหลื อ 216,106.45 บาท ขอโอนลด 54,000 บาท คงเหลือ เป นเงิ น
162,106.45 บาท เนื่องจากงบประมาณดังกลาวไดตั้งตามกรอบอัต รากําลังสามป โดยแต ละเดือ น
เบิกจายในอัตราเดือนละ 54,000 บาท คงเหลือตองเบิกจายอีก 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2562)
รวมเปนเงินที่จะตองจาย 162,000 บาท ดังนั้นจึงขอโอนลด จํานวน 54,000 บาท
หมวดคาใชสอย
9. คาบํารุงรักษาและซอมแซม รายการคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหส ามารถใชงาน
ได ต ามปกติ งบประมาณอนุ มั ติ 100,000 บาท ป จจุ บั น คงเหลื อ 100,000 บาท ขอโอนลด
30,000 บาท คงเหลื อ เป นเงิ น 70,000 บาท เนื่ อ งจากสํ า นั ก การช า งได ป ระมาณการกั น เงิ น
งบประมาณไวแลว จึงเปนเงินเหลือจายที่สามารถโอนลดได
หมวดคาวัสดุ
10. ค าวั ส ดุ ย านพาหนะและขนส ง งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท ป จจุ บั นคงเหลื อ
75,360 บาท ขอโอนลด 32,200 บาท คงเหลือเปนเงิน 43,160 บาท เนื่องจากสํานักการชางได
ประมาณการกันเงินงบประมาณไวแลว จึงเปนเงินเหลือจายที่สามารถโอนลดได
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
11. เงิ นเพิ่ม ต า งๆ ของพนั กงานจ า ง งบประมาณอนุมั ติ 294,600 บาท ป จจุ บัน คงเหลื อ
129,146.67 บาท ขอโอนลด 71,000 บาท คงเหลื อ เป น เงิ น 58,146.67 บาท เนื่ อ งจาก
งบประมาณดั งกล า วได ตั้ ง ตามกรอบอั ต รากํ า ลั ง สามป โดยแต ล ะเดื อนเบิ ก จ า ยในอั ต ราเดื อนละ
19,080 บาท คงเหลือตองเบิกจายอีก 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2562) รวมเปนเงินที่จะตองจาย
57,240 บาท ดังนั้นจึงขอโอนลด จํานวน 71,000 บาท
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
หมวดคาตอบแทน
12. ค าเช าบ าน งบประมาณอนุ มัติ 255,600 บาท ปจจุ บันคงเหลือ 136,100 บาท ขอโอนลด
90,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 46,100 บาท เนื่องจากเปนเงินเหลือจายจากที่พนักงานเทศบาลที่ใชสิทธิได
โอน(ยาย) ไปดํารงตํ าแหนงแหงใหม และมีพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย ไมใชสิทธิเบิกเนื่องจากได หมด
สัญญาการเชาซื้อแลว
13. เงิ น ช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร งบประมาณอนุ มั ติ 90,900 บาท ป จจุ บั น คงเหลื อ
76,850 บาท ขอโอนลด 60,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 16,850 บาท เนื่องจากพนักงานเทศบาลที่
ใชสิทธิไดโอน(ยาย) ไปดํารงตําแหนงแหงใหม และคงเหลือพนักงานที่ใชสิทธิเพียง 3 ราย รวมเปนเงินที่
จะตองจาย 6,650 บาท ดังนั้นจึงขอโอนลด จํานวน 60,000 บาท

๑๗.
หมวดคาใชสอย
14. คาจางเหมาบริการ งบประมาณอนุ มัติ 543,000 บาท ป จจุ บันคงเหลื อ 211,200 บาท
ขอโอนลด 211,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 200 บาท เนื่องจากสํานักการชางไดกันเงินงบประมาณที่
จะใชจายไวแลว จึงมีงบประมาณคงเหลือและไมมีความประสงคจะใชงบประมาณอีก
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทค อนกรีต ซอยสุข าอุปถัมภ 9 งบประมาณอนุมัติ
3,100,000 บาท ป จจุ บั นคงเหลื อ 3,100,000 บาท ขอโอนลดทั้ ง จํ า นวน 3,100,000 บาท
คงเหลื อเปน เงิน 0 บาท เนื่องจากรายละเอีย ดที่ป รากฏในเทศบัญ ญัติ ง บประมาณรายจายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีพื้นที่มากกวาพื้นที่ที่สามารถกอสรางไดจริง
16. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยแยกถนนชลประทาน – ทาบอ (ขาง
บานเลขที่ 89/4) งบประมาณอนุมัติ 449,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 449,000 บาท ขอโอนลดทั้ง
จํานวน 449,000 บาท คงเหลือ เปนเงิน 0 บาท เนื่องจากไมไดดํา เนินการกอ สราง เพราะได รับงบ
พัฒนาจากจังหวัดอุบลราชธานีแลว
17. โครงการปรั บ ปรุ ง พื้นทางเดิ น – ลู วิ่ ง รอบสวนสาธารณะทุ งศรี เ มื อง งบประมาณอนุมัติ
720,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 720,000 บาท ขอโอนลดทั้งจํานวน 720,000 บาท คงเหลือเปนเงิน
0 บาท เนื่องจากไมไดดําเนินการกอสราง เพราะไมสามารถหาผูรับจางได ราคากลางสูงกวางบประมาณใน
เทศบัญญัติฯ
รวมรายการโอนลดทั้งหมดจํานวน 17 รายการ เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,222,600 บาท
เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติข อมอบใหเจาหนาที่สํานักการชางเปนผู
ชี้แจง
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นางสาวภัสรา สวัสดิก์ ลุ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุ กทาน ดิฉันนางสาวภัสรา สวัสดิ์กุ ล
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ ขอชี้แจงรายการโอนลดดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล ฝายบริหารงานทั่วไป
หมวดคาใชสอย
1. คาใชจายในโครงการการจัด การเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ 4,000,000 บาท ปจจุบัน
คงเหลือ 3,499,058 บาท ขอโอนลด 3,200,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 299,058 บาท เนื่องจาก
ขณะนี้ยังไมมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
และยังไมเปนที่แนชัดวาจะมีการเลือกตั้งดังกลาวในหวงระยะเวลาใด และเปนที่คาดการณวาการจัด การ
เลือกตั้ งอาจไมทันป งบประมาณ ๒๕๖๒ จึงยังไมจําเปนตองใชงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งที่ตั้ ง
งบประมาณไว

๑๘.
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมวดคาวัสดุ
2. ค า วั ส ดุ เ ชื้ อเพลิ ง และหล อลื่ น งบประมาณอนุมั ติ 700,000 บาท ป จจุบั นคงเหลื อ
432,870.91 บาท ขอโอนลด 200,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 232,870.91 บาท เนื่องจากได
ประมาณการคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตั้งแตเดือนมิถุนายน-กันยายน 2562 จํานวน 4 เดือนๆ ละ
58,000 บาท เปนเงิน 232,000 บาท สามารถเบิกจายไดถึงสิ้นปงบประมาณ ดังนั้นจึงขอโอนลด
จํานวน 200,000 บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
3. ค า ตอบแทนพนั ก งานจา ง รายการเงิ น เดื อ นพนั ก งานจ า งทั่ ว ไป งบประมาณอนุ มั ติ
16,533,800 บาท ปจจุบันคงเหลือ 4,๖๓๑,๕55.76 บาท ขอโอนลด 450,000 บาท คงเหลือเปน
เงิน 4,1๘๑,๕55.76 บาท เนื่องจากงบประมาณดังกลาวไดตั้งตามกรอบอัตรากําลังสามป จํานวน 162
อั ต รา ซึ่งในระหว างเดื อนกรกฎาคม – เดื อนกันยายน 2562 เบิ กจ ายจํ า นวน 153 อั ตรา เดื อนละ
1,377,000 บาท รวม 3 เดื อน รวมเป นเงิ น 4,131,000 บาท ดั งนั้ น จึ ง ขอโอนลด จํ านวน
450,000 บาท
สํานักการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
4. คาโตะสแตนเลสพรอมมานั่ง แบบพับเก็บได งบประมาณอนุมัติ 1,200,000 บาท ปจจุบัน
คงเหลือ 905,600 บาท ขอโอนลด 305,600 บาท คงเหลือ 600,000 บาท เนื่องจากรายการ
ดังกลาว ตั้งไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อใหกับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน ๕๐ ชุดๆ ละ 12,000
บาท เปนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาทและโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จํานวน ๕๐ ชุดๆ ละ 12,000 บาท เปน
เงิ น ๖๐๐,๐๐๐ บาท และสํ า หรั บ โรงเรีย นเทศบาลบู รพาอุบ ล ได ดํ า เนินการจั ด ซื้ อครบจํานวนตาม
วัตถุประสงคเ รีย บรอยแล ว ทําใหมีเงินเหลือจายจํ านวน ๓๐๕,๖๐๐ บาท ดังนั้นจึงขอโอนลด จํานวน
๓๐๕,๖๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
5. คารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต งบประมาณอนุมัติ 1,288,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 102,000
บาท ขอโอนลดทั้งจํานวน 102,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 0 บาท เนื่องจากรายการดังกลาวเปนเงิน
เหลือจายจากการจัดซื้อเรียบรอยแลว
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
หมวดคาใชสอย
6. คาใชจายในโครงการจัด งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ แขงเรือยาว และลอยกระทง
งบประมาณอนุมัติ 338,700 บาท ปจจุบันคงเหลือ 65,038 บาท ขอโอนลด 65,000 บาท คงเหลือ
เปนเงิน 38 บาท เนื่องจากรายการดังกลาวเปนเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว

๑๙.
สํานักการชาง งานไฟฟาถนน
หมวดคาใชสอย
7. คาจางเหมาบริการ งบประมาณอนุมัติ 1,631,800 บาท ปจจุบันคงเหลือ 217,800 บาท
ขอโอนลด 82,800 บาท คงเหลือเปนเงิน 135,000 บาท เนื่องจากสํานักการชางไดกันเงินงบประมาณ
ที่จะใชจายไวแลว จึงมีงบประมาณคงเหลือและไมมีความประสงคจะใชงบประมาณอีก
งานบําบัดน้ําเสีย
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
8. ค า ตอบแทนพนั ก งานจ า ง รายการเงิ น เดื อ นพนั ก งานจ า งทั่ ว ไป งบประมาณอนุ มั ติ
756,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 216,106.45 บาท ขอโอนลด 54,000 บาท คงเหลื อเปนเงิ น
162,106.45 บาท เนื่องจากงบประมาณดัง กลาวไดตั้ งตามกรอบอัตรากําลังสามป โดยแตล ะเดือน
เบิกจายในอัตราเดือนละ 54,000 บาท คงเหลือตองเบิกจายอีก 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2562)
รวมเปนเงินที่จะตองจาย 162,000 บาท ดังนั้นจึงขอโอนลด จํานวน 54,000 บาท
หมวดคาใชสอย
9. คาบํารุงรักษาและซอมแซม รายการคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหส ามารถใชงาน
ไดตามปกติ งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 100,000 บาท ขอโอนลด 30,000
บาท คงเหลือเปนเงิน 70,000 บาท เนื่องจากสํานักการชางไดประมาณการกันเงินงบประมาณไวแลว
จึงเปนเงินเหลือจายที่สามารถโอนลดได
หมวดคาวัสดุ
10. ค าวั ส ดุ ย านพาหนะและขนส ง งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท ป จจุ บั นคงเหลื อ
75,360 บาท ขอโอนลด 32,200 บาท คงเหลือเปนเงิน 43,160 บาท เนื่องจากสํานักการชางได
ประมาณการกันเงินงบประมาณไวแลว จึงเปนเงินเหลือจายที่สามารถโอนลดได
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
11. เงินเพิ่มตา งๆ ของพนักงานจา ง งบประมาณอนุมัติ 294,600 บาท ปจจุบันคงเหลื อ
129,146.67 บาท ขอโอนลด 71,000 บาท คงเหลื อ เป น เงิ น 58,146.67 บาท เนื่ อ งจาก
งบประมาณดังกลาวไดตั้งตามกรอบอัตรากําลังสามป โดยแตละเดือนเบิกจายในอัตราเดือนละ 19,080
บาท คงเหลือตองเบิกจายอีก 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2562) รวมเปนเงินที่จะตองจาย 57,240 บาท
ดังนั้นจึงขอโอนลด จํานวน 71,000 บาท
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
หมวดคาตอบแทน
12. คาเชาบาน งบประมาณอนุมัติ 255,600 บาท ปจจุบันคงเหลือ 136,100 บาท ขอโอนลด
90,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 46,100 บาท เนื่องจากเปนเงินเหลือจายจากที่พนักงานเทศบาลที่ใชสิทธิได
โอน(ยาย) ไปดํารงตํ าแหนงแหงใหม และมีพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย ไมใชสิทธิเบิกเนื่องจากได หมด
สัญญาการเชาซื้อแลว
13. เงิ นช ว ยเหลื อ การศึ กษาบุ ต ร งบประมาณอนุ มัติ 90,900 บาท ป จจุ บั น คงเหลื อ
76,850 บาท ขอโอนลด 60,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 16,850 บาท เนื่องจากพนักงานเทศบาลฯ
ที่ใชสิทธิไดโอน(ยาย) ไปดํารงตําแหนงแหงใหม และคงเหลือพนักงานที่ใชสิทธิเพียง 3 ราย รวมเปนเงินที่
จะตองจาย 6,650 บาท ดังนั้นจึงขอโอนลด จํานวน 60,000 บาท

๒๐.
หมวดคาใชสอย
14. คาจางเหมาบริการ งบประมาณอนุมัติ 543,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 211,200 บาท
ขอโอนลด 211,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 200 บาท เนื่องจากสํานักการชางไดกันเงินงบประมาณที่
จะใชจายไวแลว จึงมีงบประมาณคงเหลือและไมมีความประสงคจะใชงบประมาณอีก
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีตซอยสุขาอุปถัมภ 9 งบประมาณอนุมัติ
3,100,000 บาท ป จจุ บั นคงเหลื อ 3,100,000 บาท ขอโอนลดทั้ ง จํ า นวน 3,100,000 บาท
คงเหลื อเปน เงิน 0 บาท เนื่องจากรายละเอีย ดที่ป รากฏในเทศบัญ ญัติ ง บประมาณรายจายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีพื้นที่มากกวาพื้นที่ที่สามารถกอสรางไดจริง
16. โครงการก อสรา งถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยแยกถนนชลประทาน – ท าบ อ
(ขางบานเลขที่ 89/4) งบประมาณอนุมัติ 449,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 449,000 บาท ขอโอนลด
ทั้งจํานวน 449,000 บาท คงเหลือเปนเงิน 0 บาท เนื่องจากไมไดดําเนินการกอสราง เพราะไดรับงบ
พัฒนาจากจังหวัดอุบลราชธานีแลว
17. โครงการปรับปรุงพื้นทางเดิน – ลูวิ่ง รอบสวนสาธารณะทุงศรีเ มือง งบประมาณอนุมัติ
720,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 720,000 บาท ขอโอนลดทั้งจํานวน 720,000 บาท คงเหลือเปนเงิน
0 บาท เนื่องจากไมไดดําเนินการกอสราง เพราะไมสามารถหาผูรับจางได ราคากลางสูงกวางบประมาณใน
เทศบัญญัติฯ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการเหลานี้โอนออกแลวจะโอนกลับเขามาอีกไมได หลักการคือตองคํานวณแลวตองเพียงพอแก
การเบิกจายในปงบประมาณนั้น ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยในรายการโอนออก เชิญครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก ดิฉันนางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีขอสงสัยรายการโอนออก หมวดคาใชสอย คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รายการ ค า ซ อ มแซมบํา รุ งรั ก ษาทรัพย สิ นเพื่ อ ให ส ามารถใช ง านได ต ามปกติ งบประมาณอนุ มั ติ
100,000 บาท ณ ตอนนี้ยังไมหมดปงบประมาณ ถาเกิดมีรายการเสียที่ตองซอมแซมทานจะใชเงินสวน
ไหนในการเบิกจาย และรายการที่ 16. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
ชลประทาน – ทาบอ (ขางบานเลขที่ 89/4) งบประมาณอนุมัติ 449,000 บาท ดิฉันมีขอสงสัย วาเรา
ตองใชงบของเทศบาลฯ กอนที่จะไปใชงบประมาณของจังหวัดฯ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เทศบาลได รับ อนุ มัติ ง บประมาณของจัง หวั ด ฯมาจึงไมใช งบประมาณที่ เ ทศบาลฯตั้ ง ไว ก็คื อ
เทศบาลฯของบประมาณจังหวัดฯไวนานแลวแตยังไมได เทศบาลฯจึงมาตั้งงบประมาณของเทศบาลฯเอง
แตพอตั้ งงบประมาณเสร็จเรียบรอยงบประมาณจากจังหวัด ก็อนุมัติ จึงไมไดใชงบประมาณในสวนนี้ /
เชิญทานรองครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่องการใชงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพฝายบริหารมีความหวงใยอยางยิ่ง โดยเฉพาะเงินเหลือจายคางป ในชวงเวลา ๓ ปที่กระผม
อยูเปนฝายบริหารที่นี่มีเงินเหลือจายเปนรอยกวาลาน ครับ

๒๑.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รวมรายการโอนลดทั้งหมดเทาไหร และจะขอใชเปนจํานวนเงินเทาไหร
นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
รวมรายการโอนลดทั้งหมดจํานวน 17 รายการ เปนเงินงบประมาณทั้ งสิ้น 9,222,600 บาท
และขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน 15 รายการ เปนเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 9,222,600 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการที่ ๑๕. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม) โครงการกอสราง
ทอลอดเหลี่ยมบริเวณลํารางขางสวนสาธารณะบูรพานอก เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบใหนายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิ ศ วกรโยธาชํ า นาญการ
เปนผูชี้แจงคะ
นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูท รงเกียรติ กระผมนายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกร
โยธาชํานาญการ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมบริเวณลํารางขางสวนสาธารณะบูรพานอก เพื่อกอสราง
ทอลอดเหลี่ยม ขนาด 4.00 x 3.00 ม. ความยาวไมนอยกวา 120 ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ เปนเงิน 6,500,000 บาท เพื่อใหการระบายน้ําไดรวดเร็ว ไมใหเกิดปญหาน้ําทวมขังบริเวณ
โดยรอบสวนสาธารณะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เนื่องจากปญหาตรงนี้มีการรองเรีย นมายาวนานแลว เพื่อแกไขปญ หาใหกับพี่นองประชาชนให
เกิดผลสําเร็จ จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมา / มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในโครงการกอสรางทอ
ลอดเหลี่ยมบริเวณลํารางขางสวนสาธารณะบูรพานอก เปนเงิน 6,500,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในโครงการกอสรางทอ
ลอดเหลี่ยมบริเวณลํารางขางสวนสาธารณะบูรพานอก เปนเงิน 6,500,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในโครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยมบริเวณลํารางขางสวนสาธารณะบูรพานอก เปนเงิน 6,500,000 บาท

๒๒.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการตอไปครับ งานไฟฟาถนน ประเภทครุภัณฑสํารวจ โอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม เชิญครับ
นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
เรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ รายการตอไปเปน ประเภทครุภัณฑสํารวจ ๓
รายการ
รายการที่ 11. คาเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด เปน
เงิน 1,375,500 บาท สําหรับงานวิศวกรรม สํารวจขอมูลโครงสรางพื้นฐานการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อ
นําเขาสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหดีและคุมคามากยิ่งขึ้น (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
รายการที่ 12. คากลองสํารวจแบบประมวลผลรวม จํานวน 2 ชุดๆ ละ 310,000 บาท รวมเปน
เงิน 620,000 บาท สําหรับงานวิศวกรรม สํารวจขอมูลโครงสรางพื้นฐานการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อ
นําเขาสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหดีและคุมคามากยิ่งขึ้น (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
รายการที่ 13. ค ากล องระดับอัตโนมัติ กํ าลั งขยาย 32 เท า จํ านวน 2 ชุ ดๆ ละ 52,700 บาท
รวมเปนเงิน 105,400 บาท สําหรับงานวิศวกรรม สํารวจขอมูลโครงสรางพื้นฐานการกอสราง/ปรับปรุง
เพื่อ นํา เข าสู การจั ด ทํา แผนพัฒ นาท องถิ่ นให ดี และคุ มค ามากยิ่ งขึ้ น (จัด ซื้อ นอกบั ญ ชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สํานักการชางอธิบายใหสมาชิกสภาฯ ไดท ราบถึงคุณสมบัติของเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทีย ม
เปนอยางไร
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบใหนายปญญา ทองสรรค หัวหนางานวิศ วกรโยธา
ชํานาญการ เปนผูชี้แจงคะ
นายปญญา ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรโยธาชํานาญการ
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายปญญา ทองสรรค
หัวหนางานวิศวกรโยธาชํานาญการ เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม
1. การรับสัญญาณ
1.1 ดาวเทียมอเมริกา GPS 31 ตัว
1.2 ดาวเทียมรัสเซีย GLONASS 24 ตัว
1.3 ดาวเทียมสหภาพยุโรป Galileo 26 ตัว
1.4 ดาวเทียมจีน BeiDou 23 ตัว
1.5 ดาวเทียมญี่ปุน QZSS 4 ตัว
1.6 ดาวเทียมอินเดีย IRSS 3 ตัว
2. สามารถรูผลไดทันที
3. ความแมนยําสูง
(GNSS) แบบความละเอียดสูง

๒๓.
ลําดับ รายการ
1 เครื่องควบคุมการทํางานของเครื่อง GNSS RTK ชนิดความละเอียดสูง จํานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องสถานีฐาน (Base Station) จํานวน 1 เครื่อง
3 เครื่องสถานีเคลื่อนที่ (Rover station) จํานวน 2 เครื่อง
4 เครื่องควบคุม (controller) จํานวน 3 เครื่อง
5 แบตเตอรี่ Li-ion แบบประจุไฟใหมได จํานวน 6 ตัว
6 สายเชื่อมระหวาง GNSS เขาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 ตัว
7 ขาตั้งกลองอลูมิเนียมสําหรับสถานีฐาน จํานวน 1 ตัว
8 ฐานตั้งเครื่อง (Tribrach) สําหรับสถานีฐานซึ่งมีฟองกลมและกลองสองหมุดพรอมชุดฐานตอ
(Tribrach adapter) จํานวน 1 ตัว
9 ขาตั้งเดี่ยวความสูงไมนอยกวา2เมตรพรอมตัวยึดเครื่องควบคุม จํานวน 3 ตัว
10 คูมือการใชงาน จํานวน 1 เลม
งบประมาณ 1,375,500 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญ ผูอํานวยการสํานักการชางครับ
นายนเรต ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกีย รติทุกทาน กระผมนายนเรต ศรีเมือง
ผู อํานวยการสํา นัก การชา ง ในการใช งานเครื่องนี้จะทํ า ให การทํ างานเป นไปไดอ ย า งสะดวกรวดเร็ว
เนื่ องจากเป นเทคโนโลยี ใหมโดยเปนการทํ างานรวมกั บดาวเที ย ม ในการจับ สั ญ ญาณดาวเที ยมอยู ที่
ประมาณ ๑๐ กวาตัว อานคาเสร็จก็จะลิงคโดยใชแอพพลิเคชั่นของเขาครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เครื่องหาพิกัดดาวเทีย ม GNSS RTK อยูในความควบคุ มของงานไหนใหทําตาราง
เบิกจายการใชงานดวย ตอไปเปนรายการกลองสํารวจแบบประมวลผลรวมเชิญครับ
นายปญญา ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรโยธาชํานาญการ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ สําหรับรายการกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม (total station)
รายละเอียดมีดังนี้
๑. กลองสํารวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATION) จํานวน ๒ ชุด ชุดละ ๓๑๐,๐๐๐ บาท
๒. กลองบรรจุกลองตามมาตรฐานผูผลิต จํานวน ๒ ชุด
๓. ขาตั้งกลองอลูมิเนียม จํานวน ๒ ชุด
๔. แบตเตอรี่ Li-ion แบบประจุไฟใหมได จํานวน ๒ ชุด
๕. เครื่องประจุไฟชนิดมาตรฐาน จํานวน ๒ ชุด
๖. ปริซึมชนิด ๑ ดวง พรอมเปาเล็งแทนตัง้ มีชองมองดิ่ง และระดับฟองกลม ประกอบกบตัวแทน
ตั้งปริซึม จํานวน ๒ ชุด

๒๔.
๗. ปริซึมชนิด ๑ ดวงพรอมหลักขาวแดงแบบกลม ตัวเลขกํากับยาวไมนอยกวา ๒ เมตร พรอม
หลอดระดับน้ําฟองกลม จํานวน ๒ ชุด
๘. โปรแกรมสําหรับโอนถายขอมูล จํานวน ๒ ชุด
๙. คูมือการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ ชุด
งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท
ลักษณะการทํางานจะทํางานไดดีในพื้นที่ที่เปนที่แ คบทั้งระยะทาง มุม และระดับ ตามตรอกซอย
แคบๆที่เปนจุดอับสัญญาณ ระบบประมวลผลสามารถเชื่อมตอกับโปรแกรม Autocad
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สรุปการใชงานอุปกรณทั้งสามชนิดนี้ตางกันอยางไร ทําไมถึงใชงานแทนกันไมได เชิญครับ
นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ
กราบเรียนทานประธานสภา อุปกรณตัวที่ ๑ เครื่องหาพิกัดดวยสัญ ญาณดาวเทียมนั้นสามารถ
ทํางานเปนวงกวางในพื้นที่โลง เชน ถนนตางๆ แตไมสามารถเขาไปวัดขอมูลในซอยแคบๆที่เปนตึกเยอะๆ
ได และสามารถวางโครงขายทั้งเมืองไดอยางรวดเร็ว
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
อุปกรณตัวนี้สามารถใชงานในเมืองไดเต็มประสิทธิภาพหรือไม
นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ
อุปกรณตัวนี้สามารถใชงานในเมืองสวนที่เปนพื้นที่โลงไดดี เชน ถนนหรือตรอกซอกซอยที่เปนที่โลง
สามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพครับ อุปกรณตัวที่ ๒ กลองสํารวจแบบประมวลผลรวมนั้นจะเปนการ
สํารวจเพิ่มเติ มในสวนที่เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเที ยมไมสามารถเขาถึงได สวนอุปกรณตัวที่ ๓
กลองระดับอัตโนมัตกิ าํ ลังขยาย ๓๒ เทา ใชสําหรับทํางานวัดระดับอยางเดียวเพื่อการทํางานที่รวดเร็วและ
สามารถใชความถูกตองของคาระดับที่รวดเร็วและตรวจสอบการทํางานในโครงการไดครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ทุ กท าน กระผมนายประสงค
จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมคิดเหมือนทานประธานสภาฯที่มองถึงความคุมคาการ
ใชประโยชนของเครื่องมือที่นํามา กลอง GPS นี้คือการทําโครงขายทั้งหมดของเทศบาลฯ ถาสมมุติวาเรา
ไมตองซื้อแตจางมืออาชีพมาทําโครงขายไว หรือเราเคยมีโครงขายทั้งหมดไวแลว ถามีเราใชโครงขายนั้น
เปนหมุดอางอิงแลวใชเครื่องมือที่เล็กลงไปดําเนินการเสริม ซึ่งตนทุนมันไมแพง จึงขอเรียนถามวาถาเทียบ
เครื่องมือที่ราคาสูงกวานี้ กับเราจางมืออาชีพทําโครงขายไว ถาเรายังไมมีหรือถามีจะสามารถใชโครงขาย
เดิมไดหรือไม กราบขอบพระคุณครับ

๒๕.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถามีการวางโครงขายทั้งเมืองโดยใช GPS นี้จะใชระยะเวลาในการดําเนินการเทาไหร เชิญครับ
นายปญญา ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรโยธาชํานาญการ
ประมาณ ๑ ป ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทา นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ กผูท รงเกี ยรติ ทุกท าน ดิ ฉันนางอํ าไพวรรณ
เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยสวนตัวเขาใจวาในการทํางานของสํานักการชาง
ซึ่งขณะนี้มีภารกิจเยอะมากและบุคลากรในการทํางานนอย เพราะฉะนั้นจึงตองการเทคโนโลยีเขามาชวย
ในการปฏิบัติงาน แตวาหลักในการจัดหาพัส ดุครุภัณฑจะมีหลักไววา คุมคา โปรงใส มีป ระสิทธิผลและ
ตรวจสอบได ดัง นั้น ข อแรกในการเสนอของบประมาณควรจะชั ดเจนเรื่ อ งวัต ถุป ระสงคกอ นวาทั้ ง ๓
รายการนี้ทานจะนําไปใชอะไรอยางไร และแสดงใหเห็นถึงวามันเปนความจําเปนจริงๆที่จะตองใชงาน แต
ที่มีการนําเสนอมาก็ยังไมเห็นถึงวาวัตถุประสงคอะไร เพียงแตรูวาจําเปนตองใช เพราะฉะนั้นถาเปนการ
ขอเพื่อเปนการทดแทนอุปกรณเดิมนั้นจะพิจารณาไดงายขึ้นเพราะวาจําเปนตองใชอยูแลว อีกประเด็น
หนึ่งอยากใหพึงระวังเรื่องของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งมันจะลาสมัยงาย กราบขอบพระคุณคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดเทศบาลฯครับ
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายอัมพล ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จากที่ไดรับฟงเจาหนาที่ชี้แจงนั้นเครื่องมือทั้ง ๓ ชนิด จะมีการใชงาน
ตางกัน เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมก็คือทํางานในภาพรวม ซึ่งผมเคยมอบหมายเจาหนาที่ลงไป
สํารวจพื้นที่น้ําทวมโดยเฉพาะบริเวณกวางๆกวาจะไดขอมูลออกมานั้นจะนานพอสมควร ผมคิดวาถามี
เครื่องมือตัวนี้จะสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว สวนเครื่องมือทั้งสองชนิด นั้นจะสามารถปฏิบัติงานได
อยางสะดวกเนื่องจากมีเ จาหนาที่หลายทีมเวลาลงควบคุมการปฏิบัติงานก็จะเหมาะสมในการควบคุ ม
กระผมคิดวาทั้งสามอุปกรณที่ไดนําเรียนไปแลวนั้นมีความจําเปนสําหรับเทศบาลนครอุบลฯของเราครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกฯครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกีย รติทุ กทาน ในการจัดซื้อจัด จ างนั้น
ถาวางแผนไมดี มันอาจจะไดข องที่ มีคุ ณภาพต่ํ า เพราะฉะนั้ นในการจั ด ซื้อจัด จ างตองพึง ระวังและขอ
อนุญาตเสนอแนะใหใชการพิจารณาเรื่องราคาบวกกับคุณภาพซึ่งก็จะไดของที่มีคุณภาพดีคะ

๒๖.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี รายการที่ ๑๑ สํานักการชาง งานบริหารงานทั่วไป
ประเภทครุภัณฑสํารวจ คาเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 1,375,500 บาท ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๑ คาเครื่อง
หาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด เปนเงิน
1,375,500 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๑ คาเครื่อง
หาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด เปนเงิน
1,375,500 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๑ คาเครื่องหาพิกัด
ดวยสัญญาณ ดาวเทียม GNSS RTK พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 1,375,500 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนรายการที่ ๑๒ สํานักการชาง งานบริ หารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑสํารวจ คากลอง
สํารวจแบบประมวลผลรวม จํานวน 2 ชุดๆ ละ 310,000 บาท รวมเปนเงิน 620,000 บาท ผมขอมติ
ที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๒ คา
กลองสํารวจประมวลผลรวม จํานวน 2 ชุดๆละ 310,000 บาท รวมเปนเงิน
620,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๒ คา
กลองสํารวจแบบประมวลผลรวม จํานวน 2 ชุดๆละ 310,000 บาท รวมเปนเงิน
620,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่๑๒ คากลองสํารวจ
แบบประมวลผลรวม จํานวน 2 ชุดๆละ 310,000 บาท รวมเปนเงิน 620,000 บาท

๒๗.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการที่ ๑๓ สํานักการชาง งานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑสํารวจ คากลองระดับอัตโนมัติ
กําลังขยาย 32 เทา จํานวน 2 ชุดๆ ละ 52,700 บาท รวมเปนเงิน 105,400 บาท ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๓ คา
กลองระดับอัตโนมัติ กําลังขยาย 32 เทา จํานวน 2 ชุดๆละ 52,700 บาท รวมเปนเงิน
105,400 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๓ คา
กลองระดับอัตโนมัติ กําลังขยาย 32 เทา จํานวน 2 ชุดๆละ 52,700บาท รวมเปนเงิน
105,400 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๓ คากลองระดับอัตโนมัติ
กําลังขยาย 32 เทา จํานวน 2 ชุดๆละ 52,700 บาท รวมเปนเงิน 105,400 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการที่ ๑๔ สํ า นั ก การช า ง งานก อ สร า งโครงสร า งพื้ น ฐาน ประเภทครุ ภั ณ ฑ สํ า นั ก งาน
คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 24,200 บาท ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๔
คาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 24,200 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๔
คาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 24,200 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๔ คาเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 24,200บาท

๒๘.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมจะขอมติทีละรายการ รายการที่ ๑ สํานักปลัดเทศบาล ฝายบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 47,000 บาท ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑
คาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 47,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑
คาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 47,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑ คาเครื่อง
ปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 47,000 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการที่ ๒ สํานักปลัดเทศบาล ฝายบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาโตะทํางาน
(ผูบริหาร) จํานวน 10 ตัวๆ ละ 13,000 บาท รวมเปนเงิน 130,000 บาท ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๒ คา
โตะทํางาน (ผูบริหาร) จํานวน 10 ตัวๆ ละ 13,000 บาท รวมเปนเงิน 130,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๒
คาโตะทํางาน (ผูบริหาร) จํานวน 10 ตัวๆ ละ 13,000 บาท รวมเปนเงิน 130,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๒ คาโตะทํางาน
(ผูบริหาร) จํานวน 10 ตัวๆ ละ 13,000 บาท รวมเปนเงิน 130,000 บาท

๒๙.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการที่ ๓ สํานักปลัดเทศบาล ฝายบริห ารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑสํ านัก งาน ค าเกาอี้
ทํางาน (ผูบริหาร) จํานวน 10 ตัวๆ ละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน 50,000 บาท ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๓ คาเกาอี้
ทํางาน (ผูบริหาร) จํานวน 10 ตัวๆ ละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน 50,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๓ คาเกาอี้
ทํางาน (ผูบริหาร) จํานวน 10 ตัวๆ ละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน 50,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้ง จายเปนรายการใหมในรายการที่ ๓ คาเกาอี้ทํางาน
(ผูบริหาร) จํานวน 10 ตัวๆ ละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน 50,000 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการที่ ๔ สํานักปลัดเทศบาล ฝายบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาชุด รับ แขก
จํานวน 8 ชุดๆ ละ 26,200 บาท รวมเปนเงิน 209,600 บาท ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๔
คาชุดรับแขก จํานวน 8 ชุดๆ ละ 26,200 บาท รวมเปนเงิน 209,600 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๔
คาชุดรับแขก จํานวน 8 ชุดๆ ละ 26,200 บาท รวมเปนเงิน 209,600 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๔ คาชุดรับแขก จํานวน
8 ชุดๆ ละ 26,200 บาท รวมเปนเงิน 209,600 บาท

๓๐.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการที่ ๕ สํานักการชาง งานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาโตะทํางานสําหรับ
พนักงานเทศบาล (ผูบริหาร) จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 13,000 บาท ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๕
คาโตะทํางานสําหรับพนักงานเทศบาล (ผูบริหาร) จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 13,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๕
คาโตะทํางานสําหรับพนักงานเทศบาล (ผูบริหาร) จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 13,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๕ คาโตะทํางานสําหรับ
พนักงานเทศบาล (ผูบริหาร) จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 13,000 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการที่ ๖ สํา นักการช าง งานบริหารงานทั่ วไป ประเภทครุภัณฑสํ านักงาน ค าเกา อี้ทํ างาน
สําหรับพนักงานเทศบาล (ผูบริหาร) จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 5,000 บาท ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๖ คาเกาอี้
ทํางานสําหรับพนักงานเทศบาล (ผูบริหาร) จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 5,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๖ คาเกาอี้
ทํางานสําหรับพนักงานเทศบาล (ผูบริหาร) จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 5,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๖ คาเกาอี้ทํางาน
สําหรับพนักงานเทศบาล (ผูบริหาร) จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 5,000 บาท

๓๑.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการที่ ๗ สํานักการชาง งานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาโตะทํางานสําหรับ
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 6,000 บาท ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๗ คาโตะ
ทํางานสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 6,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๗ คาโตะ
ทํางานสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 6,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๗ คาโตะทํางาน
สําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 6,000 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการที่ ๘ สํานักการชาง งานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาเกาอี้ทํางานสําหรับ
พนักงานเทศบาล จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 10,000 บาท ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๘ คาเกาอี้
ทํางานสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 10,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมจายในรายการที่ ๘
คาเกาอี้ทํางานสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 10,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๘ คาเกาอี้ทํางาน
สําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 10,000 บาท

๓๒.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการที่ ๙ สํานักการชาง งานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑสํานักงาน คาเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 42,300 บาท ผม
ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๙
คาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 1 เครือ่ ง
เปนเงิน 42,300 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๙
คาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 1 เครือ่ ง
เปนเงิน 42,300 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๙ คาเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 42,300 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการที่ ๑๐ สํานัก การชาง งานไฟฟาถนน ประเภทครุภัณฑ สํานักงาน คาเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 42,300 บาท
รวมเปนเงิน 84,600 บาท ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๐
คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 42,300 บาท รวมเปนเงิน84,600 บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๐
คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 42,300 บาท รวมเปนเงิน 84,600 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในรายการที่ ๑๐ คาเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 42,300 บาท
รวมเปนเงิน 84,600 บาท

๓๓.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รวมรายการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหมจํานวน ๑๕ รายการ เปนเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๒๒๒,๖๐๐ บาท ตอไปเปนเรื่องเพื่อทราบ เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการที่
ไดรับงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต อเนื่องจากช วงแรกที่ ผมใหไปทํ าข อมูล ให เป นกราฟ
วงกลมมาเสนอ / เชิญครับ
นางสมลักษณ บุณณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กราบเรีย นท า นประธานสภาที่ เ คารพและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ทุ กท า น ดิ ฉั นนางสมลั กษณ
บุณณพัฒน ผู อํานวยการกองวิช าการและแผนงาน ตามที่ ทา นประธานสภาฯใหคํ าเสนอแนะในการ
รายงานผลการดําเนินโครงการที่ไดรับงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เปนรูปแบบกราฟเพื่อ
สะดวกตอการพิจารณานั้น ดิฉันไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวดังนี้

๓๔.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

อืน่ ๆ

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ เชิญทานสมาชิกครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภาที่ เ คารพและสมาชิ กผู ท รงเกีย รติ ทุ กท า น ดิ ฉั นนางอํา ไพวรรณ
เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตเสนอแนะทางฝายบริหารวาในสวนของ
โครงการตางๆนั้นโดยเฉพาะของเงินสะสม ในกรณีข องการใชวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถดํ าเนินการได
โดยที่ไมตองมีเงื่อนเวลากําหนดเพราะฉะนั้นมันนาจะสามารถลงนามไดกอนเพื่อใหเห็นผลคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับ

๓๕.
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ค รับ กระผมนายประชา กิจ ตรงศิ ริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี ขอขอบคุ ณทานประธานสภาและทานสมาชิ กที่ได ชี้แ นะใหกับ
เทศบาลในหลายๆเรื่อง ทําใหการปฏิบัติงานคลองตัวขึ้น กราบขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี
สุป รี ย ชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอชมเชยฝ ายบริห ารและเจาหนาที่ผู ป ฏิบั ติ งาน
เนื่องจากผมเปนหนึ่งในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แตเนื่องดวยเรามีขอ
ติด ขั ด บางประการที่ ทํ า ใหโ ครงการต างๆล า ชา ก็ไดมี ก ารปรึกษาหารื อ เกี่ย วกับ เรื่องแผนงานตา งๆ
ทางเจาหนาที่กองวิชาการ จึงเสนอวาจากที่เราจะมีการประชุมทุกหนึ่งไตรมาส ก็เปลี่ยนมาเปนประชุมทุก
เดือนเพื่อที่จะไดทํางานไดอยางรวดเร็วขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่เห็นในกราฟที่เจาหนาที่ไดนําเสนอไป
กราบขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
นายไพฑูรย พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท รงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย พรหม
สอนสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมมีอยู ๒ เรื่องที่จะนําเรียนที่ประชุมฯ เรื่องที่หนึ่งทราบ
มาวายังไมมีการแจงความคืบหนาในการพัฒนาหวยวังนองที่อยูในเขตรับ ผิดชอบของเทศบาลนครอุบลฯ
เนื่องจากการประชุมครั้งที่แลวที่ทานประธานสภาฯ ไดแ จงตอที่ประชุมฯและมอบหมายใหฝายบริหาร
แตงตั้งคณะกรรมการหรือตรวจสอบเขตของเทศบาลนครฯ วามีความเกี่ยวของในพื้นที่ของหวยวังนองอยู
สวนไหนเพียงไรเพื่อจะมารวมขับเคลื่อนในการพัฒนาหวยวังนอง ขออนุญาตนําเรียนทานประธานสภา
ผานไปยังผูบริหารวาอยากใหมคี วามชัดเจนในขอมูลตรงนี้วาอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครอุบลฯ
ของเราหรือไมอย างไร และจะมีส ว นรวมหรื อ จะต องมีการพัฒ นาในการทํ า ให เกิด ปอดแห งใหม ข อง
จังหวัดอุบลฯไดอยางไร เนื่องจากวาทานโยธาธิการจังหวัดฯ ทานก็ไดอภิปรายในสภาฯไปกอนหนานี้แลว
วาจะมีงบของกรมโยธา แตในงานของโยธาฯนั้นจะทําถนนแตเราจะทําอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุดคือ
เอาความตองการในพื้นที่ไปบอกในงบของกรมโยธาฯวาในพื้นที่ตองการอะไรบางจะเปนทางเดิน ทางวิ่ง
หรือไฟฟาสองสวางก็จะไดขับเคลื่อนเปนการบริการในพื้นที่ สวนเรื่องที่สองเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี
กําลังจะประสานสว นราชการที่เ กี่ยวขอ งในช วงของการจัด กิจกรรมเฉลิม พระเกีย รติ พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ขออนุญาตนําเรียนในที่ประชุมเพื่อที่ฝายบริหารจะได
พิจารณานําไปดําเนินการ ในวันที่ ๑ ก.ค. – ๔ ส.ค. จะตองมีการประดับพระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ

๓๖.
ธง ว.ป.ร. และธงบรมราชาภิเษก ซึ่งเดิมทีแตละหนวยงานก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ ธงชาติแ ละธงบรม
ราชาภิ เษกอยู แล ว แต ในวันที่ ๑ ก.ค. – ๔ ส.ค. นี้จะเพิ่มอีกหนึ่งธงคื อธง ว.ป.ร. จึ งขอนํ าเรีย นเพื่อ
พิจารณาดําเนินการ และในวันที่ ๒๒ ก.ค. – ๔ ส.ค. จะเปนการประดับไฟถนนสายสําคัญและสถานที่
ราชการสวนในการดําเนินการในวันที่ ๒๘ ก.ค. คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา ก็จะมีกิจกรรม ๓ กิจกรรมที่
เราทําโดยตลอดก็คือตักบาตรเชา พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชั ย
ซึ่งงานตักบาตรเชาก็คงจะอยูที่ลานเทีย นทุงศรีเมือง ในความรับ ผิดชอบของเทศบาลนครอุบลฯ จึงขอ
อนุญาตนําเรียนทานประธานสภาผานไปยังผูบริหารถึงเรื่องความสะอาดและความเรียบรอยเพื่อใหการจัด
งานเปนภาพของจังหวัดอุบลราชธานีตอไปครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่องห ว ยวัง นองอยากให ท างเทศบาลฯช วยทํ าหนั งสื อ ๑ ฉบับ ขอให โ ยธาธิ ก ารจั ง หวั ด อุบ ลฯ
เปนผูดําเนินการสํารวจออกแบบและใชงบประมาณในสวนของโยธาฯ เพราะวาโยธาฯมีงบประมาณอยู
เนื่องจากเราจะมีแผนงานโครงการที่ อยากใหท างโยธาธิ การจังหวั ด พิจารณาสํ ารวจออกแบบและจั ด
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาหวยวังนองในสวนของกรมโยธาจะไดจัดงบประมาณมาและเทศบาลก็
จะไดไปเสริมในตรงนี้ และใหเปนบทบาทของจังหวัดฯ โดยสํานักงานโยธาธิการจังหวัด ดําเนินการแตงตั้ง
คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาหวยวังนอง โดยสวนราชการ หนวยงาน และ อปท. ที่เกี่ย วของรวมเปน
คณะทํางาน และใหมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขารวมเปนคณะทํางานดวย / เชิญทานสมาชิกครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนท านประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกผู ทรงเกียรติ ทุกทาน ในเรื่องของหวยวังนอง
ขออนุญาตเสนอว าอาจจะตองประสานกับ ทานนายอําเภอเมืองฯด วยเพราะทราบว ามีการขุ ดลอกอยู
หวยวังนองคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกฯครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนท านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู ทรงเกียรติทุ กทาน เรื่องที่หนึ่งที่เราไดเคย
พิจารณาเรื่องหองเรีย นอัจฉริยะของเด็กปฐมวัยนั้นยังไมมีการนํากลับเขามาพิจารณา เรื่องที่สองเราได
รับคํารองเรียนวาสวนสาธารณะหนองบัวมีกลิ่น เราเคยมีโครงการกังหันที่จะบําบัดน้ําเสียก็ยังไมมีการ
นํากลับเขามาพิจารณา และเรื่องที่สามเนื่องจากวาในคราวประชุม กรอ. เดือนมีนาคมมีมติใหเทศบาล
นครอุบลฯพิจารณาดําเนินการปรับปรุงเรื่องตลาดสดเทศบาล ๖ ทางหอการคาโดยบริษทั ประชารัฐขอรวม
หารือในเรื่องของการพัฒนาตลาดสดเทศบาล ๖ ใหเปนตลาดประชารัฐ ผมขออนุญาตนําหนังสือเสนอ
ทานนายกฯเพื่อดําเนินการตอไป กราบขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ

๓๗.
นางสางภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
กราบเรีย นทานประธานสภาฯที่ เคารพ สํ าหรับ เรื่อ งกั งหั นโซล าเซลล นั้นเรานําเขางบประมาณ
ป พ.ศ.๒๕๖๓ คะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เรื่องหองเรีย นอัจฉริยะของโรงเรีย น
เทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อนั้น ผมไดมีการพูดคุยกันอยูคิดวาจะเอาเขาในจายขาดเงินสะสมครั้งตอไป
เนื่องจากจะทําการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับอุปกรณตัวนี้ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทาน ขออนุญาตชี้แจง
๒ ประเด็นในเรื่องของกังหันและไฟฟาลงดิน ประเด็นที่หนึ่งเรื่องของกังหันโซลาเซลลเรากําลังทําการ
เรงรัดอยู ซึ่งในตอนแรกเราจะเอาตัวใหญที่เปนระบบไฟฟา ๓ เฟส จะเสถียรกวาแตจะติด ขัดในเรื่องการ
ใชพลังงาน กําลังอยูในหวงของการพิจารณาและติดตามอยูค รับ ประเด็นที่สองในเรื่องของสายไฟฟาลงดิน
ที่ไดมีการคุยกับทางไฟฟา สวนหนึ่งก็คืองบประมาณ ๑๒๐ ลานบาท เราแบงเปน ๒ เฟส แลวในเรื่องหวง
เวลาเนื่องจากป พ.ศ.๒๕๖๒ เราไมไดตั้งงบประมาณตรงสวนนี้ไว ที่เราไดปรึกษาหารือกับทางไฟฟานั้นใน
การสงมอบงานจะมีขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ สวนในเรื่องของการทํา MOU. นั้น ซึ่งทางการไฟฟา
สวนภูมิภาคไดสงเรื่องมา ยังตองมีแกไขอยูหลายเรื่อง ตองมีรายละเอียดที่ชัดเจน เพราะทางไฟฟาสงราง
มาอยางคราวๆ เพราะฉะนั้นสิทธิประโยชนเรื่องอะไรตางๆ ตามระเบียบหลักเกณฑของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ไดทวงติงไวสวนหนึ่ง เราก็ตองเอาขอกฎหมายนั้นมาเทียบ เราไดสงเรื่องที่รางเสร็จ
แลวไปเมื่อวันพุธที่ผานมาใหการไฟฟาตรวจสอบวา MOU. นั้นมีความเขาใจตรงกันแลวหรือไม จะมีขอ
แกไขอยางไร จะดําเนินการใหเสร็จกอนที่จะมีการตั้งงบประมาณ เทาที่ไดมีการปรึกษากับทางไฟฟาแลว
วางานจะเสร็จในป พ.ศ.๒๕๖๔ กราบขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานปลัดเทศบาลครับ
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกผู ทรงเกีย รติทุกทาน กระผมขอชี้แ จงในเรื่องแนว
เขตของหวยวังนอง จากที่ไดสอบถามเจาหนาที่ที่ปฏิบตั งิ านอยูท นี่ ี่มานานนั้นคือหวยวังนองเดิมทีจะยังไมมี
ถนนเลียบหวยวังนอง แนวเขตจะลัดเลาะไปตามผิวน้ําแตหลังจากที่มีการปรับปรุงแนวเขตก็มีการถมพื้นที่
ทําถนนเลียบหวยวังนอง พอดําเนินการเสร็จเทศบาลตําบลปทุมก็มาปกเขตวาถนนและทางเทาอยูใน

๓๘.
เขตของเทศบาลตําบลปทุม และพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์อยูในเขตเทศบาลฯ การทําถนนจะไมไดทําตาม
รอยตลิ่งของแมน้ําตางๆมันก็จะมีบางชวงที่ตัดตรงไปบาง และพอดําเนินการเสร็จเอกชนที่มีพื้นที่เหลือ
ก็จะถมที่มาชนถนน จึงไดรับทราบวาบางจุดหลักหมุดมันเขาไปอยูในที่ของเอกชน เนื่องจากถมออกมาหา
ถนนมันก็เลยมีปญหาในเรื่องแนวเขตอยู ทั้งในสวนของระหวาง ๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และใน
สวนของเอกชน และอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือที่มีอยูก็ลาสมัย จึงคิดวาถามีเครื่องมือที่ทันสมัยก็จะมาวัด
พิกัดใหมตามที่มีอยู และคงจะมีการรวมมือกันระหวางเทศบาลตําบลปทุมและเทศบาลนครอุบลราชธานี
เพราะที่จริงแลวประกาศกระทรวงมหาดไทย มีแนวเขตชัดเจนอยูแลวก็จะไดรูวาพิกัดจริงๆนั้นอยูตรงไหน
จะไดสรุปใหมันถูกตอง กราบขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มอบหมายใหทานไพฑูรย พรหมสอน ตั้งคณะทํางานพัฒนาหวยวังนอง โดยใหมีการเชิญ อปท.
ที่อยูรอบๆ มาปรึกษากัน เสร็จเรียบรอยแลวคอยมากําหนดแนวเขต ใหมีทองถิ่นจังหวัดและฝายปกครอง
ในการดําเนินการรวมดวยโดยใหโยธาธิการจังหวัดเปนเลขานุการ เชิญทานสมาชิกครับ
นายเกริกชัย ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภาฯและท า นสมาชิ กผู ท รงเกีย รติ ทุก ท า นครับ กระผมนายเกริกชั ย
ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประเด็นที่หนึ่งเรื่องหวยวังนองสถานภาพปจจุบันเปน
ที่ราชพัส ดุห ลังจากมีโครงการขุด ลอกก็จะมีองค กรปกครองสวนทองถิ่ นสี่แ หง คือ เทศบาลนครอุบลฯ
เทศบาลตํา บลปทุ ม อบต.ไรนอย และ อบต.กุ ดลาด มารวมกัน เนื่องจากเขตแดนไมชัด เจนจึ งทํ าเป น
โครงการ ชวงนั้นมีโครงการขุดลอกเมื่อเปนโครงการขุดลอกจึงกลายเปนพื้นที่ราชพัสดุ และในตอนนี้ที่ราช
พัสดุแหงนี้ไดมอบใหเทศบาลตําบลปทุมเปนผูดูแล
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เหนือผิวน้ําใชหรือไมและถนนเปนอยางไร
นายเกริกชัย ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนทั้งหมดอยูในความดูแลของเทศบาลตําบลปทุม เขตสาธารณะประโยชนหวยวังนองมันออก
จากถนนไปอีกตรงนั้นเปนที่สาธารณะครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เดี๋ยวตองมีการวัดพื้นที่ดูวาเขตของเทศบาลนครอุบลราชธานีตามทายพระราชบัญญัตินั้นมีแคไหน
เพราะฉะนั้นเขตนั้นคือเขตปกครองของเทศบาลฯ
นายเกริกชัย ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือถาเปนเขตเทศบาลนั้นมันจะเลยแมน้ําเขามาเกือบทุกแหง ทีนี้พอมีโครงการขุดลอกจึงกลายเปน
วาเขตพื้นที่ราชพัสดุคลุมทั้งสี่องคกรปกครองสวนทองถิ่น และราชพัสดุนั้นไดมอบใหเทศบาลตําบลปทุม
เปนผูดูแ ล ตรงนี้จึงกลายเปนปญหาที่สะสมมา เพราะฉะนั้นคณะทํางานชุด นี้จึงจะตองมีราชพัสดุเป น
คณะกรรมการดวยครับ

๓๙.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถูกตองครับเพราะตองใหราชพัสดุไดรับรูดวยไมใชวาจะมอบใหใครก็มอบจะไดแกปญหาไดตรงจุด
นายเกริกชัย ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประเด็นที่สองปญหาเรื่องไขเลือดออกระบาดรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอเมือง คือในชวงเดือน
เมษายน-เดือนพฤษภาคม อาจจะยังไมมากแตเดือนมิถนุ ายนเดือนเดียวขึ้นไปสองรอยกวาราย สาเหตุหลัก
เนื่ องจากวามี การเป ด การศึ กษาทําใหเ ด็กจากต างอําเภอเขา มาอยูจํานวนมากจึงเกิ ดการระบาดของ
ไขเลือดออกนี่คือสาเหตุที่หนึ่ง สาเหตุที่ สองแพทย เฉพาะทางที่รักษาไขเลือดออกชนิด A นั้นจะอยู ที่
โรงพยาบาลศูนยสรรพสิทธิ์เพราะฉะนั้นพวกไขตางๆนั้นจะมารวมที่โรงพยาบาลศูนยส รรพสิทธิ์มันจึงเกิด
การแพรเชื้อเพิ่มไปอีก เมื่อวันกอนผมไดมีการประชุมประจําเดือนทางสาธารณสุขก็ไดเสนอใหมีการกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย คือในสวนรอบนอกเขตเทศบาลนครอุบลฯนั้นมีกํานันผูใหญบานเปนผูดําเนินการชูนโยบาย
ได แตในเขตเทศบาลฯนั้นขอฝากวาเราจะบริหารจัดการอยางไรในการนําประชาชนมาเปนสวนรวมคือทุก
ฝายตองชวยกันดําเนินการ เพราะฉะนั้นจึงขอฝากทานประธานผานไปยังผูบริห ารวาชวยดูแลเรื่องของ
ไขเลือดออกดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกเทศมนตรีครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กรณีเรื่องไขเลือดออกนี้เ มื่อวานผมไดมี
การประชุมกับทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ในเขตเทศบาลนครอุบลฯจะมีเขตพื้นที่สีแดงอยู ๓ จุด
คือ ชุมชนบูรพา ชุมชนบอบําบัดและรอบวัดบานนาควาย ขณะนี้ผูปวยในเขตเทศบาลฯมี ๕๖ รายวันนี้ผม
เรียกประชุมดวนกันตอนบายนี้เพือ่ สรุปสถานการณเพราะทุกวันที่ผานมานี้เราก็เริ่มรณรงคและเราไดใชงบ
ของ ส.ป.ส.ช. ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการที่จะซื้อเครื่องพนยุงใหมแทนของเดิมที่ชํารุด ๒ เครื่อง และน้ํายา
เคมีเนื่องจากเกิดโรคระบาด ขอบคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอประกาศปดการประชุมสภาเทศบาล
สมัย สามัญ สมั ย ที่ ส อง ประจํ า ป พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่ง ประธานสภาได กําหนดให มีก ารประชุม สมัย ที่ ส อง
ประจํ าป ๒๕๖๒ ระหว า งวั น ที่ ๑ – ๓๐ มิ ถุ นายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห อ งประชุ ม สภาเทศบาลนคร
อุ บ ลราชธานี บั ด นี้ ก ารประชุ ม ได เ สร็ จสิ้ น ลงแล ว อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตราที่ ๒๕ แห ง
พระราชบั ญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แ กไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการประชุ มสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ งแกไขเพิ่มเติ ม ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๔ จึง ปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัย สามัญ สมัยที่ ส อง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
ในวันนี้ ขอบคุณครับ
***ปดประชุมเวลา 12.20***

๔๐.
(ลงชื่อ) .................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชือ่ )...............................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชติ อัปกาญจน)
(นายชัยยันต จันลองคํา)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
หัวหนางานเลขานุการสภา
(ลงชื่อ) ............................ ผูต รวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ).........................ผูต รวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..................................ผูต รวจรายงานการประชุม
(นายอัมพล ทองพุ)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญ ประจํา สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่....................................
(ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย พรหมสอน)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ
(นายภพ ภูสมปอง)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ ลว ในคราวประชุมสภา
เทศบาล .............................................................................................................................................

(นายเฉลิมพล มัง่ คัง่ )
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

