รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม 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. นายภพ
๙. น.อ.บุญมี
๑๐. นายชัยโรจน
๑๑. นายอัมพล

มั่งคั่ง
ผองแผว
ชลการ
บุญพุทธ
เทพพิทักษ
เปรมภิรักษ
จันจําปา
ภูสมปอง
สุปรียชาติ
สินธุพุฒิพงศ
ทองพุ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผูไมมาประชุม
๑. นายไพฑูรย

พรหมสอน

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ลากิจ)

-

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

นางสาวสมปรารถนา
นายยอดยุทธ
นายศักดิ์
นายชัยยงค
นายนพพร
นายสุระจิต
นายอดิศักดิ์
นายอัมพล
นายเจษฎา
นางกิมรวย
นายกฤชพล
นางเดือนลอย
นางสาวธัญญพัทธ

วิกรัยเจิดเจริญ
เดชรุงเรือง
เลรุงรดิศ
โคตะสิน
เตชาวิวัฒนบูลย
เต็งศิริอรกุล
กุลวงศ
ทองพุ
ชังอิน
แปนทอง
เมืองเหนือ
คําแดงสด
ศรีบุญสถิตพงษ

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

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.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.

นางศิริวรรณ
นายนเรต
นายศรัณย
นายทองพูน
นายปญญา
นายณรงคฤทธิ์
นางสาวภัสรา
นางสุพศิ ศรี
นางสมลักษณ
น.ส.ณัฐปภัสร
นายพิศาล
นายโกวิท
นางสาวอําไพ
ดร.พรนิรันดร
นางธมกร
นายมาพบศักดิ์
นางกรรณิกา
นางพิมพนภัส
นางเสาวลักษณ
นายมนตตรี
นายเสรี
นายกรศิริ
นายประสพ
นางสุภาภรณ
นางอรอินทร
นางภัททิยาภรณ
นายพงศธร
นายเจนณรงค
นายสุรศักดิ์
นางสาวณัฐสิมา
ส.อ.สมชาย
จ.อ.นนทธวัช

วิชัยโย
ศรีเมือง
ศรีเมือง
เอิบสุข
ทองสรรค
ทองแสง
สวัสดิ์กลุ
ถิระพัฒน
บุญณพัฒน
ฏปวรนันท
ดีพรอม
เริงนิรันดร
มาติวงศ
จัยสิน
สองจันทึก
บุญพบ
นิธิพานิช
ภัทรกอพงศสุข
กันธิยา
ธนะคุณ
ทองเลิศ
มิ่งไชย
ปรุโปรง
บรรเรืองทอง
ไชยแสง
ใครบุตร
โชติมานนท
นามมณี
สุระวงศ
ทุมโมง
เดชะคําภู
ทาศิริ

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
ผูอํานวยการสํานักการชาง
หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
วิศวกรโยธาชํานาญการ
สถาปนิกปฏิบตั ิการ
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
รก.ผอ.สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักวิชาการคลัง
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
นักวิชาการพัสดุ
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผอ.สวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม

ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ
แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นิติกรชํานาญการ
หัวหนาฝายสงเสริมการทองเทีย่ ว
หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารภัย
รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ

๓.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.

นางสาวยุรีพร
นายชัยยันต
นางสาวดวงใจ
นายอนุชติ

คุณสุทธิ์
จันลองคํา
สุพจนนิตภิ ักดี
อัปกาญจน
……………………………………

หัวหนางานการเจาหนาที่
หัวหนางานเลขานุการสภา
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยทีส่ อง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

เพื่อทราบ
- เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการที่ไดรับงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

เพื่อพิจารณา
๔.๑ ขอเสนอญัตติ การสรรหาและเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
๔.๒ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๑ “ขั้นรับหลักการ”
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

อื่นๆ

.........................................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
ในวันพุธที่ ๑๔ สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อครบองค ป ระชุม แล ว ขอเรีย นเชิ ญท า น
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ

๔.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเปดประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สมัยสามัญ สมัย ที่สาม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๒ เชิญ
ทานเลขานุการสภาฯอานประกาศครับ
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไม
เกินสามสิบวัน นั้น
อาศั ย อํา นาจตามความในระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว าด วยข อบังคั บการประชุ มสภาทองถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข อ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ไดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๔
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (นายเฉลิมพล มั่งคั่ง) ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เมื่อครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป กราบเรียนเชิญ
ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ต อ ไปเป นระเบีย บวาระที่ ๒ เรื่อง รับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
สมัย สามัญ สมัย ที่ ส อง ประจํา ป พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้ง ที่ ๒ วั นศุ กรที่ ๒๘ มิถุน ายน พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมาชิกทานใดจะขอแกไขขอความสวน
ไหนเชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สองประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๕.
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

เพือ่ ทราบ
- เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการที่ไดรบั งบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ จะแบงเปน ๒ เรื่อง คือ รายงานผลการดําเนินงาน
กับ ขั้นตอนและระยะเวลาการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.๒๕๖๓ เชิญครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมขอมอบใหกองวิชาการและแผนงานเปนผูชี้แจงครับ
นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทา นสมาชิ กผูท รงเกีย รติทุ กทาน กระผมนายพิศาล ดีพรอ ม
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ ขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินโครงการที่ไดรับงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ป ๒๕๖๒ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พงศ.๒๕๖๒ (รวมที่ไดรับอนุมัติใหโอนตัง้ จายเปนรายการใหม) จํานวน ๑๓๐
โครงการ งบประมาณรวม ๒๕๗,๒๓๑,๒๕๐ บาท สรุปโครงการที่ยังไมดําเนินการ ทั้งหมด ๑๖ โครงการ
คิดเปน ๑๒ เปอรเซ็นต โครงการที่อนุมัติขั้นตอน ไดแ กจัดทําราคากลาง ขออนุมัติโครงการ อยูระหวาง
การพิจารณาของจังหวัด / กระทรวง ทั้งหมด ๑๔ โครงการ คิดเปน ๑๑ เปอรเซ็นต อยูระหวางการจัด
ซอจัด จาง ไดแกขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทํา สัญญา จํานวน ๒ โครงการ คิดเปน ๒
เปอรเซ็นต และบริหารสัญญาลงนามและอยูระหวางดําเนินการกอสราง/ สงมอบ/ตรวจรับฯลฯ จํานวน
๗ โครงการ คิดเปน ๕ เปอรเซ็นต อื่นๆ คือเตรีย มงาน/ดําเนินการบางสวนแลวแตยังไมค รบเปาหมาย
อีก ๒๒ โครงการคิดเปน ๑๗ เปอรเซ็นต เสร็จเรียบรอยแลวจํานวน ๖๕ โครงการ คิดเปน ๕๐ เปอรเซ็นต
ยกเลิก ๔ โครงการคิดเปน ๓ เปอรเซ็นต ตอไปเป นโครงที่ ไดรับเงินอุด หนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๑๑ โครงการ งบประมาณรวม ๙,๐๒๑,๐๐๐ บาท สรุปผลการดําเนินโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน ๑๑ โครงการ อยูระหวางการบริหารสัญญา ไดแกลงนามสัญญาและอยูระหวาง
การดําเนินการ/ สงมอบ / ตรวจรับฯลฯ จํานวน ๗ โครงการคิดเปน ๔๐ เปอรเซ็นต เสร็จเรียบรอยแลว
จํานวน ๔ โครงการ คิด เปน ๑๐ เปอรเซ็นต โครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม อนุมัติทั้งหมด
๗ ครั้ง ๑๗๖ โครงการ ครุภัณฑ ๑๔ รายการ รวมเปนงบประมาณ ๓๙๙,๔๘๙,๑๗๑ บาท สรุปผลการ

๖.
ดําเนินการโครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม จํานวน ๑๗๖ โครงการ ขอมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๖๒ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน ๕๓ โครงการ คิดเปน ๓๐ เปอรเซ็นต อยูระหวางอนุมัติขั้นตอนไดแ ก
จัดทําราคากลาง ขออนุมัติโครงการ อยูระหวางการพิจารณาของจังหวัด/กระทรวง จํานวน ๗๐ โครงการ
คิดเปน ๔๐ เปอรเซ็นต ระหวางการจัดซื้อจัดจาง ไดแกการขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญ
ทํ า สั ญ ญา จํานวน ๑๘ โครงการคิ ด เป น ๑๐ เปอร เ ซ็ น ต ยัง ไม มีโ ครงการไหนดํ า เนินการแล ว เสร็ จ
มีโครงการที่ยกเลิก ๓ โครงการ คิด เปน ๒ เปอรเซ็นต สรุปผลการจัดหาครุภัณฑ ที่ไดรับอนุมัติใหใช
จายเงินสะสม จํานวน ๑๔ รายการ อยูระหวางขออนุมัติขั้นตอน ไดแก ระหวางการพิจารณาของจังหวัด
จํานวน ๑ รายการ คิดเปน ๗ เปอรเซ็นต ระหวางการจัดซื้อจัดจาง ไดแกการขายแบบ พิจารณาผลจัดทํา
รายงานขอซื้อขอจางรับฟงรางคําวิจารณ ฯลฯ จํานวน ๑๐ รายการ คิดเปน ๗๒ เปอรเซ็นต อยูระหวาง
การบริหารสัญญา ลงนามสัญญาและอยูระหวางดําเนินการสงมอบ / ตรวจรับฯลฯ จํานวน ๒ รายการ คิด
เปน ๑๔ เปอรเซ็นต รายการที่เรียบรอยแลว ๑ รายการ คิด เปน ๗ เปอรเซ็นต ผมขอจบการรายงาน
เทานี้ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเลขานุการสภาฯอธิบายขั้นตอนการการพิจารณางบประมาณและขั้นตอนการแปรญัตติ
งบประมาณ การกําหนดกรอบวัน เวลา ในการแปรญัตติฯ เชิญครับ
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอนําเรียนขั้ นตอนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พงศ.๒๕๖๓
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 วิธีการจัดทํางบประมาณ เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น ไดพิจารณา
อนุมัติใหตั้งงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําป แลวใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทํา
เปนรางงบประมาณรายจายเสนอต อคณะผูบ ริห ารท องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผูบ ริห ารท องถิ่ นได
นําเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม เมื่อผูบริหารเสนอรางเทศบัญญัตติ อ สภาแลวก็เขาสูการ
พิจารณารางเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แกไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติรางเทศบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตอง
พิจารณาเปนสามวาระ ไดแ ก วาระที่หนึ่ง “ขั้นรับหลักการ” วาระที่สอง “ขั้นแปรญัตติ” วาระที่สาม
“ขั้นเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ” รางเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมไดและ
ในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร ญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา
ทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ งบประมาณนั้น ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติ
วาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่น ปรึกษาในหลักการแหงรางเทศบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางเทศบัญญัติ นั้น หรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิป ราย หามไมใหล งมติกอนที่
สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิป รายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว เพื่อประโยชนแ กการพิจารณารางเทศบัญญัติ
วาระที่ ห นึ่ง สภาท องถิ่ น จะให ค ณะกรรมการสภาท อ งถิ่ นพิจารณากอ นรับ หลั กการก็ได การแตง ตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๔๗
รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภา

๗.
ทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน เมื่อมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตาม
จํานวนเรีย บรอย ตามข อ ๑๐๙ การนั ด ประชุ มและเป ด ประชุ มคณะกรรมการสภาท องถิ่ นครั้ง แรก
ใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากกรรมการสภาท องถิ่นคณะนั้นๆ ในการประชุ มคณะกรรมการสภาทองถิ่นตองมี
กรรมการมาประชุ ม ไมนอยกว ากึ่งหนึ่ งของจํ า นวนกรรมการทั้ง หมด จึง จะเป นองค ป ระชุ ม มติ ข อง
คณะกรรมการสภาทองถิ่นใหถือเสีย งขางมาก กรณีค ะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออกเสียง
ชี้ขาด เมื่อไดป ระธานกรรมการและเลขานุการแลว ใหเ ลขานุการสภาเทศบาลฯเสนอประธานสภาฯ
เพื่อประกาศแตงตั้ง ตอไป เมื่อสภาฯลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่หนึ่ง “ขั้นรับหลักการ”แลวที่ประชุมสภาฯจะตองกําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย และควรจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวดังนี้
- ใหเสนอคําแปรญัตติ ตั้งแตวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (กําหนด ๓ วันทําการ)
- ใหพิจารณาคําแปรญัตติ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ( กําหนด ๑ วันทําการ)
- ให รายงานและบัน ทึ กความคิ ด เห็ นรางเทศบัญญัติต อประธานสภาฯ ในวันที่ ๒๓ สิง หาคม
๒๕๖๒
- เปดประชุมสภาฯพิจารณาวาระที่ ๒ , วาระที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะซักถามขั้นตอนการแปรญัตติฯ เชิญครับ / ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

เพื่อพิจารณา
๔.๑ ขอเสนอญัตติ การสรรหาและเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา ๔.๑ ขอเสนอญัตติ การสรรหาและเลือกกรรมการผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่อง ขอเสนอญั ต ติก ารสรรหาและการเลื อกกรรมการผู แ ทนองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ นใน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เพื่อแจงใหสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งและมีการดําเนินงานเกี่ย วของกับการจัดการอาชีวศึกษา
ดําเนิน การสรรหาและเลือกบุ ค คลเพื่อเข ารับ การคั ด เลือ กเปนผู แ ทนองค กรปกครองสว นท อ งถิ่ นใน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้)

๘.
หลักการ
ตามประกาศสํ านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา ลงวั นที่ 30 เมษายน 2562 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ วิ ธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
กําหนดใหองคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ เสนอชื่อผูแทนองคกรและผูทรงคุณวุฒิเ ขารับการสรรหาและ
การเลื อกเป นกรรมการในคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาและประกาศสํ า นั กงานคระกรรมการการ
อาชีวศึกษา ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม)
เหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับ
การสรรหาและการเลื อกเปนกรรมการผูแ ทนองค กรและผูทรงคุณวุฒิ เรีย บรอยแลว ปรากฏวาผู แ ทน
องคก รปกครองส วนท องถิ่ น ไมมี ผู ผ า นการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ซึ่ ง ในกฎกระทรวง กํา หนดจํ านวน
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา การเลือก วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2562 ขอ 3 (4) กําหนดให
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบดวยกรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน
1 คน
ดังนั้น เพื่อใหการสรรหาและการเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เปนไปดวยความเรียบรอย เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติการ
สรรหาและการเลื อกกรรมการผู แ ทนองค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา
(เพิ่ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2) ตอ สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี เพื่อ ให เ ป นไปตามหลั กเกณฑ วิ ธีการสรรหา
การเลื อกกรรมการผู แ ทนองค ก รปกครองส วนทอ งถิ่ นในคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ข อ 6 (3)
3.3 หลักฐานที่แสดงถึงมติการเสนอชือ่ ของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามใบเสนอชื่อผูแทนองคกร
ปกครองส ว นทอ งถิ่ น เข า รั บ การคั ด เลื อกเป น กรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สํ า นัก งานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ที่แนบมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอมอบใหผูอํานวยการสํานักการศึกษาเปน ผู
ชี้แจงคะ
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในสวนการสรรหา
และเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
เนื่องจากทางสํ านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ไดมี การประกาศการสรรหาและคัด เลือกกรรมการ
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมอาชีวศึกษาครั้งหนึ่งแลว แตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เสนอไมครบตามจํานวนที่ทางสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตองการ ก็เลยประกาศสรรหาเพิ่มเติม
ซึ่งคณะกรรมการในสวนนี้นั้น ตองไดรับการคัดเลือกจากฝายบริหารของผูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยทานนายกฯเปนผูคัดเลือก และเสนอตอสภาฯเพื่อเห็นชอบครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะซักถามเชิญครับ / เชิญทานบุญมีครับ

๙.
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภาฯ และท านสมาชิ กผู ท รงเกีย รติ กระผมน.อ.บุ ญมี สุ ป รีย ชาติ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตตั้งขอสังเกตและซักถาม ในโครงสรางการการบริหาร
สถานศึ ก ษาโรงเรีย นเทศบาลบู รพาอุบ ล ในการเรี ย นการสอนจะมี ก ารเรีย นการสอนของโรงเรีย น
อาชีวศึกษาเพิ่มขึน้ มาดวยในสวนหนึ่ง โครงสรางในการบริหารงานของทานผอ.ในการบริหารงานการเรียน
การสอนแบบพื้นฐานปกติกับการสอนแบบอาชีวศึกษา ขอทราบเนื้องานในการบริหารครับ ขอบคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ใหทานผอ.อธิบายใหทานสมาชิกทราบหนอยวา ในโรงเรีย นเดีย วกันมีการเรียนการสอบ ๒ แบบ
คือภาคปกติ กับภาคอาชีวศึกษา เชิญครับ
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กราบเรียนทานประธานฯที่เคารพ ทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไดคัดเลือก นายกรศิริ
มิ่ง ไชย ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นเทศบาลบู รพา เป น ผู แ ทนองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น
ในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติ ม ครั้งที่ ๒) ทานบริหารจัดการมาตั้ง แตป พ.ศ.๒๕๕๒ มี ความรู
ความสามารถมีประกาศนียบัตรวิชาชีพ เอกคอมพิวเตอร ครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขอสอบถามเรื่องการบริหารจัดการ แผนผังการบริหารงานของทาน ผอ.ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ อธิบายแผนผังขั้นตอนการทํางานใหทานสมาชิกทราบดวยครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทา นประธานสภาฯและท านสมาชิ กผู ทรงเกีย รติ ทุ กทา น ขออนุญาตชี้แ จงเพิ่มเติ ม
โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลบูรพา วามี ผอ.ตําแหนงเดีย วสวนการเรียนการสอนใน
หลั ก สู ต รมั ธ ยมปลายเป น ลั ก ษณะการนํ า หลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาเข า มาเกี่ ย วข อ งโดยเพิ่ ม หลั ก สู ต ร
คอมพิวเตอรเขาไป เพื่อใหไดประกาศนียบัตร ๒ คุณลักษณะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตามที่ผมเขาใจตรงนี้นาจะเปนการเลือกคณะกรรมการอาชีวศึกษาในแทงของสถานศึ กษาอาชีวศึกษา
ที่เขาใหมีบอรดคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาในระดับจังหวัดหรือระดับเขตพื้นที่ ที่
ผมดูป ระกาศสํ านัก งานคณะกรรมการอาชี วศึกษา เรื่องหลัก เกณฑและวิธีการสรรหานี้ ใหมีการเลือ ก
คณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยมีหลักเกณฑการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการเหลานี้ ๑. จะตองมาจากตัวแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒. องคกรวิชาชีพ ๓. สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ

๑๐.
ภาคเอกชน ๔. จากสถานประกอบการ ทั้งนี้เขาคงตองการตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขาไป
เปนคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ตั้งขึ้นมาของกรมอาชีวศึกษา สวนสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนดาน
อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งโรงเรีย นเทศบาลบู รพาอุบล เปนโรงเรีย นในองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ที่มีการเรีย นการสอนดานสามัญและอาชีวศึกษา จึงมีความคิดเห็นวานาจะเสนอ ผอ.โรงเรีย น
เทศบาลบูรพา ไปเปนบอรดในคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในระดับพื้นที่และระดับทองถิ่น ผมคิดวาเรา
เลือกบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการอาชีวศึกษา ครับ ขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สรุ ป คณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษาเสนอ ท า นผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา ท า นกรศิ ริ มิ่ ง ไชย
เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ / สมาชิกทานใดจะซักถามเชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิ ก ท านใดเห็ นชอบการสรรหาและเลื อ กกรรมการผู แ ทนองคก รปกครองส วนท อ งถิ่ น
ในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบการสรรหาและเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบการสรรหาและเลือกนายกรศิริ มิ่งไชย เปนกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

ระเบียบวาระที่

๔.๒ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๑ “ขั้นรับหลักการ”
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๑ “ขั้นรับหลักการ”/ เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ดวยเทศบาลนครอุ บลราชธานี ได ดํ าเนินการจัดทํ าร างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อตราเป นเทศบั ญญัติตามความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบั ญญัติเ ทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

๑๑.
วิธีการงบประมาณขององค กรปกครองส วนทองถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่ แ กไขเพิ่มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้
หลักการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ไดตั้งประมาณการรายรับไวไม
เกิน 799,500,0๐๐ บาท และตั้งประมาณการรายจายทั่วไปไวไมเกิน 799,500,0๐๐ บาท
งบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) ไดตั้งประมาณการรายรับไวไมเกิน 38,081,๐๐๐
บาท และตั้งประมาณการรายจายไวไมเกิน 27,766,6๐๐ บาท
เหตุผล
เพื่อเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดใชเปนหลักในการบริหารงานของเทศบาลตามนโยบายที่ฝาย
บริหารไดแถลงตอสภาเทศบาลไว และจะไดใชจายงบประมาณไปดําเนินการตามโครงการพัฒนาดาน
ตางๆ ที่กําหนดไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนและสามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขออนุญาตทานประธานสภาฯอานคําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจํ าปตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 1,593,473,857.79 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 241,074,099.47 บาท
1.1.3 เงินสํารองเงินสะสม จํานวน 464,809,001.40 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม
11,762,000 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน - โครงการ รวม - บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 802,973,094.90 บาท
(3) รายจายจริง
จํานวน 633,712,253.51 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
จํานวน
30,251,598.68 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม
จํานวน
1,110,095.37 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน
0.00 บาท

๑๒.
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล 1
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
รายรับจริง
จํานวน 7,342,223.06
รายจายจริง
จํานวน 2,359,948.37
กําไรสะสม
จํานวน 7,404,125.17
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล 2
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
รายรับจริง
จํานวน 5,411,807.00
รายจายจริง
จํานวน 2,246,703.78
กําไรสะสม
จํานวน 4,808,714.75

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการ ป 2563
รายไดจัดเก็บเอง
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รฐั บาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รฐั บาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวม

118,079,100.00
341,600,000.00
341,600,000.00
339,820,900.00
339,820,900.00
799,500,000.00

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจายจากงบประมาณ
รวม

ประมาณการ ป 2563
117,837,700.00
309,231,300.00
183,443,100.00
82,082,900.00
110,000.00
106,795,000.00
799,500,000.00
799,500,000.00

๑๓.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เมื่อมีการรับแลวจายแลว เปนงบประมาณสมดุลเพราะวารับเทาไหรจายเทานั้น อยากใหทานดู
หลั กการของการจัด งบประมาณ งบกลาง งบบุ ค คล งบดํ า เนินงาน งบลงทุ น และงบรายจ า ยอื่ น ๆ
งบอุดหนุนวามีความเหมาะสมและสัมพันธกันหรือไม เชน งบบริหารบุคคล 309,231,300.00 บาท
คิดเปน ๓๘.๖๘ เปอรเซ็นต เปนการเตรีย มงบตลอดทั้งป พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ๘๒,๐๘๒,๙๐๐ บาท
๑๐.๒๗ เปอรเซ็นต หมวดภาษีอากร
รายรับจริง ป 2561 ประมาณการ ป 2562
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

97,400,891.10

ประมาณการ ป 2563

77,000,000.00

83,700,000.00

ทานคิดวาปพ.ศ.๒๕๖๓ จะจัดเก็บภาษีไดเพิ่ม เปน ๘๓,๗๐๐๐,๐๐๐บาท เราจะจัดเก็บเพิ่มจากอะไร และ
ปทแี่ ลวยอดการจัดเก็บตกเกิดจากอะไร เชิญสํานักการคลังชีแ้ จงครับ
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เรารพและทานสมาชิกผูท รงเกียรติ ดิฉันนางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข
ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง ขอมูลของปพ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่๑๔ สิงหาคม เปนเงิน 77,000,000 บาท
แต ณ ตอนนี้ บวกเพิ่มอีก ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท นาจะเกิน ๘๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แนนอน
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในงบเงินอุดหนุนทั่วไป ทําไมทานคิดวาจะไดงบเพิ่มมากขึ้น
รายรับจริง ป
2561

ประมาณการ ป
2562

ประมาณการ ป
2563

136,381,694.67
345,259,495.23

106,657,000.00
316,500,000.00

118,079,100.00
341,600,000.00

321,331,905.00
321,331,905.00

334,255,700.00
334,255,700.00

339,820,900.00
339,820,900.00

802,973,094.90

757,412,700.00

799,500,000.00

รายไดจัดเก็บเอง
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสว นทองถิ่น
รวม

นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายอัมพล ทองพุ ในฐานะเจาหนาที่งบประมาณ
ผมขอนําเรียนเกี่ยวกับประมาณการรายได จะแยกในสวนของรายไดที่จัดเก็บเองและรายไดที่รัฐบาลเก็บ
แล วจัด สรรให องค ป กครองส ว นท อ งถิ่ น และรายได ที่ รัฐ บาลจั ด สรรให องค ก รปกครองส วนท องถิ่ น
การประมาณการรายรับระเบียบบอกวาใหประมาณการรายรับใหใกลเคียงปที่ผานมา ก็คือปพ.ศ.๒๕๖๑

๑๔.
เพราะป พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ เ ก็ บ ได ณ ตอนนี้ ยั ง ไมไ ด สิ้ นสุ ด ป งบประมาณ เราจึ ง นําประมาณการของป
พ.ศ.๒๕๖๑ มาเปนตัวเทียบ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
การประมาณรายจายเปนตัวตั้งในการบริหารงานบุค คล เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญ ปพ.ศ.๒๕๖๑
รายได ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กวาลาน แตจายแค ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตัวเลขมันหายไป ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท ตั วเลขการบริหารงานบุ คคลจะตองปรับลดลงมาดวย ตัวนี้ที่ เปนหวง ทุ กปมีรายจา ยต่ํากวาฐาน
ตัวเลขรายไดจริง ฐานการบริหารงานบุคคลมันคือรายจายไมใชรายรับ เปนหวงตรงนี้ เพราะวาปนี้ตั้ง
ประมาณการรายจายไว 799,500,000 บาท ตองจายใหเต็ม ตัวเลขจาก ๓๘.๖๘ เปอรเซ็นตจะขยับ
เปน ๓๙ , ๔๐ เปอรเซ็นต เรื่องนี้มีระเบียบกฎหมายบังคับอยู / ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท รงเกียรติทกุ ทาน กระผมนาวาอากาศเอก บุญมี
สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตถามเปนความรู เนื่องจากวาในปงบประมาณ
๒๕๖๓ เจ็ดรอยกวาลานบาท เราไดบริหารจัดการแบงตามงบประมาณเปน ๕ ยุทธศาสตร ในการบริหาร
องคกรของเทศบาลใชห รื อไม ถาใชในการแยกงบประมาณนี้ไดจัดสรรใน ๕ ยุทธศาสตรในการบริหาร
จัด การอย า งไร ๕ ยุท ธศาสตร นี้ จะมี ๑.โครงสรางพื้นฐาน ๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ ๓.การพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อ ม ๔.พัฒ นาคุ ณภาพชี วิต และเสริมสร างความเขมแข็ง ของชุ มชน
๕.การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตรนี้เราไดเปนแผนรองรับของยุทธศาสตร
๒๐ ปของประเทศหรือไมอยางไร เพราะในป ๒๕๖๒ นี้ ในยุทธศาสตรที่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนี้มันต่ํา
อันนี้อยากทราบวาเราไดเขามาทาง ๕ ยุทธศาสตรอยางไร เพราะตอไปนี้พอเขาป ๒๕๖๓ กระผมในฐานะ
คณะกรรมการติดตามประเมินผล ผมก็จะมีการติดตามการบริหารจัดการอยูตลอด ขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สําหรับงบประมาณรายจายแยกตามยุท ธศาสตรการพัฒนา
จะมีรวมทั้งหมดสามรอยกวาลานบาทซึ่งมีอยู ๑๓๐ โครงการ เราจะจําแนกออกเปน ๕ ยุทธศาสตร อยาง
โครงสรางพื้น ฐานนี้ก็ จะอยู ที่ ๒๓ เปอร เ ซ็ นต การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ๐.๑๕ เปอร เ ซ็ นต การพั ฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒.๘๕ เปอรเซ็นตการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ๖๘ เปอรเซ็นต การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ๖ เปอรเซ็นต ทั้งนี้ทานอาจจะ
มองวาทําไมการพัฒนาเศรษฐกิจถึงมีเพียง ๐.๑๕ เปอรเซ็นต นั่นก็เพราะวาในตัวเศรษฐกิจสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนี้บางทีจะเชื่อมโยงกับโครงสรางพื้นฐาน อยางเชนการกอสรางถนนหรือแมแตระบบ
สาธารณู ป โภคต า งๆก็ จ ะทํ า ให เ รื่ อ งของเศรษฐกิ จ นั้ น ก็ จ ะมี ผ ลเชื่ อ มโยงตามมาเช น เดี ย วกั น
อยางทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีบางสวนอยูในเรื่องของโครงสรางพื้นฐานและบางสวนก็อยูกับโครงการ

๑๕.
พัฒ นาคุณภาพชีวิ ต ซึ่ง ก็จะสอดคล องกัน สํ าหรั บ โครงการพั ฒนาคุณภาพชี วิ ต ถึง มีเ ปอรเ ซ็นตเ ยอะก็
เนื่องจากว าจะไปอยูในเรื่ องของโครงการที่สํานั กกองฝายตางๆไดมีก ารอบรมชุ มชนรวมถึง โครงการที่
เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ซึ่งเราก็จะเนนเกี่ยวกับเรื่องสงเสริมคุณภาพชีวิต นี่ก็จะเปนเรื่องของการประมาณ
รายจายแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาตางๆคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภาที่ เ คารพและสมาชิ กผู ท รงเกีย รติ ทุ กท า น ดิ ฉั นนางอํา ไพวรรณ
เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตตั้งขอสังเกตตรงรายได ในสวนของที่ทาน
เพิ่มนี้ทานเพิ่มรายไดเฉพาะเงินอุดหนุน แตในสวนของรายไดจัดเก็บซึง่ จะไปโยงกับคาใชจายบุคคลดวยมัน
ทําใหมองเห็นวาคาใชจายบุคคลเพิ่มขึ้นแตวาภาษีจัดเก็บถาทานเทียบกับป ๒๕๖๑ มันจะลดลงคอนขาง
เยอะทีเดียว ในขณะที่งบบุคลากรเพิ่มขึ้นเกือบชนเพดาน และขอตั้งขอสังเกตอีกหนึ่งเรื่องวาเนื่องมาจาก
วาทานสมาชิกบางทานนี้อาจจะยังไมทราบวางบกลางคืออะไร งบบุคลากรคืออะไร ขออนุญาตใหทาน
ผู บ ริ ห ารชี้ แ จงด ว ยว า งบกลางมาจากไหน ทํ า ไมมั น เพิ่ ม ขึ้ น เยอะ และเหตุ ที่ เ พิ่ ม เพราะอะไร ใน
ขณะเดียวกันงบดําเนินงานถาเทียบกับป ๒๕๖๑ ก็จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น ในขณะที่งบลงทุนก็เกิน
๑๐ เปอรเซ็นตไปนิดเดียว ขอบคุณคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับงบประมาณรายจายทั่วไปจําแนกตาม
แผนงานก็จะแบงเปนงบกลางอยูที่ ๑๔.๗๔ เปอรเซ็นต งบกลางนั้นไดแก เงินสมทบประกันสังคมเบี้ยยัง
ชี พ เงิ น สํ า รองจ า ยต า งๆ งบบุ ค ลากร ๘๓.๖๘ เปอรเ ซ็ น ต ได แ ก เงิ น เดื อ น ค า จ า ง ค า เช า บ า น
สวนรายละเอียดตางๆนั้นดิฉันขอมอบใหทานปลัดเทศบาลฯเปนผูชี้แจงคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดเทศบาลฯครับ
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูท รงเกียรติทุกทาน กระผมนายอัมพล ทองพุ
ปลั ด เทศบาลนครอุบ ลราชธานี ในส วนของรายจา ยงบกลางส ว นมากจะเปนรายจ า ยตามข อผูก พัน
ซึ่ ง รายจ า ยตรงนี้ มี ระเบี ย บให ต อ งจา ย ไม ว า จะเป นในส ว นของเงิ น สมทบ กองทุ น ประกั น สั ง คม
งบบุคลากร งบดําเนินงานเชนคาตอบแทน คาเชาบาน บุคลากรถายโอน และในสวนของเบี้ยยังชีพ ก็จะ
อยูตรงนี้ดว ย ซึ่งเบี้ยยั งชีพโดยเฉพาะเบี้ย ยัง ชีพผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งจะทําให ยอดตรงนี้เ พิ่มขึ้ น
จริงๆแลวเงินสํารองจายจะอยูตรงนี้ดวย แตเนื่องจากงบประมาณจํากัด หลายปที่ผานมาถาพูดถึงองคกร

๑๖.
ปกครองสวนทองถิน่ โดยเฉพาะทองถิน่ ขนาดใหญ จะตั้งงบประมาณเงินสํารองจายตรงนี้ ไวคอนขางเยอะ
แตทุ กป ที่ผา นมานั้น ทางสภาเคยอนุมัติ ไว เพียงแค ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่ งท องถิ่ นเล็กๆนั้นจะมีไว ๓ - ๔
ลานบาท แตที่นี่อนุมัติเพียงแค ๕๐,๐๐๐ บาท เวลาเจอภัยธรรมชาติตางๆ เราจะตองมาใชจายขาดเงิน
สะสม ซึ่งจะตองใชในกรณีจําเปนเรงดวน ซึ่งงบตรงนี้เปนงบที่จะตองจายตามขอผูกพัน จึงขอนําเรีย นวา
มันจะเพิ่มขึ้นทุกปโดยเฉพาะเบี้ยผูสูงอายุ และเบี้ยยังชีพอื่นๆครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ปนี้ขออนุมัติเงินสํารองไวเทาไหรครับ
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๐๒,๐๐๐ บาท เพราะวางบพอจัดสรรแลวนั้น เอามาลงตรงนี้ไมได ก็คิด อยูวา ถามีการปรับลดก็
จะเอามาไวตรงนี้ดวยเพื่อใหงบมันลงตัวใน ๗๙๙,๕๐๐,๐๐๐บาท จึงไมมีเงินสวนหนึ่งที่จะเอามาไวในเงิน
สํารองจาย ก็จัดใหมันลงตัวในงบประมาณที่เราประมาณการรายรับไวครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภาที่ เ คารพและสมาชิ กผู ท รงเกีย รติ ทุ กท า น กระผมนายประสงค
จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จากการที่ไดดูแผนรายจายของงบประมาณและจากการที่
ไดทําผานมาป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ จากที่ไดดูงบดุลรายรับกับรายจาย ป ๒๕๖๑ ประมาณการรายรับ ๘๐๒
ลานบาท แตเรามีรายจาย ๖๓๓ ลานบาท นั่นแสดงวารายจายเรานอยกวาที่ประมาณการรายรับอยู ๑๖๙
ลานบาท เชนเดียวกันในป ๒๕๖๒ ประมาณการรายรับ ๗๕๗ ลานบาท รายจาย ๖๗๖ ลาน จะเหลือ ๘๑
ลานบาท เชนเดียวกันครับปนี้ กระผมก็มองเห็นวาตามที่ทานบุญมี ขออนุญาตที่เอยนาม ทานไดพูด ถึงวา
การกระจายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรทั้ง ๕ ยุทธศาสตร และจากการที่ทานนายกฯไดนําเรีย นให
เห็นว าในโครงการที่เ ราไดกระจายไป ๕ ยุทธศาสตร ๑๓๐ โครงการนั้นพบวาจะเป นงบฯในเรื่องของ
ยุทธศาสตรที่ ๑ มีเจ็ดสิบกวาลานบาท ยุทธศาสตรที่ ๒ ๕๘๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตรที่ ๓ เจ็ดสิบหกลาน
กวาบาท ยุทธศาสตรที่ ๔ ๒๑๒ ลานกวาบาท และยุทธศาสตรที่ ๕ ๑๙ ลานกวาบาท คิดเปนสัดสวนเปน
เปอรเซ็นตที่ผมดูเปนตัวเลขแลวก็พบวา เราใหความสําคัญดานคุณภาพชีวิตก็ถือวา ทางเทศบาลฯไดให
ความใสใจคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชน ถาพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการองคกรในยุทธศาสตรทั้ง ๕
ยุทธศาสตรนั้นยอมมีความสําคัญใกลเคียงกันใชหรือไม ถาหากวามีความสําคัญใกลเคียงกันการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อการพัฒ นาขั บ เคลื่ อนยุท ธศาสตรนา จะใกล เคี ย งกัน ไมน าที่จะต างกันขนาดนี้ ผมก็
มองเห็ นภาพภาพหนึ่งวาวันนี้ เศรษฐกิจถาพี่ นองประชาชนมีความเปนอยูดีขึ้นนั่นแสดงวาประชาชนมี
รายไดเพิ่มมากขึ้น เราก็จะสามารถเปนชองทางรายได จากการจัดเก็บเองดวยคาธรรมเนียม หรือคาอะไร
ตางๆที่เ ขามีการลงทุนถู กตองหรือไม ถ าหากเป นเชนนั้นผมคิด ว าทิ ศทางการขับ เคลื่อนในการพัฒนา
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจของชุมชนในเทศบาลฯเรา นาจะใหความสําคัญมากกวานี้ในความเห็นของผม

๑๗.
ซึ่งในดานเศรษฐกิจ ยกตัวอยางเช นเราจะลดความยากจน เพื่อใหพี่น องประชาชนเพิ่มรายไดมากขึ้ น
ไดอยางไร ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมไดอยางไร โครงการเหลานี้นาจะตอบโจทย ในเรื่องยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเทศบาลของเรา หรืออยางในกรณีสินคาผลิตภัณฑ รูสึกจะเปนกลยุทธ
ของเทศบาลในการยกระดับสินคาผลิ ตภัณฑชุมชน คําถามในเทศบาลนครอุบลของเรามีชุมชน ๑๐๖
ชุมชน เรามีการสงเสริมการสรางผลิตภัณฑชุมชน ที่สามารถจะเพิ่มรายไดใหกับพี่นองเราไดกี่จุด ถาหาก
เราสามารถสงเสริมได พี่นองประชาชนสรางผลิต ภัณฑชุมชน แลวก็จําหนายไดทั้งภายในชุมชนเองหรือ
บานอื่นเมืองอื่นอยางนี้เปนตน มันก็จะเปนการเพิ่มรายไดใหกับพีน่ องประชาชนหรือการทองเที่ยวและการ
บริการในเขตเทศบาล ซึ่งถาหากเราใหความสําคัญ มิติการทองเที่ยวในชุมชนของเรา ผมมองภาพหลาย
อยางไมวาจะเปนมิติของวัดเรามีของดีเราจะทําอยางไร ที่จะเอาของดีของเราเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ย ว
ใหกับบานอื่นเมืองอื่นเขามา วันนี้เราตองยอมรับวาการใหค วามสําคัญดานการพัฒนาเศรษฐกิจคือหัวใจ
สําคัญ ถาเราใหความสําคัญดานการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการสงเสริมการทองเที่ยวมันนาจะเปนประโยชน
อยางสูง ยุทธศาสตรทั้ง ๕ นี้ผมคิดวามีความสําคัญไมนาที่จะนอยกวากัน การใหความสําคัญมากหรือนอย
อยูที่การใชจายทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนมันจะเปนตัวตอบ ขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุม
- มีสมาชิกทานใดไมรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น / ไมมสี มาชิกยกมือ
- มีสมาชิกทานใดรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ เสียง
ที่ประชุม
มีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เมื่อรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แลวนั้น ผม
จะขอมติในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ โดยจะตองมีคณะกรรมการตั้งแต ๓ – ๗
ทาน และจะมีการคัดเลือกทีละทานและมีผูรับรอง ๒ ทาน เชิญทานสมาชิกครับ
นายเกริกชัย ผองแผว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมขอเสนอทานบุญมี สุปรียชาติ ครับ

๑๘.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานบุญมี สุปรียชาติ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศ
บัญญัติ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานบุญมี สุปรียชาติ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศ
บัญญัติ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนาวาอากาศเอกบุญมี สุปรียชาติ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัต ติรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม เชิญทาน
สมาชิกครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมขอเสนอทานอําไพวรรณ เปรมภิรักษ ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานอําไพวรรณ เปรมภิรักษ เปนกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานอําไพวรรณ เปรมภิรักษ เปนกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัต ติรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม เชิญทาน
สมาชิกครับ

๑๙.
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพดิฉันขอเสนอทานฤทธิสรรค เทพพิทักษ คะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานฤทธิสรรค เทพพิทักษ เปนกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานฤทธิสรรค เทพพิทักษ เปนกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายฤทธิสรรค เทพพิทักษ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัต ติรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม เชิญทาน
สมาชิกครับ
นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมขอเสนอทานภพ ภูสมปอง ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานภพ ภูสมปอง เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิ กทา นใดเห็นชอบให ทานภพ ภูส มปอง เปนกรรมการแปรญั ตติรางเทศบั ญญั ติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายภพ ภูสมปอง เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

๒๐.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัต ติรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม เชิญทาน
สมาชิกครับ
นายภพ ภูสมปอง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพกระผมขอเสนอทานเกริกชัย ผองแผว ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเกริกชัย ผองแผว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเกริกชัย ผองแผว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายเกริกชัย ผองแผว เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัต ติรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม เชิญทาน
สมาชิกครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมขอเสนอทานชาญณรงค ชลการ ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานชาญณรงค ชลการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทา นชาญณรงค ชลการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายชาญณรงค ชลการ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

๒๑.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัต ติรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม เชิญทาน
สมาชิกครับ
นายชาญณรงค ชลการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพกระผมขอเสนอทานไพฑูรย บุญพุทธ ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานไพฑูรย บุญพุทธ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานไพฑูรย บุญพุทธ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายไพฑูรย บุญพุทธ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุ ณครับ สํา หรับ คณะกรรมการแปรญั ตติ รา งเทศบั ญญั ติ ก็ค รบถ วนแล ว ซึ่ง มีอยูทั้ งหมด
๗ ทาน คื อ ๑.นาวาอากาศเอกบุญมี สุปรียชาติ ๒.นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ ๓.นายฤทธิสรรค
เทพพิทั กษ ๔.นายภพ ภู ส มปอง ๕.นายเกริ กชั ย ผ องแผ ว ๖.นายชาญณรงค ชลการ และ
๗.นายไพฑู รย บุญ พุ ท ธ สํ า หรั บ การคัด เลื อกประธานและเลขานุ การคณะกรรมการแปรญั ต ติ รา ง
เทศบัญญัติ จะมีการเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติทั้งหมด ๗ ทาน มาประชุมเพื่อคัดเลือก
โดยทา นเลขานุการสภาเทศบาลฯจะเป นผูทําหนังสือเชิญประชุม และเมื่อรับหลั กการรางเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แลวในวาระที่ ๑ ในวาระที่ ๒ ก็เปนขั้นแปรญัต ติ
ขอเชิญทานสมาชิกเสนอระยะขั้นการแปรญัตติฯ เชิญทานสมาชิกครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดิฉันขอเสนอระยะเวลาการยื่นเสนอคําแปรญัตติ ๓ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๒ และระยะเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ ดิฉันขอเสนอ ๑ วันทําการ คือวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๒ ขอผูรับรองดวยคะ

๒๒.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีผูรับรอง ๙ ทานถูกตองนะครับ / มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ เมื่อไมมีก็ถือวา
สมาชิกเสนอใหแปรญัตติในวาระที่ ๒ ดังนี้ เสนอระยะเวลาการยื่นเสนอคําแปรญัตติฯ ๓ วันทําการ คือ
วันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ระยะเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ ๑ วันทําการ คือวันที่ ๒๒
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยทานใดจะยื่นคําขอแปรญัตติตอ งยื่นตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศ
บัญญัติ ไดตามวันเวลาที่เสนอไป ณ หองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกําหนดเปดประชุม
สภาเทศบาลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๖๖๒ เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ส อง “ขั้นแปร
ญัตติ” และระเบียบวาระที่สาม “เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัตหิ รือไม” ใหงานเลขานุการสภาทําหนังสือ
แจงเวียนใหสมาชิกสภาเทศบาลฯไดรับทราบตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานสมาชิกครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี
สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี มีเรื่องเสนอเพื่อเปนขอพิจารณา เรื่องที่หนึ่งคือเรื่อง
ศาลหลั ก เมื อ งที่ ผ มได เ คยอภิ ป รายไปแล ว ในครั้ ง ก อ น ขอขอบคุ ณที่ ทํ า การปรั บ ปรุ ง ทาสี ภ ายใน
ศาลหลักเมืองใหเรีย บรอย แตจะมีอยูเรื่องหนึ่งคือเรื่องไฟที่ผ มเคยไดสอบถามไปแลวนั้นทานบอกวามี
งบประมาณและอยูในแผนงบประมาณแลวไดดําเนินการอยางไร และเรื่องตอไปก็คือในเมื่อทาสีแลวโดย
ปกติจะไมใหมีการจุดธูปเทียนเขาจะใหใชเพียงดอกไมไปวาง เรื่องที่สองคืออาคารของเทศบาลเนื่องจากวา
พื้นที่มันแคบและไดเห็นเจาหนาที่เ ทศบาลไดนั่งทํา งานกันอยางแออัด ถาเป นไปไดค วรจะมีการขยาย
อาคารโดยจะดํ าเนิ นการอย า งไรก็แ ล วแต แ ละเรื่องห อ งสุ ข าด า นบนอาคารนี้มีไมเพี ย งพอเนื่อ งจากมี
เจาหนาที่เยอะและหองสุขาชายและหญิงอยูติดกันซึ่งดูแลวไมสะดวกควรจะแยกออกไปจึงขอฝากไวเพื่อ
พิจารณา เรื่องที่สามหองประชุมสภานั้นมีการประชุมทับซอนกับการประชุมทั่วไปถาเปนไปไดหองประชุม
สภาควรจะเปนเอกเทศควรจะจัดหองประชุมใหเปนมาตรฐาน เรื่องที่สี่หองสุข าที่อยูดานลางอาคาร ถา
มองไปนั้นจะเปนหองสุขาสาธารณะแตมีอยูอยางหนึ่งคือมานที่กั้นบังตานั้นมันไมสุด โดยเฉพาะหองสุขา
หญิงพอเขาไปทํ าธุระเสร็จแลวออกมาก็จะมองเห็นพอดี เพราะวาอยูติด กับทางเทา เรื่ องที่หาปายของ
เทศบาลที่เปนปายขนาดใหญนั้นจะมีรถมาจอดบังปาย ถาตามปกติถาเปนปายสถานที่ราชการที่มีขนาด
ใหญเขาไมใหจอดรถบังปายเห็นควรวาควรจะทาสีจราจรไว สวนเรื่องที่หกเรื่องขอบทางจราจรที่เปนขาว
แดงภายในเทศบาล เนื่องจากวาเวลาที่ประชาชนมาติดตอราชการแลวไมมีที่จอดก็จะเห็นรถมาจอดตรงที่
หามจอดเปนจํานวนมากซึ่งมันดูไมดีไมควร ถาจะแกปญหาเรื่องที่จอดรถควรทาสีเ ปนขาวดําไปเลยจะได
ไมมีปญหา ในฐานะที่ผมไดเขามาเปนสวนหนึ่งของเทศบาลก็อยากจะใหรักษาขนบธรรมเนีย ม วัฒนธรรม
และมารยาทในการใชกฎจราจรและเรื่องอื่นๆครับ กราบขอบพระคุณครับ

๒๓.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภาที่ เ คารพและสมาชิ กผู ท รงเกีย รติ ทุ กท า น กระผมนายประสงค
จันจํ า ปา สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ผมขอเรีย นถามว าเราเคยคุ ย กัน ว า ในกรณีที่ พี่นอง
ประชาชนเดือดรอนในเขตเทศบาลฯ ชองทางที่เราจะสงปญหาความเดือดรอน ที่ผานมาเราสงเรื่องที่เรา
ไดรับรองเรียนจากประชาชนผานทางไลนสมาชิกฯ ๑๑ ทาน อยางวันกอนก็มีพี่นองประชาชนเขาพูดถึงรถ
ขยะที่ไปเก็บขยะแลวน้ําขยะจะไหลไปตามถนนแลวมีกลิน่ เขาก็รองมายังเทศบาลแตสิ่งเหลานี้ก็ยังไมดีขึ้น
ผมก็เลยไมแ นใจวากระบวนการการแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ในการรองมายั ง
เทศบาลฯนี้ เราผานทางชองทางไหนอยางไร พี่นองประชาชนเขาก็ไดโทรมาหาผมอยูวายังไมดีขึ้นเลย
จึงขอสอบถามไปยั งทา นประธานสภาฯผ านไปยั ง ผูบ ริห าร ว าชองทางที่ เ ราจะแกไขป ญหากับ พี่นอง
ประชาชนในกรณีเดือดรอน เราจะมีชองทางอยางไร อยากจะใหเปนระบบในการรับเรื่องคํารอง จากพี่
นองประชาชน กราบขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ ฝายบริห ารรับไปพิจารณาดวยนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิป รายเพิ่มเติมหรือไม
ครับ/ไมมี เมื่อไมมีผมขอประกาศปดประชุมครับ
ปดประชุมเวลา 12.55 น.
(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

๒๔.

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

