
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี  

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒  

วันพุธที ่ ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

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

ผูมาประชุม 

     ๑. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

     ๒.  นายเกริกชยั  ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ๓.  นายชาญณรงค ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี           

     ๔.  นายไพฑูรย บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี   

     ๕.  นายฤทธิสรรค เทพพทิักษ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี 

     ๖.  นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี        

     ๗.  นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี      

     ๘.  นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี   

    ๙.   น.อ.บุญม ี สุปรยีชาต ิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี       

   ๑๐.  นายชยัโรจน สินธุพุฒิพงศ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

   ๑๑.  นายอัมพล ทองพ ุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

ผูไมมาประชุม 

   ๑.  นายไพฑูรย พรหมสอน           สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี (ลากิจ)       
-      

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายศักดิ ์ เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๔. นายชยัยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๕. นายนพพร เตชาวิวัฒนบลูย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๖. นายสุระจิต เตง็ศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๗. นายอดิศักดิ ์ กุลวงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๘. นายอัมพล ทองพ ุ  ปลดัเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

๙. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลดัเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๐. นางกิมรวย แปนทอง รองปลดัเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๑. นายกฤชพล เมืองเหนอื รองปลดัเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๒. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลดัเทศบาล 

๑๓. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 



๒. 

 

๑๔. นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๑๕. นายนเรต ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๖. นายศรัณย ศรีเมือง หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

๑๗. นายทองพูน เอิบสขุ นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

๑๘.   นายปญญา ทองสรรค วิศวกรโยธาชํานาญการ 

๑๙. นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกปฏบิตัิการ 

๒๐. นางสาวภสัรา สวัสดิ์กลุ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๒๑. นางสุพศิศรี ถิระพัฒน รก.ผอ.สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 

๒๒.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๒๓.   น.ส.ณัฐปภสัร ฏปวรนันท นักวิชาการคลัง 

๒๔.   นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๒๕.   นายโกวิท เริงนิรันดร หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

๒๖.   นางสาวอําไพ มาติวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๒๗.   ดร.พรนิรันดร จัยสิน หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ 

๒๘.   นางธมกร สองจันทึก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

๒๙.   นายมาพบศักดิ์ บุญพบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

๓๐.   นางกรรณิกา นิธิพานิช หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 

๓๑.   นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

๓๒.   นางเสาวลักษณ กันธิยา นักวิชาการพัสด ุ

๓๓.   นายมนตตร ี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๓๔.   นายเสร ี ทองเลศิ ผอ.สวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม 

๓๕.   นายกรศิริ มิ่งไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรยีนเทศบาลบูรพาอุบล  

๓๖.   นายประสพ ปรุโปรง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ 

๓๗.   นางสภุาภรณ บรรเรืองทอง แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๓๘.    นางอรอินทร ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๓๙.   นางภทัทยิาภรณ ใครบตุร หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

๔๐.   นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร  

๔๑.   นายเจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๔๒.   นายสุรศักดิ ์ สุระวงศ นิติกรชํานาญการ 

๔๓.   นางสาวณัฐสมิา ทุมโมง หัวหนาฝายสงเสริมการทองเทีย่ว 

๔๔.   ส.อ.สมชาย เดชะคําภ ู หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารภยั 

๔๕.   จ.อ.นนทธวัช ทาศิริ รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 



๓. 

 

๔๖.   นางสาวยุรีพร คุณสทุธิ์ หัวหนางานการเจาหนาที ่

๔๗.   นายชยัยันต จันลองคํา หัวหนางานเลขานุการสภา 

๔๘.   นางสาวดวงใจ สุพจนนิตภิักด ี      เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๔๙.   นายอนุชติ อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

                                   …………………………………… 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง      ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                     สมยัสามญั  สมยัทีส่อง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่  ๒ 

                                วันศุกรที ่ ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

     ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
  

ระเบียบวาระที่  ๓   เร่ือง      เพื่อทราบ  

-  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินโครงการที่ไดรับงบประมาณในปงบประมาณ             

พ.ศ.๒๕๖๒ 
                                          

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง  เพื่อพิจารณา  

  ๔.๑  ขอเสนอญตัต ิ การสรรหาและเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครอง 

                                                สวนทองถิ่นในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเตมิ ครั้งที ่๒)  

                                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 

๔.๒  ญตัติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําป  

                                                 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๑ “ขั้นรับหลักการ” 

                                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 
   

ระเบียบวาระที่  ๕   เร่ือง     อื่นๆ 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

ในวันพุธที่ ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน

ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

 

 



๔. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอเปดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม 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 

 อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น          

พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ 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     - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

                                  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่  ๒ 

                              วันศุกรที ่ ๒๘  มถิุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

    ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

นายเฉลิมพล     ม่ังคั่ง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                                 

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒ คร้ังที่  ๒ วันศุกรที่  ๒๘  มิถุนายน  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. 
 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง     เพือ่ทราบ  

-  เร่ือง  รายงานผลการดําเนินโครงการที่ไดรับงบประมาณใน    

   ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

นายเฉลิมพล     ม่ังคั่ง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ จะแบงเปน ๒ เรื่อง คือ รายงานผลการดําเนินงาน   

กับ ขั้นตอนและระยะเวลาการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.๒๕๖๓   เชิญครับ 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมขอมอบใหกองวิชาการและแผนงานเปนผูชี้แจงครับ 

นายพิศาล   ดีพรอม      หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายพิศาล ดีพรอม  

หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ ขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินโครงการที่ไดรับงบประมาณใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ป ๒๕๖๒ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พงศ.๒๕๖๒ (รวมที่ไดรับอนุมัติใหโอนตัง้จายเปนรายการใหม) จํานวน ๑๓๐ 

โครงการ งบประมาณรวม  ๒๕๗,๒๓๑,๒๕๐ บาท สรุปโครงการที่ยังไมดําเนินการ ทั้งหมด ๑๖ โครงการ 

คิดเปน ๑๒ เปอรเซ็นต โครงการที่อนุมัติขั้นตอน ไดแกจัดทําราคากลาง ขออนุมัติโครงการ อยูระหวาง

การพิจารณาของจังหวัด / กระทรวง  ทั้งหมด ๑๔ โครงการ คิดเปน ๑๑ เปอรเซ็นต อยูระหวางการจัด

ซอจัดจาง ไดแกขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา จํานวน ๒ โครงการ คิดเปน ๒ 

เปอรเซ็นต  และบริหารสัญญาลงนามและอยูระหวางดําเนินการกอสราง/ สงมอบ/ตรวจรับฯลฯ จํานวน 

๗ โครงการ คิดเปน ๕ เปอรเซ็นต  อื่นๆ คือเตรียมงาน/ดําเนินการบางสวนแลวแตยังไมครบเปาหมาย   

อีก ๒๒ โครงการคิดเปน ๑๗ เปอรเซ็นต เสร็จเรียบรอยแลวจํานวน ๖๕ โครงการ คิดเปน ๕๐ เปอรเซ็นต 

ยกเลิก ๔ โครงการคิดเปน ๓ เปอรเซ็นต ตอไปเปนโครงที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 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 คิดเปน ๑๐ เปอรเซ็นต  โครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม อนุมัติทั้งหมด     

๗ ครั้ง ๑๗๖ โครงการ  ครุภัณฑ ๑๔ รายการ รวมเปนงบประมาณ ๓๙๙,๔๘๙,๑๗๑ บาท สรุปผลการ 

ที่ประชุม 

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



๖. 

 

ดําเนินการโครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม จํานวน ๑๗๖ โครงการ ขอมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม 

๒๕๖๒ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน ๕๓ โครงการ คิดเปน ๓๐ เปอรเซ็นต อยูระหวางอนุมัติขั้นตอนไดแก

จัดทําราคากลาง ขออนุมัติโครงการ อยูระหวางการพิจารณาของจังหวัด/กระทรวง จํานวน ๗๐ โครงการ 

คิดเปน ๔๐ เปอรเซ็นต  ระหวางการจัดซื้อจัดจาง ไดแกการขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญ

ทําสัญญา จํานวน ๑๘ โครงการคิดเปน ๑๐ เปอรเซ็นต ยังไมมีโครงการไหนดําเนินการแลวเสร็จ           

มีโครงการที่ยกเลิก ๓ โครงการ คิดเปน ๒ เปอรเซ็นต  สรุปผลการจัดหาครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติใหใช

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 คิดเปน ๗ เปอรเซ็นต ผมขอจบการรายงาน

เทานี้ครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 เชิญทานเลขานุการสภาฯอธิบายขั้นตอนการการพิจารณางบประมาณและขั้นตอนการแปรญัตติ

งบประมาณ การกําหนดกรอบวัน เวลา ในการแปรญัตติฯ เชิญครับ 

นายอัมพล    ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายอัมพล  ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ขอนําเรียนขั้นตอนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พงศ.๒๕๖๓ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 วิธีการจัดทํางบประมาณ เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น ไดพิจารณา
อนุมัติใหตั้งงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําป แลวใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทํา
เปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อคณะผูบริหารทองถิ่นได
นําเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม เมื่อผูบริหารเสนอรางเทศบัญญตัติอสภาแลวก็เขาสูการ
พิจารณารางเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แกไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติรางเทศบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตอง
พิจารณาเปนสามวาระ  ไดแก วาระที่หนึ่ง “ขั้นรับหลักการ”  วาระที่สอง “ขั้นแปรญัตติ” วาระที่สาม 
“ขั้นเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ” รางเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมไดและ
ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร ญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา
ทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ งบประมาณนั้น ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติ
วาระท่ีหนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่น ปรึกษาในหลักการแหงรางเทศบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางเทศบัญญัตินั้น หรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่
สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเร่ืองนั้นพอสมควรแลว เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางเทศบัญญัติ
วาระที่หนึ่ง สภาทองถิ่นจะใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได การแตงตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๔๗ 
รวมทั้งแกไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภา 



๗. 
 
ทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน เมื่อมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตาม
จํานวนเรียบรอย  ตามขอ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรก        
ใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากกรรมการสภาทองถิ่นคณะนั้นๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม มติของ
คณะกรรมการสภาทองถิ่นใหถือเสียงขางมาก กรณีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออกเสียง     
ชี้ขาด เมื่อไดประธานกรรมการและเลขานุการแลว ใหเลขานุการสภาเทศบาลฯเสนอประธานสภาฯ     
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) 
- ใหรายงานและบันทึกความคิดเห็นรางเทศบัญญัติตอประธานสภาฯ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 
- เปดประชุมสภาฯพิจารณาวาระที ่๒ , วาระที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะซักถามขั้นตอนการแปรญตัตฯิ เชญิครับ  / ไมม ี

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

  ๔.๑  ขอเสนอญัตติ  การสรรหาและเลอืกกรรมการผูแทนองคกรปกครอง 

                                               สวนทองถิ่นในคณะกรรมการอาชีวศกึษา (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒)  

                                                (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา ๔.๑  ขอเสนอญัตติ  การสรรหาและเลือกกรรมการผูแทน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม คร้ังที่ ๒) เชิญครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วกิรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรื่อง ขอเสนอญัตติการสรรหาและการเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม คร้ังที่ 2) เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดวยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เพื่อแจงใหสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งและมีการดําเนินงานเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา
ดําเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้)  

 
 



๘. 
 

หลักการ 
 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  30 เมษายน 2562 เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กําหนดใหองคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ เสนอชื่อผูแทนองคกรและผูทรงคุณวุฒิเขารับการสรรหาและ
การเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและประกาศสํานักงานคระกรรมการการ
อาชีวศึกษา ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม)  

เหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับ
การสรรหาและการเลือกเปนกรรมการผูแทนองคกรและผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว ปรากฏวาผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีผูผานการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งในกฎกระทรวง กําหนดจํานวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา การเลือก วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 ขอ 3 (4) กําหนดให
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบดวยกรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน     
1 คน   
       ดังนั้น เพื่อใหการสรรหาและการเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เปนไปดวยความเรียบรอย เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติการ
สรรหาและการเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 2) ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการสรรหา       
การเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอ 6 (3)        
3.3 หลักฐานที่แสดงถึงมตกิารเสนอชือ่ของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามใบเสนอชื่อผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ที่แนบมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอมอบใหผูอํานวยการสํานักการศึกษาเปนผู

ชี้แจงคะ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานกัการศกึษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในสวนการสรรหา

และเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) 

เนื่องจากทางสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ไดมีการประกาศการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมอาชีวศึกษาครั้งหนึ่งแลว แตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เสนอไมครบตามจํานวนที่ทางสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตองการ ก็เลยประกาศสรรหาเพิ่มเติม           

ซึ่งคณะกรรมการในสวนนี้นั้น ตองไดรับการคัดเลือกจากฝายบริหารของผูองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

โดยทานนายกฯเปนผูคัดเลือก และเสนอตอสภาฯเพื่อเห็นชอบครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะซักถามเชิญครับ / เชิญทานบุญมีครับ 

 



๙. 

 

น.อ.บุญมี    สุปรียชาติ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมน.อ.บุญมี   สุปรียชาติ      

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตตั้งขอสังเกตและซักถาม ในโครงสรางการการบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในการเรียนการสอนจะมีการเรียนการสอนของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเพิ่มขึน้มาดวยในสวนหน่ึง โครงสรางในการบริหารงานของทานผอ.ในการบริหารงานการเรียน

การสอนแบบพื้นฐานปกติกับการสอนแบบอาชีวศึกษา ขอทราบเนื้องานในการบริหารครับ ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใหทานผอ.อธิบายใหทานสมาชิกทราบหนอยวา ในโรงเรียนเดียวกันมีการเรียนการสอบ ๒ แบบ 

คือภาคปกติ กับภาคอาชีวศึกษา  เชิญครับ 

นายมนตตรี    ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานกัการศกึษา 

 กราบเรียนทานประธานฯที่เคารพ ทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  ไดคัดเลือก นายกรศิริ  

มิ่งไชย ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพา เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น             

ในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ทานบริหารจัดการมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๒ มีความรู

ความสามารถมีประกาศนียบัตรวิชาชีพ เอกคอมพิวเตอร ครับ 

น.อ.บุญมี    สุปรียชาติ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอสอบถามเรื่องการบริหารจัดการ แผนผังการบริหารงานของทาน ผอ.ครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 เชิญครับ อธิบายแผนผังขั้นตอนการทํางานใหทานสมาชิกทราบดวยครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม

โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลบูรพา วามี ผอ.ตําแหนงเดียวสวนการเรียนการสอนใน 

หลักสูตรมัธยมปลายเปนลักษณะการนําหลักสูตรอาชีวศึกษาเขามาเกี่ยวของโดยเพิ่มหลักสูตร

คอมพิวเตอรเขาไป เพื่อใหไดประกาศนียบัตร ๒ คุณลักษณะ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 เชญิครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชกิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตามที่ผมเขาใจตรงนี้นาจะเปนการเลือกคณะกรรมการอาชีวศึกษาในแทงของสถานศึกษาอาชีวศึกษา      

ที่เขาใหมีบอรดคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาในระดับจังหวัดหรือระดับเขตพื้นที่ ที่

ผมดูประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสรรหานี้ ใหมีการเลือก

คณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยมีหลักเกณฑการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการเหลาน้ี ๑. จะตองมาจากตัวแทน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒. องคกรวิชาชีพ ๓. สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ 



๑๐. 

 

ภาคเอกชน  ๔. จากสถานประกอบการ ทั้งนี้เขาคงตองการตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขาไป

เปนคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ตั้งขึ้นมาของกรมอาชีวศึกษา สวนสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนดาน 

อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เปนโรงเรียนในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ที่มีการเรียนการสอนดานสามัญและอาชีวศึกษา จึงมีความคิดเห็นวานาจะเสนอ ผอ.โรงเรียน

เทศบาลบูรพา ไปเปนบอรดในคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในระดับพื้นที่และระดับทองถิ่น ผมคิดวาเรา

เลือกบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการอาชีวศึกษา ครับ ขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 สรุปคณะกรรมการอาชีวศึกษาเสนอ ทานผูอํานวยการสถานศึกษา ทานกรศิริ  มิ่ งไชย             

เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่  / สมาชิกทานใดจะซักถามเชญิครับ / ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม  

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบการสรรหาและเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น                  

ในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบการสรรหาและเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น                   
    ในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)  โปรดยกมือขึ้น /  ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่     ๔.๒   ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

                                      งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๑ “ขั้นรับหลักการ” 

                                      (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบยีบวาระที่  ๔.๒   ญตัติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบญัญตังิบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๑ “ขั้นรับหลักการ”/ เชิญครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วกิรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรนีครอุบลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบราง  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
       ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อตราเปนเทศบัญญัติตามความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล       
พ.ศ.๒๔๙๖ เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
 

ที่ประชุม 

          มีมติเห็นชอบการสรรหาและเลือกนายกรศิริ  มิ่งไชย เปนกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)  



๑๑. 
 
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 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 ที่กําหนดไวในรางเทศบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนและสามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ขออนุญาตทานประธานสภาฯอานคาํแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓  
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอีกครั้งหน่ึง 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 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 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) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
      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 บาท 
  รายจายจริง จํานวน 2,359,948.37 บาท 
  กําไรสะสม จํานวน 7,404,125.17 บาท 
  ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล 2 
  ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
  รายรับจริง จํานวน 5,411,807.00 บาท 
  รายจายจริง จํานวน 2,246,703.78 บาท 
  กําไรสะสม จํานวน 4,808,714.75 บาท 
   

  ประมาณการ ป 2563 
รายไดจัดเกบ็เอง   

รวมรายไดจัดเกบ็เอง 118,079,100.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  หมวดภาษีจัดสรร 341,600,000.00 

รวมรายไดที่รฐับาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 341,600,000.00 
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 339,820,900.00 

รวมรายไดที่รฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 339,820,900.00 
รวม 799,500,000.00 

 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจาย ประมาณการ ป 2563 
จายจากงบประมาณ  

 งบกลาง 117,837,700.00 
 งบบคุลากร 309,231,300.00 
 งบดําเนินงาน 183,443,100.00 
 งบลงทุน 82,082,900.00 
 งบรายจายอื่น 110,000.00 
 งบเงินอดุหนุน 106,795,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 799,500,000.00 
รวม 799,500,000.00 

 
 



๑๓. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เมื่อมีการรับแลวจายแลว เปนงบประมาณสมดุลเพราะวารับเทาไหรจายเทานั้น อยากใหทานดู

หลักการของการจัดงบประมาณ งบกลาง งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบรายจายอื่นๆ 

งบอุดหนุนวามีความเหมาะสมและสัมพันธกันหรือไม เชน งบบริหารบุคคล  309,231,300.00 บาท 

คิดเปน ๓๘.๖๘ เปอรเซ็นต เปนการเตรียมงบตลอดทั้งป พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ๘๒,๐๘๒,๙๐๐ บาท 

๑๐.๒๗ เปอรเซ็นต หมวดภาษีอากร  
 

  รายรับจริง ป  2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563 
รายไดจัดเกบ็เอง       
  หมวดภาษีอากร 97,400,891.10 77,000,000.00 83,700,000.00 

 
ทานคดิวาปพ.ศ.๒๕๖๓ จะจัดเกบ็ภาษีไดเพ่ิม เปน ๘๓,๗๐๐๐,๐๐๐บาท เราจะจัดเก็บเพิ่มจากอะไร และ

ปทีแ่ลวยอดการจัดเกบ็ตกเกดิจากอะไร เชิญสํานักการคลังชีแ้จงครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เรารพและทานสมาชกิผูทรงเกียรติ 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     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ในงบเงินอดุหนุนทั่วไป ทําไมทานคดิวาจะไดงบเพิ่มมากขึ้น 
 

  รายรับจริง ป  
2561 

ประมาณการ ป 
2562 

ประมาณการ ป 
2563 

รายไดจัดเก็บเอง       
รวมรายไดจัดเก็บเอง 136,381,694.67 106,657,000.00 118,079,100.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

345,259,495.23 316,500,000.00 341,600,000.00 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 321,331,905.00 334,255,700.00 339,820,900.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
321,331,905.00 334,255,700.00 339,820,900.00 

รวม 802,973,094.90 757,412,700.00 799,500,000.00 

 

นายอัมพล   ทองพุ     เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายอัมพล ทองพุ ในฐานะเจาหนาที่งบประมาณ 

ผมขอนําเรียนเกี่ยวกับประมาณการรายได จะแยกในสวนของรายไดที่จัดเก็บเองและรายไดที่รัฐบาลเก็บ

แลวจัดสรรใหองคปกครองสวนทองถิ่น และรายไดที่รัฐบาลจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น        

การประมาณการรายรับระเบียบบอกวาใหประมาณการรายรับใหใกลเคียงปที่ผานมา ก็คือปพ.ศ.๒๕๖๑  

 



๑๔. 

 

เพราะปพ.ศ.๒๕๖๒ ที่ เก็บได ณ ตอนนี้ ยังไมไดสิ้นสุดปงบประมาณ เราจึงนําประมาณการของป       

พ.ศ.๒๕๖๑ มาเปนตัวเทียบ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 การประมาณรายจายเปนตัวตั้งในการบริหารงานบุคคล เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญ ปพ.ศ.๒๕๖๑ 

รายได ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กวาลาน แตจายแค ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตัวเลขมันหายไป ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท ตัวเลขการบริหารงานบุคคลจะตองปรับลดลงมาดวย ตัวนี้ที่เปนหวง ทุกปมีรายจายต่ํากวาฐาน

ตัวเลขรายไดจริง ฐานการบริหารงานบุคคลมันคือรายจายไมใชรายรับ เปนหวงตรงนี้ เพราะวาปนี้ตั้ง

ประมาณการรายจายไว 799,500,000 บาท ตองจายใหเต็ม ตัวเลขจาก ๓๘.๖๘ เปอรเซ็นตจะขยับ

เปน ๓๙ , ๔๐ เปอรเซ็นต  เร่ืองนี้มีระเบียบกฎหมายบังคับอยู / ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ 
น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชกิผูทรงเกียรติทกุทาน กระผมนาวาอากาศเอก บุญมี  

สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตถามเปนความรู เนื่องจากวาในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ เจ็ดรอยกวาลานบาท เราไดบริหารจัดการแบงตามงบประมาณเปน ๕ ยุทธศาสตร ในการบริหาร

องคกรของเทศบาลใชหรือไม ถาใชในการแยกงบประมาณนี้ไดจัดสรรใน ๕ ยุทธศาสตรในการบริหาร

จัดการอยางไร  ๕ ยุทธศาสตรนี้จะมี  ๑.โครงสรางพื้นฐาน  ๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ  ๓.การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๔.พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน        

๕.การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตรน้ีเราไดเปนแผนรองรับของยทุธศาสตร 

๒๐ ปของประเทศหรือไมอยางไร เพราะในป ๒๕๖๒ นี้ ในยุทธศาสตรที่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนี้มันต่ํา 

อันน้ีอยากทราบวาเราไดเขามาทาง ๕ ยุทธศาสตรอยางไร เพราะตอไปนี้พอเขาป ๒๕๖๓ กระผมในฐานะ

คณะกรรมการติดตามประเมินผล ผมก็จะมีการติดตามการบริหารจัดการอยูตลอด ขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สําหรับงบประมาณรายจายแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  

จะมีรวมทั้งหมดสามรอยกวาลานบาทซึ่งมีอยู ๑๓๐ โครงการ เราจะจําแนกออกเปน ๕ ยุทธศาสตร อยาง

โครงสรางพื้นฐานนี้ก็จะอยูที่  ๒๓ เปอรเซ็นต การพัฒนาเศรษฐกิจ ๐.๑๕ เปอรเซ็นต การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒.๘๕ เปอรเซ็นตการพัฒนาคณุภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแขง็

ของชุมชน ๖๘ เปอรเซ็นต การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ๖ เปอรเซ็นต ทั้งนี้ทานอาจจะ

มองวาทําไมการพัฒนาเศรษฐกิจถึงมีเพียง ๐.๑๕ เปอรเซ็นต นั่นก็เพราะวาในตัวเศรษฐกิจสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นน้ีบางทีจะเชื่อมโยงกับโครงสรางพื้นฐาน อยางเชนการกอสรางถนนหรือแมแตระบบ

สาธารณูปโภคต างๆก็จะทําให เ รื่องของเศรษฐกิจนั้นก็จะมีผลเชื่อมโยงตามมาเชนเดียวกัน               

อยางทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีบางสวนอยูในเรื่องของโครงสรางพื้นฐานและบางสวนก็อยูกับโครงการ 



๑๕. 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งก็จะสอดคลองกัน สําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตถึงมีเปอรเซ็นตเยอะก็

เนื่องจากวาจะไปอยูในเร่ืองของโครงการที่สํานักกองฝายตางๆไดมีการอบรมชุมชนรวมถึงโครงการที่

เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ซึ่งเราก็จะเนนเกี่ยวกับเร่ืองสงเสริมคุณภาพชีวิต นี่ก็จะเปนเรื่องของการประมาณ

รายจายแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาตางๆคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพวรรณ         

เปรมภิรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตตั้งขอสังเกตตรงรายได ในสวนของที่ทาน

เพิ่มน้ีทานเพิ่มรายไดเฉพาะเงินอุดหนุน แตในสวนของรายไดจัดเก็บซึง่จะไปโยงกับคาใชจายบคุคลดวยมัน

ทําใหมองเห็นวาคาใชจายบุคคลเพิ่มขึ้นแตวาภาษีจัดเก็บถาทานเทียบกับป ๒๕๖๑ มันจะลดลงคอนขาง

เยอะทีเดียว ในขณะที่งบบุคลากรเพิ่มขึ้นเกือบชนเพดาน และขอตั้งขอสังเกตอีกหนึ่งเรื่องวาเนื่องมาจาก

วาทานสมาชิกบางทานนี้อาจจะยังไมทราบวางบกลางคืออะไร งบบุคลากรคืออะไร ขออนุญาตใหทาน

ผูบริหารชี้แจงดวยวา งบกลางมาจากไหน ทําไมมันเพิ่มขึ้นเยอะ และเหตุที่ เพิ่มเพราะอะไร ใน

ขณะเดียวกันงบดาํเนินงานถาเทียบกับป ๒๕๖๑ ก็จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น ในขณะที่งบลงทุนก็เกิน 

๑๐ เปอรเซ็นตไปนิดเดียว ขอบคุณคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับงบประมาณรายจายทั่วไปจําแนกตาม

แผนงานก็จะแบงเปนงบกลางอยูที่ ๑๔.๗๔ เปอรเซ็นต งบกลางนั้นไดแก เงินสมทบประกันสังคมเบี้ยยัง

ชีพ เงินสํารองจายตางๆ งบบุคลากร ๘๓.๖๘ เปอรเซ็นต ไดแก เงินเดือน คาจาง คาเชาบาน             

สวนรายละเอียดตางๆนั้นดิฉันขอมอบใหทานปลัดเทศบาลฯเปนผูชี้แจงคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 เชิญทานปลัดเทศบาลฯครับ 

นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอัมพล  ทองพุ

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในสวนของรายจายงบกลางสวนมากจะเปนรายจายตามขอผูกพัน          

ซึ่งรายจายตรงนี้ มีระเบียบใหตองจาย ไมวาจะเปนในสวนของเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม              

งบบุคลากร งบดําเนินงานเชนคาตอบแทน คาเชาบาน บุคลากรถายโอน และในสวนของเบี้ยยังชีพ ก็จะ

อยูตรงนี้ดวย ซึ่งเบี้ยยังชีพโดยเฉพาะเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งจะทําใหยอดตรงนี้เพิ่มขึ้น    

จริงๆแลวเงินสํารองจายจะอยูตรงนี้ดวย แตเนื่องจากงบประมาณจํากัด หลายปที่ผานมาถาพูดถึงองคกร 



๑๖. 

 

ปกครองสวนทองถิน่ โดยเฉพาะทองถิน่ขนาดใหญ จะตั้งงบประมาณเงินสํารองจายตรงนี้ ไวคอนขางเยอะ 

แตทุกปที่ผานมานั้น ทางสภาเคยอนุมัติไวเพียงแค ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทองถิ่นเล็กๆนั้นจะมีไว ๓ - ๔      

ลานบาท แตที่นี่อนุมัติเพียงแค ๕๐,๐๐๐ บาท เวลาเจอภัยธรรมชาติตางๆ เราจะตองมาใชจายขาดเงิน

สะสม ซึ่งจะตองใชในกรณีจําเปนเรงดวน ซึ่งงบตรงนี้เปนงบที่จะตองจายตามขอผูกพัน จึงขอนําเรียนวา

มันจะเพิ่มขึ้นทุกปโดยเฉพาะเบี้ยผูสูงอายุ และเบี้ยยังชีพอ่ืนๆครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 ปนี้ขออนุมัติเงินสํารองไวเทาไหรครับ 

นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๑๐๒,๐๐๐ บาท เพราะวางบพอจัดสรรแลวนั้น เอามาลงตรงนี้ไมได ก็คิดอยูวา ถามีการปรับลดก็

จะเอามาไวตรงนี้ดวยเพื่อใหงบมันลงตัวใน ๗๙๙,๕๐๐,๐๐๐บาท จึงไมมีเงินสวนหนึ่งที่จะเอามาไวในเงิน      

สํารองจาย ก็จัดใหมันลงตัวในงบประมาณที่เราประมาณการรายรับไวครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค         

จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จากการที่ไดดูแผนรายจายของงบประมาณและจากการท่ี

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 เชนเดียวกันครับปน้ี กระผมก็มองเห็นวาตามที่ทานบุญมี ขออนุญาตที่เอยนาม ทานไดพูดถึงวา

การกระจายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรทั้ง ๕ ยุทธศาสตร และจากการที่ทานนายกฯไดนําเรียนให

เห็นวาในโครงการที่เราไดกระจายไป ๕ ยุทธศาสตร ๑๓๐ โครงการนั้นพบวาจะเปนงบฯในเรื่องของ

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 เพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตรนาจะใกลเคียงกัน ไมนาที่จะตางกันขนาดนี้ ผมก็

มองเห็นภาพภาพหนึ่งวาวันนี้เศรษฐกิจถาพี่นองประชาชนมีความเปนอยูดีขึ้นนั่นแสดงวาประชาชนมี

รายไดเพิ่มมากขึ้น เราก็จะสามารถเปนชองทางรายได จากการจัดเก็บเองดวยคาธรรมเนียม หรือคาอะไร

ตางๆที่เขามีการลงทุนถูกตองหรือไม ถาหากเปนเชนนั้นผมคิดวาทิศทางการขับเคลื่อนในการพัฒนา

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจของชุมชนในเทศบาลฯเรา นาจะใหความสําคัญมากกวานี้ในความเห็นของผม  



๑๗. 

 

ซึ่งในดานเศรษฐกิจ ยกตัวอยางเชนเราจะลดความยากจน เพื่อใหพี่นองประชาชนเพิ่มรายไดมากขึ้น      

ไดอยางไร ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมไดอยางไร โครงการเหลานี้นาจะตอบโจทย ในเร่ืองยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเทศบาลของเรา หรืออยางในกรณีสินคาผลิตภัณฑ รูสึกจะเปนกลยุทธ

ของเทศบาลในการยกระดับสินคาผลิตภัณฑชุมชน คําถามในเทศบาลนครอุบลของเรามีชุมชน ๑๐๖ 

ชุมชน เรามีการสงเสริมการสรางผลิตภัณฑชุมชน ที่สามารถจะเพิ่มรายไดใหกับพี่นองเราไดกี่จุด ถาหาก

เราสามารถสงเสริมได พี่นองประชาชนสรางผลิตภัณฑชุมชน แลวก็จําหนายไดทั้งภายในชุมชนเองหรือ

บานอื่นเมืองอื่นอยางนี้เปนตน มันก็จะเปนการเพิ่มรายไดใหกับพีน่องประชาชนหรือการทองเที่ยวและการ

บริการในเขตเทศบาล ซึ่งถาหากเราใหความสําคัญ มิติการทองเที่ยวในชุมชนของเรา ผมมองภาพหลาย

อยางไมวาจะเปนมิติของวัดเรามีของดีเราจะทําอยางไร ที่จะเอาของดีของเราเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว

ใหกับบานอื่นเมืองอื่นเขามา วันนี้เราตองยอมรับวาการใหความสําคัญดานการพัฒนาเศรษฐกิจคือหัวใจ

สําคัญ ถาเราใหความสําคญัดานการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการสงเสริมการทองเที่ยวมันนาจะเปนประโยชน

อยางสูง ยุทธศาสตรทั้ง ๕ นี้ผมคิดวามีความสําคัญไมนาที่จะนอยกวากัน การใหความสําคัญมากหรือนอย

อยูที่การใชจายทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนมันจะเปนตัวตอบ ขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุม 
 

       - มสีมาชิกทานใดไมรับหลกัการรางเทศบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

         พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น / ไมมสีมาชิกยกมือ  

       - มีสมาชิกทานใดรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

         พ.ศ.๒๕๖๓   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 

 

ที่ประชุม    

            มีมติรับหลักการรางเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 เมื่อรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แลวนั้น ผม

จะขอมติในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ โดยจะตองมีคณะกรรมการตั้งแต ๓ – ๗ 

ทาน และจะมีการคัดเลือกทีละทานและมีผูรับรอง ๒ ทาน เชิญทานสมาชิกครับ  

นายเกริกชัย   ผองแผว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมขอเสนอทานบุญมี   สุปรียชาติ ครับ 

 

 



๑๘. 

 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี

ผมขอมติที่ประชุมครับ 
   

 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานบุญมี   สุปรียชาติ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศ 

                บัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานบุญมี   สุปรียชาติ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศ 

                บัญญัติ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน 
 

 

ที่ประชุม    

            มีมติเห็นชอบใหนาวาอากาศเอกบุญม ี สปุรียชาต ิเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญตั ิ
 

 

 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม เชิญทาน

สมาชิกครับ 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมขอเสนอทานอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ ครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี

ผมขอมติที่ประชุมครับ 
   

 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานอําไพวรรณ เปรมภิรักษ เปนกรรมการแปรญัตติ 

                รางเทศบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานอําไพวรรณ เปรมภิรักษ เปนกรรมการแปรญัตติ 

                รางเทศบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน 
 

 

ที่ประชุม    

              มีมตเิห็นชอบใหนางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ เปนคณะกรรมการแปรญตัติรางเทศบัญญตัิ 
 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม เชิญทาน

สมาชิกครับ 



๑๙. 

 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพดิฉันขอเสนอทานฤทธิสรรค   เทพพิทักษ คะ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี

ผมขอมติที่ประชุมครับ 
   

 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานฤทธิสรรค เทพพิทักษ เปนกรรมการแปรญัตติ 

                รางเทศบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานฤทธิสรรค เทพพิทักษ เปนกรรมการแปรญัตติ 

                รางเทศบัญญัติ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน 
 

 

ที่ประชุม    

             มมีตเิห็นชอบใหนายฤทธิสรรค เทพพทิักษ เปนคณะกรรมการแปรญตัติรางเทศบัญญตั ิ
 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม เชิญทาน

สมาชิกครับ 

นายฤทธิสรรค   เทพพิทักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมขอเสนอทานภพ  ภูสมปอง ครับ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี

ผมขอมติที่ประชุมครับ 
   

 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานภพ  ภูสมปอง เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                    

    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานภพ  ภูสมปอง เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                   

    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน 
 

 

ที่ประชุม    

              มีมตเิห็นชอบใหนายภพ  ภูสมปอง  เปนคณะกรรมการแปรญตัติรางเทศบัญญัต ิ
 

 

 

 



๒๐. 

 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม เชิญทาน

สมาชิกครับ 

นายภพ   ภูสมปอง     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพกระผมขอเสนอทานเกริกชัย   ผองแผว ครับ 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี

ผมขอมติที่ประชุมครับ 
   

 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเกริกชัย   ผองแผว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                   

    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกทานใดเหน็ชอบใหทานเกริกชัย   ผองแผว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                   

    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน 
 

 

ที่ประชุม    

                มีมตเิห็นชอบใหนายเกริกชยั   ผองแผว  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบญัญตั ิ
 

 

นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม เชิญทาน

สมาชิกครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพกระผมขอเสนอทานชาญณรงค  ชลการ ครับ 

นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี

ผมขอมติที่ประชุมครับ 
   

 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานชาญณรงค  ชลการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                   

    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกทานใดเหน็ชอบใหทานชาญณรงค  ชลการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                   

    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน 
 

 

ที่ประชุม    

               มมีติเห็นชอบใหนายชาญณรงค  ชลการ   เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบญัญตัิ 
 



๒๑. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม เชิญทาน

สมาชิกครับ 

นายชาญณรงค   ชลการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพกระผมขอเสนอทานไพฑูรย   บุญพุทธ ครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี

ผมขอมติที่ประชุมครับ 
   

 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานไพฑูรย   บุญพุทธ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                   

    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานไพฑูรย   บุญพุทธ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                   

    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ ทาน 
 

 

ที่ประชุม    

             มมีตเิห็นชอบใหนายไพฑูรย   บญุพุทธ    เปนคณะกรรมการแปรญตัติรางเทศบัญญตั ิ
 

 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สําหรับคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติก็ครบถวนแลว  ซึ่งมีอยูทั้งหมด        

๗ ทาน คือ ๑.นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ  ๒.นางอําไพวรรณ  เปรมภิรักษ  ๓.นายฤทธิสรรค     

เทพพิทักษ  ๔.นายภพ  ภูสมปอง  ๕.นายเกริกชัย   ผองแผว  ๖.นายชาญณรงค  ชลการ และ             

๗.นายไพฑูรย  บุญพุทธ สําหรับการคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติราง        

เทศบัญญัติ จะมีการเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติทั้งหมด ๗ ทาน มาประชุมเพื่อคัดเลือก

โดยทานเลขานุการสภาเทศบาลฯจะเปนผูทําหนังสือเชิญประชุม และเมื่อรับหลักการรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แลวในวาระท่ี ๑  ในวาระที่ ๒ ก็เปนขั้นแปรญัตติ 

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  โดยทานใดจะยื่นคาํขอแปรญัตตติองยื่นตอประธานคณะกรรมการแปรญัตตริางเทศ

บัญญัติ ไดตามวันเวลาที่เสนอไป ณ หองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  และกําหนดเปดประชุม

สภาเทศบาลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๖๖๒ เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระท่ีสอง “ขั้นแปร

ญัตติ” และระเบียบวาระที่สาม “เห็นชอบใหตราเปนเทศบญัญัตหิรือไม” ใหงานเลขานุการสภาทําหนังสอื

แจงเวียนใหสมาชิกสภาเทศบาลฯไดรับทราบตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง   อื่นๆ 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานสมาชิกครับ  

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   

สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีเรื่องเสนอเพื่อเปนขอพิจารณา เรื่องที่หนึ่งคือเรื่อง

ศาลหลักเมืองที่ผมไดเคยอภิปรายไปแลวในคร้ังกอน ขอขอบคุณที่ทําการปรับปรุงทาสีภายใน

ศาลหลักเมืองใหเรียบรอย แตจะมีอยูเรื่องหนึ่งคือเรื่องไฟที่ผมเคยไดสอบถามไปแลวนั้นทานบอกวามี

งบประมาณและอยูในแผนงบประมาณแลวไดดําเนินการอยางไร และเรื่องตอไปก็คือในเมื่อทาสีแลวโดย

ปกติจะไมใหมีการจุดธูปเทียนเขาจะใหใชเพียงดอกไมไปวาง เรื่องที่สองคืออาคารของเทศบาลเนื่องจากวา

พื้นที่มันแคบและไดเห็นเจาหนาที่เทศบาลไดนั่งทํางานกันอยางแออัด ถาเปนไปไดควรจะมีการขยาย

อาคารโดยจะดําเนินการอยางไรก็แลวแตและเรื่องหองสุขาดานบนอาคารนี้มีไมเพียงพอเนื่องจากมี

เจาหนาที่เยอะและหองสุขาชายและหญิงอยูติดกันซ่ึงดูแลวไมสะดวกควรจะแยกออกไปจึงขอฝากไวเพื่อ

พิจารณา เรื่องที่สามหองประชุมสภานั้นมีการประชุมทับซอนกับการประชุมทั่วไปถาเปนไปไดหองประชุม

สภาควรจะเปนเอกเทศควรจะจัดหองประชุมใหเปนมาตรฐาน เรื่องที่สี่หองสุขาที่อยูดานลางอาคาร ถา

มองไปน้ันจะเปนหองสุขาสาธารณะแตมีอยูอยางหนึ่งคือมานที่กั้นบังตานั้นมันไมสุด โดยเฉพาะหองสุขา

หญิงพอเขาไปทําธุระเสร็จแลวออกมาก็จะมองเห็นพอดีเพราะวาอยูติดกับทางเทา เร่ืองที่หาปายของ

เทศบาลที่เปนปายขนาดใหญนั้นจะมีรถมาจอดบังปาย ถาตามปกติถาเปนปายสถานที่ราชการที่มีขนาด

ใหญเขาไมใหจอดรถบังปายเห็นควรวาควรจะทาสีจราจรไว สวนเร่ืองที่หกเรื่องขอบทางจราจรที่เปนขาว

แดงภายในเทศบาล เนื่องจากวาเวลาที่ประชาชนมาติดตอราชการแลวไมมีที่จอดก็จะเห็นรถมาจอดตรงที่

หามจอดเปนจํานวนมากซึ่งมันดูไมดีไมควร ถาจะแกปญหาเรื่องที่จอดรถควรทาสีเปนขาวดําไปเลยจะได

ไมมีปญหา ในฐานะท่ีผมไดเขามาเปนสวนหนึ่งของเทศบาลก็อยากจะใหรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม

และมารยาทในการใชกฎจราจรและเรื่องอื่นๆครับ กราบขอบพระคุณครับ 



๒๓. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค         

จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมขอเรียนถามวาเราเคยคุยกันวาในกรณีที่พี่นอง

ประชาชนเดือดรอนในเขตเทศบาลฯ ชองทางที่เราจะสงปญหาความเดือดรอน ที่ผานมาเราสงเร่ืองที่เรา

ไดรับรองเรียนจากประชาชนผานทางไลนสมาชิกฯ ๑๑ ทาน อยางวันกอนก็มีพี่นองประชาชนเขาพูดถึงรถ

ขยะที่ไปเก็บขยะแลวน้ําขยะจะไหลไปตามถนนแลวมีกลิน่ เขาก็รองมายังเทศบาลแตสิ่งเหลานี้ก็ยังไมดีขึ้น 

ผมก็เลยไมแนใจวากระบวนการการแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ในการรองมายัง

เทศบาลฯนี้ เราผานทางชองทางไหนอยางไร พี่นองประชาชนเขาก็ไดโทรมาหาผมอยูวายังไมดีขึ้นเลย     

จึงขอสอบถามไปยังทานประธานสภาฯผานไปยังผูบริหาร วาชองทางที่เราจะแกไขปญหากับพี่นอง

ประชาชนในกรณีเดือดรอน เราจะมีชองทางอยางไร อยากจะใหเปนระบบในการรับเรื่องคํารอง จากพี่

นองประชาชน กราบขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ฝายบริหารรับไปพิจารณาดวยนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม

ครับ/ไมมี เมื่อไมมีผมขอประกาศปดประชุมครับ  

 

ปดประชุมเวลา 12.55 น. 
 

 

 

(ลงชื่อ) .................................ผูจดรายงานการประชุม  (ลงชือ่)...............................ผูจดรายงานการประชุม            

       (นายอนุชติ อปักาญจน)                                   (นายชยัยันต  จันลองคํา)                   

    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                             หัวหนางานเลขานุการสภา 
                            

 

 

 (ลงชื่อ) ............................ ผูตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ).........................ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 (นางสาวธัญญพทัธ   ศรีบุญสถติพงษ)       (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

     หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป                                หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล 
 

 

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                       (นายอัมพล  ทองพุ) 

                                  ปลดัเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

 



    ๒๔. 

 

 

  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่.................................... 
 

 

 

 

       (ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 

               (นายไพฑูรย    พรหมสอน)                                  (นายฤทธิสรรค   เทพพทิักษ) 

        สมาชกิสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี                        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

 

 

                                       (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 

                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ลว ในคราวประชุมสภา

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

 

 
 

                                                    (นายเฉลิมพล     มัง่คัง่) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 


