
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่สาม ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒  

วันศุกรท่ี   ๒๗ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ) ชั้น ๒ 

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

ผูมาประชุม 

      ๑. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

     ๒.  นายเกริกชัย  ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

     ๓.  นายไพฑูรย บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี   

     ๔.  นายฤทธิสรรค เทพพทิักษ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

     ๕.  นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       

      ๖.  นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี    

     ๗.  น.อ.บุญม ี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี        

     ๘.  นายชัยโรจน สินธุพุฒิพงศ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

     ๙.  นายไพฑูรย พรหมสอน           สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

   ๑๐.  นายอัมพล ทองพ ุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายชาญณรงค ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี   

๒. นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี                

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๒. นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๓. นายประชา กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๔. นายสุระจิต เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๕. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๖. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๗. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๘. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๙. นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๑๐. นายนเรต ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๑.   นายปญญา ทองสรรค วิศวกรโยธาชํานาญการ 

๑๒. นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ 

๑๓. นางสุพิศศร ี ถิระพัฒน รก.ผอ.สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 



๒. 

 

๑๔.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๕.   น.ส.ณัฐปภัสร ฏปวรนันท นักวิชาการคลัง 

๑๖.   นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๑๗.   นางสาวอําไพ มาติวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๘.   นางธมกร สองจันทึก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

๑๙.   นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

๒๐.   นางลําพรรณ คุณประชา หัวหนาฝายสถิติการคลัง 

๒๑.   นางเสาวลักษณ กันธิยา นักวิชาการพัสด ุ

๒๒.   นายมนตตร ี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๒๓.   นายกรศิริ มิ่งไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล 

๒๔.   นายไพสิฐ  ศรีสมทุร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

๒๕.   นายสวาท ดวงคํา ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๒๖.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ นิติกรชํานาญการ 

๒๗.    นางอรอนิทร ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๒๘.   นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 

๒๙.   นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร  

๓๐.   นายเจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๓๑.   นายชัยยันต จันลองคํา หัวหนางานเลขานุการสภา 

๓๒.   นายวีระศักดิ ์ สินปร ุ นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 

๓๓.   นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๓๔.   นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

                                    

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง       ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

                             สมัยสามญั  สมัยทีส่าม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒                                   

                             วันพฤหัสบดีที ่ ๒๙ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

      ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ  (ถามี) 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพื่อพจิารณา  

  ๔.๑ ญัตติ ขออนุมัติจัดทําโครงการตลาดประชารัฐ   

                                                       (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

                                                       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 



๓. 

 

  ๔.๒  ญัตติ ขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไม 

                                                         กอหนี้ผูกพนั ในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป    

                                                         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)  

                                                         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 

   ๔.๓  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑการศึกษา กรณียังมิไดกอหนี ้

                                                         ผูกพัน ในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

                                                         พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการศึกษา)  

                                                         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 

  ๔.๔ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  

                                                        หมวดคาที่ดินและสิง่กอสรางในงบประมาณรายจายประจําป 

                                                        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการคลงั)  

                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 

  ๔.๕ ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี ้

                                                        ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

                                                        พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการคลงั)  

                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี)   

  ๔.๖  ญัตติ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ 

                                                    ประชาชนตามอํานาจหนาที่  (สํานกัการชาง)  

                                                    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                                     

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง     อื่นๆ 

………………….…………………. 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  

ในวันศุกรที่  ๒๗  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน

ประธานสภาเทศบาล จุด เทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัย กราบเรียนเชิญครับ 
 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเปดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่สาม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๒  วันนี้

เปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญทานเลขานุการสภาฯ อานประกาศจังหวัด 

 

 



๔. 

 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ    

สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอใหเปดประชุมสภาเทศบาล 

สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และญัตติขออนุมัติกันเงินใน

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันตอเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแตวันที่ 

๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป  มีกําหนดไมเกินสิบหาวัน  

 ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ไดพิจารณาแลวเห็นวานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มีความ

จําเปน เพื่อเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ตอสภาเทศบาลและเนื่องจากไมอยูระหวางสมัยประชุมสภาเทศบาล จึงอาศัย

อํานาจตามมาตรา ๒๖  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๑๔)         

พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ  ๓๖ (๒) จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล               

นครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีกําหนดสิบหาวัน   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                          (นายสฤษดิ์  วิฑูรย) 

                                                  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่เราโดนรองเรียนเรื่องการประชุมสภาฯที่ไมถูกตองตามระเบียบ

กฎหมาย ขอ ๔๑ เมื่อที่ประชุมสภาฯทองถิ่นกําลังปรึกษาญัตติใด หามเสนอญัตติอื่นข้ึนมา เปนการเขาใจ

ที่คลาดเคลื่อนเพราะเราไมเคยเสนอญัตติใดที่เปนญัตติอื่น และขอที่วานายกฯเสนอดวยวาจา ขอนี้ไมมี

ครับทานนายกฯเสนอดวยเอกสารทั้งสิ้นและมาแถลงดวยวาจา ในแตละครั้งเราทําสรุปเปนภาคผนวกไว

แลววาในแตละครั้งเรานําญัตติอะไรเขาบางและพิจารณาอนุมัติ และไมอนุมัติ จํานวนเทาใดไวทาย

รายงานการประชุมสภาฯทุกครั้ง เราไมเคยเสนอญัตติอื่นระหวางการพิจาณาและไมเคยแยกการลงมติ 

เพราะญัตติจายขาดเงินสะสมเปนญัตติเดียว   

 

 



๕. 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                             สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจาํป  พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒                                   

                             วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

       ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                                 

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒   

เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  แจงใหคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมทราบวาทุกครั้งที่ตรวจรายงานการประชุมสภาฯใหมีสรุปเปนภาคผนวกไวทุกครั้ง 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะขอแกไขเพิ่มเติมเชิญครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  
    ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  
    ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น /  ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง     เพ่ือทราบ  

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ เชิญทานบุญมีครับ 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ไปยังฝายบริหารเทศบาล    

นครอุบลราชธานี เนื่องจากที่ผานมาเราเกิดภัยพิบัติอุทกภัย อยากทราบวาฝายบริหารและสวนราชการ    

ไดมีการดําเนินการอยางไรบาง เพื่อจะบันทึกเปนผลงานของทานไวในวาระนี้ 

 

 

ที่ประชุม 

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 



๖. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มอบฝายบริหารไปทําขั้นตอนดําเนินการวา กอนเกิดอุทกภัย,ระหวางเกิดอุทกภัย,และหลังเกิด

อุทกภัย ทานเตรียมทําอะไรบาง ทําเปนเลมและประกอบกับรายงานการประชุมสภาฯครั้งนี้ไวดวย และ

เตรียมเรื่องขอบคุณทุกสวนราชการและภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือสนับสนุน เพื่อจะที่ใหทราบวา

จังหวัดอุบลราชธานี เรามีองคกรที่เขามาชวยเทศบาลฯเยอะมาก เห็นดวยหรือไมครับทานสมาชิก 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับทานประธานสภาฯ การทํางานแบบนี้ถือวาเปนการทํางานแนวรุก ผมเห็นดวยครับทาน 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเลขานุการฯสภาฯครับ 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอัมพล  ทองพุ 

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จากทานสมาชิกสภาฯไดสอบถามเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล    

นครอุบลราชธานี เราตองยอมรับวาน้ําที่ไหลจากจังหวัดตางๆทุกป ก็จะไหลมารวมที่อุบลราชธานี ของเรา

เพื่อที่จะไหลลงแมน้ําโขง แตปนี้น้ําเยอะกวาทุกป ชุมชนที่ไดที่รับผลกระทบทั้งหมด ๒๐ ชุมชน ๑,๙๔๔ 

ครอบครับ ประมาณ ๗,๐๐๐ กวาคน เราไดตั้งหนวยเฉพาะกิจขึ้นที่ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตั้งแตวันที่ไดรับผลกระทบอุทกภัย และเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดตั้งคณะกรรมการทํางานโดยมีกระผม

เปนประธานกรรมการ และไดมีการประชุมกรรมการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งหลังจากไดสํารวจความ

ตองการแลวปรากฏวาวัสดุอุปกรณเราไมเพียงพอแกความตองการของผูที่ไดรับผลกระทบ เชน เต็นท ,

วัสดุอุปกรณไฟฟา , ตูสุขา , รถสุขา และไดมีการประชุมฝายบริหารและคณะทํางานไดขอจายขาดเงิน

สะสมในสวนหนึ่งเพื่อแกไขเฉพาะหนา เพื่อนํามาซื้อวัสดุ อุปกรณ ตางที่จําเปน และเราไดตั้งศูนยบริจาค

สิ่งของเครื่องใชตางๆ รวมถึงเงินสด ตอนนี้เงินสดอยูที่ประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท เราไดใชจายเงินจํานวน

นี้ในการใชจายเพื่อจัดทําขาวกลอง วันละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยใชแรงงานพนักงานเทศบาล         

นครอุบลราชธานี รวมทั้งจิตอาสา ประมาณวันละ ๑,๐๐๐ กลอง เพื่อแจกจายใหผูประสบอุทกภัย         

ณ ตอนนี้มีบางพื้นที่ที่น้ําลดและมีบางครอบครัวไดกลับเขาไปอยูในบาน สวนที่เทศบาลฯดําเนินการคือ

การปองกันโรค เราจัดหนวยเคลื่อนที่สาธารณสุข ในการใหบริการพี่นองประชาชน และถนนตางๆ

หลังจากน้ําลดเทศบาลฯก็จัดแผนลางทําความสะอาดโดยมีทีมผูบริหารรวมกับเจาหนาที่และอาสาสมัคร

ทําความสะอาดถนน ชวงเชา ๒ จุด บาย ๒ จุด ทุกวัน ตอไปเราจะนําเงินบริจาคสวนหนึ่งตามนโยบาย

ของทานผูวาราชการจังหวัด นําไปบริการสูบสวมใหกับครัวเรือนที่ที่น้ําทวมขังโดยประสานกับผูรับจางทุก

หลังที่น้ําทวม ตอนนี้เรากําลังใหกองสวัสดิการแจกคูปองอยู และจะดําเนินการใหแลวเสร็จไมเกินเดือน

หนา และหลังจากนี้ไปเราจะสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสํานักการชางวาครัวเรือนไหนไดรับความ

เสียหายอะไรบางและนําเขาที่ประชุมเพื่อชวยเหลือเยียวยาในอนาคตตอไป ผมขอนําเรียนแผนการ

ดําเนินการตั้งแตไดรับอุทกภัยปจจุบันและอนาคตเพียงเทานี้ครับ 



๗. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประสงค 

นายประสงค   จันจําปา      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมอยากจะเสนอในเรื่องของผลกระทบ 

ผมอยากจะใหทางเทศบาลฯเราสํารวจผมกระทบตอพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลฯเราวามีความเสียหาย

ดานไหนบาง เชน ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร หรือเลี้ยงสัตว หรือธุรกิจการคาภาคบริการตาง ถาเราได

ขอมูลคราวๆเราจะทราบวามูลคาความสูญเสียในภาคเศรษฐกิจเปนเทาไหร เราจะไดหาวิธีปองกันใน

อนาคตเปนอยางไร ผลกระทบทางดานสังคม ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ถาสามารถชี้เปนดานๆได

และคํานวณออกมาเปนตัวเลข มันจะเปนบรรทัดฐานในการใหเราแกไขปญหาในโอกาสตอไป ประการที่ 

๒ การชวยเหลือเบื้องตน ถาเราสามารถทราบและไดมีการประชาสัมพันธใหกับพี่นองประชาชนไดรู เพื่อที่

พี่นองประชาชนจะไดรูวาพวกเราไดใสใจพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราได

ทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ ประการที่ ๓ การเยี่ยวยาหลังน้ําลด หากเราสามารถรวมกับภาคเอกชนได 

บูรณาการไปในเชิงรุกดวยกันภาพการบริการพี่นองประชาชนจะเปนภาพบวก ประการที่ ๔ การเตรียม

แกไขปญหาระยะยาว น้ําลนตลิ่งอยูกวา ๒ เมตร ในแถบยุโรปที่วาพื้นดินเขาตํ่ากวาน้ําทะเล เขาทํากําแพง

เปนไปไดหรือไมวาเรามีกําแพง เลียบแมน้ํามูลสูงกวาน้ําที่จะทวม อยางไรก็ตามถาเรารวมกับภาคเอกชน

และแกไขปญหาในเชิงรุกก็จะเปนภาพที่ในทางบวกและสวยงาม ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รับไวพิจาณาทั้งหมดครับ 

  

ระเบียบวาระที่   ๔  เรื่อง เพื่อพิจารณา  

     ๔.๑ ญัตติ ขออนุมัติจัดทําโครงการตลาดประชารัฐ  

                                                   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)   

                                                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเรื่องเพื่อพิจารณา เปนระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติ ขออนุมัติจัดทําโครงการตลาดประชารัฐ       

เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานทานประธานสภาฯ  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติจัดทําโครงการาตลาดประชารัฐ         

ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใชพื้นที่ราชพัสดุที่ไดรับอนุญาต     

ไวเดิม เปนการใชพื้นที่ราชพัสดุเพื่อจัดทําโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งการดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ

เปนโครงการที่รัฐบาลใหความสําคัญ ประกอบกับการสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา ตลาดเปน 



๘. 

 

ศูนยกลางของการซื้อขายสินคาอุปโภคบริโภคประเภทตางๆ เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในการ

ดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่น และเพื่อเปนการสงเสริมการตลาด การคาขาย การทองเที่ยว รวมทั้ง

เปนการสรางแรงกระตุนการขาดขึ้นใหมใหแกผูมีรายไดนอย ผูประกอบการ ที่เดือดรอนจากการไมมี

สถานที่คาขาย และผูประกอบการรานใหมภายใตชื่อโครงการ “ตลาดประชารัฐ” 

หลักการ 

 ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อใชที่ราชพัสดุ (ตลาดโตรุงราชบุตร) ที่ไดรับอนุญาตไวเดิม

เปนการใชที่ราชพัสดุจัดทําโครงการาตลาดประชารัฐ 

เหตุผล 

ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับแจงจากธนารักษพื้นที่อุบลราชธานี วาบริเวณสถานที่ประกอบการ

คาขายอาหารโตรุงถนนราชบุตรนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินราชพัสดุไวเดิม 

เพื่อประโยชนแหงการจัดภูมิทัศนรอบศาลหลักเมือง เปนการอนุญาตใหเพื่อการนันทนาการ รักษา

สิ่งแวดลอมและเปนสวนสาธารณะแกประชาชนทั่วไป ซึ่งธนารักษพื้นที่อุบลราชธานี ไมไดมีวัตถุประสงค

ใหเทศบาลนําที่ดินไปใหผูคานําไปจัดหาประโยชนในการจําหนายสินคาและจัดหาประโยชนใหหนวยงาน

ใดหนวยงานหนึ่ง 

 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการใชที่ราชพัสดุอยางถูกตอง เปนการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของผูมีรายไดนอย ผูประกอบการ ที่ เดือดรอนจาการไมมีสถานที่คาขาย เทศบาลนคร

อุบลราชธานี จึงมีความประสงคขอเปลี่ยนวัตถุประสงคการใชที่ราชพัสดุไวเดิม เปนการใชที่ราชพัสดุเพื่อ

จัดทําตลาดอาหารชุมชน ใหสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการโครงการตลาดประชารัฐ ทองถิ่นสุขใจ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ เปนการ

สงเสริมการตลาด การคาขาย การทองเที่ยว และเปนการสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนใน

ทองถิ่น ผูมีรายไดนอย 

 จึงเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อขอรับความเห็นชอบในการจัดทําโครงการ

ตลาดประชารัฐ ทองถิ่นสุขใจ และเพื่อจะไดขออนุญาตใชพื้นที่ดังกลาวจากธนารักษพื้นที่อุบลราชธานี    

ใหถูกตองตามวัตถุประสงคการใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่แทจริงตอไป ขอมอบใหกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมเปนผูชี้แจงคะ 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 การขออนุญาตใชพื้นที่ราชพัสดุตอนแรกเราสามารถทําอะไรไดบางเชิญครับ 

นายวีระศักดิ์     สินปรุ      นักวิชาการสขุาภิบาลชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทาน กระผมนายวีระศักดิ์  สินปรุ  นักวิชาการ

สุขาภิบาลชํานาญการ  ขออนุญาตชี้แจงวาเดิมพื้นที่ตรงนั้นใชในการจัดภูมิทัศนรอบศาลหลักเมือง       

เปนการนันทนาการรักษาสิ่งแวดลอม และเปนสวนสาธารณะ แกประชาชนทั่วไปครับ ตอนนี้เราใหผูคา

ขายที่อยูบนถนนเสนราชบุตรขึ้นไปขายบนลานนี้เพราะถามีผูคาอยูบนถนนทําใหการจราจรแออัดไมไดอยู 



๙. 

 

ในเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาต จึงเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อขอรับความเห็นชอบ      

ในการจัดทําโครงการตลาดประชารัฐ ทองถิ่นสุขใจ และเพื่อจะไดขออนุญาตใชพื้นที่ดังกลาวจากธนารักษ

พื้นที่อุบลราชธานี ใหถูกตองตามวัตถุประสงคการใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่แทจริงตอไป ครับ 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เปนการเสนอญัตติเพื่อเพิ่มวัตถุประสงคในการใชประโยชนในพื้นที่ราชพัสดุ ใหสภาฯเห็นชอบ   

และจะไดขออนุญาตขอใชพื้นที่ดังกลาวตอธนารักษพื้นที่อุบลราชธานี ตอไป ใหถูกตองครับ / สมาชิกทาน

ใดจะอภิปรายหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจัดทําโครงการตลาดประชารัฐ  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิก 
                   ยกมือ ๘  เสียง  
 -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจัดทําโครงการตลาดประชารัฐ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 
                   สมาชิกยกมือ 
 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

๔.๒  ญัตติ   ขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง กรณียังไมกอหน้ีผูกพัน ในเทศบัญญัติ 

                    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

                    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปน ญัตติ ๔.๒ ขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน      

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 

กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ตามที่

เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     พ.ศ.

๒๕๖๒ แตเนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ มีรายการครุภัณฑและ

โครงการ ติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสยีและปรบัปรุงหองสุขาตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดนอย) ในหมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสรางที่ไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๑ แหง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๕๙ “การกันเงินหมวดคา

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร 

ที่ประชุม 

            มีมติ เห็นชอบใหจัดทําโครงการตลาดประชารัฐ   



๑๐. 

 

ปกครองสวนทองถิ่นขอกันเงินตอสภาทองถิ่น ไดอีกไมเกินระยะเวลา ๑ ป” หากยังมิไดกอหนี้ผูกพัน      

ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน ๑ ป 

หลักการ 

 การขออนุมัติกันในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิ ไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จะตองไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาล               

นครอุบลราชธานี  

เหตุผล 

 เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน    

แตเนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลนครอุบลราชธานี ไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินไดภายในปงบประมาณ    

พ.ศ.๒๕๖๒ แตเทศบาลนครอุบลราชธานี ยังมีความจําเปนตองใชเงินงบประมาณน้ันอยู เพื่อดําเนินการตั้ง

ระบบบําบัดน้ําเสียและปรังปรุงหองสุขาตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดนอย) 

 ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติกันเงินหมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒       

จํานวน ๑ รายการ  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (๐๐๒๒๓) 

 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 

๑.  โครงการติดตั้งระบบบาํบัดน้ําเสยีและปรบัปรุงหองสุขาตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดนอย) งบประมาณ 

๕๐๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ แหง 

 ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงจอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน

ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตอสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาตอไป  ขอมอบใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนผูชี้แจงคะ 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางศิริวรรณ   วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉันนางศิริวรรณ  วิชัยโย   

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การขออนุมัติกันในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง            

กรณียังมิ ไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒         

โครงการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียและปรับปรุงหองสุขาตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดนอย) งบประมาณ 

๕๐๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ แหง อยูระหวางการประมาณการของสํานักการชางคะ 



๑๑. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอตําหนิเรื่องระบบการทํางานของทานงบประมาณก็ไมมาก ๕๐๑,๐๐๐ บาท ตอไปขอใหทาน

เรงดําเนินการใหแลวเสรจ็กอนสิ้นปงบประมาณ / สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เมื่อไมมผีมขอมติ

ที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัตใิหกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได 
                   กอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๑ รายการ  
                   เปนเงิน  ๕๐๑,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘  เสียง  
 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได 
                   กอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๑ รายการ  
                   เปนเงิน  ๕๐๑,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

๔.๓  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑการศึกษา กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในเทศบัญญัติ 

                   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการศึกษา)  

                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปน ญัตติ ๔.๒ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑการศึกษา กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน      

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานทานประธานสภาฯ  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑการศึกษา 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่

เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

แตเนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ มีรายการครุภัณฑการศึกษาที่ไม

สามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๒ รายการ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๕๙ “การกันเงินหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน 

ที่ประชุม 

           มีมติ อนุมัต ิใหกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน  ๕๐๑,๐๐๐ บาท  
 



๑๒. 

 

ทองถิ่น ขอกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลา ๑ ป” หากยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยาย

เวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน ๑ ป 

หลักการ 

 การขออนุมัติกันในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จะตองไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาล               

นครอุบลราชธานี 

เหตุผล 

๑. สํานักการศึกษาไดจัดสงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๕๒๐๐๔/๘๐๔๑ 

ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอสงโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๑) 

๒. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดจัดทํา เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓. สํานักการศึกษาไดจัดสงหนังสือไปยังประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ อบ ๕๒๐๐๔/

๓๗๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๔. สํานักการศึกษาไดจัดสงหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๕๒๐๐๔/๔๙๙๗ 

ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอสงโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๒) 

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชน แตเนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลนคร

อุบลราชธานี ไมสามารถดําเนินการการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

แตเทศบาลนครอุบลราชธานี ยังมีความจําเปนจะตองใชจายเงินงบประมาณนั้นอยู เพื่อพัฒนาคุณภาพจัด

การศึกษาผูเรียนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูทันตอเทคโนโลยี สามารถนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติกันเงิน 

หมวดคาครุภัณฑศึกษา กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๒ 

รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

แผนงานการศึกษา 

งานโรงเรียน, งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) 

หมวดคาครุภัณฑ 

ประเทภครุภัณฑการศึกษา 

 



๑๓. 

 

๑. รายการคาครุภัณฑ สําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร งบประมาณ ๗๒๑,๒๐๐ บาท   

  (สําหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล) 

๒. รายการคาครุภัณฑ สําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร งบประมาณ ๖๑๕,๗๐๐ บาท   

  (สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว) 

รวม ๒ รายการ เปนเงิน  ๑,๓๓๖,๙๐๐ บาท (หน่ึงลานสามแสนสามหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) 

 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบานครอุบลราชธานี เกิดความคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑการศึกษา

กรณียังมิไดกอหนี้ผูพัน ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณา ขอมอบใหสํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายมนตตรี    ธนะคุณ     ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายมนตตรี   ธนะคุณ     

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ขอชี้แจงญัตติขอกันเงินประเทภครุภัณฑการศึกษา จํานวน ๒ รายการคือ 

๑. รายการคาครุภัณฑ สําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร งบประมาณ ๗๒๑,๒๐๐ บาท   

    (สําหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล) 

๒. รายการคาครุภัณฑ สําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร งบประมาณ ๖๑๕,๗๐๐ บาท   

    (สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว) 

เนื่องจากหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทั้ง ๒ รายการนี้ สํานักการศึกษาไดเสนอไปยัง ไอซีที จังหวัดแลว   

ครั้งหนึ่ง แตทางกระทรวง ไอซีที ไดเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะรายการ ทางสํานักการศึกษาจึงตองขอความ

เห็นชอบกับสภาเทศบาลฯใหมตามคุณลักษณะที่ทางกระทรวง ไอซีที กําหนด เมื่อสภาฯอนุมัติตองนําเรือ่ง

กลับยังไปยัง ไอซีที จังหวัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นชอบครับ 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัตใิหกันเงินในหมวดคาครุภัณฑการศึกษา ทั้งสิ้น ๒ รายการ  
                   เปนเงิน  ๑,๓๓๖,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘  เสียง  
 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหกันเงินในหมวดคาครุภัณฑการศึกษา ทั้งสิ้น ๒ รายการ  
                   เปนเงิน  ๑,๓๓๖,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

ที่ประชุม 

         มีมติ อนุมัต ิใหกันเงินในหมวดคาครุภัณฑการศึกษา ทั้งสิ้น ๒ รายการ เปนเงิน ๑,๓๓๖,๙๐๐ บาท 
                    



๑๔. 

 

๔.๔ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

                   ในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการคลัง)  

                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปน ญัตติ ๔.๔ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาที่

ดินและสิ่งกอสราง ในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้ง

จายเปนรายการใหม หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         

พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และไดมีการบริหารการเบิกจายงบประมาณไป

แลวนั้น เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี มีภารกิจหนาที่และความจําเปนหลายประการที่จะตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง แตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติมีจํากัดไมสามารถดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ 

ครอบคลุมภารกิจตามอํานาจหนาที่ จึงมีความจําเปนที่จะตองโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป จาก

รายการที่ยังไมมีความจําเปนที่จะดําเนินการหรือจากรายการที่ไมไดดําเนินการมาใชจายในรายการที่

สํานัก/ กองตางๆ มีความจําเปนตองดําเนินการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พงศ.๒๕๔๓ หมวด ๓ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ

ใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

เหตุผล 

 เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดประโยชนสูงสุด เปนไปตาม

ระเบียบที่เกี่ยวของ และเพื่อใหมีสถานที่เก็บเอกสารทางการเงินมีความปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย

รวมทั้ งมีสถานที่การปฏิบัติ งานที่สามารถอํ านวยความสะดวกแกประชาชน ดังนั้น เทศบาล                

นครอุบลราชธานี จึงไดขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม 

หมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางในงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณรายจาย    

ไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน ๒ รายการ เปนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถวน) และโอนลด

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาท

ถวน) 

 



๑๕. 

 

 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ และเพื่อใหการบริหาร

งบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด เทศบาลนคร

อุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหมหมวดคา

ที่ดินและสิ่งกอสรางในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พงศ.๒๕๖๒ ตอสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอมอบใหสํานักการคลังเปนผูชี้แจงคะ 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส    ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางพิมพนภัส          

ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง  ขอเรียนช้ีแจงรายการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจาย

เปนรายการใหม หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โอนจากคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เหลืออยู ๑,๒๗๕,๓๐๐บาท    

โอนลดไป ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ปรับปรุง ๒ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงหองเก็บ

เอกสารที่ตลาดสดเทศบาล ๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท , โครงการปรับปรุงหองทํางานและระบบไฟฟา

ของสํานักการคลัง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คะ 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  
                   จํานวน ๒ รายการ เปนเงิน  ๘๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘  เสียง  
 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  
                   จํานวน ๒ รายการ เปนเงิน  ๘๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

๔.๕  ญัตติ   ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในเทศบัญญัติ 

                งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการคลัง)  

                     (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  

 

 

ที่ประชุม 

         มีมติ อนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน ๒ รายการ  
เปนเงิน  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
                    



๑๖. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปน ญัตติ ๔.๕ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒  เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ แตเนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ มีรายการหมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสรางที่ไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๒ รายการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๙ แกไขขอ ๕๙ “ในกรณีที่มี

รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้น

ตอไปอีกใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป” 

หลักการ 

 การอนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จะตองไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เหตุผล 

 เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน แต

เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลนครอุบลราชธานี ไมสามารถ

ดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ยังมีความจําเปนจะตองใชจายเงินงบประมาณนี้อยู ดังนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติกันเงิน 

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

จํานวน ๒ รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง (๑๑๓) 

หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

๑.  โครงการปรับปรุงหองเก็บเอกสารที่ตลาดเทศบาล ๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.  โครงการปรับปรุงหองทํางานและระบบไฟฟาของสํานักการคลัง งบประมาณ  

    ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดความคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคาที่ดินและ 



๑๗. 

 

สิ่งกอสรางกรณียังไมกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส    ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอเรียนชี้แจงวา

เนื่องจากจะสิ้นปงบประมาณแลวอีกเวลาทําการอีก ๑ วันทําการ จึงขอกันเงินในหมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  โครงการปรับปรุงหองเก็บเอกสารที่ตลาดเทศบาล ๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และ 

โครงการปรับปรุงหองทํางานและระบบไฟฟาของสาํนักการคลัง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อสักครูคะ 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๒ รายการ  
                   เปนเงิน  ๘๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘  เสียง  
 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๒ รายการ  
                   เปนเงิน  ๘๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๖ ญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน 

        ตามอํานาจหนาที่ (สํานักการชาง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔.๖ ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพือ่แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนตามอํานาจหนาที่ เชิญครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงคจะขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนและเพื่อดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ใหครอบคลุม ซึ่งปจจุบันเทศบาล
นครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 จํานวน  
 

ที่ประชุม 

           มีมติ อนุมัต ิขออนุมัติใหกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน ๒ รายการ  
 เปนเงิน  ๘๐๐,๐๐๐ บาท                    



๑๘. 
 
191,632,997.23 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบเอ็ดลานหกแสนสามหมื่นสองพันเการอยเกาสิบเจ็ดบาท     
ยี่สิบสามสตางค)                                                                      
 ดังนั้น เพื่อใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได
จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติใชจายเงนิสะสม จํานวน   26  โครงการ งบประมาณ  39,181,100.-บาท  
(สามสิบเกาลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน)  เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)        พ.ศ. 
๒๕61 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการทีเ่ปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด  
 (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท   ตาม
ระเบียบแลว 
 (3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอย
ละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน 
 (4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้
ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการ     
ใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
 ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
 เพื่อใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของและเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอํานาจหนาที่ ซึ่งโครงการที่เสนอขอรับ
งบประมาณเปนโครงการที่รวบรวมมาจากปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลผานชองทาง
ตางๆ เชน เวทีประชาคม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ คํารองทั่วไป และนโยบายของ
รัฐบาล ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงไดจัดทําโครงการดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานคุณภาพ
ชีวิต  จํานวน 39,181,100.-บาท  (สามสิบเกาลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน)      
26 โครงการ โดยแยกพิจารณาเปนทีละโครงการ ดังนี้ 

 1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.1   

งบประมาณ 258,000.-บาท 

 2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยธรรมวิถี 10.3  

งบประมาณ 768,000.-บาท 

 3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยธรรมวิถี 10.5   

งบประมาณ  361,000.-บาท 



๑๙. 

 

 4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยธรรมวิถี 10.7   

งบประมาณ 295,000.-บาท 

 5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยธรรมวิถี 10.9   

งบประมาณ 312,000.-บาท 

  6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยธรรมวิถี 10.11   

งบประมาณ 601,000.-บาท 

 7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยธรรมวิถี 10.13   

งบประมาณ 716,000.บาท 

 8.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต   ซอยธรรมวิถี 10.15   

งบประมาณ 206,000.-บาท 

 9.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยเลี่ยงเมือง  3   

งบประมาณ 1,992,000.-บาท 

 10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะบูรพานอก  งบประมาณ 18,000,000.-บาท 

 11. โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ําซอยโพธิ์ทอง 3   

งบประมาณ 4,660,000.-บาท 

 12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี    (หนาสนามบินนานาชาติ)  
งบประมาณ 4,900,000.-บาท 

 13. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ซอยชยางกูร  42.3  งบประมาณ 226,000.-บาท 

 14. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ซอยชยางกูร 42.2 งบประมาณ 359,700.-บาท 

 15. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ซอยชยางกูร  40 แยก 7   งบประมาณ  115,500.-บาท 

 16. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ซอยชยางกูร 40  แยก  1  งบประมาณ  93,300.-บาท 

 17. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร   40  แยก  11     งบประมาณ 115,500.-บาท 

 18. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร  40   แยก  13  งบประมาณ 115,500.-บาท 

 19. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร  40  แยก  15 งบประมาณ 137,600.-บาท 

 



๒๐. 

 

 20. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ถนนสุริยาตร (ถนนหลวง-เขตเทศบาลตําบลปทุม) งบประมาณ 1,525,600.-บาท 

 21. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ถนนบูรพาใน  (ถนนอุปลีสาน-ถนนราษฎรบํารุง)  งบประมาณ  515,100.-บาท 

  22. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร    2  งบประมาณ  1,070,000.-บาท 

  23. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยแจงสนิท   1  งบประมาณ  1,070,000.-บาท 

 24. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยแจงสนิท  4.7  งบประมาณ  270,900.-บาท 

 25. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยบูรพาใน  3  งบประมาณ 248,700.-บาท 

 26. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ซอยชยางกูร  2.1  งบประมาณ  248,700.-บาท 
  

         รายละเอียดโครงการฯ จํานวน  26 โครงการ ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการดังกลาว 
ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 
 สําหรับรายละเอียดของโครงการตางๆนั้นดิฉันขอมอบใหผูอํานวยการสํานักการชางเปนผูชี้แจงคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายนเรต   ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายนเรต   ศรีเมือง 

ผูอํานวยการสํานักการชาง ในสวนของโครงการทั้ง ๒๖ โครงการนี้จะแยกเปนสวนๆโดยจะมีทั้งการ

ปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงภูมทัศนและปรบัปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง กระผมจะขอมอบใหกับเจาหนาทีท่ี่

ดูแลในเรื่องนั้นๆเปนผูชี้แจงรายละเอียดเพื่อความสมบูรณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายปญญา   ทองสรรค  หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปญญา  ทอง

สรรค  หัวหนางานวิศวกรรมโยธา สําหรับโครงการปรบัปรุงผิวจราจรนั้นไดมีการสํารวจ ประมาณการแลว

เสร็จครบถวนทุกกระบวนการแลวครับ 



๒๑. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตองรื้อผิวจราจรหรือไม 

นายปญญา   ทองสรรค  หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 ไมไดรื้อครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในจํานวนถนนทุกเสนที่เสนอมานี้ทางชาวบานในชุมชนน้ันๆยินยอมใหทําหรือไม 

นายปญญา   ทองสรรค  หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 ยินยอมครับเพราะวาเราไดผานการประชาคมมาเรียบรอยแลว 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เมื่อไมมีจะไปตอในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน เชิญครับ 

นายณรงคฤทธิ์    ทองแสง   สถาปนิกปฏิบัติการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายณรงคฤทธิ์   ทอง

แสง สถาปนิกปฏิบัติการ ในสวนของโครงการปรบัปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะบูรพานอก ดวยสภาพปญหา

ที่บริเวณนี้มีความทรุดโทรม และตามขอรองเรียนของชุมชนที่อยากมีพื้นที่พักผอนจึงทําใหเกิดโครงการนี้

ขึ้น โดยจะเปนการปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดโดยจะมีสนามบาสเก็ตบอล สนามแบตมินตันและสนามเปตอง 

และทําลูวิ่งทางเดินใหม ทําหองน้ําใหม และประเด็นสําคัญคือจะยกระดับพื้นที่ขึ้นเนื่องจากวาเดิมนั้นพื้นที่

นี้จะประสบปญหาน้ําทวมครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝากทําเวทีไวใหประชาชนไดจัดกิจกรรมดวยนะครับ เชิญทานสมาชิกครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน จากที่ไดมีโอกาสไปดูพื้นที่

และไดพูดคุยกับคนที่ดูแลสวนสาธารณะตรงนี้ตอนนั้นเขารองขอน้ําบาดาลสําหรับรดตนไมซึ่งผมไดเคยนํา

เรียนทานปลัดเทศบาลไปแลวน้ัน ไมทราบวามีเรื่องนี้ตามความตองการของประชาชนหรือไมครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สํานักการชางไดขอมูลตรงนี้หรือไมครับ 

นายณรงคฤทธิ์    ทองแสง   สถาปนิกปฏิบัติการ 

 ไมไดรับขอมูลตรงนี้ครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาอยางนั้นลองไปสํารวจเพิ่มเติมดวย เชิญทานสมาชิกครับ 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   

สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในพื้นที่ของสวนสาธารณะบูรพานอก เรื่องนี้เราได 



๒๒. 

 

ติดตามมาตลอดก็ขอขอบคุณทานสมาชิกที่ชวยกันผลักดัน สําหรับขอที่หวงใยก็คือเรื่องยกระดับพื้น ในวัน

กอนนั้นไดหารือกับทางเจาหนาที่และทานปลัดวาพื้นที่ตรงนี้ถาจะยกขึ้นสูงนั้นใหเอาระดับน้ําทวมของปนี้

เปนเกณฑ ทีนี้ทางเขานั้นจะมีทางเขาทางดานซายดานเดียว อยากใหมีทางเขาทั้งสองดานเพื่อความ

สะดวก ระบบการวางน้ํานั้นใหใชแบบ Pop Up ใหทําเหมือนสนามกลอฟเพื่อลดกําลังคน และมีขอหวงใย

อีกเรื่องหนึ่งจากที่มีการพูดคุยกับทานปลัดเทศบาลในฝายของสํานักการชางไดเสนอทอเหลี่ยมระบายเขา

ไปตรงนั้นเพราะวาตรงนั้นจะเปนบานที่มกีลิน่น้ําเสยีเนื่องจากพื้นทีต่รงน้ีจะเปนพื้นที่รับน้ําสุดทาย ขอฝาก

ตรงนี้ใหปรับระบบนิเวศนเรื่องกลิ่นดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เมื่อไมมีจะไปตอในโครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง       

เชิญครับ 

นายทองพูน   เอิบสุข   นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทองพูน  เอิบสุข 

นายชางไฟฟาชํานาญงาน ในสวนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางในเขตเทศบาล              

นครอุบลราชธานีนั้นกระผมขอแกไขจํานวนเงินเนื่องจากสงขอมูลผิดพลาด คือตัวยอดเงินมันผิดไปจาก     

ที่สงขอญัตตินี้ครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จํานวนมากข้ึนหรือนอยลงครับ 

นายทองพูน   เอิบสุข   นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

 นอยลงครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่จะแกไขเปนโครงการไหนครับ 

นายทองพูน   เอิบสุข   นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

 โครงการที่ ๑๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอย

ชยางกูร ๔๐ แยก ๗ จากเดิม งบประมาณ ๑๑๕,๕๐๐ บาท เปลี่ยนเปน ๑๕๖,๒๐๐ บาท  และโครงการ

ที่ ๒๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท ๑      

จากเดิม งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเปน ๔๓๒,๐๐๐ บาท 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค         

จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จากเมื่อสักครูนี้ทางเจาหนาที่ไดบอกวามีการปรับลด

งบประมาณลงจากยอดรวม ๓๙,๑๘๑,๑๐๐ บาท แลวงบประมาณยอดรวมที่ลดลงนั้นเหลือเทาไหรครับ  



๒๓. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายทองพูน   เอิบสุข   นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

 ขออนุญาตครับ ยอดรวมทั้งหมดเปน ๓๘,๕๘๓,๘๐๐ บาท ครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไมครับ / ถาไมมีผมจะพิจารณาเปนทลีะโครงการ โครงการ

ที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.1  งบประมาณ 258,000 บาท 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

   ซอยธรรมวิถี 10.1 งบประมาณ 258,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

   ซอยธรรมวิถี 10.1  งบประมาณ 258,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

            มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

ซอยธรรมวิถี 10.1  งบประมาณ 258,000 บาท 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยธรรมวิถี 10.3 งบประมาณ 

768,000 บาท 
   

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

 ซอยธรรมวิถี 10.3 งบประมาณ 768,000บาท โปรดยกมือขึ้น/มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

    ซอยธรรมวิถี 10.3 งบประมาณ 768,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี  

10.3 งบประมาณ 768,000 บาท 
 

 

 
 



๒๔. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยธรรมวิถี 10.5  งบประมาณ  

361,000 บาท 
-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

   ซอยธรรมวิถี 10.5  งบประมาณ  361,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 
 

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

 ซอยธรรมวิถี 10.5  งบประมาณ  361,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

          มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี  

10.5  งบประมาณ  361,000 บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.7  งบประมาณ 

295,000 บาท 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

   ซอยธรรมวิถี 10.7 งบประมาณ 295,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

   ซอยธรรมวิถี 10.7  งบประมาณ 295,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

  -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

         มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 

10.7  งบประมาณ 295,000 บาท 
 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.9  งบประมาณ 

312,000 บาท 
 

 



๒๕. 

 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

    ซอยธรรมวิถี 10.9 งบประมาณ 312,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

    ซอยธรรมวิถี 10.9 งบประมาณ 312,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

       มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยธรรมวิถี 

10.9  งบประมาณ 312,000 บาท 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.11  

งบประมาณ 601,000 บาท 
-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

   ซอยธรรมวิถี 10.11 งบประมาณ 601,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน  

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

    ซอยธรรมวิถี 10.11 งบประมาณ 601,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 

 10.11  งบประมาณ 601,000 บาท 
 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยธรรมวิถี 10.13  

งบประมาณ 716,000 บาท 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

  ซอยธรรมวิถี 10.13 งบประมาณ 716,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

        -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๗ โครงการปรบัปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

   ซอยธรรมวิถี 10.13  งบประมาณ 716,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

           -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 



๒๖. 

 
 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี  

10.13  งบประมาณ 716,000 บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยธรรมวิถี 10.1๕  

งบประมาณ ๒๐6,000 บาท 
-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

  ซอยธรรมวิถี 10.1๕ งบประมาณ ๒๐6,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

  ซอยธรรมวิถี 10.1๕ งบประมาณ ๒๐6,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

          มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี  

10.1๕ งบประมาณ ๒๐6,000 บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยเลี่ยงเมือง  3  งบประมาณ 

1,992,000 บาท 
-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

    ซอยเลี่ยงเมือง  3 งบประมาณ 1,992,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

    ซอยเลี่ยงเมือง 3 งบประมาณ 1,992,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยเลี่ยงเมือง  3  

งบประมาณ 1,992,000 บาท 

 

 

 



๒๗. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะบูรพานอก งบประมาณ 18,000,000 บาท 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะบูรพานอก  

    งบประมาณ 18,000,000บาท โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะบูรพานอก  

    งบประมาณ 18,000,000บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

         มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะบูรพานอก 

 งบประมาณ 18,000,000บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ําซอยโพธิ์ทอง 3 งบประมาณ 

4,660,000 บาท 
-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา  

  ซอยโพธิ์ทอง 3 งบประมาณ 4,660,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา  

  ซอยโพธิ์ทอง 3  งบประมาณ 4,660,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

       มีมติอนุมัติในโครงการที่  ๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยโพธิ์ทอง 

งบประมาณ 4,660,000 บาท 

 

 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หนาสนามบินนานาชาติ)  

งบประมาณ 4,900,000 บาท 
   

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนอุปลีสานและ 

   ถนนเทพโยธี (หนาสนามบินนานาชาติ) งบประมาณ 4,900,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / 

   มีสมาชิกยกมือ๘ ทาน 



๒๘. 

 

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนอุปลีสานและ 

   ถนนเทพโยธี (หนาสนามบินนานาชาติ)  งบประมาณ 4,900,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / 

   ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

         มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี  

(หนาสนามบินนานาชาติ)  งบประมาณ 4,900,000 บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ซอยชยางกูร  42.3   งบประมาณ 226,000 บาท 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๑๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  42.3 งบประมาณ 226,000 บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน   

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๑๓ โครงการปรับปรงุระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  42.3 งบประมาณ 226,000 บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๑๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร  42.3 งบประมาณ 226,000 บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ซอยชยางกูร  42.๒   งบประมาณ 359,700 บาท 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  42.๒  งบประมาณ 359,700 บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

 



๒๙. 

   

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๑๔ โครงการปรับปรงุระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  42.๒  งบประมาณ 359,700 บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร  42.๒  งบประมาณ 359,700 บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๗  งบประมาณ  ๑๕๖,๒00 บาท 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๑๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๗  งบประมาณ  ๑๕๖,๒00 บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 
   

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๑๕ โครงการปรับปรงุระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๗  งบประมาณ  ๑๕๖,๒00 บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๑๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๔๐ แยก ๗  งบประมาณ  ๑๕๖,๒00 บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๖ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๑  งบประมาณ  ๙๓,๓๐๐ บาท 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๑๖ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๑  งบประมาณ  ๙๓,๓๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

 



๓๐. 

   

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๑๖ โครงการปรับปรงุระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๑  งบประมาณ  ๙๓,๓๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๑๖ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๔๐ แยก ๑  งบประมาณ  ๙๓,๓๐๐ บาท 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๑๑  งบประมาณ  ๑๑๕,๕๐๐ บาท 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๑๑  งบประมาณ  ๑๑๕,๕๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน   

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๑๗ โครงการปรับปรงุระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๑๑  งบประมาณ  ๑๑๕,๕๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๔๐ แยก ๑๑  งบประมาณ  ๑๑๕,๕๐๐ บาท 

 
 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๘ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๑๓  งบประมาณ  ๑๑๕,๕๐๐ บาท 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๑๘ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๑๓  งบประมาณ  ๑๑๕,๕๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

 

 

 



๓๑. 

 

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๑๘ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๑๓  งบประมาณ  ๑๑๕,๕๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๑๘ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร ๔๐ แยก ๑๓  งบประมาณ  ๑๑๕,๕๐๐ บาท 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๙ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๑๕  งบประมาณ  ๑๓๗,๖๐๐ บาท 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๑๙ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๑๕  งบประมาณ  ๑๓๗,๖๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน   

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๑๙ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  

   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๔๐ แยก ๑๕  งบประมาณ  ๑๓๗,๖๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๑๙ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๔๐ แยก ๑๕  งบประมาณ  ๑๓๗,๖๐๐ บาท 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ถนนสุริยาตร (ถนนหลวง-เขตเทศบาลตําบลปทุม)  งบประมาณ  ๑,๕๒๕,๖๐๐ บาท 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนสุริยาตร (ถนนหลวง-เขตเทศบาลตําบลปทุม)   
    งบประมาณ  ๑,๕๒๕,๖๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

 



๓๒. 

 

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๒๐ โครงการปรับปรงุระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนสุริยาตร (ถนนหลวง-เขตเทศบาลตําบลปทุม)   
    งบประมาณ  ๑,๕๒๕,๖๐๐ บาท   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี  ถนนสุริยาตร (ถนนหลวง-เขตเทศบาลตําบลปทุม)  งบประมาณ  ๑,๕๒๕,๖๐๐ บาท 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๑ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ถนนบูรพาใน (ถนนอุปลีสาน-ถนนราษฎรบํารุง)  งบประมาณ  ๕๑๕,๑๐๐ บาท 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๒๑ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนบูรพาใน (ถนนอุปลีสาน-ถนนราษฎรบํารุง)   
    งบประมาณ  ๕๑๕,๑๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๒๑ โครงการปรบัปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนบูรพาใน (ถนนอุปลีสาน-ถนนราษฎรบํารุง)   
    งบประมาณ  ๕๑๕,๑๐๐ บาท   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๒๑ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

นครอุบลราชธานี  ถนนบูรพาใน (ถนนอุปลสีาน-ถนนราษฎรบํารุง)  งบประมาณ  ๕๑๕,๑๐๐ บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๒ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ซอยชยางกูร  ๒  งบประมาณ  ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๒๒ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๒  งบประมาณ  ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 
 
 



๓๓. 
 

   

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๒๒ โครงการปรับปรงุระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๒  งบประมาณ  ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

         มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๒๒ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  ๒  งบประมาณ  ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ซอยแจงสนิท ๑  งบประมาณ  ๔๓๒,๐๐๐ บาท 
   

-  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๒๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท ๑  งบประมาณ  ๔๓๒,๐๐๐ บาท 
  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๒๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน  

   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท ๑  งบประมาณ  ๔๓๒,๐๐๐ บาท 
  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

ที่ประชุม    

       มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๒๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

นครอุบลราชธานี ซอยแจงสนทิ ๑  งบประมาณ  ๔๓๒,๐๐๐ บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๔ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ซอยแจงสนิท ๔.๗  งบประมาณ  ๒๗๐,๙๐๐ บาท 
   

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๒๔ โครงการปรับปรงุระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท ๔.๗  งบประมาณ  ๒๗๐,๙๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๒๔ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขต  

    เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท ๔.๗  งบประมาณ  ๒๗๐,๙๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 



๓๔. 

 

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

ที่ประชุม    

         มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๒๔ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

นครอุบลราชธานี ซอยแจงสนทิ ๔.๗  งบประมาณ  ๒๗๐,๙๐๐ บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ซอยบูรพาใน ๓  งบประมาณ  ๒๔๘,๗๐๐ บาท 
   

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๒๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

         ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบูรพาใน ๓  งบประมาณ  ๒๔๘,๗๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๒๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

         เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบูรพาใน ๓  งบประมาณ  ๒๔๘,๗๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๒๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

 นครอุบลราชธานี ซอยบูรพาใน ๓  งบประมาณ  ๒๔๘,๗๐๐ บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๖ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ซอยชยางกูร ๒.๑  งบประมาณ  ๒๔๘,๗๐๐ บาท 
   

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการที่ ๒๖ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

         ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๒.๑ งบประมาณ ๒๔๘,๗๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการที่ ๒๖ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

         เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๒.๑  งบประมาณ  ๒๔๘,๗๐๐ บาท 
    โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๘ ทาน 

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 



๓๕. 

 

ที่ประชุม    

        มีมติอนุมัติในโครงการที่ ๒๖ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล  

นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๒.๑  งบประมาณ  ๒๔๘,๗๐๐ บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเลขานุการสภาฯสรุปในญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน

ใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ เชิญครับ 

นายอัมพล   ทองพุ   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอัมพล  ทองพุ 

เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอสรุปญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ ดังนี้  

 ๑. ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ มี ๒๖ โครงการ จากเดิม งบประมาณ ๓๙,๑๘๑,๑๐๐ บาท เปลี่ยนเปน ๓๘,๕๘๓,๘๐๐ บาท 
ลดลง จํานวน ๕๙๗,๓๐๐ บาท  
 เนื่องจากไดมีการขอปรับเพิ่มในโครงการที่ ๑๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน   
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  40 แยก 7 จากเดิม งบประมาณ  115,500 บาท 
เปลี่ยนเปน  ๑๕๖,๒๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ๔๐,๗๐๐ บาท และไดมีการขอปรับลดในโครงการที่ ๒๓ 
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท  1 จากเดิม 
งบประมาณ  1,070,000 บาท เปลี่ยนเปน ๔๓๒,๐๐๐ บาท ลดลง จํานวน ๖๓๘,๐๐๐ บาท 

๓. สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีไดพิจารณาอนุมัติในญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ ทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ  

เปนเงิน ๓๘,๕๘๓,๘๐๐ บาท โครงการที่ไมอนุมัต ิ/ ไมมี 
นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง   อ่ืนๆ 
 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ ผมขอฝากฝายบริหารดูแลเรื่องกลิ่นน้ําทั้งหลายนั้นวาจะ

จัดการอยางไรอยางเชน ลองไปดูวามันมีเครื่องหยอด EM อัตโนมัติปรับสภาพน้ํา เราอาจจะตั้งเวลาให

ทํางานทุกๆ ๑ ช่ัวโมงหรืออะไรก็ตามเพื่อลดภาวะน้ําเนาเสียใหกับประชาชนนะครับ เชิญทานสมาชิกครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค         

จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่ทานประธานสภาไดพูดถึงการทํางานเชิงรุกใหกับพี่ 



๓๖. 

 

นองประชาชนไดเห็นถึงความใสใจเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  บังเอิญผมไดมีโอกาสไดรับการประสานงาน

จากทีมหมูปาอะคาเดมี่ซึ่งเขาเคยประสบภัยในถ้ําหลวงและเปนที่สนใจของคนทั่วไป จะมารวมปฏิบัติการ

กับเทศบาลนครอุบลในการชวยเหลือพี่นองประชาชนที่ประสบภัยน้ําทวมในวันที่ ๒ ตุลาคมนี้ซึ่งก็เปน

เรื่องที่นายินดีเปนอยางยิ่ง โดยจะมารวมปรึกษาหารือกันกอนที่หองประชุมแหงนี้ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มอบใหเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนผูดําเนินการตอนรับและประสานงานในการ

ปฏิบัติงานในวันเวลาดังกลาวนะครับ เชิญทานสมาชิกครับ 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   

สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี ผมมีเรื่องนําเสนออยูสองสามเรื่อง เรื่องแรกขอช่ืนชุมใน

คณะทํางานของทานนายกเทศมนตรีฯ ที่ผานมาไดไปสัมผัสหนางานดวยกันตั้งแตที่หวยมวงตอนแรกคาด

วาน้ําฝนจะไมทวมขนาดนั้น ทานปลัดก็ไดชี้แจงวาตอนนี้มีงบประมาณที่จะทําทอคูเพื่อระบายน้ําออกและ

คงจะไดดําเนินการในเร็วๆนี้ และขอชื่นชมเจาหนาที่เทศบาลในการดําเนินการแจกของยังชีพกับพี่นอง

ประชาชนโดยไมเหน็ดเหนื่อยและมีการบรหิารจัดการที่ดี อีกเรื่องก็คือเรื่องขอแนะนําคือเหตุการณน้ําทวม

นี้อยางไรก็อาจจะมีขึ้นทุกป ในเรื่องการอพยพทีม่ีการต้ังเต็นทอยากฝากใหเปนการตั้งแบบโปรงเพื่อจะไดมี

พื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากผมเห็นเต็นทผูอพยพบริเวณหวยมวงจะเปนแบบราบกับพื้นซึ่งคิดวามันนาจะ

ทําใหพื้นที่ใชสอยไมเพียงพอ กราบขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝากสํานักการชางลองออกแบบที่พักแบบน็อคดาวนช้ันเดียวใหกับประชาชนแทนที่จะเอาเตนทไป

ตะแคงแบบนั้นเราจะสามารถทําไดหรือไม และควรจะมีหองน้ําเคลื่อนที่ไวเพิ่มเติม มีสมาชิกทานใดจะ

อภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ / ไมมี เนื่องจากฝายผูบริหารมีญัตติเพิ่มเติมเพื่อใหสมาชิกสภาพิจารณา ผม

จึงขอนัดที่ประชุมวาเราจะมีการประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งในวันจันทรที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

ณ หองประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ) ช้ัน ๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผมขอพักการประชุมครับ 

 

** พักการประชุมเวลา 12.00 น. ** 

 

นัดประชุมคราวตอไปในวันจันทรที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ) ชั้น ๒ 

(โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ ๑๓) 

มาตรา ๒๔ วรรคสี่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นขอ ๓๐) 

 

 



๓๗. 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

สมัยวิสามญั  สมัยทีส่าม  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่ ๒ 

วันจันทรที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ) ช้ัน ๒ 
 

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

ผูมาประชุม 

      ๑. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

     ๒.  นายไพฑูรย บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

     ๓.   นายชาญณรงค ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี   

    ๔.  นายฤทธิสรรค เทพพทิักษ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

    ๕.  นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       

     ๖.  นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี    

    ๗.  น.อ.บุญม ี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี        

    ๘.  นายชัยโรจน สินธุพุฒิพงศ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

    ๙.  นายอัมพล ทองพ ุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผูไมมาประชุม 

     ๑.  นายเกริกชัย  ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

      ๒. นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

      ๓. นายไพฑูรย พรหมสอน           สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี               

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๒.  นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๓.  วิทวัส พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๔.  นายศักดิ์ เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๕.  นายชัยยงค โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๖.  นายนพพร เตชาวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๗.  นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๘. นางกิมรวย แปนทอง  รองปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๙. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๑๐. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๑๑. นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 



๓๘. 

 

๑๒. นายนเรต ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๓.   นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชํานาญการ 

๑๔. นางสุพิศศร ี ถิระพัฒน รก.ผอ.สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 

๑๕.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๖.   น.ส.ณัฐปภัสร ฏปวรนันท นักวิชาการคลัง 

๑๗.   นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๑๘.   นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

๑๙.   นางลําพรรณ คุณประชา หัวหนาฝายสถิติการคลัง 

๒๐.   นางเสาวลักษณ กันธิยา นักวิชาการพัสด ุ

๒๑.   นายมนตตร ี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๒๒.   นายกรศิริ มิ่งไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล 

๒๓.   นายไพสิฐ  ศรีสมทุร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

๒๔.   นายสวาท ดวงคํา ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๒๕.   นายบัญชา โสภาวงศ นิติกรชํานาญการ 

๒๖.    นางอรอนิทร ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๒๗.   นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 

๒๘.   นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร  

๒๙.   นายเจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๓๐.   นายชัยยันต จันลองคํา หัวหนางานเลขานุการสภา 

๓๑.   นายวีระศักดิ ์ สินปร ุ นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 

๓๒.   นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๓๓.   นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

                                    

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง       ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง       รับรองรายงานการประชุม (ถามี) 
  

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ  (ถามี) 
                                          

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพื่อพจิารณา  

   ๔.๑ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม      

                                                หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

                                                พ.ศ.๒๕๖๒  (กองวิชาการและแผนงาน)  

                                                (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 



๓๙. 

 

  ๔.๒ ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้    

                                               ผูกพัน ในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

      (สํานักการชาง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน)ี   
                                                       

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง     อื่นๆ 

…………….…………………. 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๒  ในวันจันทรที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อครบองคประชุมแลว ขอเรียน

เชิญทานประธานสภาเทศบาลฯ ดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง เพื่อพิจารณา  

 ๔.๑ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม      

                                                หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางในงบประมาณรายจายประจาํป 

                                                งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  (กองวิชาการและแผนงาน)  

                                                (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม      

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เชิญทานนายกฯ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย

ไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสรางในงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และไดมีการบริหารการเบิกจายงบประมาณไป

แลวนั้น เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี มีภารกิจหนาที่และความจําเปนหลายประการที่จะตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง  แตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติมีจํากัดไมสามารถดําเนินการไดครบถวน สมบูรณ

ครอบคลุมภารกิจตามอํานาจหนาที่ จึงมีความจําเปนที่จะตองโอนงบประมาณรายจายประจําปจาก

รายการที่ยังไมมีความจําเปนที่จะดําเนินการหรือจากรายการที่ไมไดดําเนินการมาใชจายในรายการที่

สํานัก/กองตางๆ มีความจําเปนตองดําเนินการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 



๔๐. 

 

หลักการ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           

พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 3 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ

รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง

จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

เหตุผล 

  เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชนสูงสุด เปนไปตาม

ระเบียบที่เกี่ยวของ และเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตาม

อํานาจหนาที่  ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไป

ตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสรางในงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 4 

รายการ เปนเงิน  11,937,900 บาท  และโอนลดงบประมาณรายจายประจํ าป  จํ านวน 3๗  รายการ                             

เปนเงิน  11,937,900  บาท ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพรอมนี้  เสนอตอสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ขอมอบกองวิชาการและแผนงานเปน

ผูชี้แจงคะ 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสมลักษณ  

บุญณพัฒน   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ขอชี้แจงรายละเอียดเงินเหลือจายทั้งหมดโอนตั้ง

จายเปนรายการใหม สํานักการคลัง ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงคารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 

ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณ  ๘๖๘,๐๐๐ บาท สํานักการชาง คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค  โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียมสวนสาธารณะหวยมวง งบประมาณ ๘,๙๗๐,๐๐๐ 

บาท  โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนน

พิชิตรังสรรคตัดกับถนนเทพโยธี งบประมาณ ๑,๐๔๓,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงระบบสัญญาไฟ

จราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพโยธี ตัดกับถนนสรรพสิทธิ์ งบประมาณ 

๑,๐๕๖,๙๐๐ บาท รวมเปนเงินโอนทั้งสิ้น ๑๑,๙๓๗,๙๐๐ บาท 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ / เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  
                   จํานวน ๔ รายการ เปนเงิน ๑๑,๙๓๗,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗  เสียง  
 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  
                   จํานวน ๔ รายการ เปนเงิน ๑๑,๙๓๗,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 



๔๑. 
 
 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 
 

๔.๒ ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 

     ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

     (สํานักการชาง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน       
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เ รี ย น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล        
นครอุบลราชธานี 

 

  ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางประจําป  พ.ศ. 2562  แตเนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ. 2562 มีโครงการกอสรางและรายการครุภัณฑที่ไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดภายใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จํานวน 4 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน    
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 “การกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอกันเงินตอสภาทองถิ่นได
อีกไมเกินระยะเวลา 1 ป”หากยังมิไดกอหนี้ผกูพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงนิตอสภาทองถิ่นไดอีก
ไมเกิน 1 ป 

หลักการ 
  การขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ผูกพันใน          
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2562 จะตองไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาล               
นครอุบลราชธานี 

เหตุผล 
 

           เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี  เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน   
แตเนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี         
ไมสามารถดําเนินการการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แตเทศบาล 

ที่ประชุม 

         มีมติ อนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน ๔ รายการ  
เปนเงิน ๑๑,๙๓๗,๙๐๐ บาท                    



๔๒. 
 
นครอุบลราชธานี ยังมีความจําเปนจะตองใชจายเงินงบประมาณนั้นอยู  เพื่อดําเนินการกอสรางปรับปรุง
และแกไขปญหาใหกับประชาชน และจัดหาครุภัณฑที่ เพียงพอแกการปฏิบัติงาน ดังนั้น เทศบาล        
นครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติกันเงิน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 4 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้   
    

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  312 
  หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 
 1.โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม สวนสาธารณะหวยมวง งบประมาณ 8,970,000 บาท 
 2.โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              
                  (สี่แยกถนนพิชิตรังสรรคตัดกับถนนเทพโยธี)    งบประมาณ 1,043,000 บาท  
 3.โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี             
                  (สี่แยกถนนเทพโยธีตัดกับถนนสรรพสิทธิ์)  งบประมาณ  1,056,900 บาท  
 
 แผนงานบริหารทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง 113 
 1.คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  
                  2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน งบประมาณ 868,000 บาท    
 

รวม  4 รายการ เปนเงิน 11,937,900บาท (สิบเอ็ดลานเกาแสนสามหมื่นเจ็ดพันเการอยบาทถวน)                                           
 

           ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป  พ.ศ. 2562 ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อโปรด

พิจารณาตอไป กราบเรียนทานประธานสภาดิฉันขอมอบใหสํานักการคลังเปนผูชี้แจงคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางพิมพนภัส ภัทรกอ

พงษสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง จะเปนการกันเงิน ๔ รายการ เปนเงิน ๑๑,๙๓๗,๙๐๐ บาท 

เนื่องจากไมสามารถดําเนินการไดทันคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
    ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
    โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง  
 
 



๔๓. 
 

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
    ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง  อื่นๆ 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ง อื่นๆ เชิญครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค          

จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตนําเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนของพี่นอง

ประชาชนในเรื่องการรายงานความเสียหายเนื่องจากชาวบานยังไมเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องนี้ 

ผมจึงใหคําแนะนําวาควรจะนําเรื่องมาที่กองสวัสดิการและสังคมเพื่อการชวยเหลือในการตอไป        

กราบขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ/ไมมี เมื่อไมมีผมขอประกาศปดสมัยประชุมสภา

เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยสาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยทานผูวาราชการจังหวัดฯไดมีประกาศใหมีการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

เปนตนไปมีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๓๖ (๒) จึงปด

การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ขอบคุณครับ 

 

 

**** ปดประชุมเวลา 10.45 น. **** 
 

 

ที่ประชุม 

          มีมติ อนุมัติกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔ รายการ เปนเงิน ๑๑,๙๓๗,๙๐๐ บาท 



๔๔. 

 

 

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

       (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                   (นายชัยยันต  จันลองคํา)                   

    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                             หัวหนางานเลขานุการสภา 
                            

 

 

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

 (นางสาวธัญญพทัธ   ศรีบุญสถิตพงษ)       (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

     หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป                                หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
 

 

 

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

                                       (นายอัมพล  ทองพุ) 

                                  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

 คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการ

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

 

 

 

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

               (นายไพฑูรย    พรหมสอน)                                  (นายฤทธิสรรค   เทพพทิักษ) 

        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี                        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

 

 

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

                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภา

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

 
 

 

 

 

                                                    (นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี



ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒   

วันศกุรที่  ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ) ชั้น ๒ 
 

 

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

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

                            สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒                                   

                            วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

     ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
  

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ (ถามี) 
                                          

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพื่อพจิารณา 

  ๔.๑  ญัตติ  ขออนุมัติจัดทําโครงการตลาดประชารัฐ (กองสาธารณสุขและ 

                                         สิ่งแวดลอม) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 

      ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหจัดทําโครงการตลาดประชารัฐ 

  ๔.๒  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไม 

                                                         กอหนี้ผูกพนั ในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 

                                                         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)  

                                                         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 

          ท่ีประชุม มีมติอนุมติใหกันเงิน จํานวน ๑ รายการ เปนเงนิ ๕๐๑,๐๐๐ บาท 

   ๔.๓  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑการศึกษา กรณียังมิไดกอหนี ้

                                                        ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

                                                        พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการศึกษา)  

                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 

        ที่ประชุม มีมติอนุมติใหกันเงิน จํานวน ๒ รายการ เปนเงิน ๑,๓๓๖,๙๐๐บาท 

 

 

 

 



  ๔.๔ ญัตติ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  

                                                        หมวดคาที่ดินและสิง่กอสรางในงบประมาณรายจายประจําป 

                                                        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการคลงั) 

                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 

        ท่ีประชุม มีมติอนุมติโอนเงิน จํานวน ๒ รายการ เปนเงิน ๘๐๐,๐๐๐บาท 

  ๔.๕ ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี ้

             ผูกพันในเทศบญัญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

                                                       ๒๕๖๒  (สํานักการคลงั) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

       ที่ประชุม มีมติอนุมติกันเงิน จํานวน ๒ รายการ เปนเงนิ ๘๐๐,๐๐๐บาท  

  ๔.๖  ญัตติ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ 

                                                    ประชาชนตามอํานาจหนาที่  (สํานกัการชาง)  

                                                    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

       ที่ประชุม มีมติใหอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมทัง้หมด ๒๖ โครงการ เปน

จํานวนเงิน ๓๙,๑๘๑,๑๐๐ บาท ขอปรับลดโครงการที่ ๑๓  

 
                                                     

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง     อื่นๆ 

………………….…………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่ ๒ 

วันจันทรที่  ๓๐ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ) ชั้น ๒ 
 

 

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

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง       รับรองรายงานการประชุม (ถามี) 
  

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ  (ถามี) 
                                          

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพื่อพจิารณา  

   ๔.๑ ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  

                                                        หมวดคาที่ดินและสิง่กอสรางในงบประมาณรายจายประจําป 

                                                        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กองวิชาการและแผนงาน)  

             ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปน  

                                                        รายการใหม จํานวน ๔ รายการ เปนเงิน  ๑๑,๙๓๗,๙๐๐ บาท 

  ๔.๒ ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี ้

                                                        ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

                                                        พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการชาง) 

              ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหกันเงินหมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง                                                      

                                                     งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔ รายการ  

                                                        เปนเงิน  ๑๑,๙๓๗,๙๐๐ บาท    
                                                       

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง     อื่นๆ 

…………….…………………. 

 
 

 
 


