
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ประจาํป  พ.ศ.๒๕๖๒   

วันอังคารที่   ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ) ชั้น ๒ 

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

ผูมาประชุม 

     ๑. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

     ๒.  นายเกริกชัย  ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

     ๓.  นายชาญณรงค ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี            

     ๔.  นายไพฑูรย บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี   

     ๕.  นายฤทธิสรรค เทพพทิักษ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

     ๖.  นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี         

     ๗.  นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       

     ๘.  นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี    

    ๙.   น.อ.บุญม ี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี        

  ๑๐.  นายชัยโรจน สินธุพุฒิพงศ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

  ๑๑.  นายอัมพล ทองพ ุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผูไมมาประชุม 

   ๑. นายไพฑูรย     พรหมสอน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  (ลากิจ) 
      

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๒. นายประชา กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๓. นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๔. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๕. นายสุระจิต เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๖. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๗. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๘. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๙. นายนเรต ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๐.   นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

๑๑. นางสุพิศศร ี ถิระพัฒน รก.ผอ.สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 

๑๒. นายศรัณย ศรีเมือง หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

๑๓.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 



๒. 

 

๑๔.   นางสุจิตรา นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๑๕.   น.ส.ณัฐปภัสร ฏปวรนันท นักวิชาการคลัง 

๑๖.   นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๑๗.   นายปญญา ทองสรรค วิศวกรโยธาชํานาญการ 

๑๘. นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ 

๑๙.   นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

๒๐.   นายมาพบศักดิ์ บุญพบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

๒๑.   นางเสาวลักษณ กันธิยา นักวิชาการพัสด ุ

๒๒.   นายมนตตร ี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๒๓.   นายกรศิริ มิ่งไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล 

๒๔.   นางกุสุมา ดอกไม (แทน)ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

๒๕.   นางสาววิยะดา หวังชนะ (แทน)ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๒๖.   ดร.ศศิกาญจน โพธิลังกา ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

๒๗.    นายเชน ตันเลียง ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

๒๘.   นางออยใจ สังขสาล ี ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

๒๙.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ นิติกรชํานาญการ 

๓๐.   นางวิไลลักษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๓๑.    นางอรอนิทร ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๓๒.   นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 

๓๓.   จาเอกนนทธวัช ทาศิร ิ นิติกร 

๓๔.   นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร  

๓๕.   นายเจนณรงค นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๓๖.   นายชัยยันต จันลองคํา หัวหนางานเลขานุการสภา 

๓๗.   นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๓๘.   นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

                                    

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง       ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

                             สมัยวิสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒                                     

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

      ณ หองประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ) ชั้น ๒ 
  

 

 



๓. 

 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ   

- เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนมุัติงบประมาณจาย

ขาดเงินสะสมใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ ครั้งที่ ๑ – ๘ ประจําป 

พ.ศ.๒๕๖๒ ของแตละสํานัก / กอง 
                                          

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพื่อพจิารณา (ไมม)ี 
                                                         

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง     อื่นๆ 

…………….…………………. 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒     

ในวันอังคารที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  เมื่อครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทาน

ประธานสภาเทศบาล จุด เทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัย กราบเรียนเชิญครับ 
  

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเปดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ประจําปพ.ศ.๒๕๖๒  วันนี้ไมมี

วาระการประชุมอะไรมากแตใหเปนไปตามสมัยการประชุมสภาฯ ที่ประกาศไว ครับ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                            สมัยวิสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒                                     

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

      ณ หองประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ) ชั้น ๒ 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                                 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกรที่   ๒๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.     

ณ หองประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ) ชั้น ๒ ในการประชุมทุกครั้งเราใหมีการสรุปเปน

ภาคผนวกเพื่อเปนขอสรุปวาเราไดพิจารณาโครงการอะไรไปบาง งบประมาณเทาไหร ผนวกใหถือเปนสวน 

 

 



๔. 

 

หนึ่งของรายงานการประชุมเปนขอสรุป  สมาชิกทานใดจะขอแกไขขอความสวนไหนเชิญครับ / ถาไมมีผม

จะขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๒   
    วันศุกรที่  ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  
    วันศุกรที่  ๒๗  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น /  ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง     เพ่ือทราบ   

- เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ     

  งบประมาณจายขาดเงินสะสมใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่  

  ครั้งท่ี ๑ – ๘ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ของแตละสาํนัก / กอง 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับ

อนุมัติงบประมาณจายขาดเงินสะสมใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่  ครั้งที่ ๑ – ๘ ประจําป          

พ.ศ.๒๕๖๒  เชิญทานนายกฯ 

 นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เรื่องรายงานผลการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ

งบประมาณจายขาดเงินสะสมใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ ครั้งที่ ๑ – ๘ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒     

ของแตละสํานัก / กอง ขออนุญาตใหกองวิชาการเปนผูชี้แจงคะ 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันนางสมลักษณ   

บุญณพัฒน   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ขอสรุปผลการดําเนินงานของงบประมาณจายขาด

เงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ขออนุญาตแสดงบนจอเพาเวอรพอยดและเอกสารสรุปที่แจกทุกทานคะมี

ดังนี้  

ที่ประชุม 

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  
วันศุกรที่   ๒๗  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 



๕. 

 

สรุปโครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ป 2562 

 

ครั้งที่  วันที่อนุมัต ิ โครงการ งบประมาณ ครุภัณฑ งบประมาณ รวม  

1  16 มกราคม 2562 24 34,577,671 - - 
34,577,671 

2  30 มกราคม 2562 27 116,077,000 4 11,562,000 
127,639,000 

3  8 มีนาคม 2562 37 52,084,000 2 6,630,800 
58,714,800 

4                14 มีนาคม 2562 33 11,490,000 6 38,700,000 
50,190,000 

5  25 เมษายน 2562 49 96,353,700 2 6,624,000 102,977,700 

6  10 มิถุนายน 2562 4 13,550,000 - - 13,550,000 

7  28 มิถุนายน 2562 2 11,840,000 - - 11,840,000 

8  27 กันยายน 2562 26 38,583,800 - - 38,583,800 

รวม  8  ครั้ง 202 374,556,171 14 63,516,800 438,072,971 
 

 

สดัส่วนโครงการพฒันาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที�ไดร้บัอนุมตัิใหใ้ชจ้่ายเงินสะสม ปี 2562 (รวม 8 ครั�ง)
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28.21%

0.50%
0.50%
0.50%

1%
1%

3.46%
3.46%

16.33%
  รวม  202 โครงการ 

14 รายการครุภณัฑ ์

งบประมาณ  

438,072,971 บาท

(100 ป้าย)

หน่วย : โครงการ 

 

 



๖. 

 

 

สรุปผลการดาํเนินโครงการที�ไดร้บัอนุมตัใิหใ้ชจ้า่ยเงินสะสม
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จาํนวน 202 โครงการ (ขอ้มูล ณ วันที� 28 ตลุาคม 2562)

ขออนุมตัิขั�นตน้ ไดแ้ก่ 
จดัทําราคากลาง ขออนุมติั
โครงการ ฯลฯ

จดัซื� อจดัจา้ง ไดแ้ก่ 
ขายแบบ เชิญเสนอราคา 
พิจารณาผล เชิญทาํสญัญา
กําลังเริ�มดําเนินการ

หน่วย:โครงการ

บริหารสัญญา ไดแ้ก่ 
ลงนามสญัญาและอยู่
ระหว่างดาํเนินการ
ก่อสรา้ง/ส่งมอบ/ตรวจรบั
ฯลฯ

28.71%13.88% 38.11% 11.88% 1.48%5.94%

 

 

 

โครงการที�อยูใ่นระหว่างการบริหารสญัญา
58  โครงการ  คิดเป็น 28.71%
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ทาํสญัญาแลว้/อยูร่ะหว่างก่อสรา้ง

 

 

 

 



๗. 

 

สรุปผลการจดัหาครุภณัฑท์ี�ไดร้บัอนุมตัิใหใ้ชจ้า่ยเงินสะสม
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จาํนวน 14  รายการ (ขอ้มูล ณ วันที� 28 ตลุาคม 2562)

14.28 % 64.29% 21.43%

ขออนุมัติขั�นตน้ ไดแ้ก่ 
อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
โครงการ

จดัซื� อจดัจา้ง คือ
เชิญทําสญัญา กาํลัง
ดาํเนินการจดัซื� อจดัจา้ง

หน่วย:โครงการ

บริหารสญัญา ไดแ้ก่ 
อยู่ระหว่างการส่งมอบ
ครุภณัฑ์ฯลฯ

 
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานบุญมี ครับ 

น.อ.บุญมี  สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผม น.อ.บุญมี         

สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่ทานผอ.กองวิชาการไดชี้แจงรายละเอียดผลการ

ดําเนินการโครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตาม

อํานาจหนาที่ ประจําปพ.ศ.๒๕๖๒ ที่ฝายบริหารเสนอญัตติตั้งแตตนปที่ผานมา ผมและสมาชิกสภาฯอีก   

๓ ทานไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เปนขอ

หวงใยจากการที่เขามาจัดการงาน เราไดมีการประชุมประชาคมหรือทําประชาพิจารณเพื่อใหไดขอมูล

ความตองการความเดือดรอนของประชาชน ที่เสียภาษี นําโครงการหรือความตองการของประชาชนเขา

มาในการดําเนินการตอไป มีบางโครงการที่ไดรับอนุมัติไปแลวมีการดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ 

ขั้นตอนนี้เราอยูฝายนิติบัญญัติเราไมไดเขาไปกาวลวงในการดําเนินการ แตเปนขอหวงใยวาในการ

ดําเนินการเมื่อเขาขั้นตอนดําเนินการก็เริ่มนับ ๑ ถือวาเปนรอยเปอรเซ็นต แตในความเห็นของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดลงความเห็นวาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีการลาชา หรือ

มองตามภาพที่เห็นก็คือหัวลีบเทาลีบแตทองปอง งานที่สมควรจะออกก็ไมออกถึงกําหนดเวลาที่ผลงาน

ตองแลวเสร็จก็ไมเสร็จ ดังนั้นเราจึงควรมีขั้นตอนกระบวนการในการชวยใหงานออกมาเร็วกวาจากที่

เปนอยูสภาฯตอนนี้เขามาไมใชมาเลนการเมืองแตเราเขามาในลักษณะของการกึ่งบริหารเพื่อชวยการ

ดําเนินการมีอะไรเรารับผิดชอบไปดวย เราไมไดเอื้อใหฝายบริหาร แตเราเขามาชวยใหประชาชนไดรับ

ประโยชนมาก 



๘. 

 

ที่สุด ตอไปเราจะดําเนินการอยางไร ขอฝากใหทานนายกฯและฝายบริหาร ใหตั้งคณะกรรมการทํางาน

ขึ้นมาดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจาง เพราะวาถางานไมออกหรือไมมีผลงานเราจะ

ถูกตรวจสอบอยู ๓ ระบบ คือ ภาคประชาชน , สตง. เรื่องการเงิน , ปปช. ความโปรงใส เปนความหวงใย

ของสมาชิกสภาฯทุกทาน เราตองมาปรึกษาหารือกันวาเมื่อเกิดเหตุการณแบบนี้แลว ทางฝายบริหารจะมี

แนวทางในการแกไขปญหาอยางไร ใหทานกําหนดขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาของงาน ฝากทาน

ประธานฯผานไปยังฝายบริหารครับ 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ โครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ มีทั้งหมด ๒๔ โครงการ 

ดําเนินการแลวเทาไหร 

นางเสาวลักษณ    กันธิยา     นักวิชาการพัสดุชาํนาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉัน นางเสาวลักษณ   กันธิยา นักวิชาการ

พัสดุชํานาญการ โครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ครั้งที่ ๑ มีทั้งหมด ๒๔ โครงการ ดําเนินการไป

แลว ๒๓ โครงการ เหลือ ๑ โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ ๑๑   

ยังไมดําเนินการเรื่องราคากลาง 

นายนเรต    ศรีเมือง      ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ กระผมนายนเรต   ศรีเมือง    

ผูอํานวยการสํานักการชาง  ตอนนี้อยูระหวางการลง EGP ครับ นายศิริพงศ   ศรีพร ชางโยธา ชํานาญงาน   

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ  โครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ มีทั้งหมด ๒๗  โครงการ ยกเลิก 

๑ โครงการ ดําเนินการแลวเทาไหร 

นายนเรต    ศรีเมือง    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ อยูระหวางจัดทํารูปแบบราคากลางและลง EGP อยู ๖ โครงการ     

สงพัสดุ ๑๓ โครงการ ระหวางการตรวจรับและกอสราง ๗ โครงการ 

นางเสาวลักษณ    กันธิยา     นักวิชาการพัสดุชาํนาญการ 

 โครงการที่ไดรบัอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ครัง้ที่ ๒ มีทั้งหมด ๒๖  โครงการ  ดําเนินการไปแลว 

๒๓ โครงการ อกี  ๓ โครงการ ยังไมไดจัดทําราคากลางคะ 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานอําไพวรรณครับ 

นางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ขออนุญาตเสนอแนะวา

รายละเอียดทีก่องวิชาการและแผนงานนําเสนอไมตรงกบัขอมูลทีส่ํานักการคลงัชี้แจงไมตรงกันคะ 

 



๙. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เราจะมาดูไปทลีะโครงการทีม่ีมีปญหา ตอไปโครงการที่ไดรบัอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ครั้งที่ ๓ มี

ทั้งหมด ๓๗  โครงการ  ดําเนินการไปแลวเทาไหร 

นางเสาวลักษณ    กันธิยา     นักวิชาการพัสดุชาํนาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ โครงการที่ไดรบัอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ครั้งที่ ๓ มีทัง้หมด ๓๗  

โครงการ ยังไมดําเนินการ ๑๑ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๒๖ โครงการ แตยังไมไดสงมอบงาน 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 นายชางใครเปนผูดําเนินการ มีนายชางศิริพงศ  ๕ โครงการ นายชางปญญา ๔ โครงการ          

นายประสิทธิ์  ๑ โครงการ ใหโทรตามนายชางเขามาช้ีแจงวาติดขัดปญหาอะไรตอนนี้ครับ  ตอไปโครงการ

ที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ครั้งที่ ๔ 

นางเสาวลักษณ    กันธิยา     นักวิชาการพัสดุชาํนาญการ 

 โครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ครั้งที่ ๔ – ครั้งที่ ๘ ยังไมไดดําเนินการเลยคะ 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานบุญมี ครับ 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สมาชิกสภาฯทุกทานที่นั่ง

อยู ณ ที่นี้ ทานมีความสามารถทุกทานและทํางานกันอยางเต็มที่ ในเวลา ๑ ปที่ผานสภาฯไดอนุมัติ

โครงการตางๆ ที่ทางฝายบริหารเสนอเขามา สวนใหญทานนําโครงการเกาที่ทานมีฐานขอมูลอยูแลว    

เปนโครงการที่คางมา ๔ – ๕ ป ที่เคยเสนอตอสภาฯในชุดที่ผานมาแตไมอนุมัติ จึงมีเงินสะสมเหลือเปน

จํานวนมาก ฝายบริหารนําโครงการเหลานั้นมาเสนอตอสภาฯปจจุบันเพื่ออนุมัติ แตในการประชุมประชา

พิจารณที่ผานมาความตองการของประชาชนในแตละชุมชน ก็จะไมตรงกับโครงการที่ทานเสนอญัตติ   

เขามาใหสภาฯปจจุบัน  หลังจากที่สภาฯอนุมัติงบแลว การดําเนินการตอไป ที่ทานตองทําแตไมสามารถ

ดําเนินการได ไมทราบวาเกิดจากเหตุผลอะไร ฝากทานประธานสภาฯไปยังฝายบริหารเพื่อพิจารณาให

สามารถดําเนินการตอไปได ครับ   

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานอําไพวรรณ ครับ 

นางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ขอสนับสนุนทานประธานสภาฯ เรื่องการยื่นญัตติ เขามาในสภาฯ 

คือเราตองมีแบบ หรือ ปร.๔ , ปร. ๕ ทานจะใสงบประมาณมาไดอยางไร แตสวนตัวดิฉันเขาใจวา ณ เวลา

นี้นาจะแคทบทวนแบบหรือทบทวนราคากลาง เพราะจะเกินอายุราคากลาง ซึ่งใชเวลาไมมาก ดังนั้นจะขอ

อนุญาตทานประธานสภาฯ วาในสวนโครงการที่เหลืออยูลวนแตเปนความตองการของประชาชนทั้งสิ้น    

 



๑๐. 

 

ณ วันนี้ผานไป มกราคม จนถึง ตุลาคม โครงการที่เสร็จคอนขางนอยมาก แสดงวาประชาชนยังไมไดรับ

ผลประโยชนใดๆเลย ก็จะไมกอใหเกิดประโยชนอะไรถาเราแคอนุมัติและยังไมมีการดําเนินการ ขอเสนอ 

วาในระหวางชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อยางนอยที่สุดขอใหทุกโครงการลงนามใน

สัญญา ขอบคุณคะ 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอสรุปสั้นๆวาใหทํางานรวมกันระหวางสภาฯกับฝายบริหาร ใหตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่ง 

ใหทําเรื่องราคากลางใหเสร็จใหได ใหสํานักการชางมาดูราคากลางใหเสร็จ ทานภพ , ทานเกริกชัย ,    

ทานอําไพวรรณ เปนฝายสภาฯ ฝายบริหารใหมีทานรองนายกฯ ๑ คน และทานปลัดฯ เอาโครงการมาดูที

ละโครงการและกําหนดราคากลางใหได และปลอยงานออกไป  / เชิญทานประสงค 

นายประสงค     จันจําปา       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผมนายประสงค จันจําปา 

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ทางสภาฯไดอนุมัติงบประมาณจายขาดเงินสะสมไปเปนจํานวน

มากกวา ๔๐๐ รอยกวาลาน และจํานวนโครงการกวา 200 โครงการ เมื่อทานมีความพรอมตอนนําเขาสู

สภาฯ คิดวากระบวนการที่จะไปสูผูประกอบการที่รับจาง ถาเรามีการเผยแพรขอมูลการหาผูประมูลหรือ 

ประกาศหาผูประมูลแบบกวางขวาง ผมคิดวาผูประกอบการเขานาจะสนใจจํานวนหลากหลาย 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอนนี้ปญหาอยูที่ตนทาง คือปญหาของเรื่องราคากลาง  ทางฝายบริหารตั้งคณะกรรมการควบคุม

การติดตามการกําหนดราคากลาง โดยมีทานรองนายกฯ และทานปลัดฯ ฝายสภาฯ มีโยธาธิการจังหวัด 

ทานภพ , ปลัดจังหวัด ทานเกริกชัย , คลังจังหวัด ทานอําไพวรรณ เปนคณะกรรมการควบคุมกํากับการ

ทํางานของคณะกรรมการกําหนดราคากลางของชาง ใหทานปลัดฯ เปนแมงานใหญ / เชิญทานปลัดครับ 

นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอัมพล   ทองพุ

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอนําเรียนปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินโครงการตามที่ไดขอ

อนุมัติจายขาดเงินสะสมทั้ง ๘ ครั้งที่ผานมา โดยภาพรวมหลังจากที่ไดรับอนุมัติมานั้นจะตองหาคูสัญญา

ทําสัญญาใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป แตหลังจากครั้งที่ผานมาปญหาในภาพรวมสวนมากนั้นจะไปติดที่   

สํานักการชาง เนื่องจากการประมาณราคา เขียนแบบอะไรตางๆ ซึ่งตามจริงแลวกอนที่จะนําเขาสูการ

พิจารณาของสภาในแตละครั้ง ทางเจาหนาที่ก็ไดทําการสํารวจออกแบบอะไรตางๆเรียบรอย แตกอนที่จะ

ลงมือในการทําสัญญาหรอืการจัดซื้อจัดจางนั้นจากที่ผมไดสอบถามคือตองมาสํารวจออกแบบใหมทั้งหมด 

แบบเดิมที่สํารวจไวคอนขางจะไมละเอียดเนื่องจากอาจจะเปนเพราะวาในชวงที่จะนําเสนอตอสภานั้นเรง

รีบเกินไป ตองมาสํารวจออกแบบใหม ตองขอนําเรียนวาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไมวาจะ

เปนถนน ตรอก ซอยตางๆ มันจะมีขอจํากัดอยูหลายอยาง ที่มาสํารวจใหมก็เพราะวาบางซอยแนวเขตของ

ที่ดินจะไมตรงกัน ความกวางของแตละจุดจะไมเทากัน ย่ิงบางครั้งถาเราไมละเอียดนั้นอยางหลาย 



๑๑. 

 

โครงการที่ลงไปทําไมวาจะเปนพาราแอสฟลทคอนกรีตเราทํากวางยาวเทากันหมด แตมันมีพื้นที่สวนที่

เหลือของชาวบานเขาก็จะวาทําไมไมเสรมิใหเต็มพื้นที่ ก็มีหลายซอยที่ตองไปเสริมเพิ่มเติม ฉะนั้นโครงการ 

ที่เขียนแบบไวแลวตองมาสํารวจใหม เมื่อการประชุมครั้งที่แลวผมไดเรียนเชิญผูอํานวยการสํานักการชาง

และเจาหนาที่ทั้งหมดประชุมเพื่อที่จะหาทางแกไขในการเรงรัดดําเนินการสํารวจออกแบบเพื่อที่จะสงให 

ทางพัสดุทําการจัดซื้อจัดจาง ผมก็ไดกําชับวาขอขอมูลในสวนของเจาหนาที่แตละทานที่รับผิดชอบแตละ

โครงการเพื่อที่จะเรงรัดติดตามวาใครรับผิดชอบตรงไหนอยางไร คิดวาทางสํานักการชางคงจะดําเนินการ

แลว ผมก็คิดวาอยากใหดําเนินการใหทันไตรมาสแรกของป ๒๕๖๓ สวนมากก็จะไปติดในเรื่องของ

โครงการกอสราง ในสวนของครุภัณฑตางๆก็ทําสัญญาเกือบเสร็จเรียบรอยทั้งหมดแลวรอการสงมอบ ซึ่ง

ผมคิดวาหลายๆโครงการก็เสร็จเรียบรอยแลวโดยเฉพาะพาราแอสฟลทคอนกรีต หลายโครงการเสร็จ

แลวแตยังเบิกไมไดเนื่องจากเรามีปญหาเรื่องระเบียบนิดหนอยวาเราตองนับระยะเวลาตามสัญญารวมกับ

ชวงที่รอเวลาผลการทดสอบนี้หรือไม ซึ่งก็ไดขอสรุปวาเราจะไมนับรวม ก็คงจะไดมีการเบิกจายอยูสิบกวา

โครงการ อยางไรก็ตามในฐานะที่ผมเปนผูบังคับบัญชาก็ไดใสใจเรื่องนี้มาตลอดก็จะดําเนินการเรงรัด

ติดตามเพื่อใหงานตรงนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีครับ ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมพล มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  การที่จะเอาโครงการอะไรก็ตาม มาเสนอตอสภาฯมันควรที่จะตองเบ็ดเสร็จพรอมที่จะทํางาน    

เชิญทานสมาชิกครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค        

จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมคิดวาปญหาทุกปญหาถาเราไดคุยรวมแรงรวมใจกัน

อยางที่ทานประธานสภาฯเสนอวาใหมคีณะกรรมการรวมเพื่อใหงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่เราไดอนุมัติ

งบประมาณไป ก็จะเปนเรื่องที่ดีครับ ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมพล มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  เชิญทานรองนายกเทศมนตรีครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

  กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขออนุญาตกราบเรียนวาเรา

มีการประชุมทุกวันอังคารเพื่อพยายามเรงรัด แตสิ่งหนึ่งที่มีการประชุมกันในวันนี้นั้นขอขอบคุณทาน

ประธานสภาฯที่ชี้แนะ กระผมเองในฐานะที่เปนฝายบริหารก็พยายามกํากับดูแลเกือบทุกสํานัก กอง ฝาย 

ถามวาติดขัดอะไรบางโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องโครงสรางพื้นฐานที่มันสะสมมานาน โดยเฉพาะสํานักการ

ชางผมเห็นใจ กระผมเองติดตามงานกอสรางถนนแอสฟลทติกถนนแจงสนิทบางผูประกอบการนั้นทํางาน

ถึงดึกดื่นก็ยังไมเลิก เพราะฉะนั้นปญหาตางๆเหลานี้นั้นไมอยากจะแกตัวนะครับวาปญหามันลนมือ 

เพราะฉะนั้นตามที่ทานประธานสภาไดเสนอแนะมาวาจะเรงรัดเรื่องกําหนดราคากลางภายในไตรมาสนี้ 

 



๑๒. 

 

ทางฝายบริหารก็เห็นดวยและแตงตั้งคณะกรรมการรวมกันเพื่อที่จะเดินหนาโครงการตอไป กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ใหสรุปงานออกเปนรูปแบบแลวใหสมาชิกสภาแตละทานชวยในการดําเนินการ ฝายบริหารแตงตั้ง

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง เรื่องถนนชุดหนึ่ง กําหนดราคากลางเรื่องไฟฟาชุดหนึ่ง  

ราคากลางเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากสองประเด็นนี้อีกชุดหนึ่ง แลวฝายบริหารกับสมาชิกสภามาประชุมกัน

ในแตละโครงการเปนงานๆไป ราคากลางนั้นกอนสิ้นปนี้ควรจะเสร็จสิ้นทั้งหมด ผมจะแตงตั้งสมาชิกสภา

ตามสามงานนี้ ชุดที่หนึ่งดูแลโครงการเกี่ยวกับเรื่องถนนจะมีทานภพ  ภูสมปอง และทานฤทธิสรรค      

เทพพิทักษ ชุดที่สองดูแลโครงการเกี่ยวกับเรื่องไฟฟาจะมีทานเกริกชัย  ผองแผว และทานไพฑูรย     

พรหมสอน ชุดที่สามดูแลโครงการอื่นๆที่นอกเหนือจากขางตนจะมีน.อ.บุญมี  สุปรียชาติ และทาน

ประสงค  จันจําปา สวนฝายผูบริหารทานนายกฯก็ตั้งรองนายกฯจํานวน ๓ ทาน คอยประสานงานในแต

ละชุด เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

  กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน คณะผูบริหารตองกราบ     

ขออภัยเปนอยางสูงสําหรับการทํางานที่ยังมีขอบกพรองไปบางสําหรับโครงการตางๆ แตทั้งนี้ทั้งนั้น    

คณะผูบริหารก็ยินดีที่จะทํางานรวมกันตามที่ทานประธานสภาฯไดชี้แนะมาในเรื่องของการติดตาม

โครงการตางๆ เราก็จะติดตามงานใหเขมงวดมากข้ึนกวาที่ผานมาเพื่อที่จะไดทันกําหนดเวลาและขอกราบ

ขอบพระคุณทานที่ไดมีความเมตตากับทางคณะผูบริหาร คิดวาสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ผานมาเราก็ยังมีเปาหมาย

เดียวกันคือเพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชน ทางคณะผูบริหารและขาราชการก็พรอมที่จะชวยกันให

งานกาวไปขางหนายิ่งขึ้น กราบขอบพระคุณคะ 

นายเฉลิมพล มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม เมื่อไมมีผมจะไปตอที่ระเบียบวาระตอไป

ครับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา  / ไมมี 

 

นายเฉลิมพล มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา วันนี้ไมมีเรื่องพิจารณาครับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

นายเฉลิมพล มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ  ผมอยากใหทานดูวาเรื่องเหลานี้ทานมีเพียงพอหรือไม  



๑๓. 

 

  ๑. เรื่องรถสุขา ของกองสาธารณสุข เวลาเกิดอุทกภัยทานมีเพียงพอหรือไม   

  ๒. เรื่องบานน็อคดาวน เรานาจะมีไวตอนเกิดอุทกภัย เปนศูนยอพยพ ดูที่ออกแบบงาย ประมาณ  

            4X5 เมตร เพราะหวยมวงเปนจุดอพยพที่น้ําทวมทุกป 

  ๓. สํานักการชาง และกองสาธารณสุข รถขยะเรามีเพียงพอหรือไม อยากใหมีรถขยะเล็กเขาตาม 

            ซอยเล็กได  รวมถึงรถน้ําของสํานักการชางดวย 

  ๔. ชุดดับเพลิงของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการจางทําความสะอาดบางหรือไม      

            เปนหวงสุขภาพเจาหนาที่ รวมถึงหนากากออกซิเจนเพื่อความปลอดภัย หัวหนาเดือนลอย   

            ชวยดูแลดวยนะครับเรื่อง ลูกบอลดับเพลิงอยากใหมีไวเพื่อจะไดเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติ 

            หนาที่ ลองไปดูนะครับและคอยมาคุยรายละเอียดกันอีกที 

ฝายบริหารทานใดจะเพิ่มเติมเชิญครับ / สมาชิกทานใดจะมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพวรรณ           

เปรมภิรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี ดิฉันอยากใหดูแลเรื่องสายไฟที่ไมเปนระเบียบดูแลวไม

ปลอดภัยรบกวนฝายบริหารนําไปพิจารณา และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของขยะเนื่องจากประชาชนบางสวน

นั้นจะทิ้งไมเปนระเบียบ ทําอยางไรที่จะทําใหเปนระเบียบ เชน ใบไมแหงก็เอาไปกองไวที่ฟุตบาท ฉะนั้น 

เราจะมีวิธีการหรือโครงการอะไรที่จะไปแนะนําชาวบาน จึงอยากทราบวาเราจะมีวิธีการใดที่จะ

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและจัดการคะ กราบขอบพระคุณคะ 

นายเฉลิมพล มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  เชิญทานสมาชิกครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค         

จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พอดีเมื่อสักครูผมไดรับแจงจากประธานชุมชนทาง

ชองทางไลน ในเรื่องที่เขาคิดริเริ่มใหมีคณะกรรมการในชุมชนเรื่องการจัดระเบียบความสะอาดบนถนน

ตางๆในชุมชน ผมคิดวาประเด็นนี้ถาเราตอบรับในนามของเทศบาลใหการสงเสริมแตละชุมชนมีการจัด

ระเบียบเรื่องขยะ เรื่องความสวยงามเรื่องอะไรตางๆโดยคนในชุมชนใหมีสวนรวม และถาชุมชนไหน

บริหารจัดการไดดีเราก็ควรจะมีมอบโลหรือเกียรติบัตรใหเพื่อเปนความชื่นชมและเปนการใหกําลังใจ ซึ่ง

ผมคิดวาถาเปนไปไดก็อยากใหมีโครงการนี้ เรื่องที่สองมีเจาหนาที่ของโครงการประชารัฐไดหารือกับผมวา

เขาอยากทําตลาดโดยใชที่ตลาด ๖ เหมือนกับวาเปนประชารัฐนี้บริหารจะมีความเปนไปไดหรือไม กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  เชิญทานสมาชิกครับ 

 



๑๔. 

 

นายฤทธิสรรค  เทพพิทักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายฤทธิสรรค    

เทพพิทักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตนําเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ทานประธานสภาได

มอบหมายใหกระผมและทานภพ  ภูสมปอง ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการติดตามโครงการเกี่ยวกับเรื่อง

ถนน ซึ่งผมไดหารือกับทานภพแลววาจะเขามาประชุมกับฝายผูบริหารในวันพุธเวลา ๐๘.๓๐ น. โดยจะ

กําหนดกรอบระยะเวลาเพื่อที่จะไดสอดคลองกับทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตนําเรียนครับ 

นายเฉลิมพล มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ฝายผูบริหารและสํานักการชางเขารวมประชุมตามวันและเวลาดังกลาวนะครับ เชิญทานสมาชิก

ครับ 

นายเกริกชัย  ผองแผว   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ขออนุญาตครับ กระผมขออนุญาตนําเรียนวาควรจะมีคณะกรรมการทั้ง ๓ ชุด ประชุมพรอมกันเลย

เพื่อจะไดมีความชัดเจนและสะดวกรวดเร็วครับ 

นายเฉลิมพล มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ขอบคุณครับ เอาเปนวาประชุมทั้งหมดในวันพุธน้ีเวลา ๐๘.๓๐ น. เพื่อหาขอสรุปในการปฏิบัติงาน

นะครับฝายผูบริหาร เชิญทานรองนายกเทศมนตรีครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่ทานสมาชิกได

เสนอแนะเรื่องการจัดเก็บขยะ ดวยที่ผานมาเรื่องเก็บกิ่งไมหรือขยะทั่วไปนั้นในหวงที่ผานมานี้ก็ไดมีการ

เคลียพื้นที่พอสมควรเนื่องจากเหตุการณน้ําทวม และในชวงปจจุบันเราก็ไดเพิ่มถังขยะเขาไป และเรื่อง

เกี่ยวกับตลาดประชารัฐนั้นจะขอดําเนินการเริ่มที่โตรุงที่อยูขางพิพิธภัณฑ สวนที่ทางทานสมาชิกสภาที่

กลาวมาวาทําที่ตลาด ๖ นั้นก็เปนเรื่องที่ดีนาจะมีการมาปรึกษาหารือกันตอไปครับ กราบขอบพระคุณ

ครับ 

นายเฉลิมพล มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ / ไมมี เมื่อไมมีผมขอประกาศปดประชุม ตามที่ 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ 

สมัยที่สี่ ประจําป ๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไปมีกําหนดไมเกินสามสิบวันนั้น บัดนี้

การประชุมสภาเทศบาลฯไดเสร็จสิ้นแลว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

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

จึงปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ขอบคุณครับ 

 

*****ปดประชุมเวลา 12.00 น.***** 



๑๕. 

 

ภาคผนวก 

สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒   

วันอังคารที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ) ชั้น ๒ 
 

 

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

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง       ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

                            สมัยวิสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒                                     

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

     ณ หองประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ) ช้ัน ๒ 

     ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ   

- เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับอนมุัติงบประมาณจาย

ขาดเงินสะสมใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ ครั้งที่ ๑ – ๘ ประจําป 

พ.ศ.๒๕๖๒ ของแตละสํานัก / กอง 
                                          

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพื่อพจิารณา (ไมม)ี 
                                                         

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง     อื่นๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖. 
 

 

(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 ............................................................................................................................................. 

 

 
 

                                                    (นายเกริกชัย  ผองแผว) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี


