
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผู้มาประชุม 
     ๑. นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๒.   นางอ าไพวรรณ เปรมภิรักษ์ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๓.    นายชาญณรงค์ ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
     ๔.   นายไพฑูรย์ บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๕.   นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๖.   นายไพฑูรย์     พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๗.  นายประสงค์ จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
      ๘.   นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
  ๙.  นายชัยโรจน ์ สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๐.  นายอัมพล ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (ลาป่วย)  
      
ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
 
๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายวิทวัส พันธ์นิกุล  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นายชัยยงค์ โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๗. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๘. นางนันทิยา สระแก้ว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๙. นายเจษฎา ซังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๐. นางกิมรวย แป้นทอง  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๑. นางเดือนลอย ค าแดงสด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๒. นายนเรต ศรีเมือง  ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
๑๓.   นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 
๑๔. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๑๕.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๖.   นายโกวิท เริงนิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารสุข 
๑๗.   นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 



 

 

๒ 
 
๑๘.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ ์ นิติกรช านาญการ   
๑๙.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๒๐.   นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๒๑.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๒๒.   นายสวาท ดวงค า ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามคัคีวิทยาคาร 
๒๓.    นายประสพ ปรุโปร่ง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
๒๔.   ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง 
๒๕.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๖.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๒๗.   นายทินภัทร บุญลี นายช่างโยธาช านาญการ 
๒๘.   นายจักรกฤษ แสนทวีสุข นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
๒๙.   นายชัยยันต์ จันล่องค า หัวหน้างานเลขานุการสภา 
๓๐.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๓๑.   นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๓๒.   นายศุภณัฐ์ช        หนูแก้ว        เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้้าเสียสาขาอุบลราชธานี 
๓๓.  น.ส.วริดา หนูแก้ว เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้้าเสียสาขาอุบลราชธานี 
                                    
  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
                                       เมื่อวันอังคารที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   
  ๔.๑  ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 

                                                 ประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
                                                 จ้านวน ๑ โครงการ (ส้านักการช่าง)  
                                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                          ๔.๒  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
                                                 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ส้านักการศึกษา) 
                                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 
 



 

 

๓ 
 

      ๔.๓   ญัตติ ขออนุมัติปรับแก้ไขลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง  
                                                 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม งบประมาณ 
                                                 รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส้านักการศึกษา)  

                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ   สมัยที่สอง 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คราวนี้เป็นการ
ประชุมสภาฯครั้งที่ ๒ ของสมัยสามัญ สมัยที่สอง ที่เราประชุมสภาฯไปแล้วเมื่อวันอังคารที่  ๑๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 สถานการณ์  
ก็ดีขึ้น ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯลงพ้ืนที่ ไปดูโครงการต่างๆที่เราเลื่อนการ
ด าเนินการมา ก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร  งานกิจการสภาอยากได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ๑ คน      
ลงพ้ืนที่เพ่ือให้มาเก็บข้อมูลในการท างานของสมาชิกสภาฯที่ได้รับการแต่งตั้งมา ว่าสมาชิกสภาฯมีการ
ท างานอะไรบ้าง และมีผลงานอะไรที่ต้องชี้แจงให้ผู้ที่แต่งตั้งสมาชิกสภาได้รับทราบผลของการท างานและ
น าข้อมูลไปเปรียบเทียบสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งและท่ีมาจากการแต่งตั้งมีประสิทธิภาพอย่างไร ดังนั้น
การเก็บผลงานและข้อมูลต่างๆ รวมถึงการน าเสนอต่อสาธารณชน ในเว็บไซต์ของเทศบาลฯให้เป็นส่วน
ของงานกิจการสภาฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯท างานร่วมกัน เป็นการบริหารเทศบาล
ในมิติใหมโ่ดยความร่วมมือกัน เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ประชาชนในพ้ืนที่  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
                                      เมื่อวันอังคารที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                      ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา๐๙.๐๐ น.   
 



 

 

๔ 

 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  / สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขข้อความส่วนไหน เชิญท่าน    
ชัยโรจน์ครับ  
นายชัยโรจน์    สินธุพุฒิพงศ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยโรจน์  สินธุพุฒิพงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขอแก้ไขหน้า ๖๘ ตรงที่ลงมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการแก้ไข
ปัญหาระบบระบายน้้าต่างระดับที่ถนนเลี่ยงเมือง โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือ ๘ ท่าน กับ สมาชิกท่านใด
ไม่เห็นชอบการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้้าต่างระดับที่ถนนเลี่ยงเมืองโปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือ ๘ ท่าน 
มีจ านวนเท่ากัน น่าจะเป็นการพิมพ์ผิดพลาดครับ 
นายอัมพล     ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ขอแก้ไขเป็น “สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ าต่างระดับถนนเลี่ยง
เมืองโปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ”ครับ 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขข้อความส่วนไหนเชิญครับ / ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ้าปีพ.ศ.๒๕๖๓   
    วันอังคารที่  ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ  ๘ เสียง  
- สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
    วันอังคารที่  ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 

 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
      ๔.๑  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
                               ประชาชนตามอ านาจหน้าที่จ านวน ๑ โครงการ 
 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นการพิจารณาข้อ ๔.๑ เรื่องญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ้านาจหน้าที่จ้านวน ๑ โครงการ ที่เลื่อนการพิจารณามาจากการประชุม
ครั้งที่แล้ว ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
 

ที่ประชุม 
มีมตริบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ้าปี  พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันอังคารที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 



 

 

๕ 
 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ ให้ครอบคลุมซึ่งปัจจุบันเทศบาล
นครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่น าไปใช้ ได้คงเหลือ  ณ วันที่  31 มีนาคม 2563จ านวน 
153,576,173.44 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม-บาทสี่สิบ
สี่สตางค์) ดังนั้น เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้
จัดท าโครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ าและคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจ านวน  1  โครงการงบประมาณ 1,057,500.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)        
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท   
ตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การ     ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทัง้นี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องและเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอ านาจหน้าที่  ซึ่งโครงการที่เสนอขอรับ
งบประมาณเป็นโครงการที่รวบรวมมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เวทีประชาคม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ค าร้องทั่วไป และนโยบายของ
รัฐบาล  ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี   จึงได้จัดท าโครงการด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน 1  
โครงการ  เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2563  คือ โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ า
และคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   เป็นเงินจ านวน 1,057,500. -บาท            
(หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เนื่องจากท่อน้ าระบายน้ าอุดตัน  ท า
ให้น้ าท่วมขังเวลาฝนตกหนักประชาชนเดือดร้อนมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-   

 



 

 

๖ 

 

1. โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ าและคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาล 
นครอุบลราชธานี  งบประมาณ 1,057,500.- บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลอกท่อระบายน้ าภายในเทศบาลนคอุบลราชธานีจ านวน  12  สาย ดงันี้ 
1.ล ารางนาควาย (ช่วงหนองนาควาย-ถนนชยางกูร) ความยาว 330 เมตรๆ ละ 120 บาท

เป็นเงิน 39,600.-บาท 
2.ล ารางนาควาย (ช่วง ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 – หนองนาควาย) ความยาว 265 เมตรๆ 

ละ 120 บาท เป็นเงิน 31,800.-บาท 
3.ถนนสุริยาตร์ (ช่วงถนนหลวง – ถนนชวาลานอก) ความยาว 1,650 เมตรๆ ละ 80 

บาท เป็นเงิน 132,000.-บาท 
4.ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนหาดวัดใต้) ความยาว 665 เมตรๆ ละ60 บาท เป็นเงิน 

39,900.-บาท 
5.ถนนนิคมสายกลาง  ตลอดสาย  (2 ฝั่ง)  ความยาว 2,025 เมตรๆ ละ  80 บาท เป็น

เงิน 162,000.-บาท 
6.ถนนสรรพสิทธิ์ (ด้านทิศใต้) ช่วง ถนนชวานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ ยาว 1,010 เมตรๆ 

ละ 100 บาท เป็นเงิน 101,000.-บาท 
7.ซอยชยางกูร 15 (2 ฝั่ง)  ยาว 695  เมตร ๆละ 60 บาท เป็นเงิน 41,700.-บาท 
8.ล ารางนาควาย (ช่วงซอยชยางกูร 21.2 -  ซอยธรรมวิถี  4) ยาว 200 เมตรๆ ละ 120 

บาท เป็นเงิน 24,000.-บาท 
9.ถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนชวาลานอก-ถนนอุปราช) (2 ฝั่ง) ยาว 1,795 เมตรๆ ละ 

80 บาท เป็นเงิน 143,600.-บาท 
10.ถนนสุขาอุปถัมภ์  ตลอดสาย (2 ฝั่ง) ยาว 2,600 เมตรๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 

208,000.-บาท 
11.ถนนบูรพาใน (ช่วงถนนอุปลีสาน – ถนนเจริญราษฎร์) (2 ฝั่ง) ยาว 1,310 เมตรๆ ละ 

80 บาทเป็นเงิน 104,800.-บาท 
12.ซอยราษฎร์บ ารุง 4 ตลอดสาย (2 ฝั่ง) ยาว 485 เมตรๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 

29,100.-บาท 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 2561-2565)   เทศบาลนครอุบลราชธานี  หน้าที่ 185 

ล าดับที่ 235        
 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการ
ดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา สืบเนื่องจากคราวประชุมครั้งที่
แล้วได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาไปในครั้งต่อไป จึงมอบให้เจ้าหน้าที่ของส านักการช่างเป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายจักรกฤษ    แสนทวีสุข    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
 กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย จักรกฤษ         
แสนทวีสุข นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ขอชี้แจงการของบประมาณจ้างเหมาลอกทอระบายน้ าในเขตเทศบาล 
 



 

 

๗ 
 
นครอุบลราชธานี จะสังเกตได้ว่าในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกในปริมาณที่มากและประสิทธิภาพการไหลของน้ า     
ช้าลง เพราะมีเศษปฏิกูลและเศษดินอุดตันในท่อระบายน้ า ในโซนที่ส ารวจตามรายการดังนี้ครับ 
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๑๒ 
 

นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นายอัมพล      ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เรียนท่านประธานสภาฯกระผมนายอัมพล  ทองพุ   ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่  ได้จัดท าโครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ าและคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จ านวน  1 โครงการงบประมาณ 1,057,500 บาท ทั้งหมด ๑๒ จุด โดยปกติเทศบาล
นครอุบลราชธานี ของเราได้ตั้งงบประมาณประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๓ ไว้แล้วประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เราก็
จะด าเนินการในจุดอื่นที่ไม่เสนอเข้ามา ประมาณ ๑๒ จุดเท่ากัน ซึ่งตอนนี้ก็ก าลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
ผมขอรายงานสถานการณ์ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี    
ซึ่งเวลาฝนตกก็จะเกิดน้ าท่วมหรือน้ ารอระบาย จากการส ารวจจะมีจุดเฝ้าระวังอยู่ทั้งหมด ๑๐ จุด คือ 

๑. ล ารางหนองนาควายและซอยชยางกูร ๒๘.๑  
๒. ซอยชยางกูร ๑๘ , ๒๒ , ๒๔ 
๓. ชยางกูร ๕ และชยางกูร ๑๐  
๔. ซอยสรรพสิทธิ์  ๘ , ๑๐ , ๑๒ , ๑๔ 
๕. สี่แยกโตโยต้า ไปถึง แยกชลประธาน และซอยชยางกูร ๒.๑ 
๖. ชุมชนวังทอง เส้นอุบล – ตระการ  
๗. หน้าศาลากลางจังหวัดเก่าข้างโรงเรียนอนุบาลอุบล หน้าส านักงาน 
๘. ข้างศาลาบ้านดู่ 
๙. หน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แยกธนาคารกรุงไทย 
๑๐. หน้าบริษัทดีพร้อมธุรกิจและหน้าโรงพยาบาลราชเวช 

 

ทั้ง ๑๐ จุดนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมดหน้าที่หลักก็คือเฝ้าระวังจุดเสี่ยงกรณีที่เกิดปัญหาใน
สถานการณ์ฝนตกหนักน้ าท่วมขัง คณะกรรมการชุดนี้วันไหนที่ฝนตกจะต้องติดตามสถานการณ์ฝนตกใน
เขตเทศบาล และหน้าที่ที่ ๒ คือ หาทิศทางการไหลของน้ าและหาสาเหตุการเกิดน้ าท่วมขังพร้อมเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทุกครั้งที่เกิด
สถานการณ์น้ าท่วมขังและอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย / เชิญท่านประสงค์ ครับ 
นายประสงค์      จันจ าปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประสงค์        
จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมได้รับหมายหมายจากทางสภาฯให้ลงไปส ารวจ
พ้ืนที่ที่จะลอกคลองที่น าเสนอต่อสภาฯ ในพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๒ จุด ที่จะลอกคลองผมได้ตั้งข้อสังเกตว่าบาง
จุดเราได้ปล่อยให้ดินสะสมในบ่อมานาน ในจ านวน ๑๒ จุดจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน
ได้สมบูรณ์หรือไม่ ก็คงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้หมด แต่ท่านเลขาฯได้น าเรียนว่า
ได้ใช้งบประมาณปกติในการด าเนินการเพ่ิมเติมอีก ๑๒ จุด ผมขอน าเรียนในที่ประชุมสภาฯว่าถ้าเราจะ
แก้ปัญหาให้สมบูรณ์ เราควรส ารวจเพ่ิมเติมให้มากกว่านี้เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สมบูรณ์ อีกเรื่องก็คือ
จุดเสี่ยง ๑๐ จุด ผมตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเรารู้ระดับความสูงต่ าของพ้ืนที่ก็จะสามารถค านวณได้ว่าจุดไหนน้ า 



 

 

๑๓ 
 

จะไหลดี จะไหลจากจุดไหนไปจุดไหน ถ้าเราสามารถท าแผนโครงข่ายทั้งหมดเทศบาลฯได้เราก็จะสามารถ
รู้ว่าจุดวิกฤตที่ ๑ , ๒ , ๓  เราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ ขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์     พรหมสอน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์   
พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและสมาชิกที่เป็นตัวแทนในการ
ลงพ้ืนที่ไปดูการด าเนินโครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ าในเขตเทศบาลฯของเราทั้ง ๑๒ จุด ในความ
เข้าใจของผม และอยากจะตั้งข้อสังเกตรวมทั้งจะขอความอนุเคราะห์ทางฝ่ายบริหาร เรียนผ่านไปยังท่าน 
ประธานสภาฯ ในข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าท่วม ในโครงการลอกท่อระบายน้ า ๑๒ จุด ที่ฝ่าย
บริหารเสนอของบประมาณในครั้งนี้ ประกอบกับข้อมูลที่สมาชิกสภาได้ลงพ้ืนที่เป็นการตอบโจทย์เพ่ือ
ประโยชน์ในการลงพ้ืนที่ในระดับหนึ่ง และฝ่ายบริหารมีการเตรียมการที่จะลอกท่อระบายน้ าเพ่ิมอีก     
๑๒ จุด ที่เป็นการใช้งบประมาณประจ าปี ก็น่าจะครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น  แต่ถ้าจะดูน้ าหนักการบริหาร
จัดการโครงการลอกท่อระบายน้ านี้จะอยู่ในเขต ๑ เป็นส่วนใหญ่ และในเขต  ๔ ส่วนหนึ่ง ที่ท่านปลัดฯ
แจง้ต่อที่ประชุมสภาฯว่าถ้าบริเวณรอบทุ่งศรีเมืองด าเนินการแล้วเสร็จรวมทั้งน้ าท่วมขังไปจนถึงแยกจวน
ผู้ว่าฯก็จะสามารถตอบโจทย์ได้ด้วย อย่างไรก็ตามทราบมาว่าเส้นทางน้ าที่จะต้องไหลให้พ้นเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี มีอยู่ ๗ - ๘ จุด ตอนนี้มีประเด็นที่เราจะต้องท ารายงานไปที่จังหวัด โครงการที่ท าอยู่
ตรงแยกดงอู่ผึ้ง เส้นทางน้ าที่จะออกจากฝั่งเมืองที่น้ าจะไปโผล่ตรงตะวันแดงน่าจะติดขัด  แล้วโครงการที่
ก าลังด าเนินการอยู่น่าจะเป็นอุปสรรคของทางเดินน้ า ถ้าไม่มีการแก้ไขตรงนั้นน้ าที่จะออกจากเทศบาล
นครอุบลฯที่จะไปออกแถวตะวันแดงก็จะวกมาบรรจบแถวแม็คโคร ซึ่งแถวแม็คโครก็รองรับน้ าจาก     
แถวนาควายอยู่แล้วก็จะเกิดน้ าท่วมขังระบายช้า เรียนท่านประธานสภาฯฝากไปยังฝ่ายบริหารให้เร่งรัดท า
หนังสือรายงานไปยังจังหวัดเพ่ือให้มีการเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางน้ าจากเทศบาลฯกับโครงการท าทางลอด
แยกดงอู่ผึ้ง เพ่ือให้เกิดการไหลเวียนของน้ าได้อย่างเต็มที่ อีกการหนึ่งก็คือทราบว่าน้ าที่จะออกจาก
เทศบาลนครอุบลฯจะต้องไปผ่านการบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งจะมีหน่วยงานรับผิดชอบน้ าในเขตเทศบาล       
นครอุบลราชธานี ก่อนออกพ้นเมืองเทศบาลนครอุบลราชธานี ต้องผ่านกระบวนการตรงนี้  ท่านผู้อ านวย
กานส านักการช่างได้ประสานส านักงานจัดการน้ าเสียสาขาอุบลราชธานี เพ่ือมาชี้แจงรายละเอียด         
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯให้เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดการน้ าเสีย ได้ให้ข้อมูลต่อสภาฯว่ามีขั้นตอนและ
กระบวนการอย่างไรในการระบายน้ าเสียออกจากเทศบาลฯ รวมถึงการรองรับมวลน้ าของเทศบาล      
นครอุบลเราอย่างไร และอยากจะขอข้อมูลภาพที่เป็นเส้นทางน้ าทั้งหมดของเทศบาลนครอุบลราชธานี     
เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกสภาฯในการลงพ้ืนที่และร่วมกับฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการน้ าเพราะตอนนี้
เข้าช่วงฤดูฝนแล้วเพ่ือให้เทศบาลนครอุบลราชธานี เราเป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญผู้แทนจากส้านักงานจัดการน้้าเสีย 
นายศุภณัฐ์ช     หนูแก้ว      เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน  าเสียสาขาอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกทุกท่าน น้้าเสียที่เรารองรับก็มีตั้งแต่พ้ืนที่ตั้งแต่       
ถนนชยางกูร ไปทางทิศตะวันออก มีถนนที่เกี่ยวข้องอยู่หลายเส้น ได้แก่ ถนนอุปลีสาน ถนนสรรพสิทธิ์      
ถนนสุริยาตร์ หลักการล้าเลียงน้้าก็จะใช้สถานีสูบน้้าไปเพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ้าบัดน้้าเสีย ขณะนี้ปริมาณ 



 

 

๑๔ 
 
น้้าที่เราจะสามารถรองรับได้อยู่ที่ประมาณ ๙,๐๐๐ ลบ.ม. ต่อวันที่จะสูบเข้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้้าได้   
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ้าบัด และคุณภาพน้้าก็เป็นไปตามค่ามาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวด     
ทีผ่มได้ฟังว่าจะมีโครงการลอกท่อระบายน้้าในเขตเทศบาลฯ ก็จะมีปริมาณน้้าที่จะล้าเลียงสู่โรงบ้าบัดเพ่ือ
เข้าสู่กระบวนการบ้าบัดได้มากยิ่งข้ึน ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  โรงบ าบัดน้ าเสียจะรับน้ าเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกท าอย่างไรครับ 
นายศุภณัฐ์ช     หนูแก้ว      เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน  าเสียสาขาอุบลราชธานี 
  ทางทิศตะวันตกจะมีเป็นบางส่วนที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดแต่ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่  สามารถรับ
น้ าเพียงแค่ ๑๕ ตารางกิโลเมตร 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   เชิญท่านนายกฯครับ 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ โรงบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลฯเราจะมีเพียง ๑ แห่ง ที่จะรองรับน้ า
ทางด้านทิศตะวันออกท่ีส านักงานจัดการน้ าเสียเข้ามาบริหารจัดการรองรับน้ า ส่วนทางทิศตะวันตกน้ าจะ
ไปลงที่บ่อบ าบัดน้ าเสียที่บูรพานอก แต่ก็เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสียที่ยังไม่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานกระทรวง
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ที่สงสัยก็คือเรารับจากทิศตะวันออกและตะวันตกบางส่วนก็ ดึงน้ าไปทางตะวันออกอีก             
จะมีแผนงานอะไรหรือไม่  ให้น้ าทางทิศตะวันตกรองรับน้ าไปทางบุ่ งกาแซวหรือทางมูลน้อย             
เพราะกลายเป็นว่าเราดึงน้ าทั้งหมดมาลงทางทิศตะวันออกในความสามารถของท่านรับน้ าได้เพียง     
๙,๐๐๐ ลบ.ม. จึงกลายเป็นคอขวดอยู่ที่กระบวนการบ าบัดน้ าเสียของท่านก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ าได้ 
ท่านจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างครับ / เชิญครับ 
นางสาววนิดา    พัฒนไทยานนท์   เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน  าเสียสาขาอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกทุกท่าน ระบบบ้าบัดน้้าเสียสามารถรองรับน้้าได้    
ต่อวัน ๒๒,๐๐๐ ลบ.ม. แต่ปัจจุบันน้้าที่เข้าสู่บ่อบ้าบัดน้้าเสียต่อวันอยู่ที่ ๙,๐๐๐ ลบ.ม. 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ถ้าท่านสามารถแยกเป็น ๒ จุดได้ การเดินทางของน้ าก็จะเร็วขึ้น ท่านมีเครื่องสูบน้ าทั้งหมด       
กี่เครื่อง 
นายศุภณัฐช์     หนูแก้ว      เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน  าเสียสาขาอุบลราชธานี 
  มีทั้งหมด ๕ เครื่อง แต่ละเครื่องสามารถสูบน้ าได้ ๕,๐๐๐ ลบ.ม. ต่อชั่วโมงครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระบบการเชื่อมต่อมีปัญหาหรือไม่ 
 
 



 

 

๑๕ 
 
นายศุภณัฐช์     หนูแก้ว     เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน  าเสีย 

เทศบาลฯจะออกแบบท่อคือน้้าบางส่วนจะเข้าสถานีสูบ แต่กรณีที่ฝนตกหนักมันจะมีระดับน้้า
บางส่วนที่สามารถที่จะผ่านไปไหลลงแม่น้้าได้เลยครับ  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์       
จันจ้าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อสักครู่ได้ทราบว่าสามารถจัดการน้้าเสียวันละ 
๒๒,๐๐๐ ลบ.ม. แต่ทางเทศบาลสามารถผันน้้าไปได้โดยเฉลี่ยประมาณ ๙,๐๐๐ ลบ.ม. หมายความว่า
ประสิทธิภาพในการที่จะก้าจัดน้้าเสียมากกว่าที่มีอยู่หรือว่าน้้าเสียเรามีมากแต่ว่าเราไม่สามารถผันน้้าไปหา
ฝ่ายก้าจัดน้้าเสียได้เพียงพอใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นโจทย์ก็ต้องมาอยู่ที่เราว่าจะท้าอย่างไรที่จะระบายน้้า
เสียออกไปให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯครับ 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านสมาชิก เรื่องของบ่อบ้าบัดน้้าเสียจริงๆแล้ว         
ทางคณะผู้บริหารเคยเสนอต่อสภาไปเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งจะเป็นเรื่องของโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียในเฟสสอง อย่างที่ดิฉันน้าเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าบ่อบ้าบัดน้้าเสียที่เรามีและได้ให้องค์การก้าจัดน้้าเสีย
เข้ามาบริหารจัดการน้้าให้ มวลน้้าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางทิศตะวันออกท่ีจะลงไปบ่อบ้าบัดน้้าเสียตรง    
บูรพานอก และส่วนทางฝั่งทิศตะวันตกนั้นก็จะมีแค่บางส่วน และทางฝั่งทิศตะวันตกมวลน้้าต่างๆก็จะมา
อยู่ที่ห้วยม่วงพอออกจากห้วยม่วงก็จะลงสู่มูลน้อยโดยตรง ซึ่งตรงมูลน้อยนั้นจะมีประเด็นเกี่ยวกับน้้าดิบที่
จะท้าน้้าประปา ตรงนี้ก็ได้เคยมีการประชุมกับทางประปาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของน้้าดิบที่น้้าจากห้วยม่วง
ลงมามูลน้อยโดยตรงก็จะเป็นปัญหาและกว่าจะไปถึงตรงบุ่งกาแซวก็มีปัญหาเรื่องคอขวดเช่นเดียวกัน
เกี่ยวกับระบบระบายน้้าก่อนที่จะออกไปแม่น้้ามูล และมวลน้้าที่อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกนั้นก็คือไม่ได้ผ่าน
การบ้าบัดมันเป็นการบ้าบัดแบบธรรมชาติ ตรงนี้เราได้เคยประชุมกับทางสิ่งแวดล้อมภาคว่าอยากจะใช้
งบประมาณจากส่วนกลางมาสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียเฟสสองซึ่งก็จะติดอยู่ตรงที่การออกแบบและศึกษา
ความเหมาะสม ซึ่งตอนนั้นก็ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและก็น้าเข้าสู่สภาแต่ไม่ได้รับการ
อนุมัติในเรื่องของการศึกษาความเหมาะสม โครงการนี้จึงไม่ได้มีความต่อเนื่องที่จะได้สร้างเนื่องจาก
งบประมาณของทางส่วนกลางก็ได้จัดสรรไปที่อ่ืนแล้ว ตรงนี้เราจึงไม่สามารถที่จะสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย
เฟสสองได้ กราบขอบพระคุณค่ะ 
นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 



 

 

๑๖ 
 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอ้าไพวรรณ  
เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งข้อสังเกตว่าใน ๑๒ โครงการ ราคาต่อหน่วยไม่
เท่ากันไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรและอีก ๑๒ โครงการที่อยู่ในงบปกติราคาเป็นอย่างไรค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯครับ 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านสมาชิก ดิฉันขอมอบให้เจ้าหน้าที่ส้านักการช่างเป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายทินภัทร   บุญลี    นายช่างโยธาช านาญงาน 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทินภัทร  บุญลี  
นายช่างโยธาช้านาญงาน  ส้านักการช่าง การคิดราคาลอกท่อระบายน้้านั้นคิดตามปริมาณตะกอนดินที่อยู่
ในท่อระบายน้้า ซึ่งขนาดท่อระบายน้้าจะมีตั้งแต่ ๔๐ ซ.ม. และ ๘๐ ซ.ม. ราคากลางในการค้านวณเรา
อ้างอิงมาจากส้านักการระบายน้้าซึ่งเป็นแนวทางเบื้องต้นและราคาจ้างเหมาในการลอกท่อระบายน้้าของ
เรือนจ้าที่เราจ้างในแต่ละปี ซึ่งขนาดท่อ ๔๐ ซ.ม. ปริมาณตะกอนดินจะถูกคิดราคาเมตรละ ๖๐ บาท ถ้า
เป็นท่อ ๖๐ ซ.ม. ก็จะถูกคิดเพ่ิมอีก ๒๐ บาท ซึ่งสอดคล้องกับการท้างานความยากล้าบากปริมาณของ
ตะกอนในทอ่ระบายน้้าครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 
 
 

 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตาม 
    อ้านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) จ้านวน ๑โครงการ (ส้านักการช่าง) โปรดยกมือขึ้น /  
              สมาชิกยกมือ ๙ เสียง 
 -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตาม 
    อ้านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) จ้านวน ๑โครงการ (ส้านักการช่าง)  โปรดยกมือขึ้น /         
              ไม่มีสมาชิกยกมือ 

- ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
 
 
 



 

 

๑๗ 
 

 
  
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
  ๔.๒  ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (ส านักการศึกษา)  
         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา  ๔.๒ เชิญครับ 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยส านักการศึกษา  ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในแผนงานการศึกษา งานโรงเรียน , งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์การศึกษา แต่เนื่องจากรายละเอียดค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายของครุภัณฑ์ฯ ที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 นั้น เป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 (15 มีนาคม 2562) ปัจจุบันเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 (12 พฤษภาคม 2563) ท าให้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีต้องปรับไปตามเกณฑ์ราคาฯ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
จึงขอแก้ไขรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

เหตุผล 
เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563     
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา งานโรงเรียน , 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์
การศึกษา ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 (12 พฤษภาคม 2563) ท าให้การด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ 

ที่ประชุม 
             มีมติ อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่(จ่ายขาดเงินสะสม) จ านวน ๑ โครงการ (ส านักการช่าง) 
     



 

 

๑๘ 
 

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีต้องปรับไปตามเกณฑ์ราคาฯ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีครุภัณฑ์ฯ ใช้ประกอบการ
เรียน การสอน พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีการพัฒนาการจัดการศึกษา สนับสนุนการเรียน การสอน การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามรายละเอียดบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 
โครงการ/รายงการ 

 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
ค่าเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
Inkthak Printer 
 
 

 
 
๑๒๕,๐๐๐ บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  (ink Tank 
Printer) โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น Printer, 
copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ 
(ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
จ านวน  ๑๙ เครื่องๆ ละ 
๘,๐๐๐ บาท ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี
วิทยาคาร จ านวน ๖ เครื่อง 
โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชน
ก้านเหลือง จ านวน ๑๐ 
เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดมหาวนาราม จ านวน 
๓ เครื่อง  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (ink Tank 
Printer) โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
- เป็นความละเอียดในการ
สแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ X ๖๐๐หรือ  ๖๐๐ X 
๑,๒๐๐ dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาว
ด าส าหรับกระดาษ 
 A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ ๘.๘ภาพต่อ
นาที (ipm)  
จ านวน ๑๔ เครื่องๆ ละ 
๗,๕๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
จ านวน ๖ เครื่อง โรงเรียน
เทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง 
จ านวน ๕ เครื่อง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
จ านวน ๓ เครื่อง 

 



 

 

๑๙ 
 

 
โครงการ/รายงการ 

 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ต่อ  
 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 
๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน๒๕๕๙ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล
นครอุบลราชธานี  หน้าที่ ๓๖๙ 
ล าดับที่ ๒๒ หน้าที่ ๓๗๓ 
ล าดับที่ ๑๐ หน้าที่ ๓๗๖  
ล าดับที่ ๒๙ 

เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  
ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔  
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๙ 
 
 

 
โครงการ/รายงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ครุภัณฑ์การศึกษา 
ค่าจัดหาครุภัณฑ์
ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์โรงเรียน
เทศบาล ๒ หนองบวั
ส าหรับนักเรียน
ปฐมวัย 

๕๑๕,๑๐๐บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑส์ าหรับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
เทศบาล ๒ หนองบวั ส าหรับนกัเรียน
ปฐมวัย จ านวน ๑ ห้อง ประกอบด้วย 
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๒๕ 
เครื่อง (จัดหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ครุภัณฑ์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
เทศบาล ๒ หนองบวั 
ส าหรับนักเรียนปฐมวัย 
จ านวน ๑ ห้อง 
ประกอบด้วย 
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in one ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน ๒๕ 
เครื่อง โดยมี 
คุณลักษณะ ดังนี ้
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า ๑ TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive 
ขนาดความจดุไมน่้อย 



 

 

๒๐ 
 

 
โครงการ/รายง

การ 

 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

 
ต่อ 

 
 
 
 
 

๒. อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ ๑ จ านวน ๒ 
เครื่อง (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 
 
 
 
 

 
 
  

กว่า ๒๕๐ GB 
จ านวน ๑ หน่วย 
- หน่วยประมวลผล

กลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory 
รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 
๔ MB ฯลฯ (จัดหา
ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณ
ลักษณ์พ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม)  
๒.อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) 
แบบที่ ๑ จ านวน ๒ 
เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
- สามารถท างานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 
๘๐๒.๓ at (Power 
over Ethernet)  
- สามารถท างานที่
คลื่นความถี่๒.๔ 
GHz  และ ๕ GHz  
- ฯลฯ 

 
 
 
 



 

 

๒๑ 
  
 
โครงการ/รายงการ 

 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ต่อ   
 
 
 
 

๓. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอ้ีจ านวน ๒๕ ชุด 
(จัดหานอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ) 

๔.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ Led 
ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 
๒ (๓๘ หน้า/นาที) จ านวน ๑ 
เครื่อง (จัดหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 
๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาล
นครอุบลราชธานี  หน้าที่ 
๓๖๕ ล าดับที่  ๒๗ 

 
 

(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอรข์องกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

๓.โต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พรอ้มเก้าอี้
จ านวน ๒๕ ชุด  
(จัดหานอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ) 

๔. เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ 
LED  ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ ๒( ๓๘ 
หน้า / นาที) 
จ านวน ๒ เครื่องโดยมี 

คุณลักษณะดังนี้  
- มีความละเอียดในการ

พิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐
x๑,๒๐๐ dpi 
-มีหน่วยความจ า 
(Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า ๒๕๖ MB 
- ฯลฯ 
(จัดหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอรข์อง
กระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสัง) 
เป็นไปตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 
๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลง
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เทศบาลนคร
อุบลราชธานี  หน้าที่ 
๓๖๕ ล าดับที่  ๒๗ 



 

 

๒๒ 
 

 
โครงการ/รายงการ 

 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ครุภัณฑ์
การศึกษา 
ค่าจัดหาครุภัณฑ์
ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทศบาล 
๒ หนองบัว 
ส าหรับนักเรียน 
มัธยมศึกษา 
 

๗๑๕,๑๐๐ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์
ส าหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 
๒ หนองบัว ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา จ านวน ๑ ห้อง 
ประกอบด้วย 
 
 
 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in 
one ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน ๓๕ เครื่อง (จัดหา
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดครุภัณฑ์
ส าหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
เทศบาล ๒ หนองบวั 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
จ านวน ๑ ห้องประกอบด้วย 
 
 
 
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in 
one ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน ๓๕ เครื่อง โดยมี 
คุณลักษณะ ดังนี ้
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด  
SATA หรือดีกว่า ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า ๑ TB  
หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า ๒๕๐ GB   จ านวน ๑ 
หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง 
(cpu) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 
4 mb 
- ฯลฯ 
(จัดหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

 



 

 

๒๓ 
 

 
โครงการ/รายงการ 

 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ต่อ  
 

๒.อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณไร้สาย 
( Access Point) แบบที่ ๑ 
จ านวน ๒ เครื่อง (จัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓.โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอ้ีจ านวน ๒๕ ชุด (จัดหานอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒. อุปกรณ์กระจ่าย
สัญญาณไร้สาย  (Assess 
Point) แบบที่ ๑ จ านวน 
๒ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
- สามารถใช้งานตาม
มาตรฐาน leee 802.๓at 
หรือ leee 802.๓af  
(Power over Ethernet) 
-สามารถท างานที่คลื่น
ความถี่ ๒.๔ GHz และ ๕ 
GHz  
-ฯลฯ 
(จดัหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 
 

-  
๓.โต๊ะวางเครื่อง

คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี
จ านวน ๒๕ ชุด (จัดหา
นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ) 

 
 



 

 

๒๔ 
 
 

 
โครงการ/รายงการ 

 
งบประมาณ

อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

 
 
 

๔.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ Led 
ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 
๒ (๓๘ หน้า/นาที) จ านวน ๑ 
เครื่อง (จัดหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 
๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน๒๕๕๙  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาล
นครอุบลราชธานี หน้าที่ ๓๖๕  
ล าดับที่ ๒๗ 
 
 

๔.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED  ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า / นาที) 
จ านวน ๑ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐
dpi 
-มีหน่วยความจ า (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB 
-ฯลฯ 
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง) 
เป็นไปตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 
๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  
หน้าที่ ๓๖๕ ล าดับที่  ๒๗ 

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕ 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญครับ 
นายมนต์ตรี   ธนะคุณ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่านครับ กระผม
นายมนต์ตรี   ธนะคุณ ผู้อ้านวยการส้านักการศึกษา ในญัตตินี้จะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารที่มอบ
ให้ทางท่านสมาชิกเนื่องจากว่าการจัดหาครุภัณฑ์ส้าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล ๒  
หนองบัว ส้าหรับนักเรียนปฐมวัย ในรายละเอียดนั้นเนื่องจากว่าทางไอซีทีจังหวัดได้มีการประชุมกันเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วให้ความเห็นชอบและได้แจ้งเทศบาลเมื่อเดือนมีนาคม ทีนี้ทางส้านัก
การศึกษาได้แจ้งให้สถานศึกษาได้รับทราบ ทางโรงเรียนต่างๆขออนุมัติ ในการด้าเนิ นการต่อ
นายกเทศมนตรี  และท่านนายกเทศมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม แต่เมื่อทางพัสดุจะ
ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นได้ทราบว่ามาตรฐานราคากลางได้มีการปรับแก้ใหม่เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
จึงท้าให้ไม่สามารถที่จะด้าเนินการได้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ หน่วยความจ้าแบบแคชเมโมรีขนาดไม่
น้อยกว่า ๓ เมกะไบต์ เพ่ิมเป็นขนาดไม่น้อยกว่า ๔ เมกะไบต์ และในส่วนของความจุเดิมนั้นไม่น้อยกว่า 
๒๔๐ กิกะไบต์ เปลี่ยนเป็น ๒๕๐ กิกะไบต์ และรายการสุดท้ายของเมโมรีขนาดความจ้าเดิมไม่น้อยกว่า 
๑๒๘ เมกะไบต์ เปลี่ยนเป็น ๒๕๖ เมกะไบต์ ในส่วนของมัธยมศึกษาก็เช่นเดียวกัน และในรายการที่ ๓ จะ
เป็นของโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร และ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง เดิมนั้นเทศ
บัญญัติโดยสภาได้ให้ความเห็นชอบจ้านวน ๑๐ เครื่อง แต่ไปที่ไอซีทีจังหวัดมีข้อสังเกตว่าท้าไม         
เครื่องปริ๊นเตอร์นั้นถึงใช้จ้านวนเยอะ จึงอนุมัติเครื่องปริ๊นเตอร์ให้เพียง ๕ เครื่อง นี่ก็มีการปรับแต่ใน
รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานราคากลางนั้นจากราคาเดิม ๘,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น 
๗,๕๐๐ บาท และมีการเปลี่ยนมาตรฐานจากความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที หรือ ๘ ภาพต่อนาที
เปลี่ยนเป็น ๘.๘ ภาพต่อนาที และมีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi   
ก็มีการเปลี่ยนคุณลักษณะเป็น ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi จึงได้น้าเรียนที่ประชุมสภา
เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอ้าไพวรรณ  
เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี รายการที่ก้าลังพิจารณากันอยู่นี้คือการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ คือเดิมนั้นอนุมัติไปแล้วและมาขอเปลี่ยนแปลงใหม่เหตุเนื่องจากสเปคที่
ขอไว้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นก็ต้องเป็นค้าเดิมกับขอเปลี่ยนแปลงเป็นตามหัวเรื่องซึ่งน่าจะเป็นเรื่อง
เดียวกันแต่ข้อความท่านก็น้าไปท้าให้มันตรง ทีนี้ขออนุญาตไปถึงรายการที่ ๓ ตามที่ได้อนุมัติงบประมาณ
ไปนั้นคือเครื่องปริ๊นเตอร์ของโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง ซึ่งขออนุมัติไป ๑๐ เครื่อง แล้วมีการ
ปรับลดนี้ปรับลดด้วยความจ้าเป็นหรือว่าคณะกรรมการไอซีทีจังหวัดให้ปรับลด จึงเกิดความสงสัยในข้อนี้  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 
 

 



 

 

๒๖ 
 

นายมนต์ตรี   ธนะคุณ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เป็นมติของคณะกรรมการไอซีทีจังหวัดครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายไพฑูรย์      
พรหมสอนสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประเด็นการปรับลดการจัดซื้อคอมพิวเตอร์นี้ขออนุญาต
น้าเรียนประธานสภาว่ากระผมเองมีโอกาสอยู่ทั้งสถานะของเลขานุการที่ประชุมบอร์ดดังกล่าว เนื่องจาก
ก่อนหน้านี้กระผมได้ท้าหน้าที่กลุ่มข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด เพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยรวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานนั้นต้องน้าข้อมูลการจัดหานี้เข้า
ไปให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งบอร์ดที่ว่านี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมีท่านอาจารย์ที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมทั้งส่วนราชการอ่ืนๆมาร่วมด้วย เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระท่ังส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเวลาน้าเสนอนั้นคณะกรรมการก็
จะท้วงติงเป็นข้อสังเกต เช่นคอมพิวเตอร์มีจ้านวนสอดคล้องกับคนในองค์กรนั้นๆหรือไม่ เอาไปใช้ท้างาน
อะไร คุ้มค่าหรือไม่ และในผลของการพิจารณาของคณะกรรมการในรอบของการรายงานเราก็จะรายงาน
ไปที่ส่วนกลางด้วย รายงานไปท่ี ส.ต.ง. หน่วยตรวจสอบด้วยว่าทางคณะกรรมการได้มีการอนุมัติและปรับ
ลดเท่าไหร่นั้นเราก็จะมีการรายงานไปทุกครั้ง ซึ่งเราก็จะบอกในที่ประชุมทุกครั้งว่ากรณีที่หน่วยที่
ด้าเนินการจัดหานี้ยืนยันก็ขอให้พร้อมที่จะชี้แจงกับหน่วยที่จะตรวจสอบว่ากรณีที่มีการท้วงติงจาก
คณะกรรมการโดยรายงานการประชุมที่ว่าแล้วนั้นมันเป็นเหตุผลที่ต้องมีทั้งจ้านวนและสเปคดังว่าด้วย อัน
นี้ก็เป็นข้อสังเกตในประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ให้ข้อสังเกตว่าเขามีอ้านาจในการปรับลดหรือไม่อย่างไรนี้ก็
เป็นมติของประชุมบอร์ดที่ว่าเป็นข้อสังเกตไว้ แต่ถ้าหน่วยในการจัดหายังคงยืนตามเดิมก็เป็นสิ่งที่หน่วยที่
จัดหาก็ต้องไปชี้แจงหรือรับการตรวจสอบต่อหน่วยที่จะไปตรวจสอบซึ่งเรารายงานการประชุมของบอร์ด
ที่ว่าไปที่หน่วยตรวจสอบในทุกระดับ จึงขอน้าเรียนข้อมูลของกระบวนการพิจารณาครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขออนุญาตสอบถาม
เพ่ิมเติมว่างบประมาณท่ีเขียนมาในช่องงบประมาณนี้เป็นงบประมาณของ ๕ เครื่อง หรือ ๔ เครื่อง เพราะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องปรับลด นอกจากเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแล้วต้องขออนุมัติปรับลดวงเงินด้วย กราบ
ขอบพระคุณค่ะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 
 



 

 

๒๗ 
 
นายมนต์ตรี   ธนะคุณ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามข้อสังเกตของไอซีทีจังหวัดนั้นก็เป็นไปตามที่ท่าน
สมาชิกได้น าเสนอว่าเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ส่วนอ านาจในการปรับลดนั้นเนื่องจากทางไอซีที
จังหวัดได้ส่งรายงานการประชุมมาแล้วทางคณะผู้บริหารได้มีการประชุมและให้ความเห็นชอบในการปรับ
ลดจาก ๑๐ เครื่อง เป็น ๕ เครื่อง ครับ  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขค้าเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.๒๕๖๓ (ส้านักการศึกษา)  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง 
 -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขค้าเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
              งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ (ส้านักการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

- ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 

  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง โครงกา 
                                   ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม งบประมาณรายจ่ายค้าง 
                                   จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ส านักการศึกษา) 
                                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔.๓ เชิญครับ 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี 
ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานการศึกษา งานโรงเรียน , 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนา
ราม จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

หลักการ 
 การปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หมวด 9  การท าสัญญา  มาตรา  97 และหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่กค(กวจ) 0405.4/32820  
ลงวันที่ 1  สิงหาคม  2562 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้วจะ 

ที่ประชุม 
            มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขค้าเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ (ส้านักการศึกษา)  
 



 

 

๒๘ 
 

แก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (1) เป็น
การแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า (2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการ
แก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือ
ประโยชน์สาธารณะ (4)  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  และวรรคสาม บัญญัติว่า การแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบ
หรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงไปพร้อมกัน   

 

เหตุผล 
1. ส านักการศึกษา ได้ขออนุมัติกันเงินไปเบิกปีงบประมาณถัดไป กรณีก่อหนี้ผูกพัน 

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม งบประมาณ 650,000 บาท ตามบันทึกข้อความที่ 
อบ 52004/2955 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

2. ตามรายงานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่หน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีมติที่ประชุมให้เทศบาลนครอุบลราชธานี
ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบรายการก่อสร้างให้มีความเหมาะสม เป็นการปรับขนาดความกว้าง ความยาว 
และความสูง ไม่ให้มีผลกระทบต่อบริเวณการจัดงานและการจราจร (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

 

เพ่ือให้การด าเนินการก่อสร้างตามรายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงขออนุมัติปรับลด
ปริมาณงานและปรับวงเงินค่าก่อสร้าง เนื่องจากเพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ก่อสร้าง เป็นการปรับขนาด
ความกว้าง ความยาว และความสูง ไม่ให้มีผลกระทบต่อบริเวณการจัดงานและการจราจร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีที่    ช 134/2562 ดังนี้ 

 
ช่ือโครงการ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1. โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม 

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนา
ราม งบประมาณ 650,000 บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหา
วนาราม ดังนี ้

- หล่อพ้ืน คสล. ปูพื้นยางสังเคราะห์พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมกันขอบ คสล. และงาน
อื่น ๆ  ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหา
วนาราม งบประมาณ 490,000 บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม ดังนี ้

- หล่อพื้นคสล.ปูพ้ืนยางสังเคราะห์พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. พร้อมกันขอบ คสล. 
และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

   

ดังนั้น เพ่ือให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวด าเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา เด็ก
นักเรียน รวมถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  จึงขอน าเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 



 

 

๒๙ 
 
นายมนต์ตรี   ธนะคุณ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในส่วนของเรื่องของการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด   
มหาวนารามซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ด้าเนินการในวงเงินงบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท และมีการกันเงิน
เพ่ือด้าเนินการทั้งนี้ได้หาผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากว่าวัดมหาวนารามนั้นได้ รับการพิจารณาขึ้น
เป็นโบราณสถานท้าให้ความเข้าใจของคณะกรรมการบริหารวัดและเจ้าอาวาสได้ด้าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการด้าเนินการภายในโบราณสถานนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อธิบดีกรมศิลปากร จึงได้มีการทักท้วงว่าการด้าเนินการนั้นได้มีการขออนุญาตหรือไม่อย่างไร นี่เป็น
ประเด็นที่ส้านักการศึกษาได้ปรึกษาหารือกันและมีการประชุมได้ข้อสรุปว่าทางวัดโดยเจ้าอาวาสนั้นให้มี
การปรับลดขนาดความกว้าง ยาว สูง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและให้ได้ประโยชน์ใช้สอยและไม่เป็น
อุปสรรคในการจัดกิจกรรมของทางวัด ทางส้านักการศึกษาได้ประสานส้านักการช่างมีการปรับปรุง
รูปแบบรายการใหม่จากหล่อพ้ืน คสล. ปูพ้ืนยางสังเคราะห์ พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. พร้อมกัน
ขอบ คสล. และงานอ่ืนๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอปรับเปลี่ยนเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ดังนี้ หล่อพ้ืน คสล. ปูพื้นยางสังเคราะห์ พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
๑๗๐ ตร.ม. พร้อมกันขอบ คสล. และงานอ่ืนๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี และปรับลด
งบประมาณลงจาก ๖๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๙๐,๐๐๐ บาท ครับ  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายไพฑูรย์      
พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีข้อสังเกตว่าเรื่องของการใช้พ้ืนที่เนื่องจากว่าใน
กิจการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอนมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ของวัดมหาวนา
รามเป็นนิติบุคคล เพราะฉะนั้นการเอางบประมาณของเทศบาลเราลงไปพัฒนาตามภารกิจที่ถ่ายโอนมา 
ขอน้าเรียนเป็นข้อห่วงใยว่าถ้าหากเราได้ด้าเนินการในเรื่องของการใช้พ้ืนที่วัดมหาวนารามได้ยินยอมและมี
การด้าเนินการที่เป็นสาระส้าคัญในขั้นตอนการให้ความยินยอมแล้วการใช้จ่ายงบประมาณก็จะไม่มีปัญหา
ในภายหน้าครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ปรับแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง  
                   โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม งบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย 
                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส้านักการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น/ สมาชิกยกมือ๘ เสียง 
 
 



 

 

๓๐ 
 
 -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใหป้รับแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง  
              โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม งบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจ าปี     
              งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส้านักการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
  

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ  
   
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ เชิญฝ่ายบริหารรายงานเรื่องเพ่ือทราบเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณครับ 
นายวิทวัส    พันธ์นิกุล     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ ขอมอบให้กองวิชาการได้เป็นผู้น้าเสนอข้อมูลอธิบายครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญกองวิชาการครับ 
นายพิศาล      ดีพร้อม      หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพิศาล 
ดีพร้อม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ขออนุญาตน้าเสนอข้อมูลผลการด้าเนินการเกี่ยวกับ
โครงการค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการกันเงินโดยอ้านาจของสภาเทศบาล โครงการที่
ได้รับงบประมาณส่วนใหญ่ในรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๖๓ และโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม     
ซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกัน ผมขอเริ่มส้าหรับโครงการค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็น
การกันเงิน มีทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ ซึ่งเอกสารฝ่ายเลขาได้ท้าการแจกเอกสารแก่ท่านสมาชิกสภาฯ       
ทุกๆท่านเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตที่จะน้าเสนอเป็นกราฟให้ทุกท่านได้เห็น ส้าหรับโครงการค้างจ่ายและมี
การกันเงินไว้มีทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ เป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒๓ โครงการนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการเตรียมการเบื้องต้น ๑ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการจัดท้าราคากลาง ๑๐ โครงการคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ ๔๓.๔๘% อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๑ โครงการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๔.๗๖% อยู่ในขั้นตอน    
การส่งมอบงาน ๑ โครงการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๔.๗๖% และโครงการที่แล้วเสร็จจาก ๒๓ โครงการ         
มีทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ 

ที่ประชุม 
          มีมติ อนุมัติ ให้ปรับแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม งบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 (ส้านักการศึกษา)  
 



 

 

๓๑ 
 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๔๗.๖๒% ในส่วนของรายละเอียดถ้าเกิดสมาชิกท่านใดอยากจะขอทราบรายละเอียด
ผมจะเอาเอกสารให้ดูภายหลังครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เอกสารกับกราฟที่ให้เรามันตรงกันไหม ท่านสรุปวันที่ ๒๗ เหมือนกันอย่างเช่น ราคากลาง 
เอกสารที่มีในภาพคือ ๗ แต่ตัวกราฟท้าไมเป็น ๑๐ อย่างแล้วเสร็จในเอกสารตัวนี้ ๑๑ แล้วแต่ในกราฟยัง
เป็น ๑๐ อยู่ เราจะเอาตัวไหนเชื่อถือได้ 
นายพิศาล      ดีพร้อม       หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ขออภัยครับ พอดีข้อมูลผมอาจจะผิดพลาดในตารางตัวนี้มีการปรับเมื่อวานตอนเย็น มีการปรับ
อีกรอบหนึ่งข้อมูลจึงไม่ตรงกัน ผมจึงขอยึดตามตารางของท่านแล้วกันครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สรุปคือกราฟเปลี่ยนแต่วันที่ แต่ข้อมูลยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่ 
นายพิศาล      ดีพร้อม      หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 สรุปตามตารางนะครับก็คืออยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ๑ โครงการ จัดท้า   
ราคากลาง ๗ อยู่ในขั้นตอนทางพัสดุเสนอราคา ๓ ยกเลิก ๑  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในจอภาพกราฟยังท้าราคากลางเป็น ๑๐ อยู่ แต่ในเอกสารนี้มีแค่ ๗ ในกราฟแล้วเสร็จ ๑๐     
ในเอกสาร ๑๑ แล้ว ท่านจะเอาตัวไหน 
นายพิศาล     ดีพร้อม      หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ตามเอกสาร ขออภัยครับขอยึดตามเอกสารที่แจกไปก็คือ ๒๓ โครงการนี้ อยู่ในขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมเบื้องต้น ๑ โครงการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๔.๓๕% อยู่ในขั้นตอนการจัดท้าราคากลาง     
๗ โครงการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๓๐.๔๓%อยู่ในขั้นตอนทางพัสดุเสนอราคา ๓ โครงการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
๑๓.๐๔% ยกเลิก  ๑ โครงการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๔.๓๕% โครงการที่แล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ ๔๗.๘๓% ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
นายอัมพล     ทองพุ       ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ อยากจะลงรายละเอียดไปเลยก่อนที่จะข้ามไปปี ๒๕๖๓ แล้วค่อยจ่ายขาด ซึ่งจริงๆ
แล้วในเรื่องนี้ทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้ติดตามโดยเฉพาะการประชุมครั้งที่แล้ววันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ที่ผ่านมานะครับ หลังจากที่ประชุมเสร็จทางผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ได้ประชุมและ
ติดตามโครงการที่เหลือโดยเฉพาะการกันเงินงบประมาณของปี ๒๕๖๒ ซึ่งตอนนี้ก็ล่วงเลยมาถึงปี ๒๕๖๓ 
รวม ๗ เดือนเข้าไปแล้ว ก็เลยได้ประชุมเร่งรัด ติดตามโดยเฉพาะโครงการที่เหลือว่าทั้ง ๑๑ โครงการได้
ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหน อย่างไรนะครับ ผมขอน าเรียนโครงการที่ ๑ เป็นโครงการปรับปรุงห้อง 



 

 

๓๒ 
 
ท างานและระบบไฟฟ้าของส านักการคลัง ซึ่งงบประมาณจริงๆแล้วคือไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถใช้
วิธีเฉพาะเจาะจง ตอนแรกอยู่ในขั้นตอนของช่างประมาณการ และตอนนี้ได้เร่งรัดทางช่างได้ท าเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว น าส่งให้พัสดุ ซึ่งตอนนี้พัสดุก าลังด าเนินการขออนุมัติจ้าง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ก็คิดว่า
น่าจะใช้เวลาด าเนินการไม่นานส่วนโครงการที่ ๒ เป็นการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารที่ตลาดสดเทศบาล ๓ 
ซึ่งมีงบประมาณอยู่ที่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเหมือนกัน ทางช่างได้เร่งรัดใช้วิธีประเมินการ
ส ารวจ หรือเขียนแบบประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้วได้น าส่งให้พัสดุและพัสดุก าลังด าเนินการก็คิดว่า
น่าจะใช้เวลาด าเนินการไม่นานเหมือนกัน ต่อไปในส่วนของส านักการศึกษาโครงการที่ยังเหลืออยู่คือ
โครงการที่ ๓ คือโครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กวัดมหาวนารามที่มีปัญหาอยู่ ตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้ว
ว่าจากการประชุมของทางวัดกับทางเทศบาลโดยปรับลดที่ขอรายละเอียดอนุมัติกับสภาฯไปเมื่อสักครู่    
ก็คิดว่าหลังจากนี้ไปคงจะติดตามเรื่องการขออนุญาตใช้สถานที่ถ้าตรงนั้นไม่ติดขัดอะไร งบประมาณที่ขอ
ปรับลดก็ไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐บาทเหมือนกันคิดว่าใช้วิธีเฉพาะเจาะจงก็น่าจะเร็วขึ้น ต่อไปโครงการที่ ๔     
ที่ยังเหลือก็คือในส่วนของส านักการช่าง เป็นโครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมอยู่ที่ชุมชนบุ่ง
กาแซว ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจแบบก็คิดว่าน่าจะจบเร็วๆนี้ เขียนแบบประมาณการก็เสร็จเรียบร้อย
หมดแล้ว โครงการที่ ๔ ผมขอน าเรียนนิดหนึ่งว่างบประมาณที่เคยตั้งไว้ตอนนั้นเคยปรับลดโดยสภาฯ    
ชุดเก่า หลังจากท่ีท าการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่สามารถท่ีจะหาคู่สัญญาได้ ก็เลยมาขอโอนตั้งงบประมาณใหม่
ตอนเกือบจะสิ้นปีงบประมาณของปีพ.ศ.๒๕๖๒ ช่วงประมาณเดือนสิงหาคม กันยายน และขอกันเงินต่อ
ซึ่งคิดว่าหลังจากได้คู่สัญญาแล้วคงจะรีบด าเนินการในส่วนนี้ โครงการที่ ๕ เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบศาลหลักเมืองซึ่งเคยประกวดราคาไปแล้ว ๒ ครั้งก็โดนปรับลดงบลงเหมือนกัน ครั้งนี้เลยใช้วิธี
คัดเลือก ก็ปรึกษากันแล้วว่าถ้าครั้งนี้ยังไม่มีผู้รับจ้างมารับเหมาหรือไม่มีคู่สัญญาก็จะยกเลิกโครงการไม่ให้
ค้างอยู่ตรงนี้ แต่ถ้ามีความจ าเป็นก็จะไปตั้งในงบปีต่อๆไปและเพ่ิมวงเงินขึ้นไปอีก เนื่องจากโดนปรับลด
วงเงินตั้งแต่ขออนุมัติประจ าปี ๒๕๖๒ ส่วนโครงการที่ ๖ คือโครงการปรับปรุงงานประติมากรรมต้นเทียน
ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ซึ่งตรงนี้ในรายละเอียดทางช่างตอนแรกๆก็ติเรื่องรายละเอียดส่วนควบ 
ต่างๆพอสมควร หลายฝ่ายอยากได้ตรงนี้บ้าง ตรงนั้นบ้างแต่ ณ ตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วข้อมูลที่มีน่าจะ
เพียงพอสามารถที่จะออกแบบตามวงเงินที่ตั้งไว้คือ ๑,๖๕๗,๕๐๐ บาท ตรงนี้อาจจะช้านิดหนึ่งเพราะ
รายละเอียดค่อนข้างเยอะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็จะเร่งรัดให้นะครับ โครงการที่ ๗ โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมข้างห้วยม่วง ๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้เป็นโครงการขออนุมัติตอนจะสิ้นปีงบประมาณ
เนื่องจากว่าระบบระบายน้ าตรงถนนแจ้งสนิทตรงห้วยม่วง ที่รับน้ าจากราชภัฏหรือรับจากชยางกูรทั้งหมด
จะไปลงที่นั่นท าให้น้ าที่ไหลลงจากห้วยม่วงไหลไม่ทัน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณในช่วงจะสิ้น
ปีงบประมาณพอดี และขอกันเงินซึ่งโครงการนี้ได้ลงพ้ืนที่หลายรอบแล้วและได้นัดทางส านักการช่างใน
การเขียนแบบต่างๆให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ที่จะถึงนี้จากนั้นคงจะได้ส่งให้ทางพัสดุได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล 
แยกพิชิตรังสรรค์ตัดเทพโยธี ซึ่งได้เร่งรัดทางส านักการช่างในการส ารวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ตอนนี้ได้ประกวดราคานะครับอยู่ในขั้นตอนของการเสนอราคาอยู่ ส่วนโครงการที่ ๙ ก็เป็นสัญญาณไฟ
จราจรเหมือนกัน ด าเนินไปพร้อมๆกัน ต่อไปโครงการที่ ๑๐ ของกองสาธารณสุข โครงการติดตั้งระบบ
บ าบัดน้ าเสียและปรับปรุงห้องสุขาตลาดสดเทศบาล 2 หรือที่เรียกว่าตลาดน้อย ในเอกสารระบุว่าอยู่
ระหว่างการเขียนแบบและประเมินราคา แต่ผมเห็นรายงานรู้สึกว่าด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วน
ของรายการสุดท้ายรายการที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๕ เอกสารระบุว่าอยู่ระหว่างการ
เขียนแบบและประเมินราคา จากที่ได้สอบถามก็คือนัดให้แล้ว 
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เสร็จภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ทางฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ๑๑ โครงการ ก็ได้เร่งรัดอย่างเต็มที่ใน
โครงการที่เหลือทั้งหมด เนื่องจากว่าเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็อยากจะให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ หรือติดขัดมีปัญหาอะไรต่างๆ ก็จะได้น าเรียนต่อสภาเป็นระยะๆต่อไป  
ขอน าเรียนผลความก้าวหน้าครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญท่านประสงค์ครับ  
นายประสงค์    จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกกท่าน จากการที่ปีงบ      
พ.ศ.๒๕๖๒ เราได้ปรึกษากันตลอดว่าไม่น่าที่จะมีโจทย์ว่าเราท างานล่าช้าขนาดนี้ ผมมีข้อเสนอ
ประธานสภาฯ งานที่ค้างอยู่ทั้ง ๑๑ โครงการนี้ เรามีเจ้าภาพก็คือเจ้าของงานที่เสนอโครงการ ผมคิดว่า
ตามหลักการแล้ว คนที่เสนอโครงการถือว่าเป็นเจ้าภาพหลัก ใช่หรือไม่ เจ้าภาพหลักนั้ นจะต้องติดตาม
หรือโฟกัสงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตรงไหน ไม่ควรที่จะปล่อยให้ล่าช้าแบบนี้ ผมคิดว่านั่นหมายถึง
ประสิทธิภาพของเรา และเราเคยถูกมอบหมายในที่ประชุมว่าเราให้มีคณะกรรมการช่วยกันติดตาม       
ให้งานที่เราได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ถูกด าเนินการให้เสร็จสิ้น รวดเร็วด้วยดีมีประสิทธิภาพ เราเคยท า
อยู่ช่วงหนึ่งแต่บังเอิญเกิดโควิด 19 ที่ทุกวันพุธเรามาเจอกันได้รับค าชี้แจงและค าเร่งรัด ผมคิดว่านี้คือ
มาตรการ ๑ ที่เป็นไปได้ท่ีผมอยากน าเรียนท่านประธานสภาฯว่ามาตรการนี้ อยากให้เราได้ช่วยกันวันนี้เรา
รู้แล้วว่างานเราช้าแต่ตามหลักจริงๆแล้วเจ้าของงานจะต้องติดตาม ไม่ใช่ให้เราต้องมาตามกันอย่างนี้อีก 
ผมขอน าเรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของฝ่ายปฏิบัติครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ต่อไปเป็นโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /เชิญครับ 
นายพิศาล     ดีพร้อม      หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับส้าหรับผลการ
ประเมินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๑๔๙ โครงการ งบประมาณรวม 
๓๒๑,๓๖๒,๓๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ๔๘ โครงการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ซึ่งด้าเนินการไปบางส่วนแล้วแต่อาจจะยังไม่ครบเป้าหมาย ๒๓ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการจัดท้า       
ราคากลาง ๒๔ โครงการ ขั้นตอนขออนุมัติ ๒ โครงการ ในส่วนของโครงการที่ได้ด้าเนินการไปแล้ว และ
อยู่ในขั้นตอนทางพัสดุ ๑๒ โครงการ มีการยกเลิก ๖ โครงการและโครงการที่แล้วเสร็จจาก ๑๔๙ 
โครงการก็คือ ๓๔ โครงการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๒๒.๘๒% นะครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เพ่ิมขึ้นกว่าคราวที่แล้วเท่าไหร่ คือในการน้าเสนอข้อมูลนี้ขอให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่ามันเพ่ิมขึ้น    
มีบวกมีลบให้ด้วยว่าเพ่ิมเท่าไหร่ แต่ละข้ันตอน 
นายพิศาล     ดีพร้อม      หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ขออนุญาตที่จะน้าเสนอในรอบต่อไปครับ ขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ส่วนเรื่องเงินสะสม เชิญครับ 



 

 

๓๔ 
 
นายพิศาล     ดีพร้อม      หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ส้าหรับโครงการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ รอบท่ีแล้วมีการรายงานจะเป็น 
๙ ครั้ง แต่หลังจากที่ได้มีการประชุมสภาก่อนหน้านี้ คือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทางสภาเทศบาล    
ได้สรุปภาพรวมก็คือทางสภาเทศบาลได้มีการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมรวมทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง รวมโครงการ
ทั้งสิ้น ๒๖๙ โครงการ งบประมาณ ๓๙๖,๙๙๑,๘๗๑ บาท นี้คือในส่วนของโครงการ ในส่วนของครุภัณฑ์ 
ได้มีการอนุมัติทั้งสิ้น ๓๓ รายการงบประมาณ ๑๘๖,๘๙๙,๙๑๐ บาท รวมที่ทางสภาเทศบาลอนุมัติทั้ง 
๑๐ ครั้ง ทั้งในส่วนของโครงการและครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น ๕๘๓,๘๙๑,๗๘๑ บาท ส้าหรับผลการด้าเนินการ 
ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีได้มีการอนุมัติคือ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ในภาพรวมขออนุญาตสรุปสัดส่วนให้ทุกๆท่านได้
เห็นเนื่องจากว่าการอนุมัติครั้งที่ ๑๐ ที่ผ่านมาได้มีการเพ่ิมสัดส่วนโครงการที่เป็นเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง 
ท้าให้เห็นภาพกราฟตัวนี้เพ่ิมเติมก็คือไฟฟ้าแสงสว่างได้มีการอนุมัติมากที่สุดจากจ้านวนโครงการ ๒๖๙ 
โครงการ ไฟฟ้าแสงสว่างจะรวมทั้งสิ้น ๑๕๘ โครงการในส่วนของถนน คสล.และระบบระบายน้้า ๕๗ 
โครงการ ถนนที่เป็นพาราแอททรานซ์คอนกรีต ๓๓ โครงการ ไฟสัญญาณจราจร ๗ โครงการ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับปรับปรุงสาธารณะ ๗ โครงการ กล้องวงจรปิด ๒ โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒ โครงการ 
ป้ายอิเลคทรอนิคส์ ๑ โครงการ ป้ายชื่อถนน ๑ โครงการ และเตาเผาศพไร้มลพิษ ๑ โครงการครับ ท้าให้
เห็นภาพรวมของการอนุมัติของทางสภาเทศบาล ทั้ง ๑๐ ครั้งที่ผ่านมา ส้าหรับการด้าเนินโครงการที่
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๖๙ โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อยู่ในขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อม ๗๐ โครงการ การจัดท้าราคากลาง ๒๗ โครงการขออนุมัติโครงการ ๑๕ โครงการ ในขั้นตอน
ทางพัสดุ ๕๕ โครงการนี้อยู่ในขั้นตอนในระหว่างการก่อสร้างถึง ๔๓ โครงการ และมีโอกาสที่จะขยับไปใน
การส่งมอบงานต่อไป ซึ่งปัจจุบันสถานะอยู่ที่ ๕ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการยกเลิก ๒ โครงการ และแล้ว
เสร็จ ๙๕ โครงการจากทั้งสิ้น ๒๖๙ โครงการ โครงการแล้วเสร็จ ๙๕ โครงการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
๓๕.๓๑% ครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อยากเรียนให้ทราบเรื่องพระราชก้าหนดเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาท ที่ทางสภาก้าลังถกเถียงกันอยู่ 
เขาให้หนึ่งล้านล้านใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ๔,๕๐๐ ล้านบาทเป็นเรื่องค่าหมอ ค่าเวชภัณฑ์ทั่วไปอยู่กลุ่มที่
หนึ่ง กลุ่มที่สองกลุ่มเยียวยาของกระทรวงการคลังรายละ ๕,๐๐๐บาท ของกระทรวงเกษตร ประกันสังคม
เป็นต้น ตัวนั้น ๕๕๐,๐๐๐ ล้านบาท กลุ่มที่สามที่เก่ียวข้องกับเราคือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม จะมีอยู่ 
๔ กลุ่มย่อย ๓.๑ เป็นเรื่องของการค้าเศรษฐกิจ ๓.๒ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้้า ถนนต่างๆ ๓.๓ ๓.๔ 
เรื่องภายในการตลาด โครงการนี้ให้ด้าเนินการภายในปี ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จคือเสนอโครงการพิจารณา
อนุมัติต่างๆให้แล้วเสร็จ โดยมีระยะเวลาการด้าเนินการถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งหน่วยด้าเนินการทุก
หน่วยของส่วนภูมิภาค ผมก้าลังไล่ตรวจดูทั้งอ้าเภอดูให้เสนอขึ้นมา ส่วนสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้อง เสนอขึ้นไป ท่านลองดูแผนงานของท่านที่ ไปเข้ ากับตัวย่อยของ 
๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔ นี้ มีอะไรบ้างเราต้องเสนอไปให้หมด เช่นงบ ๔ แสนล้านแต่เราจะได้เท่าไหร่     



 

 

๓๕ 
 

ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ให้เสนอไปก่อน เพราะอย่างไรก็กู้มาแล้ว จึงอยากให้ทางเทศบาลขอเงินอุดหนุน
มาด้วย คือเสนอโครงการขึ้นไป ตัวนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ ท่านได้
ดูแลในส่วนของท้องถิ่น ส่วนท่านศุภสิทธิ์  กอเจริญยศ ได้รวบรวมดูแลในส่วนของภูมิภาคจะประชุมส่ง
จังหวัดภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพราะจะประชุม กบอ. กลั่นกรองวันที่ ๓ และประชุม กบจ. วันที่ 
๔ เพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกท่านอยากให้เห็นภาพรวม คือนอกจากจะมาใช้เงินของตัวเองและ
ประสิทธิภาพเท่าไหร่ อยากให้ดูตัวนั้นด้วย และอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ว่าท่านฝากมาเรื่องลานขวัญเมือง 
หรือการด้าเนินการอื่นๆก็ขอให้เร่งรัดด้วย นอกจากงบประมาณแล้วมีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกไหม
ครับ / เชิญท่านอ้าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตเพ่ิมเติมในที่ท่านประธานสภาฯ แจ้งในที่ประชุม สิ่งที่ ท่าน
ต้องเล็งคือถ้าจะขอเงินกู้ต้องเร่งคือมีเวลาท้าวันที่ ๓๐ , ๓๑ , ๑ เท่านั้น และส่งท้องถิ่นเพราะของท้องถิ่น 
ของเทศบาลถ้าขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดก็ต้องเข้า กบจ. ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งนัดจะประชุม
กันวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านผู้ว่าเข้าไปประชุมแล้วเขาพ่ึง Conference ได้แจ้งมาเมื่อวานนี้ใน
ประชุมประจ้าเดือน 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือ Conference พร้อมกัน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ท้องถิ่นจังหวัดก็ได้เข้าประชุม
พร้อมกัน ก็มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งท้องถิ่น คือปกครองรับผิดชอบประสานอ้าเภอ ท้องถิ่น
รับผิดชอบประสานท้องถิ่น คนละสายงานกัน ส่วนผมพอประชุมเสร็จผมก็จะไลน์แจ้งส่งทางอ้าเภอ 
ท้องถิ่นรอพิมพ์หนังสือหรืออย่างไร น่าจะมีไลน์เหมือนกันใช่หรือไม่ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตท่านปลัดอัมพลไปเอาเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลมาจากคลังก็ได้คะ ดิฉันจะส่งให้ ซึ่งเป็น
เรื่องหนึ่งที่ท่านต้องเร่งด่วนเพราะว่าเขาก้าหนดมาอย่างนั้น แต่ว่าในวิธีการปฏิบัตินี้ให้ท้าได้ถ้าได้รับการ
อนุมัติให้ท้าได้ถึงสิ้นปีงบประมาน ๖๔ แต่ตอนที่เร่งขอนี้ที่ท่านประธานบอกว่าอยากให้ขอว่ามันเป็นเงินกู้
ที่สามารถเปิดโอกาสให้ใช้ได้ จะได้ประหยัดงบประมาณของเราลงไป ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปขออนุญาต
กล่าวในเรื่องใช้จ่ายของเงินงบประมาณ  เราอนุมัติกันค่อนข้างเยอะมากขออนุญาตกล่าวในภาพรวม     
ทั้งเงินสะสมและเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี โดยภาพใหญ่ของ
ประเทศคือเขาจะก้าหนดเป้าในการใช้จ่าย เท่าท่ีจ้าได้ในส่วนของการใช้จ่ายลงทุนเราควรจะได้ที่ ๖๐ กว่า
เปอร์เซ็นต์แล้วของการใช้จ่าย แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเลยเพียงแค่ครึ่งเดียวเองส้าหรับงบปกติ งบปกติที่ก่อหนี้
ไปยังไม่เท่าไหร่เลยจึงเกรงว่าจะท้าไม่ทัน และเวลาที่เขาจะอนุมัติงบของท่านอาจจะกระทบในเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ พรบ. วินัยการเงินในการคลังเวลาที่จะอนุมัติเงินงบใหม่ เขาจะดูการใช้จ่ายงบเดิม ทีนี้ก็จะเป็น
ประเด็นของเรา เพราะว่ายังค้างอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ก็ขอฝากไว้ค่ะ 

 



 

 

๓๖ 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่องงบหนึ่งร้อยล้านล้านนี้ เขาให้เสนอไปคล้ายโปรเจคไอเดีย ถ้าเรามีแผนงานท้าอะไร ยังไม่ต้อง
เขียนแบบ ให้เอาแผนงานไปว่าท่านจะท้าอะไร ราคาเท่าไหร่ เสนอไปก่อนเพราะต้องผ่านกรรมการ
กลั่นกรอง และเข้ากระทรวงมหาดไทยซึ่งก็จะรวมส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นจะไปรวมกันอยู่ที่นั่น          
ส่วนท้องถิ่นก็จะรับผิดชอบของท้องถิ่น นอกนั้นอีก ๖ กรมไปรวมที่ปลัดกระทรวงก็จะไปรวมกันที่นั่นและ
จะเสนอต่อรัฐบาลในภาพรวม โดยที่เราไม่ต้องเขียนแบบให้เขียนแผนการท้างานเลย เงินจ้านวนสี่แสน
ล้านถ้าเฉลี่ยทั้งจังหวัดเอาตัวเลขกลมๆ ๘๐ จังหวัด ถ้าใช้จังหวัดละ ๑๐๐ ยอดจะได้ ๘,๐๐๐ ก็อยากฝาก
ทางเทศบาลเราให้รีบเสนอเลย มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกไหมครับ/  เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ก่อนที่จะปิดการประชุมได้ฟังถึงโอกาส วันนี้โอกาสงบประมาณ
เงินกู้ท่ีกล่าวถึงนี้ ผมคิดว่าเราจะท้าอย่างไร ถ้าพูดแล้วแต่เราไม่รีบปฏิบัติให้ทันถ้าพูดถึงแล้วโครงการที่เรา
มีโครงการปิ่นโตที่เรามีไว้เดิมๆแล้วเราไม่สามารถท้าได้เนื่องจากงบประมาณเราจ้ากัดและโครงการ
เหล่านั้น ถ้าเป็นไปได้ดูว่าจะตอบโจทย์ชาวบ้าน จะตอบโจทย์เทศบาลฯได้มากน้อยเพียงใดผมคิดว่าใน
ข้อจ้ากัดเวลาจะท้าอย่างไร เมื่อสักครู่นี้ผมได้ปรึกษากับท่านปลัดฯ ซึ่งท่านบริหารภายในท่านบอกว่าไม่
ทราบข่าว ผมคิดว่าเรื่องนี้อยากจะฝากนิดหนึ่ง ว่าเราต้องเป็นฝ่ายรุกแล้วไม่ต้องรอให้แจ้งมาถ้าเรารู้ว่าจะมี
เงินกู้เอามาให้เพ่ือการแก้ปัญหาตรงนี้ เราคงต้องหารือกับหัวหน้าส้านักต่างๆว่าจะท้าอะไร และ
ขณะเดียวกันทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ เราจะร่วมมือกันอย่างไร เพ่ือเอาโครงการต่างๆมาแก้ไขปัญหาต่อ
พ่ีน้องประชาชนให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้นี่คือโอกาส และประการที่เราคุยกันถึงปัญหาที่เกี่ ยวข้อง
กับพ่ีน้องประชาชนที่ท่านประธานสภาฯพูดถึงบ่อบ้าบัดน้้าเสียแห่งที่ ๒ นี้ เป็นไปได้ไหมครับที่เราน้าเสนอ
ตรงนี้ใช้งบประมาณนี้ก็เสนอไป ถ้าหากว่าได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนเราด้วย และอีกหลายๆ
เรื่อง การเยียวยา ที่เราจะขายความคิดให้กับทางฝ่ายรัฐบาลหรือผู้มีอ้านาจในการอนุมัติให้เห็นว่าการที่เรา
จะแก้ไขปัญหา หรือเยียวยาให้เกิดความสมบูรณ์ในการด้ารงชีวิตของพ่ีน้องประชาชน หลายเรื่องที่เราได้
ปรึกษากันอย่างเช่น ลานขวัญเมืองที่ท่านประธานได้กล่าวถึง เราจะดึงเข้ามาในโอกาสตรงนี้ได้ไหม 
อย่างไร หรือในเรื่องของการที่เราจะประสานกันโดยเร็ว ถ้าพวกเรามีความคิดต่างๆ ให้รวมเข้ามาปรึกษา
กันก่อน ผมเองก็เป็น กบจ.จังหวัดด้วย ถ้าหากว่าเป็นส่วนของทางเทศบาลเราที่จะตอบโจทย์ได้ เราก็ยินดี
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้เราได้รับโอกาสของงบประมาณครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านภพครับ 
นายภพ        ภูสมปอง      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯและสมาชิกทุกท่าน กระผมภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ในส่วนของโครงการเงินกู้แสนล้านหนึ่งล้านล้านบาทนี้ มีข้อเสนอว่า 

 



 

 

๓๗ 
 
ท่านควรจะเอาโครงการที่ท่านมีความพร้อมอยู่แล้วเสนอเข้าไปเลย ซึ่งไม่ต้องท้าขึ้นใหม่ ถ้าท้าขึ้นใหม่คิด
ว่าจะไม่ทันเพราะเราต้องส้ารวจ ออกแบบต่างๆ คือโครงการที่มีอยู่และไม่ต้องใช้เวลานาน โครงการที่ท่าน
เตรียมความพร้อมไว้แล้ว แต่ไม่ได้เสนอเข้าไปและเป็นโครงการที่ต้องท้าให้เสร็จภายใน ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ นี้ ไม่ใช่โครงการที่เสนอไปขนาดใหญ่แล้วท้าไม่เสร็จ อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติในการให้
งบประมาณ เอาโครงการที่พอเหมาะพอสมควรที่จะท้าให้เสร็จและเป็นประโยชน์กับชุมชนของแต่ละเขต 
และให้งบประมาณลงไปในทุกทุกเขต แต่ที่ส้าคัญต้องตอบโจทย์เรื่องเกี่ยวกับไวรัสโควิด ๑๙ ให้ได้ว่า
เกี่ยวข้องกันอย่างไร ได้ผลประโยชน์อย่างไรอย่างเรื่องฟ้ืนฟู เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งผมแนะน้าว่าควรใช้
โครงการที่มีอยู่ไม่ต้องไปท้าใหม่ ถ้าท้าใหม่ผมเกรงว่าจะไม่ทัน ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีหมดนั่นแหละเรื่องตลาด ผมรบกวนปริ้นออกมาจากเว็บเลยส้าหรับโครงการหนึ่งล้านล้านบาท 
ส่วนแบบฟอร์มอยู่ที่ส้านักงานจังหวัดและได้แจกไปหมดแล้วนะครับส้าหรับเรื่องงบประมาณ ตัวที่สอง   
ผมขอเรื่องแห่เทียนเราตั้งงบไว้ ๑๕ ล้าน ซึ่งกรรมการเขายกเลิกงานเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด ๑๙ 
แต่เราคนอุบลถ้าไม่มีเทียนพรรษาคือมันต้องมีกลิ่นไอ อนุรักษ์วัฒนธรรมไว้เราจะมีการตั้งโชว์และปรับปรุง 
เมืองเป็นถนนสายเทียน เป็นเมืองเทียน มีการจุดเทียนหน้าบ้านเหมือนโบราณซึ่งต้องมาปรึกษากันอีกที 
ว่าจะท้ากันอย่างไร คือเราจะคงอนุรักษ์ประเพณีเทียน แต่ไม่ใช่การแห่เทียน ไม่ต้องประกวดต้นเทียนแต่
เอาเทียนไปโชว์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีนะครับ เนื่องจากว่าผ้ากันฝนพระราชทานได้ส่งมาแล้ว เทียน
พระราชทานก็ส่งมาแล้ว ซึ่งตรงนี้เราจะปรึกษาเรื่องรายละเอียดอีกทีหนึ่งในกลุ่มย่อยเพราะเราเหลือเวลา
เดือนเดียว ซึ่งผมติดภารกิจค่อนข้างเยอะ ก้าลังแยกว่าจะท้าอะไรก่อนหลัง มีท่านใดมีค้าถามหรือข้อ
ซักถามอีกไหมถ้าไม่มีผมจะให้ท่านเลขาฯกล่าวรายงานการปิดประชุมครับ 
นายอัมพล    ทองพุ     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเรื่องปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ้าปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ีประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป มีก้าหนดไม่เกิน ๓๐ วันนั้น บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เสร็จสิ้นแล้ว
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ จึงปิดการประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

****** ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น***** 
 



 

 

๓๘ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

                                          
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
                                       เมื่อวันอังคารที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                                     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   
  ๔.๑  ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 

                                                 ประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
                                                 จ้านวน ๑ โครงการ (ส้านักการช่าง)  
                                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                                 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
                                          ๔.๒  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
                                                 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ส้านักการศึกษา) 
                                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
                                                 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
      ๔.๓   ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
                                                 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                                 วัดมหาวนาราม (ส้านักการศึกษา)  

                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                                 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

 
                                                 

 



 

 

๓๙ 
   

 
 
 

(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                       (นายอัมพล  ทองพุ) 
                                  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 

 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่.................................... 

 
 
 
 
       (ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
               (นายไพฑูรย์    พรหมสอน)                                  (นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์) 
        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 
 
                                       (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 
                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาล ..................................................................................................................... ........................ 
 

 
 

 
(นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 


