รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป# พ.ศ. 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห/องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี
.
ผู/มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายประไพ
นายไกรสิทธิ์
นายจันทร#เพ็ง
นางจําลอง
นางดารา
นายทอง
นายธนะสิทธิ์
นายปรีชาพล
น.ส.พิมพ#ใจ
นายภูริสิทธิ์
นายวัฒนชัย
นายสนิท
นางสุจิตรา
นายสุพล
นายแหลม
นายอนันต#
นายอัครเดช

ผู/เข/าร3วมประชุม
1. นายอิทธิพนธ#
2. นายกิตติกร
3. นายตระกูล
4. นายสุพจน#
5. นายสําเริง
6. นายประทีป
7. นายอาทิตย#
8. นายพิเชษฐ#
9. นายสุรศักดิ์
10. นางกนกอร
11. นายสุกฤต
12. น.ส.อุบลพรรณ
13. นางวัชรีวรรณ
14. นางสมุทร
15. นายณัฏฐกิตติ์
16. นางทองใส

มาสอน
พุฒธรรม
สุริยงค#
ตันสวัสดิ์
ป+ตตะกาศ
ธีระธรรม
จันทเขต
คนยัง
จันทะชุม
เวชประดิษฐ#
ทิพย#เลิศ
สุริยวิทยะ
คําพรหม
วิจารณรงค#
เพลิงภูเขียว
คําสุพรหม
แพ9งศรีสาร

ประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
และเลขานุการสภาเทศบาลนครอุดรธานี

ตรีวัฒนสุวรรณ
ทีฆธนานนท#
มณีกานนท#
วงศ#ใหญ9
สัมฤทธิ์
ดอกนารี
นามบุตร
ศรีวิไล
ภักดีไทย
ไชยมูล
สายจันทคาม
ศุภศิลป@
สนธิเทศ
ฤกษาภิรมย#
สิงห#คะนอง
สุวรรณสิงห#

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นิติกร ชํานาญการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหนAาสํานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองทะเบียนราษฎรฯ
ผอ.ส9วนบริหารการคลัง
- 2 -/17. นายศาศวัต...

-217.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายศาศวัต
นางจุฑาทิพย#
น.ส.วยุลี
นางจุราภัส
นางอนงค#
น.ส.นันทิยา
นางวันทะนา
นายบัญชา
พ.จ.อ.ธนภัทร
นางรัชตา

สนสายสิงห#
จันทรสา
หมอกไสย
รูปดี
มาศยคง
นันธิเสน
ฮวดหลี
โสรมรรค
เวยสาร
บุญเจริญ

ผอ.ส9วนพัฒนารายไดA
ผอ.ส9วนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.ส9วนบริหารการศึกษา
รก.ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ
รก.ผอ.กองสารสนเทศภาษีฯ
รก.ผอ.ส9วนส9งเสริมการศึกษา
หน.ฝJายบริหารงานทัว่ ไป กองวิชาการและแผนงาน
หน.ฝJายบริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัดเทศบาล
หน.งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล
จพง.ธุรการ กองวิชาการและแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา 14.04 น.
นายอาทิตย# นามบุตร
ปลัดเทศบาล
นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

- เชิญครับ ท9านประธาน.
- สวัสดีครับ ท9านผูAมีเกียรติทุกท9าน วันนี้เปMนการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปN พ.ศ. 2563
มีสมาชิกมาประชุม 17 ท9าน ครบองค#ประชุม ผมขอเป+ดการประชุม
ครับ.
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจAงใหAที่ประชุมทราบ
ดAวยผูAว9าราชการจังหวัดอุดรธานีไดAแจAงการขอลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาล
ของ นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ#ทอง และนายอรรถกร มาสาซAาย เปMนผลใหAพAนจาก
ตําแหน9งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต9วันที่ 31 ตุลาคม 2563
เปMนตAนไป ตามที่ไดAแจAงเวียนใหAสมาชิกทุกท9านทราบแลAวนั้น จึงทําใหA
ตําแหน9งรองประธานสภาเทศบาลว9างลงดAวย ซึ่งตามพระราชบัญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกA ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 12) พ.ศ. 2546
มาตรา 20 ตรี กําหนดว9า ในกรณีที่ตําแหน9งประธานสภาเทศบาล
หรือรองประธานสภาเทศบาลว9างลง เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ตามมาตรา
20 ทวิ ใหAสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหน9งที่ว9าง
ภายใน 15 วัน นับแต9วันที่ตาํ แหน9งว9างลง ประกอบกับตําแหน9งเลขานุการ
สภาฯ ว9างลง จึงไดAบรรจุการเลือกเลขานุการสภาฯ และรองประธานสภาฯ
ในระเบียบวาระที่ 3 และ 4 ตามลําดับนะครับ
- ระเบี ยบวาระที่ 2 เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุ มสภา
เทศบาลนครอุ ด รธานี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ 1 ประจํ า ปN
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 รายงานฉบับดังกล9าวไดA
ส9งใหAกับสมาชิกทุกท9านแลAวนะครับ มีสมาชิกท9านใดขอแกAไขอย9างไร
หรือไม9 ขอไดAโปรดยกมือครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ) ถAาไม9มีผมขอถามมติ
นะครับ สมาชิกท9านใดรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล9าว ขอไดAโปรด
ยกมื อ ครับ (มี ส มาชิ ก ยกมื อ 16 คน) มี ส มาชิ ก ยกมื อ 16 ท9 า น
เปMนอันว9าสภาฯ มีมติเปMนเอกฉันท#
- 3 -/มติที่ประชุม...

-3มติที่ประชุม

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ#
สมาชิกสภาเทศบาล

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปN พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน
2563 เปMนเอกฉันท#
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล
นครอุดรธานีแทนตําแหน9งที่ว9าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าดAวย
ขAอบังคับการประชุมสภาทAองถิ่น พ.ศ. 2547 แกAไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขAอ 18 ใหAสภาทAองถิ่น เลือกพนักงานหรือขAาราชการ
ส9วนทAองถิ่นขององค#กรปกครองส9วนทAองถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาทAองถิ่นนั้น
คนหนึ่งเปMนเลขานุการสภาทAองถิ่น ทั้งนี้ ใหAคํานึงถึงความรูAความสามารถ
อัน จะเปM น ประโยชน#ต9 อสภาทA องถิ่น โดยขAอ 13 ไดAบั ญ ญั ติ วิธีเลือ ก
เลขานุการสภาทAองถิ่น คือใหAนําความในขAอ 8 มาใชAโดยอนุโลม ขAอ 8
กําหนดว9า วิธีเลือกประธานสภาทAองถิ่น ใหAสมาชิกสภาทAองถิ่นแต9ละคน
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทAองถิ่นคนหนึง่ ที่ตนเห็นว9าสมควรใหAเปMนผูAดํารง
ตําแหน9งประธานสภาทAองถิ่น การเสนอนั้ น ตAองมีสมาชิกสภาทA องถิ่น
รับ รองไม9 นA อยกว9าสองคน โดยใหA สมาชิก สภาทA อ งถิ่น แต9ละคนมีสิ ท ธิ
รับรองไดAเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม9จํากัดจํานวนและใหAสมาชิกสภา
ทAองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล9านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผูAที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลAว ใหAประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต9อที่ประชุมสภาทAองถิ่น ผูAไดAคะแนนสูงสุดเปMนผูAไดAรับเลือก
ถAามีผูAไดAคะแนนสูงสุดเท9ากันหลายคน ใหAเลือกใหม9เฉพาะผูAที่ไดAคะแนน
สูงสุดนั้น โดยใชAวิธีเดิม ถAาผลการเลือกใหม9ปรากฏว9ายังมีผูAไดAคะแนน
สูงสุดเท9ากันอีก ใหAใชAวิธีจับสลาก เฉพาะผูAไดAคะแนนสูงสุดเท9ากัน ขAอ 14
ในการเลือกประธานสภาทAองถิ่น รองประธานสภาทAองถิ่น หรือเลขานุการ
สภาทAองถิ่น ถAามีการเสนอชื่อผูAสมควรไดAรับการแต9งตั้งเพียงตําแหน9งละ
หนึ่ งคน ใหA ถื อว9าผูA นั้ นไดA รับ เลื อก เพราะฉะนั้น ท9 านสมาชิก ท9านใด
เห็นควรจะเสนอชื่อบุคคลใดใหAดํารงตําแหน9งเลขานุการสภาฯ ขอไดAโปรด
ยกมือครับ เชิญท9านภูริสิทธิ์ฯ ครับ
- เรียนท9านประธานสภาฯ และท9านสมาชิกผูAทรงเกียรติทุกท9าน
กระผม นายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
เขต 3 ขอเสนอชื่อ นายอัครเดช แพ9งศรีสาร สมาชิกสภาเทศบาล
เปMนเลขานุการสภาเทศบาลนครอุดรธานีครับ
- ครับ ท9านภูริสิทธิ์ฯ ไดAเสนอชื่อ ท9านอัครเดช แพ9งศรีสาร
เปMนเลขานุการสภาฯ กระผมขอผูAรับรองครับ (มีสมาชิกยกมือ 5 คน)
มีผูAรับรองถูกตAองนะครับ มีสมาชิกท9านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม9
ครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ) ไม9มีนะครับ ซึ่งเปMนไปตามระเบียบที่กาํ หนดไวA
ถAามีผูAถูกเสนอชื่อเพียงบุคคลเดียวถือว9าสภาฯ แห9งนี้เลือกท9านอัครเดชฯ
เปMนเลขานุการสภาเทศบาลนครอุดรธานี ขอแสดงความยินดีดAวยครับ
ขอเชิญท9านเลขานุการสภาฯ มาปฏิบัติหนAาที่ และกล9าวอะไรสักเล็กนAอย
ครับ
- 4 -/นายอัครเดช...

-4นายอัครเดช แพ9งศรีสาร
เลขานุการสภาเทศบาล

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายอัครเดช แพ9งศรีสาร
เลขานุการสภาเทศบาล

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายสนิท สุริยวิทยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท9านประธานสภาฯ ก9อนอื่นตAองขอขอบคุณท9านสมาชิก
ทุกท9านที่ไวAวางใจใหAผมมาปฏิบัตินAาที่เลขานุการสภาเทศบาลนครอุดรธานี
และขออนุญาตท9านประธานสภาฯ เชิญท9านอาทิตย# นามบุตร ปลัดเทศบาล
นครอุดรธานี และท9านอุบลพรรณ ศุภศิลป@ ผูAอํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน มาปฏิบัติหนAาที่ผูAช9วยเลขานุการสภาฯ ครับ
- อนุญาตครับ เชิญครับ
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาล
นครอุดรธานีแทนตําแหน9งที่ว9าง เชิญท9านเลขาฯ อธิบายขั้นตอนและวิธีเลือก
รองประธานสภาฯ ครับ
- ขั้นตอนและวิธีการเลือกตําแหน9งรองประธานสภาเทศบาลมีดังนี้
ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าดAวยขAอบังคับการประชุมสภา
ทAองถิ่น พ.ศ. 2547 แกAไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขAอ 12
วิธีเลือกรองประธานสภาทAองถิ่น ใหAนําความในขAอ 8 มาใชAบังคับโดยอนุโลม
ขAอ 8 กําหนดไวAว9า “วิธีเลือกประธานสภาทAองถิ่น ใหAสมาชิกสภาทAองถิ่น
แต9ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทAองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว9าสมควรใหAเปMน
ผูAดํารงตําแหน9งประธานสภาทAองถิ่น การเสนอนั้นตAองมีสมาชิกสภาทAองถิ่น
รับรองไม9นAอยกว9าสองคน โดยใหAสมาชิกสภาทAองถิ่นแต9ละคนมีสิทธิรับรอง
ไดAเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม9จํากัดจํานวน และใหAสมาชิกสภาทAองถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล9านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูAที่ถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลAวใหAประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต9อที่ประชุมสภาทAองถิ่น ผูAไดAคะแนนสูงสุดเปMนผูAไดAรับเลือก...”
ขAอ 14 กําหนดไวAว9า “ในการเลือกประธานสภาทAองถิ่น รองประธานสภา
ทAองถิ่น หรือเลขานุการสภาทAองถิ่น ถAามีการเสนอชื่อผูAสมควรไดAรับการ
แต9งตั้งเพียงตําแหน9งละหนึ่งคน ใหAถือว9าผูAนั้นไดAรับเลือก” และขAอ 11
วรรคสาม กําหนดไวAว9า “ใหAประธานสภาทAองถิ่นรายงานผลการเลือก
รองประธานสภาทAองถิ่นเสนอต9อผูAว9าราชการจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต9
วันเลือก” ครับ
- ขอบคุณครับ เลขานุการสภาฯ ไดAชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ
เลือกรองประธานสภาเทศบาลแลAวนะครับ ขอเรียนเชิญสมาชิกเสนอชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลผูAสมควรไดAรับการแต9งตั้งเปMนรองประธานสภาเทศบาล
ครับ (สมาชิกยกมือ) เชิญท9านสนิทฯ ครับ
- เรียนท9านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
กระผม นายสนิท สุริยวิทยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 3
ขอเสนอชื่อ นายแหลม เพลิงภูเขียว เปMนรองประธานสภาเทศบาลนคร
อุดรธานีครับ
- 5 -/นายประไพ...

-5นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

- กระผมขอผูAรับรองครับ (มีสมาชิกยกมือ 6 คน) มีผูAรับรอง
6 ท9าน ถูกตAองนะครับ มีสมาชิกท9านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือไม9
ถAามีขอเชิญครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ) ไม9มีนะครับ เนื่องจากมีผูAเสนอชื่อ
เพี ยงคนเดียว จึงถือไดAว9า นายแหลม เพลิงภู เขียว ไดA รับ เลือกเปM น
รองประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี และจะไดAเสนอผูAว9าราชการจังหวัด
ไดAพิจารณาลงนามแต9งตั้งเปMนรองประธานสภาเทศบาลตามระเบียบฯ ต9อไป
มติที่ประชุม
- นายแหลม เพลิงภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลไดAรับเลือกเปMน
รองประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี เปMนเอกฉันท#
นายประไพ มาสอน
- ระเบี ยบวาระที่ 5 ญั ต ติที่ 87 เรื่อ ง ขออนุ มั ติโอนเงิน
งบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ9าย
ประธานสภาเทศบาล
เปMนรายการใหม9 เพื่อจ9ายเปMน เงินสมทบค9าจัดซื้อครุภัณฑ#ยานพาหนะ
และขนส9ง รายการรถยนต#บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคัดแยกขยะอันตราย
ชนิด 6 ลAอ เชิญท9านนายกฯ ครับ
นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ
- เรียนท9 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี กระผม นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ9ายเปMน รายการใหม9 เพื่อจ9ายเปMน เงิน สมทบค9า
จัดซื้อครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส9ง รายการรถยนต#บรรทุกขยะมูลฝอย
แบบคัดแยกขยะอันตราย ชนิด 6 ลAอ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ9ายเปMน รายการใหม9 เพื่อจ9ายเปMน เงิน สมทบค9า
จัดซื้อครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส9ง รายการรถยนต#บรรทุกขยะมูลฝอย
แบบคั ด แยกขยะอั น ตราย ชนิ ด 6 ลA อ จํ า นวน 2 คั น คั น ละ
200,000 บาท เปMนเงินจํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถAวน)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทAายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ไดAรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส9ง
รายการรถยนต#บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคัดแยกขยะอันตราย ชนิด 6 ลAอ
จํานวน 2 คัน งบประมาณรวม 4,800,000 บาท (สี่ลAานแปดแสนบาทถA ว น) นั้ น แต9เนื่ อ งจากสํ านั กงบประมาณไดA ตั ด ลดงบประมาณ
ครุภัณฑ#ดังกล9าวลง คันละ 200,000 บาท รวม 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถAวน) ทําใหAมีงบประมาณไม9เพียงพอต9อการดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ#ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เปMนรายการเดิมที่เทศบาล
นครอุดรธานีข อไป ดังนั้น เพื่ อใหAไดAรถยนต#บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
คัดแยกขยะอัน ตราย ชนิด 6 ลAอ มาใชAในการคัด แยกขยะอันตราย
ซึ่งปXจจุบันมีขยะอันตรายเพิ่มขึ้นมากมายหลายชนิด และเปMนการเพิ่ม
- 6 -/ซึง่ ปXจจุบนั ...
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นายกิตติกร ทีฆธนานนท#
รองนายกเทศมนตรี

ซึ่งปXจจุบันมีขยะอัน ตรายเพิ่มขึ้นมากมายหลายชนิด และเปMนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะใหAมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงมีความ
จําเปMนตAองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ9ายเปMน รายการใหม9 เพื่อจ9ายเปMน เงิน สมทบค9า
จัดซื้อครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส9ง รายการรถยนต#บรรทุกขยะมูลฝอย
แบบคั ด แยกขยะอั น ตราย ชนิ ด 6 ลA อ จํ า นวน 2 คั น คั น ละ
200,000 บาท เปMนเงินจํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถAวน)
ทั้งนี้ การโอนเงิน งบประมาณรายจ9ายในหมวดค9าครุภัณ ฑ#ห มวดที่ดิน
และสิ่งก9อสรAาง ที่ทําใหAลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ9ายเปMนรายการใหม9 ใหAเปMนอํานาจอนุมัติของสภาทAองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว9าดAวยวิธีการงบประมาณขององค#กรปกครองส9วน
ทAองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขAอ 27
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อตั้ งจ9 ายเปM นรายการใหม9 เพื่ อจ9ายเปM น
เงินสมทบค9าจัดซื้อครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส9ง รายการรถยนต#บรรทุก
ขยะมู ลฝอยแบบคัดแยกขยะอั นตราย ชนิ ด 6 ลA อ ต9 อ สภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาต9อไป
- ผูAบริหารไดAเสนอญัตติต9อสภาฯ แลAวนะครับ มีสมาชิกท9านใด
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9 ขอไดAโปรดยกมือครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม9มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว
ขอไดAโปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 15 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
15 ท9าน เปMนอันว9าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปMนเอกฉันท#
- อนุ มัติ ใหA โอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปN งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ9ายเปMนรายการใหม9 เพื่อจ9ายเปMน เงินสมทบค9า
จัดซื้อครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส9ง รายการรถยนต#บรรทุกขยะมูลฝอย
แบบคัดแยกขยะอันตราย ชนิด 6 ลAอ เปMนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม9ไดAอยู9ในที่ประชุม
- ระเบี ย บวาระที่ 6 ญั ต ติ ที่ 88 เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ กA ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.
2564 หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#การเกษตร รายการเครื่อง
ผลิตปุYยหมักและกZาซชีวภาพ เชิญท9านผูAบริหาร เชิญท9านรองกิตติกรฯ
ครับ
- เรียนท9 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายกิตติกร ทีฆธนานนท# รองนายกเทศมนตรี
ไดAรับมอบจากท9านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติแกAไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวด
ค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภั ณ ฑ#การเกษตร รายการเครื่องผลิต ปุYยหมัก
และกZาซชีวภาพ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
- 7 -/หลักการ...
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หลักการ
ขออนุ มั ติ แ กA ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ9 า ย
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#
การเกษตร รายการเครื่องผลิตปุYยหมักและกZาซชีวภาพ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารทAายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ไดAตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปN งบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลAอม ไดAรับจัด สรรงบประมาณรายจ9ายตามแผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล หมวดค9 า ครุ ภั ณ ฑ#
ประเภทครุภัณฑ#การเกษตร รายการเครื่องผลิตปุYยหมักและกZาซชีวภาพ
จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 2,000,000 บาท (สองลAานบาทถAวน)
นั้น แต9เนื่องจากจํานวนครุภัณฑ#มีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อใหAการ
ปฏิบัติเปMนไปดAวยความถูกตAองตามระเบียบที่กําหนด และใหAไดAจํานวน
เครื่องผลิตปุYยหมักและกZาซชีวภาพตามตAองการ จึงมีความจําเปMนตAอง
ขออนุ มัติแ กAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แ จงงบประมาณรายการดั งกล9าวจาก
จํานวน 1 เครื่อง เปMนจํานวน 2 เครื่อง ทั้งนี้ การแกAไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ9ายในหมวดค9าครุภัณฑ# ที่ดินและสิ่งก9อสรAาง
ที่ทําใหAลักษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก9อสรAาง ใหAเปMนอํานาจอนุมัติของสภาทAองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว9าดAวยวิธีการงบประมาณขององค#กรปกครองส9วนทAองถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขAอ 29
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภท
ครุภัณฑ#การเกษตร รายการเครื่องผลิตปุYยหมักและกZาซชีวภาพ ต9อสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณาต9อไป
- ผูAบริหารไดAเสนอญัตติต9อสภาฯ แลAวนะครับ มีสมาชิกท9านใด
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9 ขอไดAโปรดยกมือครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม9มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว
ขอไดAโปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 15 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
15 ท9าน เปMนอันว9าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปMนเอกฉันท#
- อนุ มั ติ ใหA แ กA ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ9 า ย
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#
การเกษตร รายการเครื่องผลิตปุYยหมักและกZาซชีวภาพ เปMนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม9ไดAอยู9ในที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติที่ 89 เรื่อง รายงานการประกาศ
ใชA แ ผนพั ฒ นาทA อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่
3/2563 และแผนพั ฒ นาทA อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 เชิญท9านผูAบริหาร เชิญท9านรองตระกูลฯ
ครับ
- 8 -/นายตระกูล...

-8นายตระกูล มณีกานนท#
รองนายกเทศมนตรี

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

- เรียนท9 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายตระกูล มณีกานนท# รองนายกเทศมนตรี
ไดAรับมอบจากท9านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติรายงานการประกาศใชA
แผนพัฒนาทAองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
และแผนพัฒนาทAองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
2/2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
รายงานการประกาศใชAแผนพัฒนาทAองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เพิ่ มเติม ครั้งที่ 3/2563 และแผนพัฒ นาทA องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบทAายญัตตินี้
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าดAวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค#กรปกครองส9ว นทAองถิ่น พ.ศ. 2548 ขAอ 24 กําหนดใหA
ผูAบริห ารทAองถิ่น ประกาศใชAแผนพัฒ นาที่อนุมัติแ ลAว และนําไปปฏิบั ติ
รวมทั้งแจAงสภาทAองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
องค#การบริหารส9วนจังหวัด อําเภอ หน9วยงานที่เกี่ยวขAอง
เทศบาลนครอุดรธานีไดAดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทAองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 และแผนพัฒนา
ทAองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
เพื่อใหAครอบคลุมการพัฒนาทAองถิ่น โดยนําโครงการไปสู9จุดมุ9งหมายการ
พัฒนาที่ชัดเจน สอดคลAองกับสภาพปXญหาความตAองการของประชาชน
ในทAองถิ่นและมุ9งหวังใหAเกิดประโยชน#สุขแก9ประชาชนเปMนสําคัญ โดยไดA
ประกาศใชAแผนพัฒนาทAองถิ่นดังกล9าว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ดั งนั้ น เพื่ อ ใหA ก ารปฏิ บั ติ เปM น ไปตามระเบี ยบฯ ที่ กํ าหนด
จึงขอรายงานการประกาศใชAแผนพัฒนาทAองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 และแผนพัฒนาทAองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ต9อสภาเทศบาลเพื่อทราบ
ต9อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดAที่ www.udoncity.go.th
- ผูAบริหารไดAเสนอญัตติต9อสภาฯ แลAวนะครับ มีสมาชิกท9านใด
จะอภิ ปรายอย9างไรหรือไม9 ข อไดAโปรดยกมือครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ )
ไม9 มี น ะครับ จึ งขอรายงานการประกาศใชAแ ผนพั ฒ นาทA อ งถิ่ น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 และแผนพัฒนาทAองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ต9อสภาเทศบาล
มาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับ
- ระเบี ยบวาระที่ 8 ญั ต ติที่ 90 เรื่อ ง ขออนุ มั ติโอนเงิน
งบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ9าย
เปM น รายการใหม9 หมวดค9 า ครุภั ณ ฑ# ประเภทครุ ภั ณ ฑ# ค อมพิ ว เตอร#
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เชิญท9านผูAบริหาร เชิญท9าน
รองสุพจน#ฯ ครับ
- 9 -/นายสุพจน#...

-9นายสุพจน# วงศ#ใหญ9
รองนายกเทศมนตรี

- เรียนท9านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุดรธานี กระผม นายสุพจน# วงศ#ใหญ9 รองนายกเทศมนตรีไดAรับมอบ
จากท9านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ9ายเปMนรายการใหม9 หมวด
ค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# แผนงานบริห ารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน ทั้งสิ้น 36,300 บาท (สามหมื่น หกพั น สามรAอยบาทถAวน) เพื่อไปตั้งจ9ายเปMน รายการใหม9 หมวดค9าครุภัณ ฑ#
ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทAายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ไดAตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักปลัดเทศบาล ไดAรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ9ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
หมวดค9 าครุภั ณ ฑ# ประเภทครุภั ณ ฑ# ค อมพิ ว เตอร# นั้ น แต9 เนื่ องจาก
เทศบาลนครอุดรธานี ไดAรับโอนนายพิเชษฐ# ศรีวิไล ตําแหน9ง ปลัดเทศบาล
ตําบลเพ็ญ มาดํารงตําแหน9ง รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต9วันที่
2 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งในการปฏิบัติหนAาที่ดังกล9าว จําเปMนตAองมี
ครุภัณฑ#เครื่องมือเครื่องใชAสําหรับปฏิบัติงาน ดังนั้น สํานักปลัดเทศบาล
มี ค วามจํ า เปM น ตA อ งดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ# ค อมพิ ว เตอร# จํ า นวน
4 รายการ รวมเปM น เงิ น ทั้ งสิ้ น 36,300 บาท (สามหมื่ น หกพั น สามรAอยบาทถAวน) ซึ่งหน9วยงานไม9ไดAตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไวA เพื่อใหA
การปฏิ บั ติ เปM น ไปดA ว ยความถูก ตAองตามระเบี ยบที่ กําหนด จึงมีค วาม
จําเปMนตAองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ9ายเปMนรายการใหม9 ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ9 า ยในหมวดค9 า ครุ ภั ณ ฑ# ที่ ดิ น และสิ่ ง ก9 อ สรA า ง ที่ ทํ า ใหA ลั ก ษณะ
ปริม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ยนหรือ โอนไปตั้ งจ9ายเปM น รายการใหม9 ใหA เปM น
อํานาจอนุมัติของสภาทAองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าดAวย
วิธีการงบประมาณขององค#กรปกครองส9วนทAองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4
ขAอ 27
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค9 า ครุ ภั ณ ฑ# ประเภทครุ ภั ณ ฑ#
คอมพิวเตอร# แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ต9อสภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาต9อไป
- 10 -/นายประไพ...

- 10 นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

- ผูAบริหารไดAเสนอญัตติต9อสภาฯ แลAวนะครับ มีสมาชิกท9านใด
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9 ขอไดAโปรดยกมือครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม9มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว
ขอไดAโปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 15 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
15 ท9าน เปMนอันว9าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปMนเอกฉันท#
มติที่ประชุม
- อนุ มัติ ใหA โอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปN งบประมาณ
พ.ศ. 2564 หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เปMนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม9ไดAอยู9ในที่ประชุม
นายประไพ มาสอน
- ระเบี ยบวาระที่ 9 ญั ต ติที่ 91 เรื่อ ง ขออนุ มั ติโอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล
และแกAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ
พ.ศ. 2564 หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส9ง
เชิญท9านผูAบริหาร เชิญท9านนายกฯ ครับ
นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ
- เรียนท9 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี กระผม นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแกAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภท
ครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส9ง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินและแกAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ9 า ย ประจํ า ปN ง บประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค9 า ครุ ภั ณ ฑ#
ประเภทครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส9ง รายการรถจักรยานยนต# ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร#อัตโนมัติ งบประมาณรายจ9ายเฉพาะการ สถานี
ขนส9 งผูA โดยสารจังหวั ด อุ ด รธานี แห9 งที่ 1 รายละเอี ยดปรากฏตาม
เอกสารแนบทAายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่ สถานี ข นส9 ง ผูA โ ดยสารจั ง หวั ด อุ ด รธานี แห9 ง ที่ 1
ไดA รับ จั ด สรรงบประมาณในการจั ด ซื้อ ครุภั ณ ฑ# ยานพาหนะและขนส9 ง
รายการรถจักรยานยนต# ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร#อัตโนมัติ จํานวน
1 คัน เพื่อภารกิจในการจัดเก็บเงินรายไดA ค9าธรรมเนียมการจอดรถ
ประจําทาง ค9าจอดยานยนต# และนําส9งเงิน ธนาคาร ซึ่งสถานีข นส9ง
ผูAโดยสารจังหวัดอุดรธานี แห9งที่ 1 มีความจําเปMนตAองใชAรถจักรยานยนต#
จํานวน 2 คัน แต9สถานี ข นส9งผูAโดยสารจังหวัด อุด รธานี แห9 งที่ 1
ไดAรับจัดสรรเพียง 1 คัน ทําใหAไม9เพียงพอต9อการปฏิบัติงาน ประกอบกับ
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของรายการดั งกล9 า วมี ค วามคลาดเคลื่ อ น ดั งนั้ น
เพื่อใหAการปฏิบัติเปMนไปดAวยความถูกตAองตามระเบียบที่กําหนด จึงมีความ
จําเปMนตAองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย หมวดค9าครุภัณฑ#
- 11 -/จําเปMนตAองขออนุมตั ิ...
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นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายกิตติกร ทีฆธนานนท#
รองนายกเทศมนตรี

จํา เปM น ตA อ งขออนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ9 าย หมวดค9 า ครุภั ณ ฑ#
ประเภทครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส9ง จํานวนเงินทั้งสิ้น 57,500 บาท
(หA า หมื่ น เจ็ ด พั น หA า รA อ ยบาทถA ว น) และแกA ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค9 า
ครุภัณ ฑ# ประเภทครุภัณ ฑ# ยานพาหนะและขนส9ง ทั้งนี้ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ9ายในหมวดค9าครุภัณฑ# ที่ดินและสิ่งก9อสรAาง ที่ทําใหA
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ9ายเปMนรายการใหม9
และการแกA ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ9 ายในหมวดค9 า
ครุ ภั ณ ฑ# ที่ ดิ น และสิ่ งก9 อ สรAา ง ที่ ทํ าใหA ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ
เปลี่ ยน หรือ เปลี่ ยนแปลงสถานที่ ก9 อสรAาง ใหA เปM น อํานาจอนุ มั ติข อง
สภาทAองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าดAวยวิธีการงบประมาณ
ขององค#ก รปกครองส9 วนทA อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขA อ 27
และขAอ 29 ตามลําดับ
จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและแกAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค9าครุภัณฑ#
ประเภทครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส9ง ต9อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา
ต9อไป
- ผูAบริหารไดAเสนอญัตติต9อสภาฯ แลAวนะครับ มีสมาชิกท9านใด
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9 ขอไดAโปรดยกมือครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม9มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว
ขอไดAโปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 15 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
15 ท9าน เปMนอันว9าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปMนเอกฉันท#
- อนุมัติใหAโอนเงินและแกAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภท
ครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส9ง เปMนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม9ไดAอยู9ในที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติที่ 92 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ9ายเปMน
รายการใหม9 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค9า
ครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# จํานวน 4 รายการ เชิญท9าน
ผูAบริหาร เชิญท9านรองกิตติกรฯ ครับ
- เรียนท9 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายกิตติกร ทีฆธนานนท# รองนายกเทศมนตรีไดAรับ
มอบจากท9านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ9ายเปMนรายการใหม9
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภท
ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# จํานวน 4 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
- 12 -/หลักการ...

- 12 หลักการ
ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปN งบประมาณ
พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดลAานหAาแสนบาทถAวน)
ไปตั้งจ9ายเปMนรายการใหม9 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
หมวดค9าครุภั ณฑ# ประเภทครุภัณฑ#คอมพิ วเตอร# จํานวน 4 รายการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบทAายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครอุดรธานีไดAประกาศใชAแผนกรอบอัตรากําลัง
3 ปN (ปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ลงวันที่ 30 กันยายน
2563 ตามมติ ก.ท.จ. อุ ด รธานี ครั้ ง ที่ 9/2563 ลงวั นที่ 28
กั นยายน 2563 ซึ่ งมี ผลตั้ งแต9 วั นที่ 1 ตุ ลาคม 2563 เปM นตA นมา
เนื่องจากการตั้งงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานสารสนเทศภูมิศาสตร#ไดAรับอนุมัติงบประมาณและตั้งงบประมาณไวAใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ดังนั้น เพื่อใหAงาน
สารสนเทศภูมศิ าสตร#สามารถดําเนินงานตามภารกิจใหAบรรลุตามวัตถุประสงค#
ที่ตั้งไวA จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อ ไปตั้งจ9ายเปMน รายการใหม9 ในแผนงานบริห ารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง หมวดค9าครุภัณ ฑ# ประเภทครุภัณ ฑ#คอมพิวเตอร#
จํานวน 4 รายการ คือ 1) ระบบเครือข9ายคอมพิวเตอร#พรAอมติดตั้ง
อาคารสํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี จํานวนเงิน 2,500,000 บาท
(สองลAานหAาแสนบาทถAวน) 2) ระบบคลาวด#คอมพิวเตอร# (Private Cloud)
พรA อ มติ ด ตั้ ง อาคารสํ า นั ก งานเทศบาลนครอุ ด รธานี จํ า นวนเงิ น
4,000,000 บาท (สี่ลAานบาทถAวน) 3) ระบบกลAองวงจรป+ด (CCTV)
และอุ ป กรณ# พ รA อ มติ ด ตั้ ง บริ เวณสวนสาธารณะวั ง มั จ ฉา หนองบั ว
จํานวนเงิน 500,000 บาท (หAาแสนบาทถAวน) และ 4) ระบบกลAอง
วงจรป+ด (CCTV) และอุปกรณ#พรAอมติดตัง้ บริเวณสวนสาธารณะหนองสิม
จํานวนเงิน 500,000 บาท (หAาแสนบาทถAวน) รวมเปMนเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 7,500,000 บาท (เจ็ดลAานหAาแสนบาทถAวน) ทั้งนี้ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ9ายในหมวดค9าครุภัณฑ# ที่ดินและสิ่งก9อสรAาง ที่ทําใหA
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ9ายเปMนรายการใหม9
ใหAเปMนอํานาจอนุมัติของสภาทAองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว9าดAวยวิธีการงบประมาณขององค#กรปกครองส9วนทAองถิ่น พ.ศ. 2541
หมวด 4 ขAอ 27
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ9าย ประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ งจ9ายเปM น รายการใหม9 แผนงานบริห าร
งานทั่วไป งานบริห ารงานคลัง หมวดค9 าครุภัณ ฑ# ประเภทครุภั ณ ฑ#
คอมพิวเตอร# ต9อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต9อไป
- 13 -/นายประไพ...

- 13 นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายตระกูล มณีกานนท#
รองนายกเทศมนตรี

- ผูAบริหารไดAเสนอญัตติต9อสภาฯ แลAวนะครับ มีสมาชิกท9านใด
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9 ขอไดAโปรดยกมือครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม9มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว
ขอไดAโปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 15 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
15 ท9าน เปMนอันว9าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปMนเอกฉันท#
- อนุมัติใหAโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปตั้ งจ9า ยเปM น รายการใหม9 แผนงานบริห ารงานทั่ วไป
งานบริหารงานคลัง หมวดค9าครุภัณ ฑ# ประเภทครุภัณ ฑ#คอมพิวเตอร#
เปMนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม9ไดAอยู9ในที่ประชุม
- ระเบี ย บวาระที่ 11 ญั ต ติ ที่ 93 เรื่อ ง ขออนุ มั ติ แ กA ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.
2564 หมวดค9 าครุภัณ ฑ# ประเภทครุภั ณ ฑ#สํานักงาน รายการฉาก
กั้นหAอง แบบครึ่งทึบกระจกใส เชิญท9านผูAบริหาร เชิญท9านรองตระกูลฯ
ครับ
- เรียนท9 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายตระกูล มณีกานนท# รองนายกเทศมนตรีไดAรับ
มอบจากท9านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติแ กAไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวด
ค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#สํานักงาน รายการฉากกั้นหAอง แบบครึ่งทึบ
กระจกใส โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติ แ กA ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ9 า ย
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#
สํานั กงาน รายการฉากกั้น หA อง แบบครึ่งทึบ กระจกใส รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบทAายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่ เทศบาลนครอุด รธานี ไดAต ราเทศบั ญ ญั ติงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักการช9าง ไดAรับการ
จัดสรรงบประมาณในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภท
ครุภัณฑ#สํานักงาน รายการฉากกั้นหAอง แบบครึ่งทึบกระจกใส จํานวน
3 ชุด จํานวนเงิน 65,000 บาท (หกหมื่ น หAาพั น บาทถA วน) นั้ น
แต9เนื่องจาก จํานวนครุภัณฑ#มีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อใหAการ
ปฏิบัติเปMนไปดAวยความถูกตAองตามระเบียบที่กําหนด และใหAไดAจํานวน
ฉากกั้นหAอง แบบครึ่งทึบกระจกใส ตามตAองการ จึงมีความจําเปMนตAอง
ขออนุมัติแกAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการดังกล9าว จากจํานวน
- 14 -/ขออนุมัตแิ กAไข...
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นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายสุพจน# วงศ#ใหญ9
รองนายกเทศมนตรี

ขออนุมัติแกAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการดังกล9าว จากจํานวน
3 ชุ ด เปM น จํ า นวน 5 ชุ ด ทั้ งนี้ การแกA ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ9ายในหมวดค9าครุภัณฑ# ที่ดินและสิ่งก9อสรAาง ที่ทําใหA
ลักษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก9อสรAาง
ใหAเปMนอํานาจอนุมัติของสภาทAองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว9าดAวยวิธีการงบประมาณขององค#กรปกครองส9วนทAองถิ่น พ.ศ. 2541
หมวด 4 ขAอ 29
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภท
ครุภัณฑ#สํานักงาน รายการฉากกั้นหAอง แบบครึ่งทึบกระจกใส ต9อสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณาต9อไป
- ผูAบริหารไดAเสนอญัตติต9อสภาฯ แลAวนะครับ มีสมาชิกท9านใด
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9 ขอไดAโปรดยกมือครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม9มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว
ขอไดAโปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 15 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
15 ท9าน เปMนอันว9าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปMนเอกฉันท#
- อนุ มั ติ ใหA แ กA ไขเปลี่ ย นแปลงคํ าชี้ แ จงงบประมาณรายจ9 า ย
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#
สํานักงาน รายการฉากกั้นหAอง แบบครึ่งทึบกระจกใส เปMนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม9ไดAอยู9ในที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติที่ 94 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ9ายเปMน
รายการใหม9 แผนงานการศึกษา งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค9 าที่ ดิ น และสิ่ งก9 อ สรAาง ประเภทค9 าก9 อ สรAางสิ่ งสาธารณู ป โภค
เชิญท9านผูAบริหาร เชิญท9านรองสุพจน#ฯ ครับ
- เรียนท9 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายสุพจน# วงศ#ใหญ9 รองนายกเทศมนตรีไดAรับ
มอบจากท9านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ9ายเปMนรายการใหม9
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค9าที่ดิน
และสิ่งก9อสรAาง ประเภทค9าก9อสรAางสิ่งสาธารณู ปโภค โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ9ายเปMนรายการใหม9 แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค9าที่ดินและสิ่งก9อสรAาง ประเภทค9าก9อสรAาง
สิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบทAายญัตตินี้
- 15 -/เหตุผล...
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นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ไดAตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักการศึกษา ไดAรับ
จัด สรรงบประมาณรายจ9ายตามแผนงานการศึกษา งานบริห ารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค9าที่ดินและสิ่งก9อสรAาง ประเภทค9าก9อสรAาง
สิ่งสาธารณูปโภค นั้น เนื่องจากสํานักการศึกษาจะดําเนินการก9อสรAาง
อาคารอเนกประสงค#โรงเรียนเทศบาล 2 มุข มนตรี เปMน จํานวนเงิน
6,180,000 บาท (หกลAานหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถAวน) และก9อสรAาง
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หAองเรียน โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ# เปMน จํานวนเงิน 4,035,200 บาท (สี่ลAานสามหมื่น หAาพันสองรAอยบาทถAวน) รวมเปMนจํานวนเงินทั้งสิ้น 10,215,200 บาท
(สิบลAานสองแสนหนึ่งหมื่นหAาพันสองรAอยบาทถAวน) ซึ่งหน9วยงานไม9ไดA
ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไวA เพื่อใหAการปฏิบัติเปMนไปดAวยความถูกตAอง
ตามระเบียบที่กําหนด จึงมีความจําเปMนตAองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายการดังกล9าว ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ9ายในหมวดครุภัณฑ#
ที่ดินและสิ่งก9อสรAาง ที่ทําใหAลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ9 ายเปM น รายการใหม9 ใหA เปM น อํานาจอนุ มั ติข องสภาทA อ งถิ่ น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าดAวยวิธีการงบประมาณขององค#กร
ปกครองส9วนทAองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขAอ 27
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ9ายเปMนรายการใหม9 แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค9าที่ดินและสิ่งก9อสรAาง ประเภท
ค9าก9อสรAางสิ่งสาธารณูปโภค ต9อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต9อไป
- ผูAบริหารไดAเสนอญัตติต9อสภาฯ แลAวนะครับ มีสมาชิกท9านใด
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9 ขอไดAโปรดยกมือครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม9มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว
ขอไดAโปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 15 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
15 ท9าน เปMนอันว9าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปMนเอกฉันท#
- มติที่ประชุม อนุมัติใหAโอนเงินงบประมาณรายจ9าย ประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ9ายเปMนรายการใหม9 แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค9าที่ดินและสิ่งก9อสรAาง ประเภท
ค9าก9อสรAางสิ่งสาธารณูปโภค เปMนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม9ไดAอยู9ในที่ประชุม
- ระเบี ยบวาระที่ 13 ญั ต ติ ที่ 95 เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ กA ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานเคหะและชุ มชน งานไฟฟp าถนน หมวดค9 าครุ ภั ณ ฑ# ประเภท
ครุภัณฑ#ไฟฟpาและวิทยุ รายการชุดปpายบังคับจํากัดความเร็วแบบโซล9าเซลล#
(LED flashing Solar Power Speed Limit 60) เชิญท9านนายกฯ ครับ
- 16 -/นายอิทธิพนธ#...

- 16 นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ
- เรียนท9 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี กระผม นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี
ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ แกA ไขเปลี่ ยนแปลงคํ าชี้ แจงงบประมาณรายจ9 าย
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟpาถนน
หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#ไฟฟpาและวิทยุ รายการชุดปpายบังคับ
จํ า กั ด ความเร็ ว แบบโซล9 า เซลล# (LED flashing Solar Power Speed
Limit 60) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติ แ กA ไขเปลี่ ย นแปลงคํ าชี้ แ จงงบประมาณรายจ9 าย
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟpาถนน
หมวดค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#ไฟฟpาและวิทยุ รายการชุดปpายบังคับ
จํ ากั ด ความเร็ว แบบโซล9 าเซลล# (LED flashing Solar Power Speed
Limit 60) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทAายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่ เทศบาลนครอุด รธานี ไดAต ราเทศบั ญ ญั ติงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักการช9างไดAรับการ
จัดสรรงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟpาถนน หมวด
ค9าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#ไฟฟpาและวิทยุ รายการชุดปpายบังคับจํากัด
ความเร็วแบบโซล9าเซลล# (LED flashing Solar Power Speed Limit 60)
ตั้งไวA 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถAวน) นั้น เนื่องจากชุดปpาย
บังคับจํากัดความเร็วฯ ตามที่งบประมาณตั้งไวAไดAกําหนดรายละเอียด
คําชี้แ จงจํานวนครุภั ณ ฑ# คลาดเคลื่ อนไม9ถู กตA องและไม9 สอดคลA องตาม
แผนพัฒนาทAองถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ทําใหA
ไม9สามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ#ไดA จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนจํานวน
ครุภัณฑ#ดังกล9าวจากเดิมจํานวน 25 ชุด เปMนจํานวน 4 ชุด เพื่อใหAไดA
ครุภัณฑ#ที่มีจํานวน ตรงตามความตAองการในการใชAงานของหน9วยงาน
และถูกตAองสอดคลAองเปMนไปตามแผนพัฒนาทAองถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี
(พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่ งสํ านั กการช9 างไดA ต รวจสอบแลA วหากแกA ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ9ายแลAวจะไม9กระทบต9อการนําไปใชA
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล ดังนั้น เพื่อใหAการบริหารงบประมาณ
เปMนไปอย9างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน#สูงสุดแก9ประชาชนในทAองถิ่น
และเพื่ อ ใหA ก ารปฏิ บั ติ เปM น ไปดA ว ยความถู ก ตA อ งตามระเบี ย บที่ กํ าหนด
จึงมีความจําเปMน ตAองขออนุมัติแ กAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แ จงงบประมาณ
รายจ9 ายดั งกล9 า ว ทั้ ง นี้ การแกA ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ าชี้ แ จงงบประมาณ
รายจ9ายในหมวดค9าครุภั ณ ฑ# ที่ ดิ น และสิ่ งก9 อ สรAาง ที่ ทํ าใหA ลั ก ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก9อสรAาง ใหAเปMนอํานาจ
อนุมัติข องสภาทA องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าดAวยวิธีการ
งบประมาณขององค#กรปกครองส9วนทAองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4
ขAอ 29
- 17 -/จึงขอเสนอญัตติ...
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นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติกร ทีฆธนานนท#
รองนายกเทศมนตรี

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟp า ถนน หมวดค9 า ครุ ภั ณ ฑ# ประเภทครุ ภั ณ ฑ# ไฟฟp าและวิ ท ยุ
รายการชุ ดปp ายบั งคั บจํ า กั ด ความเร็ ว แบบโซล9 า เซลล# (LED flashing
Solar Power Speed Limit 60) ต9อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต9อไป
- ผูAบริหารไดAเสนอญัตติต9อสภาฯ แลAวนะครับ มีสมาชิกท9านใด
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9 ขอไดAโปรดยกมือครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม9มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว
ขอไดAโปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 15 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
15 ท9าน เปMนอันว9าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปMนเอกฉันท#
- มติที่ประชุม อนุมัติใหAแกAไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ9าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟp า ถนน หมวดค9 า ครุ ภั ณ ฑ# ประเภทครุ ภั ณ ฑ# ไฟฟp าและวิ ท ยุ
รายการชุดปpายบังคับจํากัดความเร็วแบบโซล9าเซลล# (LED flashing Solar
Power Speed Limit 60) เปMนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม9ไดAอยู9ในที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติที่ 96 เรื่อง ขอรายงานยกเลิกการ
ใชAจ9ายเงินสะสมเพื่อจ9ายเปMนค9าปรับปรุงผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เชิญท9านผูAบริหาร เชิญท9านรองกิตติกรฯ ครับ
- เรียนท9 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายกิตติกร ทีฆธนานนท# รองนายกเทศมนตรีไดAรับ
มอบจากท9านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขอรายงานยกเลิกการใชAจ9าย
เงินสะสมเพื่อจ9ายเปMนค9าปรับปรุงผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอรายงานยกเลิกการใชAจ9ายเงินสะสมเพื่อจ9ายเปMนค9าปรับปรุง
ผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จํานวนเงิน 40,000,000 บาท
(สี่สิบลAานบาทถAวน) ตามญัตติที่ 70/2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562
เหตุผล
ตามที่ ส ภาเทศบาลนครอุ ด รธานไดA มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ หA ใชA จ9 า ย
เงินสะสมเพื่อจ9ายเปMนค9าปรับปรุงผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จํานวนเงิน 40,000,000 บาท (สี่สิบลAานบาทถAวน) ในการประชุม
สภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปN
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามญัตติที่ 70/2562
ลงวั น ที่ 28 ตุ ลาคม 2562 นั้ น เนื่ องจากการปรั บ ปรุ งซ9 อมแซม
เสAนทางผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเสAนทางถนนสายต9าง ๆ
ไดAแก9 ถนนพรหมประกาย, ถนนอุดรดุษฎี, ถนนศรีสุข, ถนนศรีชมชื่น,
- 18 -/ไดAแก9...
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นายตระกูล มณีกานนท#
รองนายกเทศมนตรี

ไดAแก9 ถนนพรหมประกาย, ถนนอุดรดุษฎี, ถนนศรีสุข, ถนนศรีชมชื่น,
ถนนโพศรี, ถนนอําเภอ, ถนนนเรศวร, ถนนเบญจางค#, ถนนทองใหญ9
และถนนหมากแขAง โดยทําการปรับปรุงผิวจราจรดAวยการปูยางแอสฟXลท#ติก
ใชAวิธีแบบโอเวอร#เลย# พรAอมทาสีตีเสAนจราจรและทําการปรับปรุงฝาบ9อพัก
บนผิวถนน ซึ่งการดําเนินการซ9อมแซมเสAนทางจราจรจํานวนหลายสายทาง
ดังกล9าว จําเปMนตAองใชAระยะเวลาดําเนินการนานในการสํารวจและจัดทํา
แบบแปลนพรAอมประมาณราคาวัสดุก9อสรAาง อีกทั้งไม9ทันการต9อความ
ตAองการใชAงานและการบรรเทาความเดือดรAอนของประชาชน ดังนั้ น
จากเหตุผลดังกล9าวขAางตAน สํานักการช9างจึงขอรายงานยกเลิกการใชAจ9าย
เงิน สะสมเพื่ อ จ9 ายเปM น ค9 า ปรั บ ปรุ งผิ ว จราจรภายในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี จํานวนเงิน 40,000,000 บาท (สี่สิบลAานบาทถAวน)
จึงขอเสนอญัตติขอรายงานยกเลิกการใชAจ9ายเงินสะสมเพื่อจ9าย
เปMนค9าปรับปรุงผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีต9อสภาเทศบาล
เพื่อรับทราบต9อไป
- ผูAบริหารไดAเสนอญัตติต9อสภาฯ แลAวนะครับ มีสมาชิกท9านใด
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9 ขอไดAโปรดยกมือครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ)
เมื่ อ ไม9 มี จึ ง ขอรายงานการยกเลิ ก การใชA จ9 า ยเงิน สะสมเพื่ อ จ9 ายเปM น
ค9าปรับปรุงผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ต9อสภาเทศบาล
มาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับ
- ระเบี ยบวาระที่ 15 ญั ต ติที่ 97 เรื่อง ขออนุ มัติใชAจ9าย
เงินสะสมเพื่อจ9ายเปMนค9าก9อสรAางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟXลท#ติกคอนกรีต
แบบเสริมผิวทาง (โอเวอร#เลย#) ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จํานวน
7 สาย เชิญท9านผูAบริหาร เชิญท9านรองตระกูลฯ ครับ
- เรียนท9 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายตระกูล มณีกานนท# รองนายกเทศมนตรีไดAรับ
มอบจากท9านนายกเทศมนตรีข อเสนอญั ต ติ ข ออนุมั ติใชA จ9ายเงิน สะสม
เพื่อจ9ายเปMนค9าก9อสรAางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟXลท#ติกคอนกรีตแบบเสริม
ผิวทาง (โอเวอร#เลย#) ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จํานวน 7 สาย
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติใชAจ9ายเงิน สะสม จํานวน 40,000,000 บาท
(สี่สิบลAานบาทถAวน) เพื่อจ9ายเปMนค9าก9อสรAางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟXลท#ติก
คอนกรีตแบบเสริมผิวทาง (โอเวอร#เลย#) ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จํานวน 7 สาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทAายญัตตินี้
เหตุผล
ดAว ยเทศบาลนครอุด รธานีไดAรับ คํารAอ งเรียนจากประชาชน
ที่ไดA รับ ความเดือ ดรAอนจากปX ญ หาการสัญ จรไปมาลําบากในการใชAรถ
ใชAถนน เนื่องจากสภาพพื้นถนนที่ชํารุดเสียหายภายในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี จํานวน 7 สาย คือ ถนนโพศรี, ถนนศรีสุข, ถนนอัศวมิตร,
ถนนนเรศวร, ถนนพรหมประกาย, ถนนตํารวจ และถนนอุด รดุษ ฎี
ในปXจจุบันถนนสายดังกล9าวเปMนถนนสายสําคัญในจังหวัดอุดรธานีที่มีผูAใชAรถ
- 19 -/ในปXจจุบัน...
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มติที่ประชุม

ในปXจจุบันถนนสายดังกล9าวเปMนถนนสายสําคัญในจังหวัดอุดรธานีที่มีผูAใชAรถ
ใชAถนนที่สัญจรผ9านเสAนทางเปMนจํานวนมาก เนื่องจากใชAเปMนเสAนทางผ9าน
เดินทางไปยังสถาบันการศึกษา หน9วยงานราชการ ท9าอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานี และย9านการคAาเศรษฐกิจที่มีธุรกิจหAางรAานตั้งอยู9รวมกันหลายแห9ง
ประกอบกับปXจจุบันสภาพพื้นถนนมีลักษณะชํารุดเสื่อมสภาพผิวจราจร
แอสฟXลท#ติกคอนกรีตเกิดรอยแตกตลอดสายเนื่องจากเริ่มหมดอายุการ
ใชAงาน และผิวจราจรมีสภาพชํารุดเปMนหลุมเปMนบ9อ ดังนั้น เพื่อเปMนการ
บรรเทาความเดือดรAอนของประชาชน ลดอุบัติเหตุแ ละอํานวยความ
สะดวกทําใหAการสัญจรไปมาบนถนนไดAรับความสะดวกสบาย ประกอบกับ
เปMน กิจการที่จัดทําขึ้น เพื่อบริการชุมชนและสังคมแก9ประชาชนภายใน
พื้น ที่ เขตเทศบาลนครอุด รธานี ซึ่งประชาชนไดA รับ ประโยชน#โดยตรง
จึงมีความจําเปMนตAองทําการก9อสรAางปรับปรุงผิวจราจรภายในถนนสาย
ดังกล9าวโดยเทศบาลจะดําเนินการก9อสรAางเอง แต9เนื่องจากสํานักการช9าง
ไม9ไดAตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไวA และไดAตรวจสอบงบประมาณรายจ9าย
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลAว ปรากฏว9าไม9มีงบประมาณ
รายจ9 า ยประเภทใดมี เงิ น งบประมาณคงเหลื อ เพี ย งพอที่ จ ะโอนมา
ดําเนินการไดA จึงมีความจําเปMนตAองขออนุมัติใชAจ9ายเงินสะสม จํานวน
40,000,000 บาท (สี่สิบลAานบาทถAวน) เพื่อจ9ายเปMนค9าก9อสรAางปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟXลท#ติกคอนกรีตแบบเสริมผิวทาง (โอเวอร#เลย#) ภายในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี จํานวน 7 สาย ทั้งนี้ องค#กรปกครองส9วนทAองถิ่น
อาจใชAจ9ายเงิน สะสมไดAโดยไดAรับ อนุมัติจากสภาทAองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว9าดAวยการรับเงิน การเบิกจ9ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค#กรปกครองส9ว นทAองถิ่ น
พ.ศ. 2547 แกAไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขAอ 89
ซึ่งขณะนี้เทศบาลนครอุดรธานีมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะนําไปใชAไดA
จํานวน 164,787,940.79 บาท (หนึ่งรAอยหกสิบสี่ลAานเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเกAารAอยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเกAาสตางค#)
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใชAจ9ายเงินสะสมเพื่อจ9ายเปMนค9าก9อสรAาง
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟXลท#ติกคอนกรีตแบบเสริมผิวทาง (โอเวอร#เลย#)
ภายในเขตเทศบาลนครอุด รธานี จํานวน 7 สาย ต9 อสภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาต9อไป
- ผูAบริหารไดAเสนอญัตติต9อสภาฯ แลAวนะครับ มีสมาชิกท9านใด
จะอภิปรายอย9างไรหรือไม9 ขอไดAโปรดยกมือครับ (ไม9มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม9มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท9านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล9าว
ขอไดAโปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 15 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
15 ท9าน เปMนอันว9าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปMนเอกฉันท#
- มติที่ประชุม อนุมัติใหAใชAจ9ายเงินสะสมเพื่อจ9ายเปMนค9าก9อสรAาง
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟXลท#ติกคอนกรีตแบบเสริมผิวทาง (โอเวอร#เลย#)
ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จํานวน 7 สาย เปMนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม9ไดAอยู9ในที่ประชุม
- 20 -/นายประไพ...
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นายพิเชษฐ# ศรีวิไล
รองปลัดเทศบาล

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

- ระเบี ยบวาระที่ 16 เรื่อง ญั ต ติอื่ น ๆ หรือเรื่อ งอื่ น ๆ
มีสมาชิกสภาฯ ท9านใดจะเสนอญัตติหรือเรือ่ งอื่น ๆ อีกหรือไม9 ขอเรียนเชิญ
ครับ ไม9มีนะครับ ก9อนจะป+ดประชุมกระผมขออนุญาตแนะนําขAาราชการ
ที่โอนยAายมาดํารงตําแหน9งรองปลัด เทศบาลคนใหม9 เชิญ ท9านพิ เซษฐ#
ศรีวิไล ท9านไดAโอนยAายมาจากเทศบาลตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ ก็ขอเชิญ
ท9านไดAพบปะกับทางสภาฯ เล็กนAอย
- กราบเรียนท9านประธานสภาฯ ท9านสมาชิกสภาฯ ผูAมีเกียรติ
ทุกท9าน ท9านผูAบริหารเทศบาลนครอุดรธานี ขออนุญาตเรียนหัวหนAา
ส9ว นราชการและผูAเขA าร9ว มประชุ ม ทุ ก ท9 าน ผม นายพิ เชษฐ# ศรีวิไ ล
กราบขอบคุณท9านนายกเทศมนตรีเปMนอย9างสูงที่มีความเมตตาใหAโอกาส
ยAายมาดํารงตําแหน9งที่เทศบาลนครอุดรธานี ในการปฏิบัติหนAาที่ที่เทศบาล
นครอุ ด รธานี ผมจะตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห นA า ที่ ดA ว ยความยิ น ดี เปM น อย9 า งยิ่ ง
และจะปฏิบัติห นAาที่ในตําแหน9งรองปลัดฯ ใชAความรูAความสามารถสม
กับที่ไดAรับการแต9งตั้งใหAดํารงตําแหน9ง ในส9วนของการปฏิบัติงานที่ไดA
รับมอบหมายจากท9านปลัด ฯ ใหAกํากับดูแลหรือปฏิบัติงานในส9วนของ
สํานักการศึกษา สํานักปลัดฯ บางส9วน ยกเวAนงานปpองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ สํานักการศึกษา ยกเวAนงานการเจAาหนAาที่
และงานในส9วนของพัสดุที่ไดAรับมอบหมาย ขออนุญาตที่ประชุมขอคําแนะนํา
ในการปฏิบัติหนAาที่ในครั้งนี้ดAวย ขอบคุณครับ
- ฝJายสภาฯ และผูAบริห าร สมาชิกสภาเทศบาลยินดีตAอนรับ
ท9านดAวยความเต็มใจ ขอบคุณท9านที่ไดAเขAามาร9วมทําเทศบาลนครอุดรธานี
เพื่อจะไดAพัฒนาร9วมกัน ยินดีดAวยครับ วันนี้ผมไดAดําเนินการประชุมสภาฯ
มาครบระเบียบวาระแลAว ตAองขอขอบคุณท9านประทีป ดอกนารี นิติกร
ชํานาญการ ตัวแทนผูAว9าราชการจังหวัดอุดรธานี และท9านผูAมีเกียรติทุกท9าน
ผมขอป+ดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.04 น.

(ลงชื่อ)

- ลาพักผ3อน -

ผูAจดบันทึกรายงานการประชุม

(นางรัชตา บุญเจริญ)
เจAาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

ผูAจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางวันทะนา ฮวดหลี)
หัวหนAาฝJายบริหารงานทั่วไป
- 21 -/(ลงชื่อ)...

- 21 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปN พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

ผูAตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป@)
ผูAอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

(ลงชื่อ)

ผูAตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย# นามบุตร)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาลนครอุดรธานี
(นายอัครเดช แพ9งศรีสาร)
สมาชิกสภาเทศบาล

คณะกรรมการไดAตรวจญัตติ เอกสารแนบทAายญัตติ และรายงานการประชุมถูกตAอง ครบถAวนแลAว
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจันทร#เพ็ง สุริยงค#)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุพล วิจารณรงค#)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายทอง ธีระธรรม)
สมาชิกสภาเทศบาล
- 22 -/(ลงชื่อ)...

- 22 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปN พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสุจิตรา คําพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นายไกรสิทธิ์ พุฒธรรม)
สมาชิกสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้สภาเทศบาลไดAรับรองในการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สมัยที่
ครั้งที่
ประจําปN พ.ศ.
เมื่อวันที่
เดือน

(ลงชื่อ)

พ.ศ.

ประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี

.
.

