รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ ที่ 1 ประจําป! พ.ศ. 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 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.
18.

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

19. นายภูริสิทธิ์

ผู.เข.าร2วมประชุม
1. นายอิทธิพนธ#
2. นายกิตติกร
3. นายตระกูล
4. นายสุพจน#
5. นางวราพร
6. นายสําเริง
7. นายสหัช
8. นายกิตติเชษฐ#
9. นายจีรภัทร
10. นายพงศกร

มาสอน
พุฒธรรม
สุริยงค#
ตันสวัสดิ์
ป+ตตะกาศ
ธีระธรรม
จันทเขต
คนยัง
จันทะชุม
ทิพย#เลิศ
สุริยวิทยะ
คําพรหม
วิจารณรงค#
เพลิงภูเขียว
คําสุพรหม
แพ7งศรีสาร
มาสาซ:าย
เขาวงศ#ทอง
เวชประดิษฐ#

ตรีวัฒนสุวรรณ
ทีฆธนานนท#
มณีกานนท#
วงศ#ใหญ7
ศิริประเสริฐ
สัมฤทธิ์
นุ7มวงศ#
ตั้งวิจิตร
กาญจนแก:ว
เวชประดิษฐ#

ประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
และเลขานุการสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี หมายเหตุ มาเข:า
ร7วมประชุม
ขณะเริ่ม
ประชุมระเบียบ
วาระที่ 20
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นักส7งเสริมการปกครองท:องถิ่น ชํานาญการ
- 2 -/11. นายอาทิตย#...

-211.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นายอาทิตย#
ว7าที่ ร.ต. วันชัย
นายสุรศักดิ์
นางกนกอร
นายสุกฤต
น.ส.อุบลพรรณ
นางวัชรีวรรณ
นางสมุทร
นายณัฏฐกิตติ์
นางชลิตา
นางทองใส
นายศาศวัต
นางจุฑาทิพย#
น.ส.วยุลี
นางจุราภัส
นางอนงค#
นางกนกพร
นางวันทะนา
นายบัญชา
นายไชยา
นางหทัยรัตน#
พ.จ.อ.ธนภัทร
นางรัชตา

นามบุตร
เด7นพายัพ
ภักดีไทย
ไชยมูล
สายจันทคาม
ศุภศิลปF
สนธิเทศ
ฤกษาภิรมย#
สิงห#คะนอง
พิลาวัลย#
สุวรรณสิงห#
สนสายสิงห#
จันทรสา
หมอกไสย
รูปดี
มาศยคง
จันทโคตร
ฮวดหลี
โสรมรรค
ทองสา
แสนธิ
เวยสาร
บุญเจริญ

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหน:าสํานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองทะเบียนราษฎรฯ
ผอ.ส7วนพัสดุ
ผอ.ส7วนบริหารการคลัง
ผอ.ส7วนพัฒนารายได:
ผอ.ส7วนบริการสาธารณสุขฯ
ผอ.ส7วนบริหารการศึกษา
รก.ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ
รก.ผอ.กองสารสนเทศภาษีฯ
รก.ผอ.กองการแพทย#
หน.ฝNายบริหารงานทัว่ ไป กองวิชาการและแผนงาน
หน.ฝNายบริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัดเทศบาล
รก.หน.ฝNายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
หน.งานสารสนเทศฯ กองวิชาการและแผนงาน
หน.งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล
จพง.ธุรการ กองวิชาการและแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.
นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ#ทอง
เลขานุการสภาเทศบาล

- สวัส ดีค รับ ท7 านผู:มี เกี ยรติ ทุ ก ท7 าน ขณะนี้ ถึงกําหนดเวลา
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปO
พ.ศ. 2563 ขอเรี ย นเชิ ญ ท7 านประธานสภาเทศบาลได: ทํ าการเป+ ด
ประชุมและดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต7อไป
ครับ.
นายประไพ มาสอน
- สวัสดีครับท7านผู:มีเกียรติทุกท7านครับ วันนี้เปPนการประชุม
ประธานสภาเทศบาล
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปO พ.ศ. 2563
มีสมาชิกมาประชุม 18 ท7าน ครบองค#ประชุม ผมขอเป+ดการประชุม
ครับ
นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ
- เรียนประธานสภาเทศบาล กระผม นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ตามที่ทางฝNายผู:บริหารได:เสนอญัตตินะครับ
ในระเบียบวาระที่ 4, 5, 6 และ 7 นั้น ฝNายผู:บริหารขอถอนญัตติ
ทั้ง 4 ญัตตินี้ ออกไปก7อน เนื่องจากว7ายังมีเนื้อหาและรายละเอียดนั้น
ยังไม7 ค รอบคลุ ม ครบถ: ว น เพราะฉะนั้ น ทางฝN ายผู: บ ริห าร จึ งขอไม7
นําเสนอญัต ติที่ 68, 69, 70 และ 71 ต7อสภาฯ พิจารณาครับ
ขอบคุณครับ
- 3 -/นายประไพ...

-3นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ#ทอง
เลขานุการสภาเทศบาล

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

- ผู:บริหารได:เสนอขอถอนญัตติทั้ง 4 ญัตติ คือ ญัตติที่ 68,
69, 70 และ 71 ให:ทุกท7านทราบแล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใดจะเสนอ
อย7างอื่นหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ) ไม7มีนะครับ
ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับท7านนายกฯ ขอได:โปรด
ยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 17 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ 17 ท7าน
เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติที่ประชุม ให:ถอนญัตติที่ 68 เรื่อง ขอเสนอร7างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปPน อัน ตรายต7อสุขภาพ
พ.ศ. ..., ญัตติที่ 69 เรื่อง ขอเสนอร7างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี
เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหน7ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร พ.ศ. ...,
ญัตติที่ 70 เรื่อง ขอเสนอร7างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง
การจําหน7ายสิน ค:าในที่ห รือทางสาธารณะ พ.ศ. ... และญั ตติที่ 71
เรื่อง ขอเสนอร7างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การควบคุม
ตลาด พ.ศ. ... ออกจากระเบียบวาระการประชุม เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ#
สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ:งให:ที่ประชุมทราบ
ตามที่ ท7านพัฒ นา อิน ธิชิต ร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุด รธานีแ ละ
รองประธานสภาเทศบาล ได:ถึงแก7กรรม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563
ขอเชิญท7านผู:มีเกียรติ ณ ที่ประชุมแห7งนี้ ยืนไว:อาลัยให:กับท7านพัฒนา
อินธิชิตร เปPนเวลา 1 นาที ครับ (ครบ 1 นาที) ครับ ขอบคุณครับ
จากการทีท่ 7านพัฒนาฯ ได:ถึงแก7กรรม เปPนการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตรา 19 (2) ทําให:ตําแหน7ง
รองประธาน สภาเทศบาลว7างลง จะต:องมีการเลือกรองประธานสภาฯ ใหม7
ขอเรียนเชิญท7านเลขาฯ ได:ชี้แจงระเบียบฯ ในกรณีตําแหน7งรองประธานสภาฯ
ว7างลงด:วยครับ
- ตามมาตรา 20 ตรี แห7งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก:ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 บัญญัติไว:ว7า ในกรณีที่ตําแหน7ง
ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว7างลงเพราะเหตุใด
เหตุหนึ่งตามมาตรา 20 ทวิ ให:สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้น
แทนตําแหน7งที่ว7างภายในสิบห:าวันนับแต7วันที่ตําแหน7งว7างลง ครับ
- ขอบคุณท7านเลขาฯ ครับ ตามมาตรา 20 ตรี แห7งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก:ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543
บัญญัติไว:ว7า ในกรณีที่ตําแหน7งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภา
เทศบาลว7างลงเพราะเหตุใด เหตุหนึ่งตามมาตรา 20 ทวิ ให:สภาเทศบาล
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหน7งที่ว7างภายในสิบห:าวันนับแต7วันที่
ตําแหน7งว7างลง กระผมจึงได:บรรจุการเลือกรองประธานสภาเทศบาลไว:
ในระเบียบวาระที่ 3 แล:วนะครับ
- 4 -/นายประไพ...

-4นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

- ระเบี ยบวาระที่ 2 เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุ มสภา
เทศบาลนครอุ ด รธานี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจํ า ปO
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 รายงานฉบับดังกล7าวได:
ส7งให:กับสมาชิกทุกท7านแล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใดขอแก:ไขอย7างไร
หรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ) ถ:าไม7มีผมขอถามมติ
นะครับ สมาชิกท7านใดรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล7าว ขอได:โปรด
ยกมื อ ครับ (มี ส มาชิ ก ยกมื อ 17 คน) มี ส มาชิ ก ยกมื อ 17 ท7 า น
เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเปPนเอกฉันท#
- มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปO พ.ศ. 2563 เมื่อวัน ที่
25 สิงหาคม 2563 เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะทีป่ ระธานสภาฯ ขอมติ นายภูริสทิ ธิ์ เวชประดิษฐ#
สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยูใ7 นทีป่ ระชุม

หมายเหตุ นายอนันต7 คําสุพรหม สมาชิกสภาเทศบาล ออกจากที่ประชุม
นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ#ทอง
เลขานุการสภาเทศบาล

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาล
นครอุดรธานีแทนตําแหน7งที่ว7าง เชิญท7านเลขาฯ อธิบายขั้นตอนและวิธีเลือก
รองประธานสภาฯ ครับ
- ขั้นตอนและวิธีการเลือกตําแหน7งรองประธานสภาเทศบาลมีดังนี้
ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด:วยข:อบังคับการประชุมสภา
ท:องถิ่น พ.ศ. 2547 แก:ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข:อ 12
วิธีเลือกรองประธานสภาท:องถิ่น ให:นําความในข:อ 8 มาใช:บังคับโดยอนุโลม
ข:อ 8 กําหนดไว:ว7า “วิธีเลือกประธานสภาท:องถิ่น ให:สมาชิกสภาท:องถิ่น
แต7ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท:องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว7าสมควรให:เปPน
ผู:ดํารงตําแหน7งประธานสภาท:องถิ่น การเสนอนั้นต:องมีสมาชิกสภาท:องถิ่น
รับรองไม7น:อยกว7าสองคน โดยให:สมาชิกสภาท:องถิ่นแต7ละคนมีสิทธิรับรอง
ได:เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม7จํากัดจํานวน และให:สมาชิกสภาท:องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล7านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู:ที่ถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล:วให:ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต7อที่ประชุมสภาท:องถิ่น ผู:ได:คะแนนสูงสุดเปPนผู:ได:รับเลือก...”
ข:อ 14 กําหนดไว:ว7า “ในการเลือกประธานสภาท:องถิ่น รองประธานสภา
ท:องถิ่น หรือเลขานุการสภาท:องถิ่น ถ:ามีการเสนอชื่อผู:สมควรได:รับการ
แต7งตั้งเพียงตําแหน7งละหนึ่งคน ให:ถือว7าผู:นั้นได:รับเลือก” และข:อ 11
วรรคสาม กําหนดไว:ว7า “ให:ประธานสภาท:องถิ่นรายงานผลการเลือก
รองประธานสภาท:องถิ่นเสนอต7อผู:ว7าราชการจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต7
วันเลือก” ครับ
- ขอบคุณครับ เลขานุการสภาฯ ได:ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ
เลือกรองประธานสภาเทศบาลแล:วนะครับ ขอเรียนเชิญสมาชิกเสนอชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลผู:สมควรได:รับการแต7งตั้งเปPนรองประธานสภาเทศบาล
ครับ (สมาชิกยกมือ) เชิญท7านอรรถกรฯ ครับ
- 5 -/นายอรรถกร...
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- เรียนท7านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
กระผม นายอรรถกร มาสาซ:าย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 4
ขอเสนอชื่อ นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ#ทอง เปPนรองประธานสภาเทศบาลนคร
อุดรธานีครับ
นายประไพ มาสอน
- กระผมขอผู:รับรองครับ (มีสมาชิกยกมือ 7 คน) มีผู:รับรอง
ประธานสภาเทศบาล
7 ท7าน ถูกต:องนะครับ มีสมาชิกท7านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือไม7
ถ:ามีขอเชิญครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ) ไม7มีนะครับ เนื่องจากมีผู:เสนอชื่อ
เพียงคนเดียว จึงถือได:ว7า นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ#ทอง ได:รับเลือกเปPน
รองประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี และจะได:เสนอผู:ว7าราชการจังหวัด
ได:พิจารณาลงนามแต7งตั้งเปPนรองประธานสภาเทศบาลตามระเบียบฯ ต7อไป
- มติที่ประชุม นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ#ทอง สมาชิกสภาเทศบาล
ได:รับเลือกเปPนรองประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี เปPนเอกฉันท#
นายประไพ มาสอน
- ระเบี ย บวาระที่ 8 ญั ต ติ ที่ 72 เรื่อ ง ขออนุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#
ประธานสภาเทศบาล
ที่ ดิ น และสิ่ งก7 อ สร: าง กรณี ยั งมิ ได: ก7 อ หนี้ ผู ก พั น สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล
เชิญท7านนายกฯ ครับ
นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ
- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี กระผม นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี
ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้
ผูกพัน สํานักปลัดเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้
ผูกพัน สํานักปลัด เทศบาล จํานวน 8 รายการ รวมเปPน เงิน ทั้งสิ้น
4,855,000 บาท (สี่ล:านแปดแสนห:าหมื่นห:าพันบาทถ:วน) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท:ายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได:ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสํานักปลัดเทศบาล
ได: โ อนเงิ น งบประมาณตั้ ง จ7 า ยรายการใหม7 ในหมวดค7 า ครุ ภั ณ ฑ# ที่ ดิ น
และสิ่งก7อสร:างในการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ#และค7าบํารุงรักษาที่ดิน
และสิ่งก7อสร:างอาคารสถานีขนส7งผู:โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห7งที่ 1
เพื่อใช:ในการปฏิบัติหน:าที่ของหน7วยงานและการบริการประชาชนตาม
ภาระหน:าที่ของเทศบาลนั้น เนื่องจากขณะนี้เปPน ช7วงระยะเวลาที่ใกล:
สิ้ น สุ ด ปO ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (30 กั น ยายน 2563) แล: ว
สํานักปลัดเทศบาลยังมิได:ดําเนิน การก7อหนี้ผูกพัน แต7มีความประสงค#
จะดําเนินการต7อไปตามเปXาหมายที่กําหนดไว: ดังนั้น เพื่อให:การปฏิบัติ
เปPนไปด:วยความถูกต:องตามระเบียบที่กําหนดและเพื่อให:เกิดประโยชน#
สูงสุ ด แก7ป ระชาชนในท: อ งถิ่น จึ งมี ความจําเปP น ต: องขออนุ มั ติ กั น เงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ในกรณี
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นายประไพ มาสอน
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นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล
นายตระกูล มณีกานนท#
รองนายกเทศมนตรี

งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ในกรณี
ที่มี รายจ7ายหมวดค7าครุภั ณ ฑ# ที่ ดิน และสิ่งก7 อสร:างยังมิได:ก7 อหนี้ ผูกพั น
แต7 มีค วามจํ าเปP น ต:อ งใช: จ7ายเงิน นั้ น ต7อ ไปอีก ให: อ งค# กรปกครองส7 ว น
ท:องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท:องถิ่นได:อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปO
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด:วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค#กรปกครอง
ส7วนท:องถิ่น พ.ศ. 2547 ข:อ 59 วรรคหนึ่ง แก:ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักปลัดเทศบาล ต7อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา
ต7อไป
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 16 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
16 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติที่ประชุม อนุมัติให:กันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักปลัดเทศบาล เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
และนายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติที่ 73 เรื่อง ขออนุมัติใช:จ7ายเงิน
บํารุงโรงพยาบาลและหน7วยบริการสาธารณสุขของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบค7าเสื่อมปO 2563) เชิญท7าน
ผู:บริหาร เชิญท7านรองตระกูลฯ ครับ
- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายตระกูล มณีกานนท# รองนายกเทศมนตรี
ได:รับมอบจากท7านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติใช:จ7ายเงินบํารุง
โรงพยาบาลและหน7 ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ของเทศบาลนครอุ ด รธานี
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบค7าเสื่อมปO 2563) โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติ ใ ช: จ7 า ยเงิ น บํ า รุ ง โรงพยาบาลและหน7 ว ยบริ ก าร
สาธารณสุขของเทศบาลนครอุดรธานี ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบค7 า เสื่ อ มปO 2563) ในการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งฟอกอากาศแบบตั้ ง พื้ น
จํานวน 1 เครื่อง เพื่อการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
และหน7วยบริการสาธารณสุข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท:าย
ญัตตินี้
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เหตุผล
ด: ว ยกองการแพทย# เทศบาลนครอุ ด รธานี ได: รับ จั ด สรร
งบประมาณจากสํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห7 ง ชาติ ประจํ า ปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบค7าเสื่อมปO 2563) เพื่อให:ดําเนินการด:าน
การสาธารณสุ ข และการบริห ารจัด การโรงพยาบาลและหน7 ว ยบริก าร
สาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี และสภาเทศบาลนครอุดรธานีได:มีมติ
อนุมัติให:ใช:จ7ายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน7วยบริการสาธารณสุขของ
เทศบาลนครอุดรธานี ตามญัตติที่ 40/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2563 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจํ าปO พ.ศ. 2563 เมื่ อวั น ที่ 20 พฤษภาคม 2563 รายการ
ลําดับที่ 4 เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จํานวน 1 เครื่อง เปPนเงิน
45,000 บาท (สี่หมื่นห:าพันบาทถ:วน) ไม7สามารถดําเนินการจัดซื้อได:
เนื่ อ งจากคุ ณ ลั กษณะมี ก ารเปลี่ ยนแปลงให: ต รงกั บ การจัด ซื้ อครุภั ณ ฑ#
ดังกล7าว ดั งนั้ น เพื่ อ ความถูก ต:อ งตามระเบีย บที่กํ าหนด จึงมี ความ
จํ า เปP น ต: อ งขออนุ มั ติ ใช: จ7 า ยเงิ น บํ า รุ ง โรงพยาบาลและหน7 ว ยบริ ก าร
สาธารณสุขของเทศบาลนครอุดรธานี ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบค7าเสื่อมปO 2563) ซึ่งเปPนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด:วย
เงิน บํ ารุงโรงพยาบาลและหน7 วยบริการสาธารณสุ ขขององค# กรปกครอง
ส7วนท:องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก:ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ข:อ 6 (5) วรรคสาม การใช:จ7ายเงินบํารุงตาม (5) ให:เสนอผู:บริหาร
ท:องถิ่นให:ความเห็น ชอบแล:วเสนอให:สภาองค#กรปกครองส7วนท:องถิ่น
อนุมัติ
จึงขอเสนอญั ต ติข ออนุ มัติ ใช:จ7 ายเงิน บํ ารุงโรงพยาบาลและ
หน7วยบริการสาธารณสุขของเทศบาลนครอุดรธานี ประจําปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (งบค7าเสื่อมปO 2563) ต7อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต7อไป
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 16 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
16 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติที่ประชุม อนุมัติให:ใช:จ7ายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน7วย
บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครอุดรธานี ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.
2563 (งบค7าเสื่อมปO 2563) เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
และนายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 10 ญั ตติที่ 74 เรื่อง ขออนุมัติกัน เงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบค7าเสื่อม
ปO 2563) หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน
กองการแพทย# เชิญท7านผู:บริหาร เชิญท7านรองสุพจน#ฯ ครับ
- 8 -/นายสุพจน#...
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- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายสุพจน# วงศ#ใหญ7 รองนายกเทศมนตรีได:รับ
มอบจากท7านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบค7าเสื่อมปO 2563) หมวด
ค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน กองการแพทย#
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (งบค7าเสื่อมปO 2563) หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง
กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน กองการแพทย# จํานวน 37 รายการ รวมเปPนเงิน
ทั้งสิ้น 2,940,600 บาท (สองล:านเก:าแสนสี่หมื่นหกร:อยบาทถ:วน)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท:ายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่กองการแพทย# เทศบาลนครอุด รธานี ได:รับ จัด สรร
งบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห7งชาติ และขออนุมัติ
ใช:จ7ายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน7วยบริการสาธารณสุขของเทศบาลนคร
อุดรธานี ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบค7าเสื่อมปO 2563)
เพื่อดําเนิน การด:านการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
และหน7วยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี ในการจัดซื้อครุภัณฑ#
ประเภทต7าง ๆ เพื่อใช:ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีได:อย7างทั่วถึง นั้น เนื่องจากขณะนี้เปPนช7วงระยะเวลาที่ใกล:
สิ้นสุดปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563) แล:ว กองการแพทย#
ยังมิได:ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน แต7มีความประสงค#จะดําเนินการต7อไป
ตามเปXาหมายที่กําหนดไว: ดังนั้น เพื่อให:การปฏิบัติเปPนไปด:วยความถูกต:อง
ตามระเบียบทีก่ ําหนด และเพื่อให:เกิดประโยชน#สูงสุดแก7ประชาชนในท:องถิ่น
จึงมี ค วามจํ าเปP น ต: องขออนุ มั ติ กั น เงิน งบประมาณรายจ7าย ประจํา ปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบค7 า เสื่ อ มปO 2563) ทั้ ง นี้ ในกรณี
ที่มีรายจ7ายหมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน
แต7มีความจําเปPนต:องใช:จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก ให:องค#กรปกครองส7วนท:องถิ่น
รายงานขออนุ มั ติ กั น เงิน ต7 อ สภาท: อ งถิ่ น ได: อี ก ไม7 เกิ น ระยะเวลาหนึ่ งปO
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด:วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค#กรปกครอง
ส7วนท:องถิ่น พ.ศ. 2547 ข:อ 59 วรรคหนึ่ง แก:ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
จึงขอเสนอญั ตติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบค7าเสื่อมปO 2563) หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดิน
และสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน กองการแพทย# ต7อสภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาต7อไป
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- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 16 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
16 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติที่ประชุม อนุมัติให:กันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบค7าเสื่อมปO 2563) หมวดค7าครุภัณฑ#
ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน กองการแพทย# เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
และนายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติที่ 75 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562
(งบค7 าเสื่อ มปO 2562) หมวดค7าครุภั ณ ฑ# ที่ ดิน และสิ่ งก7อ สร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน กองการแพทย# เชิญท7านผู:บริหาร เชิญท7านรอง
ตระกูลฯ ครับ
- เรียนท7านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุดรธานี กระผม นายตระกูล มณีกานนท# รองนายกเทศมนตรีได:รับ
มอบจากท7านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบค7าเสื่อม
ปO 2562) หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี ยังมิได:ก7อหนี้
ผูกพัน กองการแพทย# โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบค7าเสื่อมปO 2562) หมวดค7าครุภัณฑ#
ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน กองการแพทย# จํานวน
5 รายการ รวมเปPนเงินทั้งสิ้น 996,000 บาท (เก:าแสนเก:าหมื่นหกพันบาทถ:วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท:ายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่ ส ภาเทศบาลนครอุ ด รธานี ได: มี ม ติ อ นุ มั ติ ให: กั น เงิ น
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปO พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง
จํานวน 24 รายการ นั้น เนื่องจากยังมีครุภัณฑ# จํานวน 5 รายการ
ซึ่งกองการแพทย#ได:ดําเนินการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#แล:ว
ไม7มีผู:มายื่น เสนอราคาและไม7ผ7านคุณ สมบัติตามที่ คณะกรรมการจัดทํ า
ขอบเขตงานหรือรายละเอี ยดคุ ณลั กษณะของพั สดุ แ ละคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางได:กําหนดไว: จึงเห็น ควรดําเนิน การจัด ซื้อครุภัณ ฑ#
ดังกล7าวโดยวิธีคัดเลือก ตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ยกเลิก
ประกาศรายการจัดซื้อครุภัณฑ#วิทยาศาสตร#หรือการแพทย# งบค7าเสื่อม
ประจําปO พ.ศ. 2562 จํานวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 15
- 10 -/ประจําปO...
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ประจําปO พ.ศ. 2562 จํานวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 15
สิงหาคม 2563 ทําให:การดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ# จํานวน 5 รายการ
รวมเปPนเงินทั้งสิ้น 996,000 บาท (เก:าแสนเก:าหมื่นหกพันบาทถ:วน)
ไม7สามารถดําเนินการเบิกจ7ายเงินงบประมาณได:ทันภายในปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อให:ได:ครุภัณฑ#ที่เหมาะสมกับการใช:งาน ถูกต:อง
ตามระเบียบที่กําหนด และเกิดประโยชน#สูงสุดแก7ประชาชนในท:องถิ่น
จึงมีความจําเปPนต:องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณรายการ
ดั งกล7 า ว ทั้ งนี้ กรณี เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลากั น เงิน ตามวรรคหนึ่ ง แล: ว
หากองค# ก รปกครองส7 ว นท: อ งถิ่ น ยั ง มิ ไ ด: ดํ า เนิ น การก7 อ หนี้ ผู ก พั น
ให: ข ออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ7 ายเงิน ได: ไม7 เกิ น อี ก หนึ่ งปO ต7 อสภาท: องถิ่ น
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว7าด: วยการรับเงิน การเบิ ก จ7า ยเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค#กรปกครอง
ส7วนท:องถิ่น พ.ศ. 2547 ข:อ 59 วรรคสอง แก:ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
จึงขอเสนอญั ตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบค7าเสื่อมปO 2562) หมวด
ค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน กองการแพทย#
ต7อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต7อไป
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 16 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
16 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ให: ข ยายเวลาเบิ กจ7 ายเงิน งบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบค7าเสื่อมปO 2562) หมวด
ค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน กองการแพทย#
เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
และนายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติที่ 76 เรื่อง ขออนุมัติให:เช7าที่ดิน
และอาคารพาณิชย#ของเทศบาลนครอุดรธานี มีกําหนดระยะเวลาการเช7า
15 ปO โดยวิธีประมูล เชิญท7านผู:บริหาร เชิญท7านรองสุพจน#ฯ ครับ
- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายสุพจน# วงศ#ใหญ7 รองนายกเทศมนตรีได:รับ
มอบจากท7านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติให:เช7าที่ดินและอาคาร
พาณิชย#ของเทศบาลนครอุดรธานี มีกําหนดระยะเวลาการเช7า 15 ปO
โดยวิธีประมูล โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
- 11 -/หลักการ...

- 11 -

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

หลักการ
ขออนุมัติให:เช7าที่ดนิ และอาคารพาณิชย#ของเทศบาลนครอุดรธานี
มีกําหนดระยะเวลาการเช7า 15 ปO โดยวิธีประมูล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว7าด:วยการจัดหาประโยชน#ในทรัพย#สินขององค#กรปกครอง
ส7วนท:องถิ่น พ.ศ. 2543
เหตุผล
ด:ว ยเทศบาลนครอุ ด รธานี มี ค วามประสงค# จ ะให: เช7าที่ ดิ น
และอาคารพาณิชย#เพื่อจัดหาประโยชน#ในการเพิ่มพูนรายได: ซึ่งเปPนอาคาร
ที่ตั้งอยู7บริเวณถนนอุดรดุษฎี ใกล:กับทางเข:าโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6
นครอุดรธานี (โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนท#อุทิศ) อาคารเลขที่ 233/12-13
จํานวน 2 คูหา ตั้งอยู7บนที่ดินตรงตามแผนที่ระวาง 24น12ฏ8-12
หมายเลขที่ดินที่ 66 โฉนดที่ 37116 ตํ าบลหมากแข:ง อําเภอเมือ ง
จังหวัดอุดรธานี เปPนอาคารพาณิชย# ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น ด:วยวิธีประมูล
โดยมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาประโยชน#ในทรัพย#สินของเทศบาล
นครอุดรธานี ตามคําสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1488/2551 ลงวันที่ 23
มิถุนายน 2551 ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน#ในทรัพย#สิน
ของเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
ได:กําหนดค7าตอบแทนในการเช7าจํานวน 1,116,000 บาท (หนึ่งล:านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ:วน) ต7อคูหา ค7าเช7ารายเดือน เดือนละ
2,700 บาท (สองพันเจ็ดร:อยบาทถ:วน) ต7อคูหา ระยะเวลาการให:เช7า
15 ปO หลักเกณฑ#การให:เช7าหลังสัญญาสิ้นสุด อัตราการเช7าปOละไม7เกิน
5% ของค7าเช7าเดิม ดังนั้น เพื่อให:สอดคล:องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว7าด:วยการจัดหาประโยชน#ในทรัพย#สินขององค#กรปกครองส7วนท:องถิ่น
พ.ศ. 2543 ข:อ 6 (2) การให:เช7าอสังหาริมทรัพย#ขององค#กรปกครอง
ส7วนท:องถิ่นให:ดําเนินการโดยวิธีประมูล มีกําหนดเกินสามปO ให:สภาท:องถิ่น
เปPนผู:อนุมัติ
จึงเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ให: เช7 าที่ ดิ น และอาคารพาณิ ช ย# ข อง
เทศบาลนครอุดรธานี มีกําหนดระยะเวลาการเช7า 15 ปO โดยวิธีประมูล
ต7อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต7อไป
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 16 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
16 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ให: เช7 า ที่ ดิ น และอาคารพาณิ ช ย# ข อง
เทศบาลนครอุดรธานี มีกําหนดระยะเวลาการเช7า 15 ปO โดยวิธีประมูล
เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
และนายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- 12 -/- ระเบียบวาระที่ 13...
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นายกิตติกร ทีฆธนานนท#
รองนายกเทศมนตรี

- ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติที่ 77 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ7ายเปPน
รายการใหม7 หมวดค7าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# รายการ
จัดซื้อจอแสดงผลภาพ (LED) พร:อมติดตั้ง เชิญท7านผู:บริหาร เชิญท7าน
รองกิตติกรฯ ครับ
- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายกิตติกร ทีฆธนานนท# รองนายกเทศมนตรีได:รับ
มอบจากท7านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ7ายเปPนรายการใหม7
หมวดค7 า ครุ ภั ณ ฑ# ประเภทครุ ภั ณ ฑ# ค อมพิ ว เตอร# รายการจั ด ซื้ อ
จอแสดงผลภาพ (LED) พร:อมติดตั้ง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO พ.ศ. 2563
จํานวน 500,000 บาท (ห:าแสนบาทถ:วน) ไปตั้งจ7ายเปPนรายการใหม7
หมวดค7าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# รายการจัดซื้อจอแสดง
ผลภาพ (LED) พร:อมติดตั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท:ายญัตตินี้
เหตุผล
เทศบาลนครอุด รธานีได:ติด ตั้งกล:องวงจรป+ด เพื่ อให:มีระบบ
รักษาความปลอดภัยเมืองที่มีประสิทธิภาพ สอดคล:องกับนโยบายของ
คณะผู:บริหารเทศบาลในการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีสู7เมืองแห7งความ
ปลอดภัย (Smart Safety City) โดยในระยะที่ 1 ได:ติดตั้งกล:องวงจรป+ด
CCTV และระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ เพื่อประเมินสถานการณ#
ในการแก:ไขปlญหาจราจร 16 ทางแยก (ปO 2554-2555) งบประมาณ
14,000,000 บาท (สิบสี่ล:านบาทถ:วน) ประกอบด:วย 1) กล:องวงจรป+ด
CCTV แบบ Speed Dome จํานวน 16 ตัว 2) ระบบควบคุมการจราจร
อัจฉริยะ (SCATS) จํานวน 4 ทางแยก 3) ห:องศูนย#ควบคุมกลาง
จํานวน 1 ระบบ โดยมีห:องศูนย#ควบคุมกลางอยู7ที่ชั้น 7 สํานักงาน
เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีการเป+ดใช:งานระบบอย7างต7อเนื่องและตลอด
24 ชั่วโมงทุกวัน ปlจจุบัน ภายในศูนย#ฯ ได:ติดตั้งจอภาพ (LCD TV)
สําหรับการแสดงผลภาพจากระบบกล:องวงจรป+ดแบบ Real Time จํานวน
15 จอภาพ โดยจอภาพดั งกล7 าวเปP น จอที วี ติ ด ตั้ งเรีย งกั น บนผนั ง
หากจะใช:งานในการประมวลภาพจากกล:องวงจรป+ดแต7ละกล:องมาวิเคราะห#
เปรียบเทียบและประมวลผลในภาพรวมทีละหลาย ๆ กล:องทําได:ยาก
อีกทั้งจอ LCD TV ดังกล7าว ไม7เหมาะสมที่ จะเป+ด ใช:งานตลอดเวลา
เนื่องจากความร:อนของระบบจําเปPนต:องมีการป+ดและเป+ดเฉพาะที่จําเปPน
อีกทั้ งสิ้น เปลืองพลังงานมากกว7าเมื่อเป+ด ใช:งานพร:อมกัน ทั้ ง 15 จอ
ดังนั้น เพื่อให:มีความเหมาะสมกับสภาพการใช:งานในการแสดงผลข:อมูล
ที่ ศู น ย# ค วบคุ ม กลาง ซึ่ ง เปP น จอภาพแสดงผลที่ มี ค วามละเอี ย ดสู ง
ประหยั ด พลั ง งาน มี อ ายุ ก ารใช: ง านยาวนาน และมี ค วามสามารถ
ตอบสนองการใช:งานตามภารกิจเฝXาระวังและรักษาความปลอดภัยเมือง
เพิ่มเติมและทดแทนจอภาพ LCD TV แบบเดิม ดังนั้น เพื่อให:การ
- 13 -/เพิ่มเติมและทดแทน...
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นายตระกูล มณีกานนท#
รองนายกเทศมนตรี

เพิ่ มเติ มและทดแทนจอภาพ LCD TV แบบเดิม ดั งนั้ น เพื่ อให: การ
บริหารจัดการระบบที่ศูนย#ควบคุมสั่งการกลางมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จําเปPนที่จะต:องจัดซื้อจอแสดงผลภาพ (LED) พร:อมติดตั้ง แต7เนื่องจาก
งานสารสนเทศภูมิศาสตร#ไม7ได:ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว: จึงมีความ
จําเปPนต:องโอนงบประมาณไปตั้งจ7ายเปPนรายการใหม7 แผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิ ติ แ ละวิ ช าการ หมวดค7 า ครุภั ณ ฑ# ประเภทครุ ภั ณ ฑ#
คอมพิ ว เตอร# รายการจั ด ซื้ อ จอแสดงผลภาพ (LED) พร: อ มติ ด ตั้ ง
จํานวนเงิน 500,000 บาท (ห:าแสนบาทถ:วน) ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ7ายในหมวดค7าครุภัณฑ# ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง ที่ทําให:ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ7ายเปPนรายการใหม7 ให:เปPนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท:องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด:วยวิธีการงบประมาณ
ขององค#กรปกครองส7วนท:องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข:อ 27
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ7ายเปPนรายการใหม7 หมวดค7าครุภัณฑ#
ประเภทครุภัณ ฑ# คอมพิวเตอร# รายการจัด ซื้อจอแสดงผลภาพ (LED)
พร:อมติดตั้ง ต7อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต7อไป
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 16 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
16 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ให: โอนงบประมาณรายจ7 าย ประจํ าปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ7ายเปPนรายการใหม7 หมวดค7าครุภัณฑ#
ประเภทครุภัณ ฑ# คอมพิวเตอร# รายการจัด ซื้อจอแสดงผลภาพ (LED)
พร:อมติดตั้ง เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
และนายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 14 ญั ต ติที่ 78 เรื่อง ขออนุมัติกัน เงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#
ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน งานสารสนเทศภูมิศาสตร#
กองวิชาการและแผนงาน เชิญท7านผู:บริหาร เชิญท7านรองตระกูลฯ ครับ
- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายตระกูล มณีกานนท# รองนายกเทศมนตรีได:รับ
มอบจากท7านนายกเทศมนตรีขอเสนอญั ตติขออนุมัติกันเงิน งบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณ ฑ#ที่ดิน
และสิ่งก7อสร:าง กรณี ยังมิได:ก7อหนี้ ผูกพั น งานสารสนเทศภู มิศาสตร#
กองวิชาการและแผนงาน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
- 14 -/หลักการ...
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นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

หลักการ
ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้
ผูกพัน งานสารสนเทศภูมิศาสตร# กองวิชาการและแผนงาน จํานวน
4 รายการ รวมเปPนเงินทั้งสิ้น 24,100,000 บาท (ยี่สิบสี่ล:านหนึ่งแสนบาทถ:วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท:ายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่ เทศบาลนครอุด รธานี ได:ต ราเทศบั ญ ญั ติงบประมาณ
รายจ7 าย ประจํ าปO งบประมาณ พ.ศ. 2563 และงานสารสนเทศภู มิ ศ าสตร# ไ ด: โ อนเงิ น งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ในหมวดค7 า ครุ ภั ณ ฑ# ที่ ดิ น
และสิ่งก7อสร:าง ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# ซึ่งก7อนดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ:างครุภัณฑ#และอุปกรณ#คอมพิวเตอร# นั้น จะต:องได:รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร#ของหน7วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุด รธานี ปlจจุบันโครงการดังกล7าว
อยู7ระหว7างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นั้น เนื่องจากขณะนี้
เปP นช7วงระยะเวลาใกล:สิ้นสุดปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 กันยายน
2563) แล:ว งานสารสนเทศภู มิ ศ าสตร# กองวิ ชาการและแผนงาน
ยังมิได:ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน แต7มีความประสงค#จะดําเนินการต7อไป
ตามเปXาหมายที่กําหนดไว: ดังนั้น เพื่อให:การปฏิบัติเปPนไปด:วยความ
ถู ก ต: อ งตามระเบี ย บที่ กํ า หนด และเพื่ อ ให: เกิ ด ประโยชน# สู ง สุ ด แก7
ประชาชนในท:องถิ่น จึงมีความจําเปPนต:องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายจ7าย
หมวดค7าครุภัณ ฑ# ที่ดิน และสิ่งก7อสร:างยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน แต7มีความ
จําเปPนต:องใช:จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก ให:องค#กรปกครองส7วนท:องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต7อสภาท:องถิ่นได:อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปO ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว7าด:วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค#กรปกครองส7ว นท:องถิ่ น
พ.ศ. 2547 ข: อ 59 วรรคหนึ่ ง แก: ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.
2561
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน งานสารสนเทศภูมิศาสตร# กองวิชาการและแผนงาน
ต7อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต7อไป
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 16 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
16 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- 15 -/- มติทปี่ ระชุม...
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นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล
นายสุพจน# วงศ#ใหญ7
รองนายกเทศมนตรี

- มติที่ประชุม อนุมัติให:กันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน งานสารสนเทศภูมิศาสตร# กองวิชาการและแผนงาน
เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
และนายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 15 ญั ต ติที่ 79 เรื่อง ขออนุมัติกัน เงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#
ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล:อม เชิญท7านผู:บริหาร เชิญท7านรองสุพจน#ฯ ครับ
- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายสุพจน# วงศ#ใหญ7 รองนายกเทศมนตรีได:รับ
มอบจากท7านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและ
สิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล:อม
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติ กั น เงิน งบประมาณรายจ7 าย ประจํ าปO งบประมาณ
พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้
ผูก พั น สํ านั ก การสาธารณสุข และสิ่ งแวดล: อม จํ านวน 2 รายการ
รวมเปPนเงินทัง้ สิ้น 522,000 บาท (ห:าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ:วน)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท:ายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่ สํ า นั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล: อ ม ได: แ ก: ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.
2563 หมวดค7าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# รายการเครื่อง
คอมพิวเตอร# สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไม7น:อยกว7า 19 นิ้ว) และโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ7ายเปPนรายการ
ใหม7 หมวดค7าครุภัณฑ# ครุภัณฑ#วิทยาศาสตร#หรือการแพทย# รายการ
เครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติเบื้องต:น ในการประชุมสภาเทศบาลนคร
อุด รธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปO พ.ศ. 2563
เมื่ อ วัน ที่ 14 สิ งหาคม 2563 นั้ น เพื่ อ เปP น การส7 งเสริ ม สุ ข ภาพ
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ให:มีสุขภาพร7างกายแข็งแรง
ไม7เสี่ยงต7อการเกิด โรค และให:การปฏิบัติงานเปPนไปด:วยความถูกต:อง
รวดเร็ว มีป ระสิทธิภ าพ ซึ่งในการดําเนิ น การจัด ซื้อครุภัณ ฑ# รายการ
ดังกล7าว แต7เนื่องจากขณะนี้เปPนช7วงระยะเวลาที่ใกล:สิ้นสุด ปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563) แล:ว สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล: อ ม ยั งมิ ได: ดํ า เนิ น การก7 อ หนี้ ผู ก พั น แต7 มี ค วามประสงค# จ ะ
ดําเนินการต7อไปตามเปXาหมายที่กําหนดไว: ดังนั้น เพื่อให:การปฏิบัติ
- 16 -/ดําเนินการต7อไป…

- 16 ดําเนิน การต7อไปตามเปXาหมายที่กําหนดไว: ดังนั้น เพื่อให:การปฏิบั ติ
เปPนไปด:วยความถูกต:องตามระเบียบที่กําหนดและให:เกิดประโยชน#สูงสุด
แก7ประชาชนในท:องถิ่น จึงมีความจําเปPนต:องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายจ7าย
หมวดค7าครุภัณ ฑ# ที่ดิน และสิ่งก7อสร:างยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน แต7มีความ
จําเปPนต:องใช:จ7ายเงินนั้นต7อไปอีก ให:องค#กรปกครองส7วนท:องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต7อสภาท:องถิ่นได:อีกไม7เกินระยะเวลาหนึ่งปO ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว7าด:วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค#กรปกครองส7วนท:องถิ่น พ.ศ.
2547 ข:อ 59 วรรคหนึ่ง แก:ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล:อม ต7อสภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาต7อไป
นายประไพ มาสอน
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
ประธานสภาเทศบาล
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 16 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
16 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติที่ประชุม อนุมัติให:กันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล:อม เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
และนายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
นายประไพ มาสอน
- ระเบียบวาระที่ 16 ญัตติที่ 80 เรื่อง รายงานการประเมินผล
ประธานสภาเทศบาล
การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ#ตัวชี้วัดและค7าเปXาหมายขั้นต่ํามาตรฐาน
การจัด บริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2563 เชิญ ท7านนายกฯ
ครับ
นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ
- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี กระผม นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี
ขอเสนอญัตติรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ#
ตัว ชี้วัด และค7 าเปX าหมายขั้น ต่ํ ามาตรฐานการจัด บริก ารสาธารณะของ
เทศบาล พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ#ตัวชี้วัด
และค7าเปX าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัด บริการสาธารณะของเทศบาล
พ.ศ. 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท:ายญัตตินี้
- 17 -/เหตุผล...
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นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

เหตุผล
ด:วยสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให:แก7องค#กร
ปกครองส7วนท:องถิ่น (สํานักงาน ก.ก.ถ.) ได:พัฒนาระบบการประกัน
คุณ ภาพการจัด บริการสาธารณะขององค#ก รปกครองส7ว นท:องถิ่น ด:ว ย
วิธีการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค#เพื่อกระตุ:นให:องค#กรปกครอง
ส7วนท:องถิ่น พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให:บริการสาธารณะ
ตามภารกิจหน:าที่และภารกิจที่ได:รับการถ7ายโอนตามแผนการกระจาย
อํ านาจให: แ ก7 อ งค# ก รปกครองส7 ว นท: อ งถิ่ น ให: มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ที่สูงขึ้น อย7างต7อเนื่อง และได:รับความพึงพอใจจากประชาชน รวมทั้ง
สามารถนําข:อมูลจากการติดตามประเมินผลตามเกณฑ#ชี้วัดและค7าเปXาหมาย
ขั้น ต่ําไปใช:ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
ทั้งในส7วนขององค#กรและบุคลากรขององค#กรปกครองส7วนท:องถิน่ ได:อย7าง
ต7อเนื่อง ซึ่งจะนําไปสู7การพัฒนา ปรับปรุงให:บริการสาธารณะมีคุณภาพ
และมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น โดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ
ได:กําหนดกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ขององค#กรปกครองส7วนท:องถิ่น ระยะ 3 ปO (พ.ศ. 2561 - 2563)
กําหนดขั้นตอนและวิธีการให:นําเกณฑ#ชี้วัดฯ ไปใช:ในการประเมินมาตรฐาน
การจั ด บริการสาธารณะขององค# กรปกครองส7 ว นท: องถิ่ น ดํ าเนิ น การ
บันทึกข:อมูลตามแบบติดตามประเมินผล ลงในโปรแกรมระบบประมวลผล
เกณฑ#ชี้วัด รวมถึงให:นําข:อมูลที่ได:รับจากการประเมิน ตนเองรายงาน
ที่ประชุมสภาของเทศบาล เพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน
ดังนั้น จึงขอรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ#ตัวชี้วัดและค7าเปXาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาล พ.ศ. 2563 ต7อสภาเทศบาลนครอุดรธานี ตามขั้นตอน
และวิธีการประเมินตนเอง ของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให:แก7องค#กรปกครองส7วนท:องถิ่น ต7อไป
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี จึงขอรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ#
ตัว ชี้วัด และค7 าเปX าหมายขั้น ต่ํ ามาตรฐานการจัด บริก ารสาธารณะของ
เทศบาล พ.ศ. 2563 ต7อสภาเทศบาลมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับ
- ระเบี ยบวาระที่ 17 ญั ตติ ที่ 81 เรื่ อง ขออนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ7ายเปPน
รายการใหม7 หมวดค7าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# เชิญท7าน
ผู:บริหาร เชิญท7านรองกิตติกรฯ ครับ
- 18 -/นายกิตติกร...

- 18 นายกิตติกร ทีฆธนานนท#
รองนายกเทศมนตรี

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายกิตติกร ทีฆธนานนท# รองนายกเทศมนตรีได:รับ
มอบจากท7านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ7ายเปPนรายการใหม7
หมวดค7าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติ โอนเงินงบประมาณรายจ7 าย ประจําปO งบประมาณ
พ.ศ. 2563 จํ านวนเงิ น ทั้ งสิ้ น 32,000 บาท (สามหมื่ น สองพั น บาทถ: วน) เพื่ อไปตั้ งจ7 ายเปP นรายการใหม7 หมวดค7 าครุ ภั ณฑ# ประเภท
ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# งบประมาณรายจ7ายเฉพาะกาล กิจการสถานีขนส7ง
ผู:โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห7งที่ 1 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบท:ายญัตตินี้
เหตุผล
ด:วย สถานีขนส7งผู:โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห7งที่ 1 มีหน:าที่
รับผิดชอบในงานด:านการเงินและบัญชี เช7น การจัดทําใบสําคัญสรุป
ใบนําส7งเงิน ประจําวัน สรุปรายการเงินสดคงเหลือประจําวัน รวมถึง
การบันทึกบัญชีและป+ดบัญชีรายเดือน และงานธุรการของสถานีขนส7งฯ
ต:องมีการจัด ทําเปPน ประจําทุ กวัน ซึ่งปlจจุบั น เครื่องคอมพิ วเตอร#แ ละ
เครื่องพิมพ# ใช:งานไม7ได: เมื่อมีการแจ:งซ7อ ม และตรวจสอบ พบว7า
เครื่องคอมพิวเตอร# และเครื่องพิมพ#คอมพิวเตอร#ได:ตกรุ7นไปแล:ว ไม7มี
อะไหล7ที่จะทดแทนได: ดังนั้น เพื่อให:การดําเนินงานเปPนไปอย7างต7อเนื่อง
จึ งมี ค วามจํ า เปP น ต: อ งจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ# ค อมพิ ว เตอร# จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
32,000 บาท (สามหมื่น สองพั น บาทถ:วน) แต7เนื่องจากหน7วยงาน
ไม7ได:ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว: จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ7าย
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อการดังกล7าว ทั้งนี้ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ7ายในหมวดค7าครุภัณฑ# ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง ที่ทําให:
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ7ายเปPนรายการใหม7
ให:เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท:องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว7าด: วยวิธีงบประมาณขององค#กรปกครองส7ว นท: องถิ่น พ.ศ. 2541
หมวด 4 ข:อ 27
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#
ต7อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต7อไป
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 16 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
16 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- 19 -/- มติทปี่ ระชุม...

- 19 -

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล
นายตระกูล มณีกานนท#
รองนายกเทศมนตรี

- มติที่ประชุม อนุมัติให:โอนเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ# ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#
เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
และนายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- ระเบี ยบวาระที่ 18 ญั ต ติ ที่ 82 เรื่ อง ขออนุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#
ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการศึกษา เชิญท7าน
ผู:บริหาร เชิญท7านรองตระกูลฯ ครับ
- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายตระกูล มณีกานนท# รองนายกเทศมนตรีได:รับ
มอบจากท7านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ7 าย ประจํ าปO งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7 าครุ ภั ณ ฑ# ที่ ดิ น
และสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการศึกษา โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้
ผู ก พั น สํ านั ก การศึ ก ษา จํ านวน 34 รายการ รวมเปP น เงิน ทั้ งสิ้ น
18,707,200 บาท (สิบแปดล:านเจ็ดแสนเจ็ดพันสองร:อยบาทถ:วน)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท:ายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได:ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณ ฑ# และก7อสร:าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ต7าง ๆ นั้น เนื่องจาก
ขณะนี้ เปP น ช7 ว งระยะเวลาที่ ใ กล: สิ้ น สุ ด ปO ง บประมาณ พ.ศ. 2563
(30 กันยายน 2563) แล:ว สํานักการศึกษายังมิได:ดําเนินการก7อหนี้
ผูกพัน แต7มีความประสงค#จะดําเนินการต7อไปตามเปXาหมายที่กําหนดไว:
ดังนั้น เพื่อให:การบริหารงบประมาณเปPนไปอย7างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติ
เปPนไปด:วยความถูกต:องตามระเบียบที่กําหนด และเกิดประโยชน#สูงสุด
แก7นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี จึงมีความจําเปPนต:อง
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายจ7ายหมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง ยังมิได:
ก7อ หนี้ ผู ก พั น แต7 มี ค วามจํ าเปP น ต: อ งใช: จ7ายเงิน นั้ น ต7 อ ไปอี ก ให: อ งค# ก ร
ปกครองส7วนท:องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท:องถิ่นได:อีกไม7เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปO ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว7าด: วยการรับ เงิน
การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค#กรปกครองส7วนท:องถิ่น พ.ศ. 2547 ข:อ 59 วรรคหนึ่ง แก:ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- 20 -/จึงขอเสนอญัตติ...
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นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายสุพจน# วงศ#ใหญ7
รองนายกเทศมนตรี

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการศึกษา ต7อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต7อไป
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 16 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
16 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติที่ประชุม อนุมัติให:กันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการศึกษา เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
และนายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ 19 ญัตติที่ 83 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวด
ค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการศึกษา
เชิญท7านผู:บริหาร เชิญท7านรองสุพจน#ฯ ครับ
- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายสุพจน# วงศ#ใหญ7 รองนายกเทศมนตรีได:รับ
มอบจากท7านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค7าครุภัณฑ#
ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนีผ้ ูกพัน สํานักการศึกษา โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการศึกษา จํานวน 7 รายการ รวมเปPนเงิน
ทั้งสิ้น 6,129,200 บาท (หกล:านหนึ่งแสนสองหมื่นเก:าพันสองร:อยบาทถ:วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท:ายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่ ส ภาเทศบาลนครอุ ด รธานี ได: มี ม ติ อ นุ มั ติ ให: กั น เงิ น
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปO พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ#รวมถึง
การก7อสร:างนั้น เนื่องจากขณะนี้เปPนช7วงระยะเวลาที่ใกล:สิ้นสุดปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563) แล:ว สํานักการศึกษายังมิได:
ดํ า เนิ น การก7 อ หนี้ ผู ก พั น จํ า นวน 7 รายการ รวมเปP น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
6,129,200 บาท (หกล:านหนึ่งแสนสองหมื่นเก:าพันสองร:อยบาทถ:วน)
แต7มีความจําเปPนต:องดําเนินการให:บรรลุตามวัตถุประสงค# ดังนั้น เพื่อให:
- 21 -/แต7มีความจําเปPน…
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แต7มีความจําเปPนต:องดําเนินการให:บรรลุตามวัตถุประสงค# ดังนั้น เพื่อให:
การปฏิบัติเปPนไปด:วยความถูกต:องตามระเบียบที่กําหนด และเกิดประโยชน#
สูงสุด แก7บุ คลากรและนั กเรียนในสังกั ด โรงเรียนเทศบาลนครอุด รธานี
จึงมีความจําเปPนต:องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
กั น เงิ น ตามวรรคหนึ่ ง แล: ว หากองค# ก รปกครองส7 ว นท: อ งถิ่ น ยั ง มิ ไ ด:
ดําเนินการก7อหนี้ผูกพันให:ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได:ไม7เกิน อีก
หนึ่งปOต7อสภาท:องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าด:วยการรับเงิน
การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค#กรปกครองส7วนท:องถิ่น พ.ศ. 2547 ข:อ 59 วรรคสอง แก:ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค7าครุภัณ ฑ#ที่ดิน
และสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการศึกษา ต7อสภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาต7อไป
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 16 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
16 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ให: ข ยายเวลาเบิ ก จ7ายเงิน งบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค7าครุภัณ ฑ#ที่ดิน
และสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการศึกษา เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
และนายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ# สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม

หมายเหตุ นายภูรสิ ิทธิ์ เวชประดิษฐ7 สมาชิกสภาเทศบาล เดินเข.ามาประชุม
นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

- ระเบี ยบวาระที่ 20 ญั ต ติ ที่ 84 เรื่ อง ขออนุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#
ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการช7าง เชิญท7าน
นายกฯ ครับ
นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ
- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี กระผม นายอิทธิพนธ# ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี
ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี ยังมิได:ก7อหนี้
ผูกพัน สํานักการช7าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
- 22 -/หลักการ...
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หลักการ
ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้
ผู ก พั น สํ า นั ก การช7 า ง จํ า นวน 28 รายการ รวมเปP น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
42,579,100 บาท (สี่สิบสองล:านห:าแสนเจ็ดหมื่นเก:าพันหนึ่งร:อยบาทถ:วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท:ายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได:ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได:ตั้งงบประมาณ
และโอนเงิน งบประมาณตั้ งจ7 ายรายการใหม7ในหมวดค7 าครุภั ณ ฑ# ที่ ดิ น
และสิ่งก7อสร:าง ในการดําเนิน การจัดซื้อครุภัณฑ# รวมถึงการก7อสร:าง
ปรับปรุงผิวจราจร ถนน และระบบระบายน้ํา เพื่อแก:ไขปlญหาความ
เดือดร:อนของประชาชน การบริการประชาชนในภารกิจหน:าที่ต7าง ๆ
รวมถึ ง การนํ า เงิ น งบประมาณไปใช: ใ นการบริ ห ารพั ฒ นาท: อ งถิ่ น ให:
เจริญก:าวหน:า เกิดความคุ:มค7าและเกิดประโยชน#สูงสุดแก7ประชาชน นั้น
เนื่องจากขณะนี้เปPน ช7วงเวลาที่ใกล:สิ้นสุดปOงบประมาณ พ.ศ. 2563
(30 กันยายน 2563) แล:ว สํานักการช7างยังมิได:ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน
แต7มีความจําเปPนต:องดําเนินการต7อไปตามเปXาหมายที่กําหนดไว: ดังนั้น
เพื่ อ ให: ก ารปฏิ บั ติ เปP น ไปตามระเบี ย บที่ กํ าหนด และสามารถใช: จ7 า ย
งบประมาณในการพั ฒ นาท: องถิ่น ให: เกิ ด ประโยชน#สู งสุด แก7ป ระชาชน
จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายจ7ายหมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง ยังมิได:
ก7อหนี้ผูกพัน แต7มีความจําเปPน ต:องใช:จ7ายเงินนั้น ต7อไปอีก ให:องค#กร
ปกครองส7วนท:องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต7อสภาท:องถิ่นได:อีกไม7เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปO ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด:วยการรับเงิน
การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค#กรปกครองส7วนท:องถิ่น พ.ศ. 2547 ข:อ 59 วรรคหนึ่ง แก:ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการช7าง ต7อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต7อไป
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 17 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
17 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติที่ประชุม อนุมัติให:กันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการช7าง เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- 23 -/- ระเบียบวาระที่ 21...

- 23 นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายกิตติกร ทีฆธนานนท#
รองนายกเทศมนตรี

- ระเบียบวาระที่ 21 ญัตติที่ 85 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวด
ค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการช7าง
เชิญท7านผู:บริหาร เชิญท7านรองกิตติกรฯ ครับ
- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายกิตติกร ทีฆธนานนท# รองนายกเทศมนตรีได:รับ
มอบจากท7านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค7าครุภัณฑ#
ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการช7าง โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการช7าง จํานวน 6 รายการ รวมเปPนเงิน
ทั้งสิ้น 17,277,500 บาท (สิบเจ็ด ล:านสองแสนเจ็ด หมื่น เจ็ด พัน ห:าร:อยบาทถ:วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท:ายญัตตินี้
เหตุผล
ตามที่ ส ภาเทศบาลนครอุ ด รธานี ได: มี ม ติ อ นุ มั ติ ให: กั น เงิ น
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข:อความ
อ:างถึงข:างต:น ขณะนี้ใกล:จะสิ้นปOงบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โครงการที่ได:กันเงินไว:มีหลายโครงการยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน
เนื่องจากอยู7ระหว7างการเขียนแบบและประเมินราคา การแก:ไขแบบแปลน
และสืบค:นราคากลาง เพื่อให:เกิดความถูกต:องตามสภาพพื้นที่ก7อสร:าง
ปlจจุบัน ทําให:การดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ:างไม7เปPนไปตามกรอบ
แผนงานที่วางไว: สํานักการช7างมีความจําเปPนต:องดําเนินการต7อให:บรรลุ
ตามวัต ถุ ป ระสงค# ดังนั้ น เพื่ อ ให: การปฏิ บั ติ เปP น ไปด: ว ยความถู กต: อ ง
ตามระเบียบที่กําหนดไว: และเกิดประโยชน#สูงสุดแก7องค#กรและประชาชน
ในพื้นที่ จึงมีความจําเปPนต:องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค7าครุภัณ ฑ#ที่ดิน
และสิ่ งก7 อ สร: างต7 อ สภาเทศบาลนครอุ ด รธานี ทั้ งนี้ กรณี เมื่ อ สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล:ว หากองค#กรปกครองส7วนท:องถิ่น
ยังมิได:ดําเนินการก7อหนี้ผูกพัน ให:ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินได:ไม7เกิน
อีกหนึ่งปOต7อสภาท:องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด:วยการ
รับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค#ก รปกครองส7ว นท: อ งถิ่น พ.ศ. 2547 ข: อ 59 วรรคสอง
แก:ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ7ายเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค7าครุภัณ ฑ#ที่ดิน
และสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการช7าง ต7อสภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาต7อไป
- 24 -/นายประไพ...

- 24 นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายตระกูล มณีกานนท#
รองนายกเทศมนตรี

- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 17 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
17 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ให: ข ยายเวลาเบิ ก จ7ายเงิน งบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค7าครุภัณ ฑ#ที่ดิน
และสิ่งก7อสร:าง กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน สํานักการช7าง เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- ระเบี ยบวาระที่ 22 ญั ต ติ ที่ 86 เรื่ อง ขออนุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#
ที่ดินและสิ่ งก7อสร:าง ประเภทครุภัณฑ# คอมพิ วเตอร# กรณี ยังมิได:ก7อหนี้
ผูกพั น งานสารสนเทศภู มิศาสตร# กองวิชาการและแผนงาน เชิญ ท7 าน
ผู:บริหาร เชิญท7านรองตระกูลฯ ครับ
- เรียนท7 านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาล
นครอุดรธานี กระผม นายตระกูล มณีกานนท# รองนายกเทศมนตรีได:รับ
มอบจากท7านนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณ ฑ#ที่ดิน
และสิ่งก7อสร:าง ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน
งานสารสนเทศภู มิศาสตร# กองวิชาการและแผนงาน โดยมีห ลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง ประเภทครุภัณฑ#
คอมพิวเตอร# รายการจัดซื้อจอแสดงผลภาพ (LED) พร:อมติดตั้ง กรณี
ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน งานสารสนเทศภูมิศาสตร# กองวิชาการและแผนงาน
จํานวนเงิน 500,000 บาท (ห:าแสนบาทถ:วน)
เหตุผล
ตามที่งานสารสนเทศภูมิศาสตร#ได:โอนเงินงบประมาณตั้งจ7าย
รายการใหม7 ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดิน
และสิ่งก7อสร:าง ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# รายการจัดซื้อจอแสดงผลภาพ
(LED) พร:อมติดตั้ง จํานวนเงิน 500,000 บาท (ห:าแสนบาทถ:วน) นั้น
เนื่องจากขณะนี้เปPนช7วงระยะเวลาที่ใกล:สิ้นสุดปOงบประมาณ พ.ศ. 2563
(30 กันยายน 2563) แล:ว งานสารสนเทศภูมิศาสตร# กองวิชาการ
และแผนงาน ยังมิได:ดําเนิน การก7อหนี้ผูกพั น แต7มี ความประสงค#จะ
ดําเนิน การต7อไปตามเปXาหมายที่กําหนดไว: ดังนั้น เพื่อให:การปฏิบั ติ
เปPนไปด:วยความถูกต:องตามระเบียบที่กําหนดและเพื่อให:เกิดประโยชน#
สูงสุดแก7ประชาชนในท:องถิ่น จึงมีความจําเปPนต:องขออนุมัติกันเงิน
- 25 -/สูงสุดแก7ประชาชน…

- 25 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปO พ.ศ. 2563

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

นายประไพ มาสอน
ประธานสภาเทศบาล

สูงสุ ด แก7ป ระชาชนในท: อ งถิ่น จึ งมี ความจําเปP น ต: องขออนุ มั ติ กั น เงิน
งบประมาณรายจ7าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ในกรณี
ที่มีรายจ7ายหมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง ยังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน
แต7มีความจําเปPนต:องใช:จ7ายเงินนั้นต7อไปอีกให:องค#กรปกครองส7วนท:องถิ่น
รายงานขออนุ มั ติ กั น เงิน ต7 อ สภาท: อ งถิ่ น ได: อี ก ไม7 เกิ น ระยะเวลาหนึ่ งปO
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด:วยการรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค#กรปกครอง
ส7วนท:องถิ่น พ.ศ. 2547 ข:อ 59 วรรคหนึ่ง แก:ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง ประเภท
ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน งานสารสนเทศภูมิศาสตร#
กองวิชาการและแผนงาน ต7อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต7อไป
- ผู:บริหารได:เสนอญัตติต7อสภาฯ แล:วนะครับ มีสมาชิกท7านใด
จะอภิปรายอย7างไรหรือไม7 ขอได:โปรดยกมือครับ (ไม7มีสมาชิกยกมือ)
เมื่อไม7มี ผมขอถามมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติดังกล7าว
ขอได:โปรดยกมือครับ (มีสมาชิกยกมือ 17 คน) มีสมาชิกเห็น ชอบ
17 ท7าน เปPนอันว7าสภาฯ มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท#
- มติที่ประชุม อนุมัติให:กันเงินงบประมาณรายจ7าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค7าครุภัณฑ#ที่ดินและสิ่งก7อสร:าง ประเภท
ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# กรณียังมิได:ก7อหนี้ผูกพัน งานสารสนเทศภูมิศาสตร#
กองวิชาการและแผนงาน เปPนเอกฉันท#
- หมายเหตุ ขณะที่ประธานสภาฯ ขอมติ นายอนันต# คําสุพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล ไม7ได:อยู7ในที่ประชุม
- ระเบี ย บวาระที่ 23 เรื่อง ญั ต ติอื่ น ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกท7านใดจะเสนอญัตติหรือเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม7 ถ:ามี ขอเชิญครับ
(ไม7มีสมาชิกยกมือ) ไม7มีนะครับ วันนี้ผมได:ดําเนินการประชุมมาครบทุก
ระเบียบวาระแล:ว ต:องขอขอบคุณท7านพงศกร เวชประดิษฐ# นักส7งเสริมการปกครองท:องถิ่น ชํานาญการ ตัวแทนท7านผู:ว7าราชการจังหวัดอุดรธานี
และท7านผู:มีเกียรติทุกท7าน ผมขอป+ดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู:จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางรัชตา บุญเจริญ)
เจ:าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
- 26 -/(ลงชื่อ)...

- 26 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปO พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

ผู:ตรวจรายงานการประชุม
(นางวันทะนา ฮวดหลี)
หัวหน:าฝNายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู:ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลปF)
ผู:อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

(ลงชื่อ)

ว7าที่ ร.ต.

ผู:ตรวจรายงานการประชุม

(วันชัย เด7นพายัพ)
รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

ผู:ตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย# นามบุตร)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาลนครอุดรธานี
(นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ#ทอง)
สมาชิกสภาเทศบาล

คณะกรรมการได:ตรวจญัตติ เอกสารแนบท:ายญัตติ และรายงานการประชุมถูกต:อง ครบถ:วนแล:ว
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจันทร#เพ็ง สุริยงค#)
สมาชิกสภาเทศบาล
- 27 -/(ลงชื่อ)...

- 27 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปO พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุพล วิจารณรงค#)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายทอง ธีระธรรม)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสุจิตรา คําพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นายไกรสิทธิ์ พุฒธรรม)
สมาชิกสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้สภาเทศบาลได:รับรองในการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สมัยที่
ครั้งที่
ประจําปO พ.ศ.
เมื่อวันที่
เดือน

(ลงชื่อ)

พ.ศ.

ประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี

.
.

