
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
สมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓  

วันจันทร์ที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผู้มาประชุม 
     ๑. นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 ๒.   นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ์ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             
     ๓.   นายชาญณรงค์ ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๔.    นายฤทธิสรรค ์ เทพพิทักษ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๕.    นายไพฑูรย์               พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
 ๖. นายภพ ภูสมปอง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๗.   นายไพฑูรย์     บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๘.  นายประสงค์ จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
     ๙.    น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
   ๑๐.  นายชัยโรจน ์ สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
๑. นายอัมพล   ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๓. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๔. นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๕. นายนเรต ศรีเมือง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
๖. นายพนคุน เดชเสน  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 

๗.   นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
๘. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๙.   นายโกวิท เริงนิรันดร์ รักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
๑๑.   นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผู้อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล บูรพาอุบล    
๑๒.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๑๓.   นายสวาท ดวงคํา ผู้อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๑๔.   นายประสพ ปรุโปร่ง ผู้อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
๑๕.   ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนบ้านก้านเหลือง 
๑๖.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๗.   นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 



๒ 
 

๑๘.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๑๙.   นางสาววิรุณภัสร ์ ฐิติภัสร์ศุภเดช หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ 
๒๐.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์ นิติกรชํานาญการ 
๒๑.   นางจุฑารัตน์ สัตนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๒๒.   นางณภัสนันท์ สัตนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๒๓.   นางสาวณฐปภัสร ์ ฏปวรนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๒๔.   นายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ 
๒๕.   นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
๒๖.   นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๗.   นายทองพูน เอิบสุข นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
๒๘.   นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชํานาญการ 
๒๙.   นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกชํานาญการ 
๓๐.   นายทินภัทร บุญลี นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๓๑.   นายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ 
๓๒.   นายอรุณชัย ครองยุต ิ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
๓๓.   นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓๔.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๓๕.   นายอนุชิต อัปกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   
 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓  
                                       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                                    -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 
                                       เมื่อวันพุธที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
                                        ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  
                                     ๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๓.๒ โครงการที่ติดตาม 
      ๓.๒.๑ โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กันและขยายเวลาเบิกจ่าย 
                 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 



๓ 
 

  ๓.๒.๒ โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  
                 พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ๓.๒.๓  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  ๓.๒.๔  โครงการและครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในปี พ.ศ.๒๕๖๒  
                  และปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๓.๒.๕  โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   
  ๔.๑    เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตําแหน่งที่ว่างลง 

   ๔.๒  “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณ 
                                                   จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการช่าง) 
                               (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
   ๔.๓  “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับเพิ่ม – ปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง  
                                                   งบประมาณจ่ายจ่ายขาดเงินสะสมประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  
                                                    (สํานักการช่าง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
   ๔.๔  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
                                                   ตามอํานาจหน้าที่   (กองวิชาการและแผนงาน)  
                                                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่ อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิด
การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ประกาศก าหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
มีก าหนด ไม่เกินสามสิบวัน นั้น อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ โดยประธานสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  ส าหรับวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จะแจ้งให้ทราบต่อไป  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ลงชื่อ  นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 



๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่  ๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องด้วย นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล         
นครอุบลราชธานี  ได้ขอลาออกจากตําแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑๖  พฤศจิกายน    
พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากต้องไปปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เพราะท่านอดีตนายกเทศมนตรี        
นครอุบลราชธานี ได้ลาออกจากตําแหน่ง ดังนั้นสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงต้องเลือกเลขานุการสภาฯ ขึ้นแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ก่อนจะดําเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ ต้องเลือกเลขานุการสภาฯชั่วคราวขึ้นมาทําหน้าที่
เลขานุการสภาฯก่อนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย จึงให้สภาเทศบาลฯพิจารณาเลือกท่านสมาชิก
ที่มาทําหน้าที่เลขานุการสภาฯชั่วคราว / เชิญเสนอครับ 
นายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์     
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเสนอนายไพฑูรย์  พรหมสอน  เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราวครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรองด้วยครับ / มีผู้รับรองถูกต้อง / มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ
เป็นอื่นก็ไม่ต้องลงมติ ให้ถือว่าท่านไพฑูรย์ พรหมสอน เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราว เชิญปฏิบัติหน้าที่ครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีชั่วคราว 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่สี่ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอดําเนินการระเบียบวาระครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
       สมัยวิสามัญ  สมัยท่ีสอง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
                                        เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                        ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                                    -   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
      สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 
                                       เมื่อวันพุธที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
                                        ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีชั่วคราว 
 ในระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ         
สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี งานเลขานุการสภาฯได้จัดทํารายงานทั้งหมด ๗๐ หน้า และเสนอต่อคณะกรรมตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณารับรองรายงานประชุมต่อไปครับ 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในส่วนใดเชิญครับ / เชิญท่านอําไพวรรณครับ 



๕ 
 

นางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตแก้ไข รายงานการประชุมหน้าที่ ๗ ใน
ส่วนของท่านประธานสภาฯ  บรรทัดที่สอง “เป็นประธาน มีโยธาและผังเมืองเป็นเลขานุการ”ให้แก้ไขเป็น          
“เป็นประธาน มีโยธาธิการและผังเมืองเป็นเลขานุการ” และในหน้าที่ ๘ – ๑๗ ในส่วนของการรายงานผลการ
ดําเนินการ ข้อมูลที่นํามาจากไฟล์เพาเวอร์พอย อยากจะให้ขยายไฟล์ข้อมูลให้ใหญ่สามารถอ่านได้ชัดเจนเพ่ือใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงได้ ในส่วนของหน้า ๑๗ ในส่วนของอําไพวรรณ  เปรมภิรักษ์  ในบรรทัดรองสุดท้าย จากคําว่า 
“ต้องการต้องการให้ชี้แจงว่าดําเนินการถึงขั้นตอนไหนทางพัสดุ” เป็นคําว่า “ขอให้ชี้แจงว่าดําเนินการถึงขั้นตอนไหน
ทางพัสดุ” 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมครับ /  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓  
    ในวันจันทร์ที่ ๒๑  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
- สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓  

             ในวันจันทร์ที่ ๒๑  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           
             โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

- งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ที่ประชุม 
  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี 

พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
นครอุบลราชธานี    

 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีชั่วคราว 
 ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันพุธที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล    
นครอุบลราชธานี มีจํานวนทั้งหมด ๒๘ หน้า เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาครับ  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
ในรายงานประชุมสภาฯ ระเบียบวาระที่แทรกเข้ามาในการพิจารณา ทบทวน “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ของสํานักการศึกษา ในคราวประชุมสภาฯเมื่อวันพุธ     
ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ท่านได้บรรจุลงไปในการรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่ครับ 
 
 
 



๖ 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ได้บรรจุไว้ในรายงานการประชุมสภาฯแล้วในหน้าที่ ๒๓ ครับ / สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหม
ครับ /  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 
    ในวันพุธที่ ๒๓  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
- สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  

             ในวันพุธที่  ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           
             โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

- งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ที่ประชุม 
  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี 

พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันพุธที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
นครอุบลราชธานี    

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ  

                                  ๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๓.๒ โครงการที่ติดตาม 
       ๓.๒.๑ โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กันและขยายเวลาเบิกจ่าย 
                 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   ๓.๒.๒ โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  
                 พ.ศ.๒๕๖๔ 
   ๓.๒.๓  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๓.๒.๔  โครงการและครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในปี พ.ศ.๒๕๖๒  
                  และปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
   ๓.๒.๕  โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

นายไพฑูรย์      พรหมสอน    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีชั่วคราว 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง  เพื่อทราบ ๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝ่ายบริหารครับ 
 



๗ 
 

นายอัมพล      ทองพุ          ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอมอบให้กองวิชาการและแผนงานเป็น
ผู้รายงานครับ 
นางสมลักษณ์   บุญณพัฒน์    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสมลักษณ์  บุญณพัฒน์  ผู้อํานวยการ
กองวิชาการและแผนงาน ขอนําเรียนเพ่ือทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล              
นครอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเสนอเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกคือรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ และส่วนที่สองคือการใช้จ่ายเงินสะสม  ในส่วนของการรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีคณะกรรมการที่มีท่านสมาชิกร่วมประชุม
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เข้าร่วมประชุมฯด้วย ๓ ท่านคือ ท่านน.อ.บุญมี สุปรียชาติ ท่านอําไพวรรณ  
เปรมภิรักษ์ และท่านชัยโรจน์  สินธุพุฒิพงศ์  ทั่งใน ๓ ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงในหลายส่วนก็เป็นที่มา
ของการสรุปเพื่อจะปิดเล่มในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเสนอต่อสภาฯและรายงานปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
ภายใน ๑๕ วันหลังจากรายงานสภาฯ ลงทางเว็ปไซต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกฎหมาย ขอรายงานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๘ 
 

สรุปจ านวนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลที่ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณในปี 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี+เงินสะสม+อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

ร้อยละ  
(2)+(3)+(4) 

 

ในแผนพัฒนาเทศบาล  
ประจ าปี 2563 
(1) 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2563 
(2) 

เงินสะสม 
(3) 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 
(4) 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 130 13 68 - 62.31 

2. ด้านเศรษฐกิจ 7 6 - - 85.71 

3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 2 - - 33.33 

4. ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

85 76 - - 89.41 

5. ด้านระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 61 49 - 1 86.67 

รวม 289 146 68 1 74.39 

 
 

สรุปงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี 2563 
(งบประมาณรายจ่ายประจ าปี +เงินสะสม +เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณใน 
แผนพัฒนาเทศบาล 
 (1) 

งบประมาณ 
ในเทศบัญญัติ  
(2) 

งบประมาณ 
เงินสะสม  
(3) 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 
(4) 

ร้อยละ 
(2)+(3)+(4) 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 175,000,200 76,616,600 23,493,700 - 57.21 

2. ด้านเศรษฐกิจ 10,900,000 570,000 - - 5.22 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 

318,678,300 6,188,900 - - 1.94 

4. ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้ง     
    ความเข้มแข็งของชุมชน 

195,369,420 199,973,400 - - 102.25 

5. ด้านระบบบริหารงานแบบมุ่ง 
    ผลสัมฤทธิ ์

336,924,800 27,814,400 - 10,174,100 11.27 

รวม 1,036,872,720 311,163,300 23,493,200 10,174,100 33.26 

 



๙ 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
ทั้งหมด 
  

แล้วเสร็จ 
(1) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กันเงิน) 
(2) 

ยกเลิก 
(3) 

แล้วเสร็จ 
และอยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
 (1)+(2) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 2 15.38 10 76.92 1 7.69 12 92.31 
2. ด้านเศรษฐกิจ 6 3 50.00 - - 3 50.00 3 50.00 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 2  1 50.00 1 50.00 - - 2 100.00 

4. ด้านคุณภาพชีวิตฯ 76 55 72.73 -  -  21 27.27 55 72.73 
5. ด้านระบบบริหารงานฯ 49 16 32.65 25 51.02 8 16.33 41 83.67 

รวม 146 77 52.74 36 24.66 33 22.60 113 77.40 

 
โครงการทั้งหมด 146 โครงการ 
 
 
 
 
ภาพรวมโครงการที่สามารถด าเนินการ (แล้วเสร็จ+กันเงิน) ร้อยละ 77.40 
 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 76,616,600 61,860,113 80.74 

2. ด้านเศรษฐกิจ 570,00 262,932 46.13 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6,188,900 2,633,541.10 42.55 

4. ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งความ         
    เข้มแข็งของชุมชน 

199,973,400 182,103,099 91.06 

5. ด้านระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ 27,814,400 4,427,900 15.92 

รวม 311,163,300 251,287,585.10 80.76 

 แลว้เสร็จ 77 โครงการ รอ้ยละ 52.74% 

 อยูร่ะหว่างด าเนินการ(กนัเงิน) 36 โครงการ รอ้ยละ 24.66% 

 ยกเลิก 33 โครงการ รอ้ยละ 22.60% 

 



๑๐ 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ/ครุภัณฑ์ที่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ครั้งท่ี / วันที่ โครงการที่ได้รับอนุมัติ ผลการด าเนินงาน ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัต ิ ผลการด าเนินการ 

จ านวน งบประมาณ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวน  งบประมาณ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

9 / 27 ก.พ. 63 - - - - 16 123,216,000 1 15 

10/ 12 พ.ค. 63 67 22,435,700 - 67 3 167,110 1 2 

11/ 28 พ.ค. 63 1 1,057,500 - 1 - - - - 

รวม 68 23,439,200 - 68 19 123,383,110 2 17 

 
 
สรุปผลการด าเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

รายการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    โรงเรียนเทศบาล 3   สามัคคีวิทยาคาร  
     

30,700 1  

2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 12 ห้องเรียน  
    (ตอกเสาเข็ม) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 5  
    ชุมชนก้านเหลือง สังกัดเทศบาลนคร 
    อุบลราชธานี 

10,174,100  1 

รวม 10,204,800 1 1 

 
หมายเหตุ   โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี สัญญาสิ้นสุด พ.ค. 2564 แบ่งเป็น 9 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน 



๑๑ 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อทราบผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2563 
2. เพื่อนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีให้มี 
    ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ใช้ตารางสําเร็จรูป ของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % กําหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่ม 
ตัวอย่าง 398 ตัวอย่าง จาก 72,619 ประชากร (4 เขต 106 ชุมชน) เก็บจริง 745 ตัวอย่าง ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
(ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 15-30 ตุลาคม 2563) 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

เพศ  หญิง 61.5 

อายุ  20-30  ป ี 32.2 

การศึกษา ปริญญาตรี 36.6 

อาชีพหลัก ค้าขาย 29.5 

 
ผลส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนนคสล./ถนนพาราแอสฟัลท์/ระบบระบายน้ า) 
 

ประเด็นประเมิน จ านวน ร้อยละ 

1. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน (สะดวก ปลอดภัย) 596 80.0 

2. คุณภาพของถนนที่ได้ก่อสร้าง/ปรับปรุง 556 75.4 

3. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 544 73.0 

4. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อนด าเนินงาน 537 72.0 

5. การอ านวยความสะดวกขณะด าเนินงาน 514 69.0 



๑๒ 
 
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 

ประเด็นประเมิน จ านวน ร้อยละ 

1. คุณภาพของระบบไฟฟ้าที่ได้ปรับปรุง 622 83.5 

2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 612 82.2 

3. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 582 78.1 

4. การอ านวยความสะดวกขณะด าเนินงาน 575 77.2 

5. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อนด าเนินงาน 553 74.3 

 
ระบบสัญญาณไฟจราจร 
 

ประเด็นประเมิน จ านวน ร้อยละ 

1. ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ
จราจร 

589 79.1 

2. คุณภาพของระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้ปรับปรุง 563 75.6 

3. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 546 73.3 

4. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อนด าเนินงาน 531 71.3 

5. การอ านวยความสะดวกขณะด าเนินงาน 528 70.9 

 
 
ข้อเสนอแนะ (ถนนคสล./พาราแอสฟัลท์/ระบบระบายน้ า) 
1. ได้รับความสะดวกสบายมากข้ึน  
2. ถนนตามซอยต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงพัฒนาดีขึ้น 
3. ประชาชนเริ่มเข้าใจระบบในการแจ้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขผ่านแอปพลิเคชั่นมากขึ้น สะดวก รวดเร็วดี 
4. อยากให้มีการซ่อมแซมถนนที่ชํารุด 



๑๓. 
 

5.   อยากได้ถนนตามซอยเล็ก ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาล 
6.   ซอยสรรพสิทธิ์ 9 ยังไม่มีการทําถนนใหม่ (ในตลาดท่าวังหิน) 
7.   อยากให้ปรับถนนให้เสมอกัน (ต้นซอยแจ้งสนิท 9 ) และอยากให้มีการติดหลอดไฟตามถนน 
8.   ถนนพโลชัย ถึงสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี อยากให้มีป้ายบอกทางไปจังหวัดศรีสะเกษ 
     จังหวัดยโสธร    
ข้อเสนอแนะ (ระบบระบายน้ า) 

1. การจัดการเรื่องระบบระบายน้ํายังเป็นป๎ญหา 
2. ควรปรับปรุงแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วม และให้ตรวจสอบท่อระบายน้ําสม่ําเสมอ 
3. อยากให้มีการเปลี่ยนตะแกรงท่อระบายน้ําที่ชํารุด 
 

ข้อเสนอแนะ (ไฟฟ้า และระบบสัญญาณไฟจราจร) 
1. ไฟฟ้าส่องสว่างดี ทั่วถึง 
2. ไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนชํารุดบ่อย 
3. ระบบสัญญาณไฟจราจร ซอยผาแดง 8 ขัดข้อง ปิด ๆ เปิด ๆ 
4. อยากให้เทศบาลฯเข้ามาตัดต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมเสาไฟฟ้า (ซ.พนม 3) 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

ประเด็นประเมิน จ านวน  ร้อยละ 

1. การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 601 80.7 

2. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 593 75.6 

3. การส่งเสริมอาชีพ 551 73.3 

 
ข้อเสนอแนะ การพัฒนาเศรษฐกิจ อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพ เพื่อช่วยเหลือคนว่างงาน 
 

      
 



๑๔ 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นประเมิน จ านวน  ร้อยละ 

1. การปรับปรุงสวนสาธารณะ 628 84.3 

2. การอนุรักษ์และรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 609 81.7 

3. การพัฒนาภูมิทัศน์เมือง/ตกแต่งเมือง 607 81.5 

4. การบริหารจัดการขยะ 556 74.7 

5. การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 533 71.5 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ประเด็นประเมิน จ านวน  ร้อยละ 

1. การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ) 652 87.5 

2. การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท านุบ ารุงศาสนา 650 87.2 

3. การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (การป้องกัน/ส่งเสริม/ฟื้นฟู) 607 81.5 

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน 605 81.2 

5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 600 80.6 

6. การจัดการศึกษา ร.ร.ในสังกัดเทศบาล/การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 597 80.1 

7. การจัดระเบียบเมือง 578 77.6 

8. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 575 77.2 

9. การบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล 573 76.9 



๑๕ 
 
ข้อเสนอแนะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. ทําได้ดีมาก ๆ 
2. จัดระบบได้ดีแล้ว 
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
4. ให้มีการประชุมระดับชุมชนในโอกาสที่จําเป็น 
5. การติดตามผลการทํางาน ควรให้ความสําคัญกับทุกชุมชน 

 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์การให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
 

ประเด็นประเมิน จ านวน  ร้อยละ 

1. การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 602 80.8 

2. ขั้นตอนการให้บริการ  
    (สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน) 

571 76.7 

3. สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 570 76.5 

 
 
การให้บริการรับช าระภาษี (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย) 
 

ประเด็นประเมิน จ านวน  ร้อยละ 

1. การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 610 81.9 

2. ขั้นตอนการให้บริการ    (สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน) 596 80.0 

3. สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 562 75.5 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 
การให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 

ประเด็นประเมิน จ านวน  ร้อยละ 

1. การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 583 78.3 

2. ขั้นตอนการให้บริการ  
    (สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน) 

572 76.8 

3. สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 554 74.4 

 
 
การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขต่าง ๆ 
 

ประเด็นประเมิน จ านวน  ร้อยละ 

1. การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 641 86.1 

2. ขั้นตอนการให้บริการ (สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน) 613 82.3 

3. สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 581 78.0 

 
 
ข้อเสนอแนะ อยากให้เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียง ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 ศนูย์ ได้แก่  
 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  (เทศบาล)  
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  (หนองบัว)   
 3.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3   (พโลชัย)  
 4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 4  (บ้านดู่)   
 5.ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕   (ดอนเจ้าปู่ทองแดง)   
 6. ศูนย์บริการสาธารณสุข 6  (วัดป่าแสนอุดม)  
 7.ศูนย์บริการสาธารณสุข 7   (อยู่วงศ์ธรรม) 
 
 
 
 



๑๗ 
 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ในภาพรวม 
 

ประเด็นประเมิน จ านวน  ร้อยละ 

1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 642 86.1 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 617 82.8 

3. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 593 79.7 

4. ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 568 76.3 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

553 74.2 

6. การรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

548 73.6 

7. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 546 73.3 

 
เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 88.2 94.8 

2. ด้านเศรษฐกิจ 72.2 88.3 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 84.1 93.0 

4. ด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งฯ 93.4 96.8 

5. ด้านระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 81.2 96.1 

 
 
 



๑๘ 
 

นายเกริกชัย          ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่านจะมีข้อแนะนําหรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ / เชิญท่านบุญมี 
นาวาอากาศบุญมี   สุปรียชาติ    สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ เราให้ความสําคัญและใส่ใจเป็นกรณีพิเศษใน
คณะกรรมการชุดนี้ เพราะเป็นตัวชี้วัดผลงาน เป็นหูเป็นตาการทํางานของเทศบาลฯ โดยมีตัวแทนจากสมาชิกสภา
เทศบาลฯ 3 ท่าน ในระยะเวลา ๒ ปีกว่าๆ ที่มีการอนุมัติงบประมาณจากสภาฯแห่งนี้ไปแล้ว ทางเทศบาลฯไม่มีการ
รายงานผลการดําเนินงานให้สภาฯทราบ ปีนี้เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แต่งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กับ 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ยังดําเนินการไม่เรียบร้อย ในระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา งบประมาณไม่เกิน  ๕ แสนบาท       
ที่อยู่ในอํานาจของฝ่ายบริหาร ท่านสามารถเชิญผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการมาทําสัญญาได้เพ่ือให้แล้วเสร็จ           
ในปีงบประมาณต่อไป ได้คุยกับท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯแล้วเราต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ความพึง
พอใจในยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕ ทุกคนในเทศบาลฯต้องรับผิดชอบร่วมกัน คือผลสัมฤทธิ์ ก็ขอให้การประเมินระดับประเทศให้
อยู่ในระดับที่ดคีรับ 
นายเกริกชัย       ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอําไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
ในส่วนของการรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบพระคุณทีมงานของ
เทศบาลฯทุกท่าน ที่เป็นกลไกสําคัญในการให้ผลงานของการประเมินความพึงพอใจดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว  และขอเป็น
กําลังใจให้การประเมินความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของเรื่องที่จะแนะนําก็คือในส่วนของ เปรียบเทียบร้อยละ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่มีที่มาที่ไปอาจจะเกิดข้อสงสัยได้ในส่วนของ
ตัวเลขที่สูงขึ้น ในการเปรียบเทียบเราไม่ได้เปรียบเทียบในส่วนของข้อย่อยเราเปรียบเทียบในส่วนของด้านยุทธศาสตร์ 
อาจจะมองไม่เห็นว่าในส่วนไหนที่เป็นจุดอ่อน เราควรจะพัฒนาอย่างไร อีกเรื่องก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการใน
ส่วนของการอํานวยความสะดวกในขณะดําเนินการเป็นจุดที่ต่ํากว่า ๗๕ เปอร์เซ็นต์ อันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องเร่งแก้ไข
แต่อย่างไรก็ตามผลการประเมินก็ดีกว่าปีที่แล้วเยอะมาก และอีกประเด็นหนึ่งคือในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯนอกจากจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือพนักงานทุกท่านก็ควรจะ
ได้รับทราบด้วยเพ่ือที่จะได้พัฒนาและปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของพนักงาน ขออนุญาตนําเสนอเพียง      
เท่านี้ค่ะ  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญผู้อํานวยการกองวิชาการฯครับ 
นางสมลักษณ์   บุญณพัฒน์    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 จะข้อเสนอแนะจากทางสมาชิกไปปรับปรุงและเพ่ิมรายละเอียดในเอกสารต่อไปค่ะ และในส่วนของพนักงาน
ทางฝ่ายเลขานุการฯก็จะจัดทําในส่วนที่จะต้องพิจารณาปรับปรุงในส่วนของสํานักกองต่างๆ ก็จะนําสู่ที่ประชุม
ประจําเดือน และทําเอกสารเผยแพร่ ต่อไปในการประชุมสภาฯทุกครั้งเราจะติดตามโครงการที่ค้างในแต่ละช่วงปี 
 
 
 



๑๙ 
 

โครงการที่ติดตาม 
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2.  โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
4. โครงการและครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในปี พ.ศ.2562 และ ปี พ.ศ.2563 
5.  โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564 
 
โครงการในปีงบประมาณ 2562 ที่กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 

                 
 

โครงการปีงบประมาณ 2563 ที่กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 

 
 

โครงการที่ได้รับเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 



๒๐ 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 11 ครั้ง 
 
 
 
 
งบประมาณทั้งสิ้น 584,949,281 บาท 
 โครงการ 270 โครงการ งบประมาณ  398,049,371 บาท 
 ครุภัณฑ์   33 รายการ   งบประมาณ  186,899,910 บาท 

 
 
ผลการด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 270 โครงการ งบประมาณ 398,049,371 บาท 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
 
   แล้วเสร็จ ๑๓๕ โครงการ (๕๐ เปอร์เซ็นต์) 
   ยกเลิก 8 โครงการ  
   ขั้นตอนทางพัสดุ 60 โครงการ 
   จัดทําราคากลาง 67 โครงการ 

            
 
ผลการจัดหาครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินสะสม จ านวน 33 รายการ งบประมาณ 186,899,910 บาท  
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
 
 แล้วเสร็จ  15 รายการ (45%) 
 ขั้นตอนทางพัสดุ 9 รายการ 
 เตรียมความพร้อม/ขออนุมัติซื้อ 9 รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปีงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 1 – 8 

 ปีงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 9 - 11 



๒๑ 
 

สรุปการติดตามโครงการที่ได้รับอนุมตัิให้ใช้จา่ยเงินสะสม ปีงบประมาณ 2562  
และ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย.63) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
สรุปการติดตามครภุัณฑ์ที่ได้รับอนุมตัิให้ใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ 2562 และ 2563  
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย.63) 

 
 
 
สรุปโครงการพัฒนาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

              
 
 

 



๒๓ 
 
สรุปโครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

                      
 
 
นายเกริกชัย       ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในเรื่องงบประมาณที่ดําเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้นๆ ขอแนะนําทางกอง
วิชาการและแผนงาน ในการประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ขอให้ทําตารางเป็นกรอบระยะเวลา      
ในการทําสัญญาหรือขั้นตอนการดําเนินการและกระบวนการต่างๆ เป็นอย่างไรและจะสิ้นสุดเมื่อไหร่  และเรื่องที่
จะต้องติดตามบ่อยๆ ก็คือเรื่องสายไฟลงดินเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ ให้เรารายงานผลการดําเนินการจะทําเป็น
กราฟฟิกแสดงให้เห็นการดําเนินการของโครงการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ อีกเรื่องคือเรื่องรถดับเพลิง   
ที่สภาเทศบาลฯอนุมัติไปให้มูลค่า ๖๕ ล้านบาทต่อคัน ในของงบประมาณตรงนี้เมื่อฝ่ายบริหารขอมางบประมาณตัวนี้
มาท่านก็ต้องมั่นใจว่าต้องทําได้ แล้วตอนนี้ท่านดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหน ฝากคราวประชุมสภาฯครั้งต่อไปให้ท่าน
นําเรื่องรถดับเพลิงมารายงานผลการดําเนินการด้วยครับ 
นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอําไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอําไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ในวาระเป็นเรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ อยากให้แยกเป็นเรื่องของการติดตามการ ใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมการใช้จ่ายเงินสะสมด้วยจะแยกเป็นข้อหรือจะรวมกันก็ได้ เพราะในรายงานประชุมสภาฯได้ระบุไว้
เมื่อคราวประชุมที่ผ่านมาว่าให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมในคราวประชุมสภาฯครั้งต่อไป 
นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านภพครับ 
นายภพ      ภูสมปอง     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภพ  ภูสมปอง  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี สืบเนื่องจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปขึ้นศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นการก่อสร้าง 

 



๒๔ 
 
ท่อลอดเหลี่ยม ที่บุ่งกาแซว ถนนพนม ผู้ฟ้องได้ฟ้องว่าทางเทศบาลฯได้ดําเนินการแล้วทําให้น้ําท่วมขัง เกิดการเสียหาย
และไม่สามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ได้ ผมจึงอยากสอบถามไปยัง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน กับ ผอ.สํานักการช่างว่า  
ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลฯได้ดําเนินการมีการจัดซื้อจัดจ้างในการทําท่อบล็อกเหลี่ยมตัวนี้แล้ว ไม่ทราบ
ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหน ที่จะแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแถบนั้น เพราะคดีนี้อยู่ในชั้นศาล
ปกครองและมีการฟ้องร้องคดีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลนครอุบลราชธานี และ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ และมีผู้ฟ้องคดีอยู่ ๒ ราย อยากสอบถามว่าขั้นตอนนี้
ได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว และจะมีวิธีแก้ไขป๎ญหาตรงนี้อย่างไร และทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีงานของกรมทางหลวง
ชนบททับซ้อนกันอยู่ จะมีวิธีการดําเนินการบรรเทาความเดือดร้อยอย่างไรบ้างครับ 
นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายอัมพล     ทองพุ    ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอชี้แจงเรื่องโครงการท่อลอดเหลี่ยมบุ่งกาแซว            
ที่ขออนุมัติงบประมาณฯจากสภาฯแห่งนี้  ได้มีป๎ญหาในการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงต่อสภาฯ    
ไปแล้ว กําลังจะจัดซื้อจัดจ้าง ก็เจอป๎ญหาใหม่คือทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทําโครงการทับซ้อนตรงนั้น
แต่ไม่วางท่อกําลังดําเนินการและไม่ได้แจ้งทางเทศบาลฯก่อนล่วงหน้า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ลงพ้ืนที่สํารวจว่ามีการ
ดําเนินการอย่างไร ก็คือโครงการของกรมทางหลวงชนบทอยู่ด้านบน ส่วนโครงการของเทศบาลฯอยู่ด้านล่าง จึงต้องมี
การประสานกับกรมทางหลวงชนบทอีกว่าถ้าเราทําท่อลอดเหลี่ยมก็ต้องไปรื้อโครงการของกรมทางหลวงชนบทออก 
ในส่วนที่ทางเทศบาลฯจะดําเนินการต้องไปตัดถนนออกในช่วงที่เขาดําเนินการไปแล้ว เราก็ได้ประสานเบื้องต้นไปแล้ว
และทางเทศบาลฯก็จะได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ส่วนป๎ญหาที่เกิดขึ้นก็จะต้องมีการแก้ป๎ญหาร่วมกันระหว่าง
เทศบาลฯกับกรมทางหลวงชนบท ส่วนในภาพรวมทั้งหมดโครงการที่ได้รับอนุมัติไปค่อนข้างเยอะประมาณ         
๒๐๐ – ๔๐๐ โครงการ ในระยะเวลา ๓ ปี บางโครงการที่มีป๎ญหาแต่ก็เป็นส่วนน้อยเนื่องจากพ้ืนที่ของเราค่อนข้าง
จํากัด ถ้าสํารวจไม่ละเอียดก็จะเกิดป๎ญหาทันที เนื่องจากพ้ืนที่ด้านข้างมันติดกับที่ของเอกชนหรือกับเอกชน และความ
กว้างความยาวมันไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่โครงการที่มีป๎ญหาจะติดที่พ้ืนที่เป็นหลัก ในการประมาณการสํารวจออกแบบ 
แต่ทางเทศบาลฯก็ได้มีการประชุมกับสํานักการช่างเพ่ือแก้ไขป๎ญหาเหล่านี้ ทั้งในป๎จจุบันและอนาคตว่าเราจะ
แก้ป๎ญหาอย่างไร ในส่วนของครุภัณฑ์ไม่มีป๎ญหา มีแต่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ยังไม่ได้ทําสัญญา
แม้แต่โครงการเดียว ในภาพรวมก็จะเร่งรัดให้ดําเนินการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วทุกโครงการที่ค้ างอยู่ ส่วนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ครุภัณฑ์ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะครุภัณฑ์ไม่สามารถที่จะเอาเข้าในงบฯจ่ายขาดเงินสะสม
ได้ จึงต้องนํามาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แต่ตอนนี้รายรับของเทศบาลฯยังไม่
สามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ได้ จะต้องกันเงินในส่วนของรายจ่ายประจําไว้ก่อนหลังครบ ๓ เดือนไป
แล้วรอเงินอุดหนุนรอบแรกที่รัฐบาลจะจัดสรรมาให้ก็ประมาณในช่วงเดือนนี้ ในส่วนของสายไฟลงใต้ดิน ซึ่งทางไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้ทําสัญญาในภาพรวมไว้หมดแล้ว คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จก่อนเดือนพฤษภาคม ก่อนงานแห่เทียนพรรษา
ขอนําเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบในภาพรวมครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ สําหรับการดําเนินการของกรมทางหลวงชนบท จะดําเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลฯก็ต้องมีการ

แจ้งเจ้าของพ้ืนที่ก่อนการดําเนินการ ครับ  
 



๒๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพื่อพิจารณา   

  ๔.๑    เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
   ๔.๒    “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณ 
                                                 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ส านักการช่าง) 
                              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
   ๔.๓    “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับเพิ่ม – ปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง  
                                                 งบประมาณจ่ายจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  
                                                 (ส านักการช่าง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
   ๔.๔    “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
                                                 ประชาชนตามอ านาจหน้าที่   (กองวิชาการและแผนงาน)  
                                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

  ๔.๑  เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง พิจารณา ๔.๑ เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             
แทนต าแหน่งที่ว่างลง เพ่ือให้การด าเนินงานของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีด าเนินการได้ต่อเนื่อง จึงให้สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเสนอชื่อผู้ที่จะรับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เชิญครับ 
น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี           
สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขออนุญาตเสนอชื่อนางศิริเพ็ญ  พุทธจักร รองปลัดเทศบาล     
นครอุบลราชธานี เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครับ   
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรองด้วยครับ/มีผู้รับรองถูกต้อง / มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนไหมครับ /ไมม่ีผู้เสนอ  ถ้ามีการเสนอชื่อเพียง
ท่านเดียวก็ให้ถือว่า นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล         
นครอุบลราชธานี 

 
 

 

ที่ประชุม  
          มีมติเลือก  นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร     เป็นเลขานุสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
 



๒๖ 
 

นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอพักการประชุม ๑๐ นาที ครับ 
 

**พักการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.** 
**เริ่มการประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น.** 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

  ๔.๒  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง  งบประมาณจ่าย    
                                              ขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ส านักการช่าง) 
         (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯปฏิบัติหน้าที่ครับ 
นางศิริเพ็ญ    พุทธจักร     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างงบประมาณ      
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ส านักการช่าง) (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญค่ะ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯครับ 
นายอัมพล      ทองพุ        ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาด   
เงินสะสมประจําปี พ.ศ.  2562 ครั้งที่ 3  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม   
2562  จํานวน  37  โครงการ และครุภัณฑ์จํานวน 2  รายการ งบประมาณ 59,339,800บาท (ห้าสิบเก้าล้าน
สามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีโครงการก่อสร้างจํานวน 1 โครงการ เทศบาลนครอุบลราช ธานี          
ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยและดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว  พบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรายละเอียดและ
รูปแบบรายการตามสัญญาจ้าง  เพ่ือให้การก่อสร้างดําเนินการเป็นไปตามพ้ืนที่ก่อสร้างจริง การก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องมีการปรับลดเนื้องานพร้อมกับปรับลดวงเงิน คือ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกรู 28  (ข้างบ้านเลขที่ 53/1)  งบประมาณ 680,000 บาท  ตามสัญญาเลขที ่ทน.อบ 99/2562 ลงวันที่ 19  
กรกฎาคม  2562 งบประมาณตามสัญญา 540,000 บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  โดยมี หจก.เชิดชัยสินรุ่งเรือง 
เป็นผู้รับจ้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

                หลักการ 
 การปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยชยางกรู 28      
(ข้างบ้านเลขที่ 53/1) 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ถือปฏิบัติตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และถือปฏิบัติตาม 



๒๗ 
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การทําสัญญา มาตรา 97  และ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป๎ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 
0405.4/32820  ลงวันที่ 1  สิงหาคม  2562 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนาม
แล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (1)  เป็นการ
แก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า (2) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้
หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ (4)     
กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และวรรคสาม บัญญัติว่า การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจําเป็นต้องเพ่ิมหรือ
ลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงไปพร้อมกัน   

เหตุผล 
  เนื่องจากการดําเนินการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยชยางกรู 28                  
(ข้างบ้านเลขที ่53/1)  มีการคัดค้านการก่อสร้างจากประชาชนในซอยชยางกรู 28  เพราะการก่อสร้างทําให้ระดับถนนสูงกว่า
บ้านเรือนประชาชนในบริเวณใกล้เคียง จึงจําเป็นต้องตัดปริมาณงานดินถมออกเพ่ือลดระดับความสูงของถนน  ดังนั้นเทศบาล
นครอุบลราชธานีจึงขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง การปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
ปรับลดปริมาณงานและปรับลดเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้ 

- งานดินถมบดอัดแน่น ปริมาณงานตามสัญญา 151 ลบ.ม.  ๆ ละ 204.41 บาท ตัดออกทั้งหมด  
คิดเป็นเงิน 41,952.94 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) คงเหลือเงินค่า
ก่อสร้างจํานวน 498,047.06 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบเจ็ดบาทหกสตางค์) 

 

 ดังนั้น เพ่ือให้โครงการดังกล่าวดําเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง  และสําเร็จตามบรรลุตามวัตถุประสงค์
สามารถแก้ไขป๎ญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขปรับลด
ปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจําปี พ.ศ.2562 ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ไม่มี เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม  

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาด 
 เงินสะสมประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออก ๑เสียง  
 
 

 

 
 
 

ที่ประชุม 
          มีมตอินุมัตใิห้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  
 ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ 



๒๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

  ๔.๓  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขปรับเพิ่ม – ปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง     
                                              งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒(ส านักการช่าง)   
                                              (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นางศิริเพ็ญ     พุทธจักร     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขปรับเพ่ิม-ปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง 
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (ส านักการช่าง) (เสนอโดย นายกเทศมนตรี    
นครอุบลราชธานี) เชิญค่ะ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯครับ 
นายอัมพล      ทองพุ        ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาด   
เงินสะสมประจําปี พ.ศ. 2562  ตามมติที่ประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําปี พ.ศ.2562 วันศุกร์      
ที่ 27 กันยายน  2562 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน  คสล. และระบบระบายน้ําซอยโพธิ์  3   
งบประมาณจํานวน 4,660,000 บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี             
ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยและได้ดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว  พบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรายละเอียด
และรูปแบบรายการตามสัญญาจ้าง  โดยมีการปรับลดเนื้องาน เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ก่อสร้างเพราะพ้ืนที่บางส่วนติดแนว
เขตที่ดินส่วนบุคคล ดังนั้น เพ่ือให้การก่อสร้างดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ   
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงจําเป็นต้องปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โครงการดังกล่าว โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 
 การปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน โครงการก่อสร้างถนน  คสล. และระบบระบายน้ําซอยโพธิ์ 3   
4,500,000.-บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ถือปฏิบัติตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ  3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ   
คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การทําสัญญา มาตรา 97 และหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยป๎ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4/32820  ลงวันที่ 
1  สิงหาคม  2562  วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ใน
กรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (1)  เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรค
ห้า (2) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ (4) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   



๒๙ 
 
และวรรคสาม บัญญัติว่า การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หากมีความจําเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่ง
มอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงไปพร้อมกัน    

           เหตุผล 
 เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี      
จึงขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง เรื่องการปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินค่าก่อสร้างโครงการต่าง ดังนี้ 
 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  และระบบระบายน้ําซอยโพธิ์  3  งบประมาณจํานวน 4,500,000.-บาท (สี่ล้านห้า
แสนบาทถ้วน)   ตามสัญญาเลขที่ ทน.อบ. 96/2563   ลงวันที่  7   เมษายน  2563  จํานวนเงินตามสัญญา 
4,500,000.-บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  โดยมี  หจก.ช่อฟ้า บิสชิเนส เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งไม่สามารถดําเนินการก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลฯ ได้ เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ในการก่อสร้างเพราะพ้ืนที่บางส่วนติดแนวเขตที่ดินส่วนบุคคล 
จึงขอปรับลดปริมาณงานก่อสร้าง  งบประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ที ่ รายการ หน่วย ปริมาณ

งาน(เติม) 
ปริมาณงาน      

(ใหม)่ 
ค่างาน (+,-)  

รวม 
ราคา

(หน่วย) 
ราคา/บาท 

(1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5)=(6) (7) (6)x(7)=(8) 
1 
2. 
3 

งานถางป่าและขุดตอ 
งานดินถมคันทาง 
งานรองพ้ืนทางลูกรัง 

ตร.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 

2,870 
7,990 
720 

2,020 
7,190 
627 

-850 
-800 
-93 

 

4.90 
302.11 
511.24 

4,165 
241,688 

47,545.32 

 293,398.32 

  

 รวม  3  รายการ เป็นเงินที่ปรับลดทั้งสิ้น จํานวน   293,398.32 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบ
แปดบาทสามสิบสองสตางค์)  คงเหลืองบประมาณที่จะเบิกจ่าย จํานวน 4,206,601.68 บาท (สี่ล้านสองแสนหกพันหกร้อย
หนึ่งบาทหกสิบแปดสตางค์)                                                                          
 ดังนั้น  เพ่ือให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวดําเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง และสําเร็จตามบรรลุตาม
วัตถุประสงค์สามารถแก้ไขป๎ญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงขอนําเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล     
นครอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ไม่มี เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม  

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขปรับเพิ่ม-ปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง งบประมาณ 
    จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
    และระบบระบายน้ าซอยโพธิ์ ๓ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้แก้ไขปรับเพ่ิม-ปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง งบประมาณ 
    จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

 และระบบระบายน้ าซอยโพธิ์ ๓  โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-  สมาชิกงดออก ๑ เสียง 



 
 

๓๐ 
 

 
 

 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

  ๔.๔  ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
      ประชาชนตามอ านาจหน้าที่(กองวิชาการและแผนงาน)  
      (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นางศิริเพ็ญ   พุทธจักร      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ (กองวิชาการและแผนงาน) (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญค่ะ 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ก่อนที่ท่านนายกเทศมนตรีฯจะเสนอ เนื่องจากสมาชิกสภาฯบางท่านอยากทราบระเบียบฯในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีฯ นั้นมีอ านาจในการเสนอญัตตินี้หรือไม่ เชิญครับ 

นายอัมพล    ทองพุ         ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี เกี่ยวกับระเบียบฯในการปฏิบัติหน้าที่นั้น กระผมขอน าเรียนต่อที่ประชุมว่าในการปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนั้น อ านาจหน้าที่เหมือนกับนายกเทศมนตรีทุกอย่างเพียงแต่เรื่องของการบริหารงานบุคคลจะต้องขอ
ความเห็นชอบทีละเรื่องต่อ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฯก่อน ในเรื่องอ านาจหน้าที่อ่ืนปฏิบัติหน้าที่เหมือน
นายกฯทุกอย่าง ยกเว้นในกรณีที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่จะกระท าได้เท่าที่จะเป็น              
เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องกระท าได้เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ 

นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ ขอพักการประชุม แล้วเริ่มการประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

**พักการประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.** 
**เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.** 

ที่ประชุม 
           มีมตอินุมัตใิห้แก้ไขปรับเพิ่ม - ปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาด 
เงินสะสมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครัง้ที่ ๘/๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ าซอยโพธิ์ ๓ 
 



๓๑ 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ (กองวิชาการและแผนงาน) (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญครับ 

นายอัมพล    ทองพุ        ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม เพ่ือแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้ าที่ให้ครอบคลุม      
ซึ่งป๎จจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่นําไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 256๓        
จํานวน 24๕,๑๑๙,๑๗๒.๒๖ บาท (สองร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบหก
สตางค์)  
 ดังนั้น เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดทําโครงการ
เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ  ด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ ที่จัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกําหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น                          
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน 
พับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือแก้ไขป๎ญหา ความเดือดร้อน
ให้กบัประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอํานาจหน้าที่ รวมทั้งให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เหมาะสมและเพียงพอ
สําหรับปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณเป็นโครงการที่รวบรวมมาจากป๎ญหาและความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวทีประชาคม  การรับฟ๎งความคิดเห็นของประชาชนใน
พ้ืนที่ คําร้องทั่วไป และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ดังนี้ 
 
 



๓๒ 
 

 1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง     จํานวน ๓4 โครงการ    งบประมาณ     78,597,000 บาท   
 2. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน  5   โครงการ     งบประมาณ      35,276,500 บาท  
 3. ครุภัณฑ์      จํานวน 6  รายการ    งบประมาณ    ๓๒,๑๓๐,๐๐๐บาท  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๖,๐๐๓,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน ๓๔ โครงการ งบประมาณ 78,597,000 บาท ดังนี้ 

1.1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเขื่อนธานี  งบประมาณ 792,000 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150 วัตต์  จํานวน  42 ชุด และอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

1.2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีณรงค์  งบประมาณ  1,129,000 บาท     

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150 วัตต์  จํานวน  60 ชุด และอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี    

1.3. โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลชัย  งบประมาณ 678,000 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150 วัตต์  จํานวน 35 ชุดและขาจับ  
กิ่งโคม 5 ชุด และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

1.4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนหม่อมเจียงคํา งบประมาณ 961,000 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์ จํานวน 51 ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี    

1.5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพิชิตรังสรรค์ งบประมาณ  1,636,000 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150 วัตต์ จํานวน 87 ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

1.6. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสรรพสิทธิ์ งบประมาณ 1,861,000 บาท 

  - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์ จํานวน 99 ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี    

   ๑.7. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุริยาตร์ งบประมาณ  829,000 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150 วัตต์  จํานวน 44 ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

1.8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาสงเคราะห์ งบประมาณ  548,000 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์  จํานวน 29 ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี    

 



๓๓ 

 

1.9.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 40 งบประมาณ  586,000 บาท     

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์ จํานวน  31  ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี    

1.10. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร  42 งบประมาณ 567,000 บาท   

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์  จํานวน  30  ชุด 

และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

1.11. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกรู  21 งบประมาณ 642,000 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์ จํานวน  34  ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1.12. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุปลีสาน (ถนนเทพโยธี -ถนนสมเด็จ)   งบประมาณ 
304,600 บาท    

  - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์  จํานวน  16  ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

1.13. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรหมราช   งบประมาณ  567,000 บาท 

  - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์  จํานวน  30  ชุด และ
อ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

1.14. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรหมเทพ  งบประมาณ 998,700 บาท 

  - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์  จํานวน  53 ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี    

1.15. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนชวาลานอก  งบประมาณ  567,000 บาท 

  - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์  จํานวน  30  ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

1.16. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยบูรพาใน  1  งบประมาณ 304,300 บาท 

  - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์ จํานวน  16 ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1.17. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุบลกิจ  งบประมาณ 154,500 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์ จํานวน  8  ชุด   และอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 



๓๔ 

 

1.18. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนนครบาล งบประมาณ 698,500 บาท 

  - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์ จํานวน  37  ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี    

1.19. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชบุตร  งบประมาณ  304,600 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150 วัตต์ จํานวน  16 ชุด  และอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1.20. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนหลวง  งบประมาณ 848,600 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดหลอด LED  ขนาด 150 วัตต์ จํานวน  45  ชุด และอื่นๆ    
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1.21. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุนทรวิมล งบประมาณ  79,600 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดหลอด  LED  ขนาด  150  วัตต์ จํานวน  4  ชุด   และอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

1.22. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนบูรพานอก งบประมาณ  285,900 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์  จํานวน  15 ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1.23. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนยุทธภัณฑ์  งบประมาณ  491,600 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์ จํานวน  26  ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1.24. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพลแพน  งบประมาณ 1,205,000 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์  จํานวน  64 ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1.25. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนจงกลนิธารณ์ งบประมาณ  548,500 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์ จํานวน  29  ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1.26. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนชวาลาใน   งบประมาณ 379,700 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์  จํานวน  20 ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

1.27. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาอุปถัมภ์ งบประมาณ 1,130,000 บาท 

  - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์  จํานวน  60  ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   



๓๕ 

 

1.28. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนธรรมวิถี  งบประมาณ  679,800 บาท 

  - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์  จํานวน  36  ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอบุลราชธานี 

1.29. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุรศักดิ์  งบประมาณ  323,400 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150 วัตต์  จํานวน  17  ชุดและอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1.30. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชวงศ์    งบประมาณ  398,400 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด  150  วัตต์ จํานวน 21 ชุด และอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี    

1.31. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีทอง   งบประมาณ  98,300 บาท 

 - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดหลอด  LED ขนาด 150  วัตต์  จํานวน 5 ชุด และอ่ืนๆ 
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

1.๓๒. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนแจ้งสนิท งบประมาณ  13,150,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนน-ถนนแจ้งสนิท จากบริเวณแยก
หอนาฬิกา - แยกดงอู่ผึ้ง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,980 เมตร และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

1.๓๓. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 24,250,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าแสงสว่าง High  Mast ใหม่  สูง 20 เมตร และ โคมไฟฟ้าหลอด 
LED อ่ืนๆ ตําแหน่งใหม่บริเวณสนามหญ้าลานจอดรถฝ๎่งทิศตะวันออก พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  19,500 ตร.ม.  

 - งานรื้อเปลี่ยนเสาโคมไฟฟ้าเดิม ติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED ใหม่บริเวณทางเดิน/ลู่วิ่ง 
รอบห้วยม่วง และตลอดแนวทางจักรยาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,300 เมตร และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
นครอุบลราชธานี   

1.๓๔. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 20,600,000 บาท 

 - ปรับย้ายเสาโคมไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast เดิม ติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast ใหม่ สูง 20 เมตร 
และติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าอ่ืนๆ บริเวณสนามหญ้ากลางทุ่งศรีเมือง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 75x90 เมตร และบริเวณลู่วิ่ง
โดยรอบทุ่งศรีเมือง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 840 เมตร และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี    

2. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน ๕ โครงการ  งบประมาณ 35,276,500  บาท ดังนี้ 

2.๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 2 (ช่วงบ้านเลขที่ 546 ถึงหมู่บ้านบัวทอง)  
งบประมาณ  1,870,000 บาท 

 

 



๓๖ 

 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ํา ขนาด 1.50x1.50 ม. พร้อมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 42 ม. 

 - ปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. กว้าง 2.90 – 3.60 ม. ยาว 202 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  645  ตร.ม. ท่อระบายน้ําขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 202  ม. และอ่ืนๆ ตามแบบ
แปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

2.๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ําถนนชยางกูร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
อุบลราชธานี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ห้วยม่วง) งบประมาณ 29,500,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 713 ม. หรือรวมพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 

 - งานท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2-2.10x2.10 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร   

 - งานรางระบายน้ํา คสล.ยาว 50 ม. และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี    

 2.๓. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยข้างตลาดสดเทศบาล 5 งบประมาณ 798,500 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.60-5.30 ม. ยาว 156 ม. หรือรวมพื้นที่
ไมน่้อยกว่า 765 ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ํา และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

 2.๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ซอยอุบล-ตระการ 11 งบประมาณ 498,000 บาท 

 - ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ขนาดท่อระบายน้ํา ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักยาว รวมไม่น้อยกว่า 
105 ม. 

 - ปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.กว้าง 3.30-3.90 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือ รวมพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 345 ตร.ม. และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

2.๕. โครงการปรับปรุงทางเดิน–ลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
งบประมาณ  2,610,000 บาท 

 - เพ่ือปรับปรุงทางเดิน-ลู่วิ่ง คสล.หนา 0.10 ม. ทับหน้าด้วยแอสฟ๎ลท์ หนา 0.05 ม. กว้าง 3.00 -
4.00 ม. ยาว 524 ม.  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,725 ตร.ม.  

 - ก่อสร้างคันหิน ยาวไม่น้อยกว่า 360 ม.  และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี   

3. ครุภัณฑ์ จํานวน ๖ รายการ งบประมาณ ๓๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 3.๑. รถกวาดดูดฝุ่น ๖ ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 
๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เนื่องจากป๎จจุบันการปฏิบัติงานของงานรักษาความสะอาด ลักษณะการทํางาน 
ใช้แรงงานคนเป็นจํานวนมากในการทําความสะอาด เก็บ กวาดตามบริเวณถนนหนทาง ซึ่งมีรถยนต์ ที่ใช้ความเร็วมากใน
การสัญจร อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และการใช้แรงงานคนปฏิบัติงาน คุณภาพ
งานยังไม่ได้มาตรฐานเทียบเท่าการใช้เครื่องจักรในการให้บริการประชาชน ดังนั้น กองสาธารณสุขฯ จึงมีความจําเป็น
จะต้องจัดซื้อรถกวาดดูดฝุ่น ๖ ล้อ เพ่ือใช้ในการบริการทําความสะอาดถนนประมาณ 342 สาย สวนสาธารณะ 5 แห่ง  



๓๗ 
สนามและลานกีฬา นันทนาการ ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตลอดจนการจัดกิจกรรม ประเพณีและงานพิธี
สําคัญต่างๆ ของจังหวัด ทําให้ประหยัดเวลาและลดขั้นตอน การทํางาน ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่ใช้
บริการ (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 3.๒. รถดูดสิ่งปฏิกูล ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ติดตั้ง และบรรจุสิ่งปฏิกูล
ความจุไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากป๎จจุบันมีการให้บริการใช้รถ
สุขาเคลื่อนที่ เมื่อถังรองรับสิ่งปฏิกูลเต็ม ต้องใช้เวลานานในการขนถ่าย และบางสถานที่ที่ให้บริการอยู่ห่างไกลกับสถานที่
ทิ้งสิ่งปฏิกูล ทําให้เสียเวลาและผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน   จากการรอคอยในการใช้บริการ ดังนั้นจึงมีความจําเป็น
จะต้องจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ๖ ล้อ เพื่อใช้ในการบริการ เก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลที่มีภารกิจที่ต้องใช้รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 
จํานวน ๔ คัน และตู้สุขาเคลื่อนที่ จํานวน ๔๐ ตู้   เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ หากมีรถดูดสิ่งปฏิกูล จะ
ทําให้ลดเวลาและขั้นตอน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 3.๓. รถบรรทุกน้ํา ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ความจุถังบรรจุไม่น้อย
กว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เนื่องจากป๎จจุบันมีภารกิจ  ในการทําความสะอาด
บนท้องถนนและมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่มีความสกปรก จะต้องใช้เวลาและบุคลากรที่ทําความสะอาดเป็นจํานวนมาก ดังนั้นจึง
มีความจําเป็นจะต้องจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ชนิด ๑๐ ล้อ เพ่ือใช้ในการบริการทําความสะอาดฉีดล้างถนนและบริเวณที่
สาธารณะในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เช่น ถนนในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประมาณ 342 สาย 
สวนสาธารณะ 5 แห่ง ซึ่งรถบรรทุกน้ําสําหรับฉีดถนน    ขนาดใหญ่ มีส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน ทําให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา ลดจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน (จัดซื้อ
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
 3.๔. รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดบุ้งกี๋สําหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วย
ระบบไฮโดรลิก ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกําลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อ
นาที ระบายความร้อนด้วยน้ํา ระบบถ่ายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter ระบบบังคับเลี้ยว
แบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic มีน้ําหนักใช้งาน (Operating weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม หลังคากันแดด
แบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ และอุปกรณ์ประกอบ จํานวน ๑ คัน 
งบประมาณ  ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก งานรักษาความสะอาด มีการปฏิบัติงานให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย กิ่งไม้ 
การทําความสะอาดในพ้ืนที่รกร้าง อันจะก่อให้เกิดอันตรายจากการสะสมของโรคและพาหะนําโรคจากการปฏิบัติงาน โดย
สถิติเฉลี่ยปี 2563   จาํนวน 128 ครัง้ ดังน้ันจึงมีความจาํเป็นจะต้องจัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เพ่ือ
ใช้สําหรับปฏิบัติหน้าที่ในการทําความสะอาดในพ้ืนที่รกร้าง และเก็บรวบรวมขยะกิ่งไม้ใบหญ้าในพ้ืนที่สวน 42 ไร่       
(โนนบุ่ง) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ หากมีเครื่องมือที่เหมาะสมและเพียงพอจะทําให้ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทํางาน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่เพ่ิมขึ้นตามลําดับ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม ๒๕๖๒)  
 (สํานักการช่าง)            
 3.5. เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ขนาดท่อทางดูด 12 นิ้ว และท่อทางส่ง 12 นิ้ว อัตราสูบ 1,450 ลบ.ม./ชม. 
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 150 แรงม้า และอุปกรณ์ส่วนควบอ่ืนๆพร้อมค่าแรงติดตั้ง  จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 680,000 
บาท เนื่องจากบริเวณ ท้ายซอยชยางกูร ๒ เกิดป๎ญหาน้ําท่วมขัง เป็นประจํา ดังนั้นจึงมีความจําเป็นจะต้องจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ําแบบหอยโข่งสําหรับติดตั้งเพ่ือแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 3.6. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  3 เฟส 100 KVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 
350,000 บาท เนื่องจากบริเวณท้ายซอย ชยางกูร ๒ เกิดป๎ญหาน้ําท่วมขังเป็นประจํา ดังนั้นจึงมีความจําเป็นจะต้อง
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓ เฟส ๑๐๐ KVA สําหรับติดตั้งรองรับระบบสูบน้ําเพ่ือแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วม (จัดซื้อนอกบัญชี 



๓๘ 

 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการ
ดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ / เรียงไปเป็นรายโครงการครับ/ เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี          
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในโครงการทั้งหมด ๓ โครงการใหญ่นี้ มันอยู่ในแผนงานปี        
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระยะเวลาได้ก าหนดการด าเนินการแล้ว ก็ฝากเป็นข้อห่วงใยว่าในปีงบประมาณปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 
งบประมาณในเรื่องโครงการค่อนข้างน้อย เรามุ่งเน้นในเรื่องครุภัณฑ์ในส่วนของส านักงานและส่วนการศึกษาค่อนข้าง
เยอะ ก็อยากจะให้การด าเนินการในกระบวนการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ถ้าเกิดมีอะไรติดขัดให้รีบแจ้งกับทางสภาฯ
เพ่ือด าเนินการด่วน ในโครงการไฟฟ้านั้นอยากให้มีการติดตามประเมินผลหลังจากที่ติดตั้งแล้วว่าไฟฟ้าแสงสว่างที่เรา
ติดตั้งนั้น มันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ เช่นติดตั้งใกล้หน้าต่างห้องนอนชาวบ้านหรือไม่ ตรงไหนเป็นจุดอับ เป็นต้น     
ในโครงการไฟฟ้าแสงสว่างนี้ในแต่ละโครงการใช้โคมไฟแบบเดียวกันหรือไม่ และอยากสอบถามอีกเรื่องหนึ่งคือมันจะมี
ไฟฟ้าแสงสว่างที่ตรงเกาะกลางถนนตั้งแต่หอนาฬิกาจนถึงสี่แยกดงอู่ผึ้งที่เราเคยคุยกันว่าเป็นไฟกี่ วัตต์ และตอนนี้มัน
เป็นอย่างไร เพราะระยะทางมันยาว และตรงนั้นเป็นหน้าเป็นตาของเมืองอุบลฯก็อยากให้สวยงาม ขอบคุณครับ 
นายอัมพล    ทองพุ     ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขออภัยท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ที่ท่านสมาชิกถามเมื่อสักครู่ว่าอยู่ในเล่มงบประมาณประจ าปี       
พ.ศ.๒๕๖๔  หรือไมน่ั้น ตอนนี้เราปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลฯเรียบร้อยแล้ว ในส่วนรายละเอียดโครงการไฟฟ้าแสง
สว่างที่ติดตั้งไฟเกาะกลางถนนแจ้งสนิท ขอเชิญทางเจ้าหน้าทีส่ านักการช่างให้รายละเอียดครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์   ทองแสง   สถาปนิกช านาญการส านักการช่าง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณรงค์ฤทธิ์  ทองแสง ขอชี้แจง
รายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนแจ้งสนิท นี้เป็นโครงการที่ตกค้างจากตัวเดิม ที่เคยผ่านสภาฯ
ไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งเป็นงบจ่ายขาดเงินสะสมของปี พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนรายละเอียดนี้คือจะจัดท าเป็นเสาไฟ  
ส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนน ซึ่งจะมีผังดังภาพที่ขึ้นโชว์บนจอ บริเวณก็คือช่วงหอนาฬิกา วิ่งตรงผ่านถนนแจ้งสนิท
ตรงเกาะกลางวิ่งตรงดงอู่ผึ้ง ซึ่งต าแหน่งจริงๆจะอยู่หน้าซอยแจ้งสนิท ๑๗ เพราะว่าตรงนี้จะมีการก่อสร้างสะพาน
ยกระดับข้ามแยกใหญ่ดงอู่ผึ้ง ระยะทางโดยรวมประมาณ ๑,๙๘๐ เมตร เสาโคมไฟทั้งหมด ๘๑ ต้น โดยติดตั้งระยะ
เฉลี่ยห่างไม่เกิน ๒๗ เมตร ต่อต้น และค านึงถึงเรื่องก าลังวัตต์ด้วย เป็นรูปแบบอิงล้อประติมากรรมและเชิงเทียน
ประกอบเหมือนกับว่าเป็นชื่อของถนนแจ้งสนิท ส่วนตัวเสาจะสูงประมาณ ๘ เมตรครึ่ง และประดับด้วย สแตนเลสฉลุ 
ตามรูปที่ท่านเห็นเลย เคยมีข้อคอมเม้นมาว่าก าลังวัตต์ของแสงไฟอาจจะน้อยไปหน่อยและในรอบนี้ก็จะไปเพ่ิมเติม
ก าลังวัตต์ให้มีความสว่างมากขึ้นครับ 
 



๓๙ 
 

นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 โคมไฟที่จะท านี้มันเข้ากับอัตลักษณ์เข้ากับเมืองอุบลฯเราไหม พอที่จะมีข้อมูลน าเสนอไหมครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์    ทองแสง     สถาปนิกช านาญการส านักการช่าง 
 โดยแนวคดิตัวนี้เป็นรูปแบบของเชิงเทียนโบราณ ถ้าท่านใดเคยเข้าไปในโบสถ์หรือว่าศิลป์อีสานเก่าๆจะเห็นไม้
เชิงเทียนแกะสลักจะเป็นรูปครุฑ รูปนาคหรือตัวสัตว์ในนิยายต่างๆ แต่ผมจะปรับลดรูปให้ดูทันสมัยมากขึ้น ตัวแผงจะ
ท าเป็นลายฉลุเป็นลายผ้ากาบบัวและจะใช้วัสดุที่ทันสมัยขึ้น เพียงแต่ว่าเราอิงวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสานเมืองอุบลฯ
ของเราครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ความห่างแต่ละโคมและแสงสว่างที่ออกแบบครั้งนี้ในดงอู่ผึ้ง มันจะไปคร่อมกันหรือไม่กับทางดงอู่ผึ้งคือแสง
สว่างในที่นี้จะต้องมีมากพอสมควรตามข้อเท็จจริงหรือตามสภาพโดยค านึงถึงความปลอดภัย แล้วถ้าเกิดอนุมัติไปแล้ว
อยากจะ แก้ไขมันสามารถแก้ไขได้ไหม แล้วจะต้องมีแผนรองรับการท างานทั้งหมด อยากจะฝากตรงนี้ไว้ครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์   ทองแสง    สถาปนิกช านาญการส านักการช่าง 
 ส่วนต าแหน่งที่ตั้งของโครงการก็คือ อยู่บริเวณเกาะกลางถนน จะเริ่มต้นตั้งแต่หอนาฬิกาวิ่งตรงไปทางถนน
แจ้งสนิท แต่ไม่ได้ไปคร่อมกับถนนทางยกระดับเดิม แต่จะอยู่บริเวณประมาณซอยแจ้งสนิท ๑๗ จะเป็นเชิงสะพาน
ยกระดับตรงนี้และจะเชื่อมต่อกับเขามา ระยะทางโดยรวมประมาณ ๑,๙๘๐ เมตร เกือบประมาณ ๒ กิโลเมตร ติดตั้ง
เสาต่อเสานี้ห่างกันไม่เกิน ๒๗ เมตร ทั้งหมดโครงการนี้มีอยู่ ๘๑ ต้นครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์    พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ พรหมสอน สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จริงๆแล้วในการน าเสนอไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง เพ่ือให้เป็นมาตรฐานใน
การที่เราน าเสนอข้อมูล ผมอยากจะให้ใช้แนวทางเดิมที่ท่านประธานสภาฯได้เคยวางแนวทางเอาไว้ โดยท่านเฉลิมพล 
มั่งค่ัง ในการน าเสนอเปน็รายโครงการเพ่ือให้ทราบรายละเอียด แม้ว่าเราจะมีการคุยกันนอกรอบแต่หลักฐานทั้งหมดที่
ปรากฏในสภาฯแห่งนี้ ก็อยากจะให้ปรากฏจากฝ่ายบริหารเพ่ือให้สภาฯรับทราบเป็นทางการอีกครั้ง แต่ในเมื่อเราก าลัง
พูดถึงโครงการที่ ๓๒ ผมขออนุญาตสอบถามผ่านประธานสภาฯไปถึงฝ่ายบริหารเพ่ือเรียนทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ทั้งเป็น
ข้อห่วงใย เนื่องจากว่าถนนแจ้งสนิทที่ว่านี้มันจะเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลฯเชื่อมกับแขวงทางหลวงที่ ๑ เคยมี
ประเด็นในเรื่องการจัดระเบียบในบางเรื่องก่อนหน้านี้  ถามไปถามมาก็ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล        
นครอุบลราชธานี บางทีก็ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงที่ ๑ ซึ่งถ้ารับฟังการประสานงานในขณะนั้น   
ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลฯเราจะไปสิ้นสุดตรงหัวเกาะ ผมไม่ทราบว่ายังเป็นข้อมูลเดิมอยู่หรือไม่  และค าว่า
สิ้นสุดตรงหัวเกาะคือ ๑,๙๘๐ เมตร ตามโครงการนี้หรือไม่ เนื่องจากว่าถ้าเราได้ด าเนินโครงการเอางบประมาณออกไป
แล้ว ถ้าหากว่าโครงการยกระดับแล้วเสร็จมันจะเกิดช่องห่าง ความสวยมันจะไม่สวยไปท้ังหมดที่อยู่ในเส้นความ 



๔๐ 
 
รับผิดชอบของเทศบาลฯ จึงอยากจะเรียนท่านประธานสภาฯ ไปถึงฝ่ายบริหารว่า  ในความยาว ๑,๙๘๐ เมตร        
คือความยาวในเส้นความรับผิดชอบของเทศบาลฯเราทั้งหมดหรือไหม เพราะผมกลัวว่ามันจะเกิดช่องห่าง ส่วนในความ
รับผิดชอบของแขวงทางหลวงเขาท าได้สวยมาก ผมได้ทราบข้อมูลโครงการมาว่าถ้าท าเสร็จจะเป็นทางยกระดับที่สวย
ที่สุดในประเทศไทย ทั้งวนารมย์และดงอู่ผึ้ง จึงอยากฝากเป็นข้อห่วงใยเพ่ือให้เกิดความสวยงามตลอดสาย ประเด็น    
ที่สองดูแบบคร่าวๆ และจากข้อเสนอแนะของท่านบุญมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ถนนแจ้งสนิทซ้ายขวาทราบว่ามีแสง
สว่างตลอดเส้นทางอยู่แล้ว ซึ่ง ๘๑ ต้น จะเน้นความสวยงามและอัตลักษณ์หรือประโยชน์จากการส่องสว่างด้วยก็เข้า
หลักคิดจากท่านประธานสภาฯ เดิมครับ ว่าหลอดไฟที่ติดตั้งระยะห่าง ก าลังวัตต์ ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญมาก        
ซึ่งข้อมูลที่จะลงรายงานการประชุมต้องระบุด้วยว่าอัตลักษณ์   ต้องระบุว่าอัตลักษณ์ของเสา ๘๑ ต้นนี้มันคืออะไร      
ที่บ่งบอกความเป็นเมืองอุบลฯ ซึ่งจะเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะปรากฏในการประชุมสภาแห่งนี้ ขออนุญาตน าเสนอ
เป็นข้อสังเกต เฉพาะค าถามในโครงที่ ๓๒ นี้ครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ เพ่ือให้ต่อเนื่องขออนุญาตต่อจากท่านไพฑูรย์    
ถ้าค าตอบคือเป็นเพียงแค่ความสวยงาม แสดงอัตลักษณ์ ค าถามต่อไปคือสามารถใช้เงินสะสมได้หรือเปล่า เพราะมัน
ไม่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขออนุญาตตอบด้วยค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญส านักการช่างครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ทองแสง    สถาปนิกช านาญการส านักการช่าง 
 ผมขอชี้แจง โดยแนวคิดนี้คือจริงๆเป็นทั้งสองอย่างควบคู่กัน ฟังก์ชั่นด้วย ประโยชน์ใช้สอยด้วย รวมไปถึง
ความสวยงามและต้องให้แสงสว่างด้วย ส่วนในแง่การออกแบบนี้คือด้วยความที่ เป็นไฟเกาะกลางและของเดิมเขาจะมี
ไฟซ้ายขวาอยู่แล้ว ก็จะกลายเป็นว่ามีไฟอยู่สามแนว ท่านสมาชิกก็จะสังเกตเห็นว่าในไฟเกาะกลางนี้ ก าลังวัตต์อาจจะ
ไม่ได้สูงมาก เพราะว่ามีไฟซ้ายขวาช่วยอยู่ ถ้าเป็นเส้นเดี่ยวก็อาจจะ ๑๒๐ ถึง ๑๕๐ วัตต์ แต่ต้นที่เราเกาะกลางก็      
คือ ๑๐๐ วัตต์ มี ๒ ข้าง ข้างละ ๕๐ วัตต์ ส่วนเรื่องก าลังวัตต์มันขยับได้ครับ สามารถเพ่ิมได้ก็จะไปพิจารณาตอน     
จัดจ้างอีกครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านอ าไพวรรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนาง อ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ ขออนุญาตต่อเนื่องคะ ประเด็นที่หนึ่ง ถ้าท่าน
บอกว่ามันเกิดประโยชน์ทั้งสองอย่าง เวลาหน่วยตรวจสอบเขาตรวจเกรงว่าจะถูกติงเรื่องความคุ้มค่า  เพราะว่าถนน
เส้นเดียวกัน มีสองข้างอยู่แล้วและยังจะมีตรงกลางอีก เราต้องค านึงถึงตรงนี้ด้วยเพราะว่าในการถูกตรวจสอบนี้มัน 



๔๑ 
 
ค่อนข้างหนักหนาสาหัส อีกประการหนึ่งก็คือว่าก าลังวัตต์ที่ว่าจะสว่างเพียงพอหรือไม่นั้นค่อยไปดูอีกที มันจะกระทบ
กับงบประมาณหรือเปล่า ถ้าได้รับการอนุมัติวันนี้ เราจะทราบได้ตอนไหนว่าจะไปเปลี่ยนก าลังวัตต์ตอนไหนอย่างไร 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์  พรหมสอน  ข้อมูลที่
น าเรียนมานี้ก็อยากให้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน สรุปแล้ว ๑,๙๘๐ เมตร คลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯของเราทั้งหมดไหม 
หรือยังมีช่องห่างอยู่ อยากให้พวกเราพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการพิจารณาของสภาฯแห่งนี้
ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายอัมพล   ทองพุ    ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมขอน าเรียนเพ่ิมเติมครับเกี่ยวกับโครงการนี้ จริงๆแล้วโครงการนี้ได้เคย
ขออนุมัติต่อสภาฯหลักการของเราก็คือว่าการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนเกาะกลางถนน เป้าหมายแรกก็คือเรื่องของ
ความสว่างในการสัญจรไปมาให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ไฟฟ้าด้านข้างมันอาจจะไม่สว่างพอ ฉะนั้นถ้าเรามีไฟฟ้า
ตรงเกาะกลางถนนมันก็จะเพ่ิมความสว่างข้ึนอีก ท าให้การสัญจรไปมาเฉพาะการเลี้ยวยูเทิร์นต่างๆ ก็จะท าให้มองเห็น
ได้ชัดเจนขึ้น ประการที่สองก็คือเรื่องอัตลักษณ์ความสวยงามที่มันจะเพ่ิมเข้ามาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่
จะมาใช้บริการให้กับถนนเส้นดังกล่าว ถือเป็นวัตถุประสงค์รอง ในระยะช่องว่างที่เราก าหนดไว้ก็คือประมาณ         
๒๗ เมตร ก็ไม่ไกลซึ่งผมคิดว่าความสว่างน่าจะถึงกันและชัดเจน และครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี    
ที่ได้รับเส้นทางดังกล่าวมาอยู่ในการดูแล ซึ่งในเขตดังกล่าวนี้ทั้งหมดก็จะครอบคลุม แต่ถ้าในส่วนทางต่างระดับเราคง
ไม่สามารถที่จะเข้าไปด าเนินการในส่วนของหน่วยงานอ่ืนได้ แต่เราท าในส่วนของเราที่รับผิดชอบเข้ามาตรงกรอบ    
ถนนแจ้งสนิท ๑๗ เข้ามาในเขตเทศบาลฯเราก็จะเกิดความสว่างทั้งหมดครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงคค์รับ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายประสงค์  จันจ าปา จากโครงการที่ ท่านปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้น าเสนอในโครงการที่ ๑ ระบบปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างจ านวน ๓๔ 
โครงการนี้ โครงการที่ ๑ ถึงโครงการที่ ๓๑ นั้น เป็นโครงการท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผมคิดว่าดูแล้ว
ท่านสมาชิกแต่ละท่านก็คงเห็นด้วยในหลักการ ๑ ถึง ๓๑ โครงการ ว่าเราน่าที่จะอนุมัติ ส่วนโครงการในถนนแจ้งสนิท 
เป็นโครงการเดิมซึ่งเราเคยอนุมัติในหลักการ ซึ่งเราก่อหนี้ไม่ทัน จึงได้น ากลับเข้ามาใหม่ ผมได้ไปตรวจสอบข้อมูลอีก 



๔๒ 
 
รอบความกว้างของถนนจะอยู่ที่ประมาณ ๒๐ เมตร พ้ืนที่ที่จะใช้ไฟทั้งสองข้างและเราจะเพ่ิมตรงกลางเข้ามาและท่าน
รองประธานสภาฯ ท่านก็ได้ห่วงใยกลัวว่ามันจะไม่ตอบโจทย์ในความเดือดร้อนของประชาชน และผมเองก็ได้ใช้
เส้นทางนั้นเดินทางอยู่บ่อยครั้ง ก็ต้องยอมรับว่าปริมาณแสงไฟไม่เพียงพอและเราก็อนุมัติหลักการในคราวก่อนแล้ว 
ผมคิดว่าก็คงจะต้องอนุมัติในหลักการในคราวก่อนแล้ว และผมคิดว่าเราก็ควรอนุมัติในหลักการเพ่ือเป็นหน้าเป็นตากับ
ทางจังหวัดอุบลฯของเราครับ  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถ้าเป็นไปได้ ตอนนี้ผมเป็นห่วงประเด็นที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเราไหม แต่ถ้าในเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเราไม่ไปยุ่งอยู่แล้ว เขาก็จะ
ด าเนินการในส่วนที่เขารับผิดชอบ เมื่อสักครู่นี้ทางท่านผู้ชี้แจงได้บอกว่าเสาที่ ๘๑ จะสิ้นสุดที่ปากซอยแจ้งสนิท ๑๗ 
ผมได้ตรวจดูตามผังที่ให้มาเลย ๑๗ ไปจะมี ๑๙ และ ๒๑ นี่คือฝั่งซ้ายที่มุ่งหน้าไปทางยโสธร ส่วนฝั่งขวาจะมี ซอย ๑๒ 
ซอย ๑๔  ถ้าดูตามนี้ พอจะมีภาพกูเกิลแมพให้ดูไหมครับ ถ้าดูตามนี้ทั้ง ๘๑ ต้น จะดูไม่ครอบคลุมทั้งหมดของเทศบาล     
นครอุบลราชธานี ของเรายังขาดไปตั้ง ๒ ซอยซึ่งมันจะขาดไปตั้ง ๒ ซอย ขออนุญาตเรียนท่านปรานสภาฯ ถึงฝ่าย
บริหารว่าตรงนี้ครอบคลุมหมดไหม ถ้าไม่คลุมเราจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร มันอาจจะเป็น ๘๓ หรือ ๘๕ ต้นไหม 
หรือถ้า ๘๑ ต้น  มันสามารถขยายแสงสว่างออกไปได้อีกไหม เพ่ือให้คลุมในบริเวณพ้ืนที่ของเรา เพ่ือให้เกิดความ
สวยงามทั้งหมด ไม่ใช่ว่างเว้นไว้ ๒ ซอย ขออนุญาตที่ประชุมครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญส านักการช่างครับ 
นายนเรต      ศรีเมือง    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กรผมนายนเรต  ศรีเมือง ผู้อ านวยการ
ส านักการช่าง ในส่วนเขตทางของกรมทางหลวงนับจากสี่แยกมาจนถึงใกล้ๆซอยแจ้งสนิท ๑๗ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ
กล่าวมาครับ ๒๐๐ เมตร ต้นแรกของเสาไฟฟ้า ห่างจากเขตทางของแขวงทางหลวง ประมาณ ๒๐ - ๒๕ เมตร ครับ  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ กับโครงการนี้ คือมาดูประมานการค่าวัสดุสิบล้านกว่า ส่วนค่าเฟคเตอร์เอฟ
เขียนจ านวนเงิน ๑.๙๒ ล้าน นี้เอามาจากไหน ท าไมไม่ลงเป็นตัวเงินเพ่ือจะได้รวบรวมเป็น ๑๓ ล้าน/ เชิญท่านภพครับ 
นายภพ     ภูสมปอง     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายภพ  ภูสมปอง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
ตัวนี้เป็นค่าเฟคเตอร์เอฟนี้น่าจะมาจากตัวที่ใช้เป็นตัวคูณในตามระเบียบที่ใช้กัน แต่ค่าเฟคเตอร์เอฟตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะ
เป็น ๑.๒๕๑๖ หรือ ๑.๓๐๙๒ มันแย้งๆกันอยูข่อค าอธิบายครับ 
 



๔๓ 
 

นายนเรต      ศรีเมือง   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมนายนเรต ศรีเมือง ขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ค่าเฟคเตอร์เอฟนี้มันจะมีอยู่  
สี่ชนิดก็คืองานอาคาร งานถนน งานท่อเหลี่ยม งานไฟฟ้า ส่วนงานไฟฟ้าจะใช้ค่าเฟคเตอร์เอฟของงานถนน 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สรุปว่าคุณใช้เฟคเตอร์เอฟ  ตัวไหนกันแน่ 
นายนเรต      ศรีเมือง   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 ถ้างานทางถนนจะเป็น ๑.๓๐๙๒ ครับ ถ้างานอาคารจะเป็น ๑.๒๕๑๖ ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ก็ต้องเอาจ านวน ๑.๓๐๙๒ มาคูณด้วยจ านวน ๑๐ ล้านกว่าก็จะเป็นจ านวนเงินแล้วค่อยมารวมกันก็จะเป็น 
๑๓ ล้าน ลองดูค่าเฟคเตอร์เอฟถ้า ๑.๒๕๑๖ มันจะเป็นเงินเท่าไหร่ 
นายนเรต  ศรีเมือง   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตแก้ไขค่าเฟคเตอร์เอฟที่อยู่
ด้านหน้าครับ ๑.๒๕๑๖ ขอให้เปลี่ยนแปลงเป็น ๑.๓๐๙๒ กว่า ที่อยู่ในมือท่านนะครับ ส่วนที่ห้วยม่วงท าไมถึงเป็น 
๑.๒๕๑๖ เพราะว่ามันเป็นงานอาคารครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ค่าเฟคเตอร์เอฟ ๑.๓๐๙๒ ตัวนี้ใช่ไหม เป็นเงินเท่าไหร่เมื่อคูณกันเข้าไปแล้ว 
นายนเรต     ศรีเมือง   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 เป็นเงิน ๑๓,๒๐๗,๐๗๙.๙๙ (สิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ไม่ใช่ / จ านวนเงิน ๑๐,๐๘๗,๙๐๑  บาท คูณด้วยเฟคเตอร์เอฟ ๑.๓๐๙๒ ได้ ๑๓,๒๐๗,๐๗๙.๙๙ บาท           
(สิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) คืองบประมาณเก้าสิบเก้าสตางค์ ไม่ต้องมาคิดหรอก 
ปรับลดปรับเพิ่มให้เป็นตัวเลขกลมๆก็ได้ปรับให้เป็น ๘๐ บาท เวลาบางทีติดประกาศปรับตัวเลขได้ไหมคือในโครงการ
ของเราคือ ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ที่เราค านวณได้คือ ๑๓,๒๐๗,๐๘๐ บาท        
(สิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน) คือรวมได้เท่าไหร่ ปรับเพ่ือความเหมาะสมเหลือ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ท าไมเราปรับเยอะเกินไปปรับไป  ๕๐,๐๐๐ บาท หรืออย่างไร มีเหตุผลอะไร 
ท าไมไม่เอาตามราคาที่ก าหนดมา แต่ในเมื่อราคากลางเราเท่านี้เราก าหนดราคาได้เราต้องค านวณตามราคาที่ก าหนด
มาใช่หรือไม ่
นายณรงค์ฤทธิ์  ทองแสง    สถาปนิกช านาญการส านักการช่าง 
 ตัวงบที่ขอก็คือ ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จะใช้จัดซื้อจัดจ้างของคราวที่
แล้วเป็นพิมพ์เอกสารชุดเดิมเข้ามา ยังไม่ได้ใช้ค าว่าปรับตามความเหมาะสม มันเลยเป็นตัวเลขจุดทศนิยม 
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นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรวมกันก่อน และอีกช่องหนึ่งปรับตามความเหมาะสม รวมได้  ๑๓,๒๐๗,๐๘๐ บาท 
(สิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน) และอีกช่องหนึ่งปรับตามความเหมาะสมเหลือสิบสามล้านหนึ่งแสนห้า
หมื่นถ้าใช้ใบปะหน้าแบบนี้มันคนละราคาเลย รวมถึงโครงการที่ ๑ ถึง ๓๑ ดูราคาให้ดี เชิญท่านภพครับ  
นายประสงค์    จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับผมขอต่อประเด็นในเรื่องของการน าเสนอขอ
งบประมาณของกองช่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องค่าเฟคเตอร์เอฟครับ เผอิญผมได้มีโอกาสได้ดูการคิดค่าเฟคเตอร์
เอฟนี้จะคิดตามดอกเบี้ยเงินกู้ถูกไหมครับ ผมได้ดูในนี้เรื่องการก่อสร้างอาคาร ถ้าเป็นสิบล้านถึงสิบห้าล้านมันจะอยู่ที่ 
๑.๒๙๓๓ นี้คือค่าเฟคเตอร์เอฟ ผมก็เลยสงสัยว่าท าไมมันไม่ตรงกัน ๑.๓๐๙๒ กับที่เขาประกาศให้ใช้ใหม่ อันนี้อัตรา
ดอกเบี้ย ๕ % ผมคิดว่าถ้าหากฝ่ายน าเสนอควรจะดูรายละเอียดตรงนี้ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือค่าเฟคเตอร์เอฟมันจะมีอยู่ ๔ ตัว งานทาง งานอาคาร งานท่อ งานไฟฟ้า ผมเลยไล่ดูงานทางคือ ๑.๓๐๙๒ 
ควรระบุให้ถูกก่อนที่เราจะย้ายไปเรื่องของสวนสาธารณะห้วยม่วง ติดอยู่เรื่องหนึ่งคือโครงการที่ ๑.๘ ถนนสุขา
สงเคราะห์ อย่าท าเลยเขตเทศบาลฯเราออกไปสังเกตดูให้ดีด้วยถนนสุขาสงเคราะห์ และเขตที่ ๓ เรา จริงอยู่ที่ถนนเรา
มันเลยออกไป ไปจับจีพีเอชดูให้ดี ส่วนห้วยม่วงมีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ  ข้อ ๑.๓๓ ห้วยม่วงแสงสว่าง ขอข้อมูลเดิม
ว่าเราจะมาติดตั้งแสงสว่างด้วยงบประมานเดิม ๒๔ ล้าน ของเก่าหน้าตามันเป็นอย่างไรก่อนติดตั้ง ถ้าหลังติดตั้งมันจะ
เป็นอย่างไร ขอดูช่วงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะติดตั้งเสา ๒๐ เมตร ในที่ผ่านๆมาจะมีเสาอยู่แล้ว เราก็เพียงแต่เปลี่ยน
โครง แต่ครั้งนี้เราต้องติดตั้งเสาพร้อมโคมถูกต้องไหมในห้วยม่วง หน้าตาแบบเก่านี้มันเป็นแบบไหนและเมื่อเราติดตั้ง
เสร็จแล้วมันจะสวยงามไหมแบบใหม่ ขอดูตรงนี้เพ่ือเปรียบเทียบและชี้แจงให้เห็นรูปธรรมเหมือนที่ผมเคยบอกว่าให้มี
รูปภาพ มีกราฟฟิคมาให้หน่อยก็ไม่ท ามาให้ดู ให้เห็น ก็ไม่เหมือนตามที่รับปากอันไหนที่ตกลงกันได้ก็จะได้จบเป็น
เรื่องๆไป แต่นี้มันจบไม่ได้เหมือนมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งตอบหนึ่ง นับสองตอบสอง ผมว่ามันไม่โอเค ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอ าไพวรรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตแทรกต่อเนื่องนะคะ ผู้รับผิดชอบจะได้ตอบไปพร้อมๆ กันนะคะ คือในสามโครงการ มีข้อสงสัย 
๓๒,๓๓,๓๔ ซึ่งจริงๆก็เป็นโครงการเก่า แต่ว่ามีข้อสงสัยว่าในวันที่เราคุยกันนอกรอบนี้เราไม่เห็นตัวนี้ เราเห็ นแต่
โครงการ ประเด็นที่สงสัยคือ ราคากลางที่ท าออกมา ข้อ ๓๒ นี้ราคาที่ของบประมาณนี้น้อยกว่าราคากลางนี้เป็นไปได้ 
แต่ ๓๓ กับ ๓๔ กลายเป็นว่างบประมาณท่ีขอสูงกว่าราคากลางทั้ง ๒ โครงการ ก็เลยไม่เข้าใจคะ ว่าใช้หลักอะไร 
 



๔๕ 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อธิบายให้ฟังหน่อยว่ามีความเป็นมาอย่างไร ตัวที่แล้วค านวณได้ ๑๓ ล้านบาท ซึ่งสูงไปตัดออกขอแค่             
๑๒ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น พอมาห้วยม่วงค านวณราคาท้ังหมดได้แค่ ๒๓.๗ ล้านบาท แต่มาขอ ๒๔.๒ ล้านบาท 
นายณรงค์ฤทธิ์  ทองแสง    สถาปนิกช านาญการส านักการช่าง 
 ลักษณะเหมือนกันกับแจ้งสนิทเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็คือที่ปริ้นมาเป็นตัวเลขชุดเดิมก่อนที่จะจัดซื้อจัดจ้างเมื่อ 
ปีที่แล้วตัวเลขที่ขอไปอย่างห้วยม่วงยี่สิบสี่ล้านสองแสน ตอนนั้นไปประมาณราคาได้จริงๆ ก็ยี่สิบสามล้านก็เลยยังคง
ตัวเลขชุดนั้นไว้ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือคราวที่แล้ว ๒๔.๒ ล้านบาท เรายังจัดซื้อไม่ได้ คราวนี้เราค านวณราคาได้แค่ ๒๓ ล้านก็ยังไม่ได้เลย มันก็
ต้องปรับลดตามราคาที่เราค านวณได้ คือตัวเลขไม่ใช่เลื่อนลอย ตัวเลขคราวที่แล้วตกคือตก ถ้าจะขอเข้ามาใหม่ก็คือ
เริ่มใหม่เลย ไม่ใช่ไปเอาตัวเลขของคราวที่แล้วเข้ามาขอ กรณีนี้สภาฯก็มีอยู่สองแนวทางคือ ๑.ไม่อนุมัติ ๒.อนุมัติแต่
ปรับลดราคาลดหลังจากแปรญัตติฯแล้วให้มันเท่ากับที่ค านวณได้ ชี้แจงให้ฟังได้ไหมว่าหน้าตาเป็นอย่างไรให้คุ้มกับเงิน 
๒๓ ล้านบาท 
นายณรงค์ฤทธิ์  ทองแสง    สถาปนิกช านาญการส านักการช่าง 
 ในส่วนของงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสวนสาธารณะห้วยม่วง โดยสภาพพ้ืนที่ของเดิมคือแสงสว่างไม่เพียงพอ
พยายามไปถ่ายรูปตอนกลางคืน เสาส่องสว่างเดิมจะสูงประมาณ ๖ เมตร ก็จะเป็นตัวทรงกลมเวลาวิ่งไปบางช่วง      
บางจุดก็มืดก็เป็นข้อได้รับการร้องเรียนมาว่าแสงสว่างที่ห้วยม่วงไม่เพียงพอ และเสาอีกชุดหนึ่งจะอยู่บริเวณรอบห้วยก็
จะเป็นต้นสูงประมาณ ๙ เมตร ตัวนี้จะตั้งห่างกันหน่อยประมาณ ๒๕-๓๐ เมตร ส่วนต้นที่ต่ าสูง ๖ เมตร จะตั้งถี่ขึ้น   
โดยในภาพรวมเสาจะเก่าและแสงไม่ค่อยเพียงพอก็เลยเกิดโครงการที่จะแก้ปัญหาเพ่ือเพ่ิมแสงสว่ างให้กับ
สวนสาธารณะห้วยม่วงก็เพ่ิมแสงสว่างขึ้นมา หลักๆก็จะมีเสาไฮแมส (hight mast) สูง ๒๐ เมตร มีดวงโคมต้นละ      
๘ ดวง ดวงละ ๒๐๐ วัตต์ เสาไฮแมส (hight mast) จะติดตั้งทั้งหมด ๘ ต้น บริเวณรอบๆสวนตั้งแต่ฝั่งหน้าถนนแจ้ง
สนิทเข้าไปเวิ้งทางจอดรถและเข้าไปทางสนามหญ้าฝั่งทิศตะวันออกไปในแนวรอบห้วยฝั่งด้านทิศเหนือสวนฝั่งด้านทิศ
ใต้ที่ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือว่าทางประมงนั้นติดเสาไฮแมส (hight mast) ล าบากเพราะว่าพ้ืนที่
เหลือแคบ เพราะไฮแมส (hight mast) แสงจ้าและไปรบกวนพ้ืนที่ข้างเคียง รวมทั้งหมดทั้งโครงการก็จะติดไฮแมส 
(hight mast) เป็นต้นหลักทั้งหมด ๘ ต้นครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์  จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ ผมนายประสงค์  จันจ าปา เมื่อสักครู่นี้ทางฝ่ายช่างได้ชี้แจง แต่เรา
ทราบดีว่าเรื่องไฟมันเป็นปัญหาอะไรต่างๆแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ราคากลางกับราคาท่ีขออนุมัติมันไม่ตรงกัน ผมจึง 
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อยากน าเรียนท่านประธานสภาว่าเราจะให้ปรับแก้ตรงนี้เลยไหมหรือว่าเอาออกไปใหม่ก่อน เพราะว่าในการเสนอขอ
เราเป็นญัตติเดียวถ้าหากว่าไม่ผ่านตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมดต้องตกหมดหรือไม่ครับ จึงอยากเรียนหารือครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 จะมีอยู่สองประเด็นคือ ๑.ถ้าเราประชุมฯเราใช้กรรมาธิการเต็มสภาฯปรับลดลงก็ได้คือเราไม่อนุมัติตาม    
ราคานี้ ราคาท่ีเราปรับลดหรือสองให้ถอนออกไป ก็ต้องถอนวาระท้ังหมดออกนี่คือประเด็น ท่านบุญมี เชิญครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ ใน ๘ ต้นนี้พ้ืนที่ห้วยม่วงไม่ใช่พ้ืนที่
สนามหญ้าแต่เป็นน้ าสิ่งที่เราต้องการคือลู่วิ่ง แต่ผมยังงงว่า ๘ ต้นนี้ใช้แสงสว่างครอบคลุมบริเวณมากน้อยแค่ไหน แต่
ถ้าตรงนี้    ถ้าใช้เฉพาะบริเวณแค่ลู่วิ่ง จะตอบโจทย์อย่างไร อีกประการหนึ่งค่าไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าจากทางสาธารณะหรือ
จากทางเทศบาลฯจะต้องจ่ายเองหรืออย่างไร ส่วนเงิน ๒๓ล้าน – ๒๔ล้าน นี้ ผู้รับเหมาเมื่อท าเสร็จตรวจรับเสร็จก็
เสร็จแล้วต่อไปหน้าที่ดูแลคือใคร เงินค่าไฟที่ไหนใช่ของสาธารณะไหมใช่ของไฟฟ้ารับไปหรือเปล่า มันต้องมีเวลาที่เปิด
ปิดด้วย แต่ของเราเป็นอ านวยสาธารณะประโยชน์และสิ่งที่ติดตั้งมันคุ้มค่ากับประโยชน์หรือเปล่า ตัวนี้เป็นข้อตั้งสังเกต
เฉยๆไม่ได้ต าหนิอะไรตามที่ตัวเองมีประสบการณ์มา สิ่งที่จะท ากับเงิน ๒๔ล้านนี้ถ้าประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดคือ
จบ คือเปิดประเด็นและอยากให้ทุกคนช่วยถกแถลงครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มันจ าเป็นต้องใช้ทั้ง ๘ ต้นไหม ลองชี้แต่ละจุดของไฮแมส (hight mast)ให้ดูหน่อยได้ไหมครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ทองแสง    สถาปนิกช านาญการส านักการช่าง 
 รายละเอียดจะเป็นตามแผนในภาพที่ข้ึนบนจอเลยนะครับ 
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นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบข้อมูลการที่เราจะใช้ไฟและการก าหนด
ข้อมูลแสงสว่างตามท่ีฝ่ายช่างน าเรียนที่ว่าแปดต้นที่น าเรียนมาสักครู่นี้ ถ้าพูดถึงความสว่างมันก็จะครอบคลุมตามแนว
ตรงนี้นะครับ ค าถามคือว่าเราจะลดลงได้ไหม เพราะมันอาจจะติดกันเกินไป หรือไม่พอ แต่ถ้าหากทางฝ่ายช่างค านวณ
แล้วว่าเหมาะสมผมคิดว่าถ้าไม่มีประเด็นอ่ืนก็ควรอนุมัติเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ในข้อ ๑.๓๓ นี้ คงจะตัดสินใจยาก เพราะว่าทางฝ่ายวิศวะให้ค าตอบไม่ชัดเจนมีวิธี
ไหนเหมือนกับท่านประสงค์ได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตและพ้ืนที่ที่เราจะใช้สอยมันเป็นพ้ืนที่น้ าเราเน้นลู่วิ่งและแสงสว่าง 
ถ้า ๘ ต้นนี้พ้ืนที่ตรงนั้นกี่ตารางเมตรก็ไม่ทราบแต่ถ้าไปตั้งตรงที่จอดรถหน้าอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
นั้นมันสามารถท่ีจะสาดแสงสว่างออกมาในพ้ืนที่ใช้สอย แต่วัตถุประสงค์หลักเราใช้แสงสว่างในลู่วิ่ง ความคิดเห็นตรงนี้
ถ้าเราขอถอนไปก่อนแล้วขอลงพ้ืนที่แล้วทางฝ่ายวิศวกรลงพ้ืนที่ส ารวจใหม่ให้มันสมเหตุสมผลแล้วไปดึงภาพโดยรวม
มาขอให้ตอบมาเลยจะได้แก้ได้ตรงจุด 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในการถอนญัตติฯเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
นายอัมพล    ทองพุ     ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายอัมพล ทองพุ   ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมขอน าเรียนทีละประเด็น ประเด็นแรกเรื่องประมาณการกับตัวสรุป
โครงการยอดไม่ตรงกันจากที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ก็คือในส่วนของใบสรุปงบหน้า ปรากฏว่าไปเอาใบสรุปตามเสนอใน
แผนพัฒนาฯ แต่หลังจากบรรจุในแผนพัฒนาฯแล้วตัวประมาณการยังไม่เสร็จเรียบร้อย พอประมาณการเสร็จมันเลย
ท าให้ยอดลดลงก็เลยท าให้ตัวที่ตั้งนี้สูงกว่าหลักการแรกก็คือผมจะขอปรับลดเพ่ือให้มันตรงกับประมาณการสอง
โครงการขอปรับลดสองโครงการ โครงการที่  ๓๓ นี้ยอดตามประมาณการยอดที่ตั้ง ๒๔,๒๕๐,๐๐๐บาท ยอดตาม
ประมาณการ ๒๓,๗๐๐,๐๐๐ บาทขอปรับลดลง ๕๕๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๓๔ ตามที่ตั้งไว้ ๒๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ตามประมาณการ ๒๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดลง ๒๐๐,๐๐๐บาท รวม ๒ โครงการนี้ที่ปรับลดลง ๗๕๐,๐๐๐บาท 
ฉะนั้นในงบที่ขออนุมัติจ่ายขาดในภาพรวมทั้งหมดก็คือที่ขอมาครั้งแรก   ๑๔๖,๐๐๓,๕๐๐ บาท จะเหลือ 
๑๔๕,๒๕๓,๕๐๐ บาท นี่คือเรื่องของงบประมาณที่ขอปรับลดตามประมาณการจริงเพ่ือขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้      
ส่วนตัวการออกแบบเรื่องโคมไฟ เรื่องเสาไฮแมส (hight mast) ที่จริงแล้วมันจะมีเสาที่เป็นต้นเล็กตามระยะตามลู่วิ่งก็ 
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มีอยู่แล้ว ทางช่างจะอธิบายเสาไฮแมส (hight mast)ทั้ง ๘ ต้นแต่ละต้นใช้ประโยชน์อย่างไร ให้ชี้แจงให้ละเอียดอีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือจะได้เข้าใจตรงกันครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตตัวเลขอีกครั้งหนึ่งที่ขอปรับลดและคงเหลือเท่าไหร่กับประเด็นที่ขอ
อนุญาตให้รายงานก็คือเท่าที่ดูสรุปในวาระมีงานรื้อเปลี่ยนเสาเดิมด้วยในบางโครงการ เราต้องรื้อเสาเดิมหรืออย่างไร
อยากให้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบด้วยคะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญส านักการช่างครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ทองแสง    สถาปนิกช านาญการส านักการช่าง 
 ในส่วนของการปรับปรุงสวนสาธารณะห้วยม่วงประเด็นของเรื่องเสาไฮแมส (hight mast) ๘ ต้นที่ติดตั้ง
เพ่ิมเติมเข้าไปก็คือจะกระจายความสว่างให้ทั่วถึงรอบๆ สวน ถ้ามีค าถามว่าจะถี่หรือห่างไปไหมในผังนี้อาจจะดูเหมือน
ถี่นะครับบางต้นตั้งห่างกันร่วมๆ ๒๐๐ - ๓๐๐ เมตรก็มี อย่างต้นที่อยู่ริมห้วยฝั่งด้านทิศเหนือด้วยความที่พ้ืนที่เป็นแนว
ยาวจะตั้งถี่ก็จะล าบากแสงจะมีลักษณะเป็นวงส าหรับเสาไฮแมส (hight mast) เสาเป็นวงนี้จะเหมาะกับพ้ืนที่ที่เป็น
สนามหญ้าก็จะมาตั้งเสาไฮแมส (hight mast) เยอะในฝั่งที่เป็นสนามหญ้าด้านทิศตะวันออกจะห่างกันประมาณต้นละ 
๑๕๐ เมตร ถัดจากไฮแมส (hight mast) เราจะมีไฟแสงสว่างส าหรับลู่วิ่งที่ให้ดูภาพคือลู่วิ่งเรามองไม่ค่อยเห็น เราจะ
รื้อถอนเสาที่มีสภาพที่เก่าแล้วบริเวณรอบห้วยเดิมพอรื้อตัวเสาสูงออกแล้วเราจะทดแทนด้วยเสาโคมไฟกิ่งคู่มีการ
ออกแบบและการประดับเพ่ือให้ออกแบบให้แสงสว่างด้วยและตกแต่งแสงไฟให้พอเพียงกับลู่ วิ่งด้วย ตัวสูง ๖ เมตรจะ
ตั้งห่างกันประมาณ ๕๐ เมตรซึ่งในช่วง ๕๐เมตรไฟก็ยังไม่ค่อยพอแต่ว่าในช่วง ๕๐ เมตรเราจะมีไฟเสริมอีกชุดหนึ่งก็
เป็นชุดตัวเล็กเป็นเสาไปเล็กๆดังที่ท่านเห็นในจอภาพขนาด ๘๐ เซนติเมตรตั้งห่างกันประมาณ ๖ - ๗ เมตร ก็จะล็อค
แนวลู่วิ่งและแนวจักรยานไปด้วย ก็คือจะมีเล็ก กลาง ใหญ่ในการเสริมแสงสว่างย่อยๆ ลงไปเรื่อยๆ และไปผนวกกับ
เสาจานกลมที่ยังมีอยู่และแสงสว่างก็น่าจะมีพอเพียงและเน้นแนวลู่วิ่งกับจักรยานให้ดูปลอดภัยได้นะครับ ตัวนี้คือ
ภาพรวมทั้งหมดที่ยังไม่ได้พรีเซนต์ให้ฟัง ตัวนี้เป็นภาพสามมิติที่น าเสนอให้ท่านสมาชิกดูนะครับ ก็จะเป็นรูปลักษณ์เน้น
ความทันสมัยอย่างห้วยม่วงส่วนใหญ่จะเป็นแนวสปอร์ต ออกก าลังกาย เน้นความกระฉับกระเฉงก็เป็นคอนเซ็ปท์หลัก
ในการวางรูปแบบเสาของห้วยม่วง ตามแบบในรูปภาพเลยนะครับ 

 
 
 
 
 



๕๑ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 
 

 
 

 



๕๓ 
 

 
 
 

 



๕๔ 
 
 

 
 

 

 
 
 



๕๕ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



๕๖ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



๕๗ 
 

 

นายประสงค์   จันทร์จ าปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จากการชี้แจงน่าจะตอบโจทย์ได้ ทางด้านทิศตะวันตกที่ตั้งเสาไฮแมส (hight mast) จะมีอยู่ทั้งหมด 4 ต้น    

มีความกังวลการตั้งเสาไฮแมสทางด้านทิศตะวันตก จะมีอยู่ 4 ต้นตามแบบ กังวลถึงชาวบ้านที่มีบ้านพักอยู่รอบข้าง
แสงสว่างจะสว่างเกินไปไหมอย่างที่ท่านนาวาอากาศเอกบุญมี สุปรียชาติ นําเรียนไม่เพียงแต่แสงจะสว่างลงน้ําจะเข้า
บ้านพักประชาชน เราสามารถปรับลดทางด้านทิศตะวันตกลงได้หรือไม่ 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถ้าสมมมุติว่าถอน ถอนทั้งรายการไหมในวันนี้ ถ้าจะถอนต้องถอนหมดเพราะเป็นญัตติเดียว คือขอชี้แจงผมก็
ไม่มีความรู้เรื่องทฤษฎีในเรื่องไฟฟ้า แต่ผมมีประสบการณ์เรื่องแสงถ้าออกมาตารางผมไม่ว่าหรอกเดี๋ยวผมยกให้        
ผมชั่งใจเหมือนกันที่ว่าผมยกให้ จะมีเสียงแตกในสภาแต่เป็นมารยาทผมมาด้วยกัน ไล่ไฟใหม่ไปทางโรงเรียนเบญจะมะ
มหาราชถนนตรงขวามือถ้าตั้งแสงสว่างคิดว่าตรงนี้ 4 สมมุติ แสงสว่างถ้าตั้งแสงจะเข้าไปไหนในกรมประมง หรือจะ
เข้าหมู่บ้านเพราะช่วงนั้นมีหมู่บ้าน 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทางส านักการช่างชี้แจงครับ 
นายทองพูน    เอิบสุข      นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายทองพูน  เอิบสุข นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
การที่ตั้งเสาไฮแมส (hight mast) รวมโคไฮแมส สามารถปรับได้ 380 องศา สามารถกดให้อยู่ในตําแหน่งใดก็ได้ถ้า    
แสงสว่างไปถึงชาวบ้านเราสามารถปรับมุมก้มให้สว่างลงเฉพาะที่ได้ ประโยชน์ใช้สอยบริเวณไอคอนโดเป็นพ้ืนที่บริเวณ
นันทนาการที่ใหญ่พอสมควร แสงบริเวณนั้นเป็นจุดด้อยคือ เป็นสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ของผู้ที่มาใช้บริการ ต้องมี
แสงสว่างบริเวณถนนชลประทาน - ท่าบ่อ ถ้าตั้งบริเวณนั้นจะมีแสงสว่างส่องมาถนนได้ ถ้าตั้งระนาบเดียวขนานกับ       
ไอคอนโดไม่ได้ขอนําเรียนชี้แจง 
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นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 จะมีป๎ญหาด้านทิศเหนือ ถ้าดูจากแผนที่เพราะอยู่ใกล้พ้ืนที่เอกชนบริเวณไอคอนโดจะมี 2 ต้น ส่วนฝ๎่ง
โรงพยาบาลจะมีประโยชน์ ใช้ตรงวังแดงคนที่ทําผังทําเฉพาะริมน้ําไม่ทําผังที่ ดินห้วยม่วงทั้งหมดห่างจากผนังรั้ว       
จึงไม่ได้ทํา ขณะเดียวกันชาวบ้านที่มาจอดรถที่เขตมาให้จอดที่เขตให้จอดที่หน้าสปิลเวย์ (spillway) ก็จะได้ใช้แสง
สว่างด้วย คนที่ติดยาจะได้ไม่กล้าเข้าไป เนื่องจากสถานที่นั้นมืดและมั่วสุมถ้ามีเสาไฟไฮแมสก็จะช่วยได้  ในส่วนเสาไฮ
แมสที่จะส่องเข้าไปในไอคอนโด มี 8 ดวงถ้าดวงไหนส่องเข้าไปเราสามารถปรับให้ต่ําลงได้ทั้ง 8 ดวง /เชิญท่าน
ประสงค์ครับ 
นายประสงค์   จันทร์จ าปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ท่านประธานได้หารือกับทางกองช่างทราบว่าเสาไฮแมสสามารถเลื่อนจุดให้ตรงจุดที่ได้ประโยชน์สูงสุดได้ 
อย่างเช่นที่ห้องน้ํา ที่ลานจอดรถ ส่วนที่ติดบริเวณบ้านประชาชนเราสามารถเคลื่อนย้ายออกมา เพ่ือให้เป็นประโยชน์
และได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจึงเห็นด้วยกับท่านประธาน 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เสาไฮแมส (hight mast) มีอยู่ 2 ระบบ 1.ระบบให้แสงกระจาย  เราก็ปรับขึ้นไปจุดสูงสุด และเปิดหน้า
สปอตไลท์ขึ้นก็จะสว่างมาก ถ้าไม่ให้สว่างมากก็สามารถปรับลงมาครึ่งเสาจะสว่างอยู่ในแนวระนาบสามารถปรับจาน
ขึ้น-ลงได้ และปรับมุมของหลอดขนาดไหนก็ได้ ดังนั้นจึงไม่ห่วงแสงสะท้อนเขาบ้านประชาชน / เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ประเด็นคือการตั้งเสาไฮแมส(hight mast) จะส่องสว่างทําให้เกิดผลกระทบเข้าบ้านประชาชนหรือไม่         
ถ้าเป็นประเด็นในสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประเด็นที่พูดถึงน่าจะมีอยู่ 2 จุด  จุดที่ 1ทางทิศเหนือ ทางซ้ายมือ
แถวต้นไทรไปทางไอคอนโด ถัดไปเป็นหมู่บ้านจัดสรรของชาวบ้านที่มานั่งพักผ่อนสวนสาธารณะตรงจุดนี้  ประเด็นคือ
ถ้าจะให้เป็นเหตุเป็นผลและเกิดประโยชน์สูงสุดถ้ามีข้อมูลประชาชนบริเวณที่เราจะทําโครงการ มีความพึงพอใจอยาก
ไดแ้สงสว่างและไม่ได้รับผลกระทบ ก็ได้ประโยชน์ทั้งในส่วนบริหารและด้านความสวยงามและแสงสว่าง ถ้ามีเหตุและ
ผลที่ให้สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี รับทราบได้โครงการก็น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายอัมพล     ทองพุ        ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 จากการอภิปรายมาพอสมควรที่ได้ฟ๎งป๎ญหาทางทิศเหนือ 3 ต้น ตรงต้นไทรยังความจําเป็นเพราะจะส่องมา
ทางร้านขายของ ที่จอดมอเตอร์ไซค์และร้านค้าทั้งหมดในด้านความปลอดภัย ฝ๎่งทิศใต้ทางห้องน้ํายังมีความจําเป็น     
ที่เป็นป๎ญหาน่าจะเป็น 2 ต้นตรงกลางทางทิศเหนือ แบบแปลนถ้าอนุมัติไปแล้วสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบต่อสภาฯ แต่การปรับเปลี่ยนวงเงินเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือลดต้นเสาจาก 8 ต้นเหลือ 7 ต้นที่ทําให้
คุณภาพและปริมาณเปลี่ยนแบบนี้ถึงจะนํามาเสนอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีใหม่ อีกประเด็นตัวเสาไฟ หลอดไฟ
สามารถปรับได้ และการปิด - เปิดเราไม่ได้ปิดทั้งคืนเวลา 22.00น.ปิด พิจารณาดูจะอนุมัติหมดทุกโครงการ หรือถ้า
ยังอาจจะเอาโครงการนี้ออกมาก่อน อาจจะขอมติจากที่สภาว่าขอแยกโครงการนี้ออกมาพิจาร ณาอีกต่างหาก         
แต่ต้องมีผู้เสนอขอแยกโครงการนี้ออกมาต่างหากมีผู้รับรองและผู้เสนอใครเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วยตามที่เสนอ
ทั้งหมด ประเด็นสุดท้ายคือสามารถจะแยกได้ แยกออกมาหนึ่งโครงการต่างหากโครงการอ่ืนพิจารณารวม แต่ต้องมีผู้
เสนอขอมตินี้ต่างหากแต่ต้องมีผู้เสนอ ผู้รับรองของมตินี้ด้วย ใครเห็นชอบกับผู้เสนอ ใครเห็นชอบกับขอเสนอเดิม 
เห็นชอบแบบไหนมากก็ดําเนินการตามนั้น หรือถ้าเข้าใจก็พิจารณาแบบรวมได้ ขอนําเรียนเพิ่มเติม 



๕๙ 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เป็นญัตติเดียวต้องอนุมัติครั้งเดียว   
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอเสนอถ้าวันนี้ผ่านทั้งหมด ถ้าเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขอตรงนี้เป็นวาระเร่งด่วน ขอเข้าไปดูหน้างาน 
เอาเข้ามากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไปแก้ไขหน้างาน 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 หลังจากนี้ให้ไปดูหน้างานรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดําเนินการแก้ไขอย่างไรภายในวงเงินที่อนุมัติห้าม         
ปรับลด - ปรับเพิ่ม จํานวนเสาต้องมี 8 ต้น ทางทิศเหนือที่ติดเกินไป สามารถย้ายไปทางซ้ายได้ ระยะสามารถปรับได้ 
แต่จํานวนต้องเท่าเดิม ปรับลดงบประมาณลงจาก 24,250,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)      
เป็น 23,700,000 บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  โครงการที่ 34 ขอปรับลด 200,000 บาท (สองแสน
บาทถ้วน) เหลืออยู่ 20,400,000 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน)  ในส่วนของสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง /เชิญครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ทองแสง    สถาปนิกช านาญการส านักการช่าง 
 ในส่วนงานระบบปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่างสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง  โดยสภาพป๎ญหาเดิมในส่วนระบบ
ความส่องสว่างยังไม่ทั่วถึงบริเวณสนามหญ้า ใจกลางทุ่งศรีเมืองและบริเวณลู่วิ่งรอบๆสวน สภาพเสาเดิมมีสภาพเก่าจึง
ให้แสงสว่างไม่เต็มที่ จึงได้ดําเนินการปรับปรุงแสงสว่างให้มีแสงสว่างเพ่ิมเติมเพ่ือให้วิ่งได้สะดวก เนื่องจากพ้ืนที่
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองเป็นสวนกลางเมืองและเป็นพ้ืนที่ ที่เชื่อมโยงกับศาลหลักเมือง มีมิติด้านวัฒนธรรมต่างๆ จึงใช้
เสาที่มีลักษณะด้านประติมากรรมที่ร้อยเรียงแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี เสาไฟฟ้าหลักๆที่จะดําเนินการ
ปรับปรุงในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง คือบริเวณลู่วิ่งออกแบบเป็นเสาประติมากรรมอ้างอิงมาจากต้นเทียนของจังหวัด
อุบลราชธานี  จะมีเสาลักษณะนี้สูง 3.5 เมตร 1 ชุด และถัดไปจะเป็นต้นเล็กสูง 80 เซนติเมตร รูปแบบหลักการจะ
คล้ายกับสวนสาธารณะห้วยม่วงจะมีเสาร้อยเรียงตามลําดับกลางเล็กแสดงการลดหลั่นจะได้ลักษณะมุมมองที่สวยงาม    
ในภาพสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองบริเวณสวนตรงกลางป๎จจุบันจะมีเสาไฮแมส (hight mast) อยู่ 4 ต้น 4 ทิศ มีสภาพ
ค่อนข้างเก่าจะติดเสาไฮแมส(hight mast) เพ่ิมเข้าไป ในส่วนเสาไฮแมส(hight mast) เดิมปรับและจะย้ายตําแหน่ง 2 
ต้น เนื่องจากติดไม่ค่อยเข้าแกนบางเสาอยู่กลางบางเสาอยู่มุม จะจัดระเบียบใหม่และจะติดเสริมเสาใหม่ทั้ง 4 ทิศ
บริเวณสนามหญ้าฝ๎่งสนามเด็กเล่น บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งหมดจะมีเสาไอแมส(hight mast) ที่ติดเพ่ิมใหม่
จํานวน 7 ต้น  หลักๆจะเป็นดวงโคมไฟไฮแมสและดวงโคมไฟ  ลู่วิ่ง จะมีลักษณะเล็ก กลาง ใหญ่ เสาไฮแมส(hight 
mast) คุมใหญ่จะเสริมเข้าไปเพื่อจะให้เห็นชัดมากขึ้น 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 จากประสบการณ์ข้อ 1.33 สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จุดนั้นมีป๎ญหาเรื่องแสงสว่างและป๎ญหาเรื่องต้นไม้
เนื่องจากต้นไม้โตอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร  เสาไฮแมส(hight mast) ๗ ต้นจะไปอยู่จุดไหนบ้างที่เหมาะสม
และได้ประโยชน์สูงสุด เหตุการณ์ก็จะเกิดเหมือนสวนสาธารณะห้วยม่วง การติดตั้งต้องลงพ้ืนที่ไปช่วยกันดูเรื่องไฟฟ้า
ลงพื้นที่เพ่ือให้ใช้ให้คุ้มค่า  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานเชิญท่านภพ 
 
 



๖๐ 
 
นายภพ   ภูสมปอง    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ โครงการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี
ตะวันออกเฉียงเหนือห้วยม่วง มีประเด็นตรวจเรื่องแบบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามการประเมินราคา มีประเด็น เรื่อง
การใช้ที่ดินในพ้ืนที่นั้นต้องจบในหัวหน้าหน่วยงาน ระดับจังหวัด ระดับภาค  กรมหรือ กระทรวงต้นสังกัดนั้นๆ       
ของสถานที่นั่นๆหรือไม่  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายอัมพล    ทองพุ     ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องการขออนุญาตทําหนังสือไป
ตามขั้นตอน เรียนตามขั้นตอน เรียนผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี  ผู้อํานวยการ
สถาบันการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สอบถามขั้นตอนเนื่องจากไม่ทราบระเบียบของหน่วยงาน
นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตมา ถ้ามีอะไรที่ต้องขอเพ่ิม ต้องส่งเพ่ิมเติมดังนั้นต้องเตรียมแผนไว้ จึงนําเรียน
ตามท่ีได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่อนุญาตมาแล้ว 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 น้ําท่วมทางบัวทองท่ีถูกร้องเรียนมาว่าเราไม่สามารถแก้ป๎ญหาน้ําท่วมได้ จากโครงการ  
2.2. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ําถนนชยางกูร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี  
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ห้วยม่วง) งบประมาณ 29,500,000 บาท 
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นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ 
นายไพฑูรย์    พรหมสอน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์   พรหมสอน   
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนที่จะลงเนื้อหาประเด็นที่จะนําเรียนที่ให้เกิดความชัดเจนเป็นหลักฐานที่ใช้
งบประมาณตามกรอบของการจ่ายขาดสะสมตามโครงการที่ 2.๒ เรื่องการปรับปรุงถนนคสล.และระบบระบายน้ํา
ถนนชยางกูร ในวงเงิน 29,500,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)  หนังสือที่ฝ่ายบริหารนําเสนอต่อสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ให้รับทราบในการดําเนินการไม่มีป๎ญหา เนื่องจากปรากฏหนังสือ 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 
1๓ พฤศจิกายน 2563 จากผู้อํานวยการศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี ทางผู้อํานวยการ
สถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี  “ยินดีอนุญาตให้ทําทางระบายน้ําตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นหนังสือจากศูนย์วิทยาศาสตร์” ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2563 เป็นหนั งสือจากสถาบัน พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) บอกตามหนังสือเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือทําโครงการนี้  ใช้คําพูดว่า 
“เห็นชอบให้ดําเนินโครงการการก่อสร้างดังกล่าวได้โดยมีเงื่อนไขการใช้พ้ืนที่ตามเอกสารแนบ” เงื่อนไขที่ว่ามีทั้งหมด 
5 ข้อ แสดงว่าโครงการนี้ต้องอนุญาตไป 2 หน่วย ทางผู้อํานวยการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
อุบลราชธานี  “ยินดีอนุญาตให้ทําทางระบายน้ําตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ลงวันที่ 11 กันยายน 
2563 เป็นหนังสือจากศูนย์วิทยาศาสตร์” ชัดเจนว่าผู้ที่ครอบครองใช้ประโยชน์อนุญาต แต่ทางสถาบันพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ศ.อ.ศ.อ) บอกอนุญาตแต่ใช้คําพูดว่า         
“เห็นชอบให้ดําเนินโครงการการก่อสร้างดังกล่าวได้โดยมีเงื่อนไขการใช้พ้ืนที่ตามเอกสารแนบ” เงื่อนไขที่ว่ามีทั้งหมด 
5 ข้อ  ข้อที่จะนําเรียนต่อประธานและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี รับทราบคือ 1. เรื่องการเปิดบ่อรับน้ํา   
2 .เรื่องการให้ขุดลอกคลองระบายน้ํา  3.เรื่องของดินที่ขุดออกมาให้นําไปใช้ประโยชน์ในสถาบันพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) รวมแล้วมี 5 ข้อจึงเป็นข้อสังเกตเราสามารถทํา
ได้ทั้ง 5 ข้อนี้หรือไม่ และการทําตามเงื่อนไขนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบกฎหมายหรือไม่ จึงขอนําเรียนต่อ
ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ถึงฝ่ายบริหารแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมต่อสภาฯเพ่ือการเข้าใจที่
ครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องของเงื่อนไขการใช้พ้ืนที่ ซึ่งโดยหลักการเราได้เห็นชอบอยู่แล้วเพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขป๎ญหา
น้ําท่วมในพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี แต่เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามที่เราเห็นชอบเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายทั้ง 5 ข้อ หรือไม่อย่างไร 



๖๒ 
 
นายอัมพล    ทองพุ     ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอนําเรียนหนังสือที่
อนุญาตหรือว่าเห็นชอบให้ทางเทศบาลดําเนินการทั้ง 2 โครงการคือ โครงการวางท่อปรับปรุงถนนถนนคสล.และ
ระบบระบายน้ําถนนชยางกูร ศ.อ.ศ.อ.ห้วยม่วง  และโครงการปรับปรุงทางเดินลู่วิ่ง ขอนําเรียนโครงการปรับปรุงถนน
ถนนคสล.และระบบระบายน้ําถนนชยางกูร ศ.อ.ศ.อ.ห้วยม่วง  ที่จะวางผ่านหน่วยงานแรกคือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งหนังสือฉบับนี้ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งทําหนังสือไปตั้ง แต่วันที่ 28 กันยายน 
2563 จึงตามเรื่องเนื่องจากไม่มีหนังสือตอบกลับมา ซึ่งเข้าใจว่าได้ประชุมในที่ประชุมแล้วในที่ประชุมร่วมกันระหว่าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี และสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ)  คิดว่าเป็นพ้ืนที่เดียวกันที่อยู่ในการดูแลของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ)  ทางสถาบันอนุญาตมาในที่ประชุมจึงคิดว่าเรียบร้อยแล้ว 
หลังจากที่ตามจึงได้หนังสือตอบกลับมาว่ายินดีอนุญาต ให้ทําทางระบายน้ําผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ือการศึกษา
อุบลราชธานีตามมติที่ประชุมสถานศึกษาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ในส่วนของสถาบันพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) หนังสือตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 อ้างถึง
หนังสือเทศบาลนครอุบลราชธานีลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ทางสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) ตอบมาตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ซึ่งทางศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ไม่ตอบจึงได้ตามและได้ตอบมาแล้ว หนังสือฉบับลงตั้งวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
ได้นําเข้าต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุมัติครั้งก่อนอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.และ
ระบบระบายน้ําถนนชยางกูร สอสอ.ห้วยม่วง เพ่ือแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนป๎ญหาน้ําท่วมบริเวณถนนชยางกูร ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีและสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) โดยโครงการดังกล่าวมีความจําเป็นต้องผ่านพ้ืนที่
รับผิดชอบของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) นั้น 
ได้พิจารณาแก้ไขแล้วเพ่ือเป็นการแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวและเพ่ือให้ไม่เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่จะดําเนินการก่อสร้างและ
ใช้พ้ืนที่ในสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ศ.อ.ศ.อ)          
จึงเห็นชอบให้ดําเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้โดยมีเงื่อนไขการใช้พ้ืนที่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วยบาง
รายการอาจจะขัดกับระเบียบอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้ จึงประสานเงื่อนไขที่กําหนดใหม่ ให้แนบมาใหม่
เนื่องจากบางรายอยู่ ในเขตพ้ืนที่ของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   (ศ.อ.ศ.อ) และประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจึงได้ทําการแก้ไขเงื่อนไขท้ัง 5 ข้อ  

1. การวางท่อระบายน้ําและปรับปรุงถนนคสล.สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ศ.อ.ศ.อ) ให้ใช้พ้ืนที่ภายในเป็นหลักในการดําเนินการก่อสร้างตั้งแต่จุดเริ่มต้นถนน
ชยางกูรผ่านศูนย๋วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี ผ่านสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ศ.อ.ศ.อ) สิ้นสุดโครงการคือถนนแจ้งสนิททางเข้าสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยไม่อนุญาตให้ตัดผ่านสนามฟุตบอลและพ้ืนที่ปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จุดนี้สามารถดําเนินการได้ตามเงื่อนไข   

 2. เทศบาลนครอุบลราชธานี ต้องเปิดบ่อรับน้ําของระบบรางระบายน้ําของโครงการเพ่ือรองรับน้ําที่จะ
ระบายในพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับระบบระบายน้ําภายในและป้องกันน้ําท่วมขังภายในบริเวณพ้ืนที่ของ
สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ)  และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 



๖๓ 
 
เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี ในจุดนี้ในโครงการของเราต้องทําบ่อพักและเปิดรับน้ําในหน่วยงานของสถาบันด้ วยไม่ใช่
ทําระบบปิดน้ํา จึงได้พูดคุยว่าสามารถทําได้จะเปิดตรงบ่อพักให้ลงเป็นจุดเป็นจุด  

3. เทศบาลนครอุบลราชธานี ต้องขุดลอกคลองระบายน้ําตลอดแนวสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  5 
และโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี เพ่ือรองรับและแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วมขัง และน้ํารอระบายที่ไหลจากชุมชนโรงเรียนกีฬา
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในป๎จจุบันไหลผ่านคลองระบายน้ํานี้ ให้ระบายน้ําลงระบบระบายน้ําลงคลอง
ของโครงการได้อย่างสะดวก เดิมทีข้อนี้ให้วางท่อซึ่งอยู่ในสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) จึงขอแก้ไขเป็นขุดลอกคลองระบายน้ําไม่ต้องตั้งงบประมาณในส่วนนี้
อาจจะใช้เครื่องจักรในสํานักงานที่มีอยู่ช่วยสนับสนุนขุดลอก รถแมคโคร รถหน้าตักหลังขุด ถือว่าแก้ไขป๎ญหา      

4.เทศบาลนครอุบลราชธานี ต้องออกแบบคลองระบายน้ําที่ไหลจากชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานีจะแก้ไข
ป๎ญหาน้ําท่วมจากฤดูฝนโดยมีสิ่งปิดกั้นขยะและสิ่งปฏิกูลที่จะไหลลงสู่ระบบรางน้ํา ปฏิบัติการน้ําซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือเกิดมลพิษในพ้ืนที่ของสถาบันทั้งในป๎จจุบันและอนาคตอาจจะทําเหมือนโครงการอ่ืนยกตัวอย่างเช่น 
ห้วยม่วงก่อกําแพงสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เพ่ือกันน้ําเสียลงไปในระบบรางน้ํา 

 5. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ศ.อ.ศ.อ)       
เป็นสถาบันที่มีหน้าที่ในการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริม ป๎จจุบันอาคารสถานที่มีแหล่งเรียนรู้และมีพ้ืนเพ่ือการออก
กําลังกาย พ้ืนที่ในจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยสภาพพ้ืนที่ยังมีไม้ยืนต้นจํานวนมากมีความอุดมสมบูรณ์
โดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นป่าในเมือง เป็นปอดของเขตเมืองอุบลราชธานี จึงมีประชาชนทั่วไปและคนในชุมชน
ใกล้เคียงมาใช้บริการเป็นจํานวนมาก เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและเป็นการบริการประชาชน ดินที่ขุดจากการ
ดําเนินการโครงการให้นํามาใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นไปตามสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ศ.อ.ศ.อ) กําหนด ฉะนั้นในการทําสัญญากับผู้รับจ้างจะต้อง
กําหนดการท้ิงดินไว้ด้วย   

สรุปจาก 5 ข้อนี้ ได้ไปหารือข้อไหนทําไม่ได้ได้ตัดออกไปแล้วคิดว่าทําได้ทั้ง 5 ข้อโดยเฉพาะข้อ5 ที่เชื่อมโยง
ถึงประชาชน ชุมชนที่มาใช้บริการจํานวนมากเพ่ือให้สอดคล้องกับตัวเรื่องที่ชุมชนขอให้ทําลู่วิ่ง ซึ่งเป็นความต้องการ
ของชุมชน จึงให้ทางสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
(ศ.อ.ศ.อ) ติดข้อความนี้ไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

ในส่ วนของลู่ วิ่ งจะอยู่ ในสถาบัน พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงทําหนังสือขอใช้พ้ืนที่แยก ซึ่งทางสถาบันได้พิจารณา
แล้วว่าโครงการลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่
ชื่นชอบกิจกรรมดังกล่าว และยินดีสนับสนุนแผนกิจกรรมดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้ เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการต่อไป    

ประเด็นที่ทําหนังสือขออนุญาตแต่ทางสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) ตอบกลับว่ายินดี ยังไงก็จะขอแก้ไขในรายละเอียดเพ่ือให้ตรงกับต้นเรื่องเพ่ือให้สบาย
ใจในทุกฝ่าย 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
 
 



๖๔ 
 

นายไพฑูรย์   พรหมสอน       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายไพฑูรย์  พรหมสอน สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประเด็นที่ทําหนังสือขออนุญาตแต่ทางสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ศ.อ.ศ.อ) ตอบกลับว่ายินดี  ถ้าให้ชัดเจนหนังสือขอไปแบบใดก็ให้
ตอบกลับมาอย่างนั้นถ้าจะตีความไม่ให้มากความในธุรการก็อาจจะไปได้ ประเด็นเงื่อนไขในข้อ 1.การวางท่อระบายน้ํา
และปรับปรุงถนนคสล.ในสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ศ.
อ.ศ.อ)โดยไม่อนุญาตให้ตัดผ่านสนามฟุตบอลและพ้ืนที่ปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่เลี้ยวซ้ายลงมาได้ผ่านสนามฟุตบอล
และพ้ืนที่ปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะตามเง่ือนไข 
 
 

 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท่านประสงค์ครับ 

นายประสงค์     จันทร์จ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเนื่องจากวันที่ได้ไปคุยกับผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) ซึ่งมีท่านไพฑูรย์  บุญพุทธ ได้ไปร่วมประชุมด้วยจากการประชุมครั้ง 



๖๕ 
 
นั้นมีเงื่อนไขมาจึงได้มาพูดคุยและได้กลับไปพบทางสถาบันอีกครั้งชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้การแก้ไขป๎ญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน และได้ร่วมกับท่านภพ  ภูสมปอง ได้เรียนถามเรื่องที่ดินป๎ญหาต้องขอในพ้ืนที่อนุญาต
หรือหน่วยงานต้นสังกัดอนุญาตเพราะตรงนี้มีความสําคัญต่อการที่ใช้งบประมาณ  ถ้าที่ดินมีป๎ญหาจะทําให้โครงการ
เรามีป๎ญหา ได้คุยกับ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) ทั้ง 2 หน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ทาง
หน่วยงานต้นสังกัดขอแผนผังบริเวณที่จะก่อสร้างซึ่งทางผู้อํานวยการจะนําไปสํานักงานด้วยในวันพรุ่งนี้จึงน่าจะไม่มี
ป๎ญหาส่วนนี้ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในโครงการข้อ ๒.๑ - ๒.5 น่าจะผ่านไปได้ แต่ที่เราตั้งโครงการในท่อลอดระบายน้ํา คาดว่าจะเร่งดําเนินการ
เมื่อใด  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายอัมพล    ทองพุ   ปลดัเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกทุกท่าน ถ้าอนุมัติวันนี้จะเร่งทางฝ่ายช่างให้กําหนดรายละเอียด
ให้เสร็จเรียบร้อย และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะลงมือทําให้เร็วที่สุดเนื่องจากฤดูฝนจะทําได้ไม่ดี 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในงบประมาณพูดถึงท่อระบายน้ําสิ้นสุด
ห้วยม่วง ถ้าทําจุดนี้จะมีผลกระทบตรงจุดปลายทางน้ําล้น หรือ สปิลเวย์ (spillway)  ถ้าเอาเรื่องนั้นเข้าไปในมติให้
รวมกันเข้าไปทําได้ไหม ดังนั้นจะได้แค่ท่อระบายน้ําที่สิ้นสุดสวนสาธารณะห้วยม่วงจุดปลายทางน้ําล้น หรือ สปิลเวย์ 
(spillway)  ไม่ได้น้ําจะท่วมจุดนั้นจะทําให้น้ําล้นเขื่อน จะทําให้เกิดความเดือดร้อนอาจจะทําให้น้ําเซาะถนนแถบนั้น
พังเสียหายไปท้ังแถบได้  ในปี2562 น้ํายังมาไม่หมดสปิลเวย์ (spillway) เปิดทุกตัวน้ําปริ่ม อยากให้ตั้งขอสังเกตถ้ามี
งบประมาณถ้าทําได้อยากแก้ไขทั้งระบบ ถือเป็นข้อหารือ ข้อที่ 5 เรื่อง สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ) เป็นสถาบันที่มีหน้าที่ในการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริม 
ป๎จจุบันอาคารสถานที่มีแหล่งเรียนรู้และมีพ้ืนเพื่อการออกกําลังกาย ป้ายในพ้ืนที่ที่ระบุป้ายชื่อสวนสําคัญไปศึกษาให้ดี 
ขอนําเรียนเพื่อไมให้เกิดผลกระทบ  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอําไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ข้อ 2.3 งบประมาณที่ขอสูงกว่าการประมาณราคา ขอให้ท่านประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือความ
ชัดเจนค่ะ 
 ข้อ 2.3 งบประมาณราคา 798,000 บาท(เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพั นบาทถ้วน) ประมาณได้           
798,200 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ของบประมาณ 798,500 บาท(เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปด
พันห้าร้อยบาทถ้วน)  



๖๖ 
 
โดยหลักการห้ามไม่ให้ยอดสูงกว่าประมาณการของงบประมาณ สามารถปรับลงแต่ไม่สามารถปรับขึ้นได้   
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านฝ่ายบริหารครับ 
นายอัมพล    ทองพุ    ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ โครงการที่ 2.3 ขอปรับลดงบประมาณลงจาก 798 ,500 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่น
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ปรับลง 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เหลืองบประมาณราคา 798,000 บาท (เจ็ดแสนเก้า
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ยอดรวมคงเหลือ  145,253,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นสามพัน      
บาทถ้วน) 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมคีรับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถ้าได้เครื่องจักรบุคลาการทางเทคนิคจะต้องเพ่ิม
ไหม หรือจะต้องส่งฝึก เช่นรถดูดฝุ่น 6 ล้อเพราะว่าจะไปอยู่ในส่วนของสาธารณสุข มีรถเก็บขยะ รถดูดส้วม            
รถน้ําฯลฯ ของที่อนุมัติไปแล้วยังไม่เข้ามาตามแผน ถ้ารถเข้ามาตามแผน รถที่มีอยู่จะขายออกหรือยังอยู่อย่างไร 
บุคลากรที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่อย่างไร ที่จอดรถ  1.พ้ืนที่ไม่พอ 2.บุคลากรทางเทคนิคพอหรือไม่ ถ้าบุคลากรไม่มี
ความชํานาญอาจจะทําให้เครื่องจักรเสียหาย ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม ที่จอดชันต่ําหรือที่ล้างรถขยะเนื่องจากมีน้ําขังมี
กลิ่นเหม็นจะมีการแก้ป๎ญหาอย่างไร เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าตามข้อเท็จจริง 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สอบถามเรื่องจําเป็นต้องเพ่ิ มบุคลากรในเรื่องการใช้รถ 
องค์ประกอบเรื่องรถ เรื่องบุคลากร  เรื่องเชื้อเพลิง (น้ํามัน) จะมีการแก้ป๎ญหาอย่างไร 1.จะเพ่ิมบุคลากร 2.จะใช้
บุคลากรที่มีอยู่ไปฝึกด้านเทคนิค / เชิญครับ  
นายอัมพล    ทองพุ    ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ในขั้นตอนแรกจะใช้บุคลากรที่มีอยู่ โดยหลักแล้วหาบุคลากรที่มีความรู้           
ความชํานาญในการใช้รถไฮดรอลิคต่างๆ  ถ้าไม่มีจะต้องมีความจําเป็นที่ต้องเพ่ิมกรอบบุคลากร ปรับปรุง เพ่ิมกรอบ
อัตรากําลัง ในส่วนของพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ แม้กระทั่ งจ้างเหมาหากมีความจําเป็นเร่งด่วนก็
สามารถดําเนินการได้ เมื่อเครื่องจักรเพ่ิมขึ้นโดยหลักจะ ใช้บุคลากรน้อยลง อาจจะปรับบุคลากรที่มีทักษะในการการ
ขับและการใช้ รถไฮดรอลิค และอาจจะลดจํานวนรถในบางสถานที่ต่างๆลง ถ้าไม่ได้จะได้ปรับตามกรอบและสรรหา
บุคลากร มา อย่างเช่นบุคลากรในด้านขับรถขยะซ่ึงเขามีความรู้ในด้านนี้มาอยู่แล้ว  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกทุกท่าน ข้อ 1 เรื่องรถป๎ดกวาดดูดฝุ่นราคา 17,000,000 บาท 
(สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นรถเทคนิคโดยปกติแล้วรถชนิดนี้จะใช้ในสนามบิน ใช้ป๎ดกวาดทางวิ่งสําหรับฉีดล้างทํา
ความสะอาดพ้ืนถนน เพ่ือไม่ให้ก้อนกรวดเศษต่างๆเข้าไปในเครื่องยนต์เจ็ท ดังนั้นบุคลากรนั้นสามารถฝึกได้แต่ถ้า      
รถนําไปใช้บนท้องถนน ฉะนั้นให้ระวังเรื่องการยืม เนื่องจากราคาค่าซ่อมมีราคาที่แพง จึงต้องดูแลรักษา และในส่วนนี้
จะสามารถลดบุคลากรในการทําความสะอาดบนท้องถนนลงและจะสะอาดยิ่งขึ้น  



๖๗ 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญครับ 
นายโกวิท       เริงนิรันดร์      หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาการผู้อ านวยการกองสาธารระสุขและสิ่งแวดล้อม 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโกวิท  เริงนิรันดร์   หัวหน้า
ฝ่ายบริการรักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่ท่านสมาชิกได้นําเรียนมาในข้างต้น คือใน
สัญญาการซื้อจ้างรถนี้คนของบริษัทจะมาฝึกสอนคนของเรา ซึ่งเขาจะส่งตรงมาจากบริษัทเมื่อชื้อรถพวกนี้แล้ว เขาจะ
ฝึกสอนจนเรามีความเข้าใจและฝึกปฏิบัติได้ จึงเรียนนํามาเพ่ือทราบ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านอําไพวรรณครบั 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางอําไพวรรณ อนุญาตอภิปรายในภาพรวม
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานก่อสร้างหรืองานครุภัณฑ์ก็ตามทั้งหมดนี้ที่ขออนุมัตินี้คือ มาใช้จ่ายจากเงินสะสมนั้นแปลว่า 
เราไม่ต้องรอรายได้รายได้มีอยู่แล้ว มีเงินสะสมอยู่แล้ว จะขออนุญาตเรียนถามว่าทั้งหมดนี้มีความเตรียมความพร้อม
อยู่แล้วอย่างเช่นในส่วนของครุภัณฑ์มีคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติเรียบร้อยมีแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนด
คุณสมบัติเรียบร้อยแล้วเราอนุมัติไป สามารถที่จะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้เลยหรือยังไม่ได้เตรียมอะไรเลย ที่ๆเรียน
แบบนี้คือว่าอยากจะให้ทุกรายการไม่ต้องค้างเพราะเราไม่ได้รอรายได้ เราสามารถทําได้รวดเร็วมันจะได้สัมฤทธิ์ผลใน
การบริการประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้น 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายอัมพล    ทองพุ    ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขออนุญาตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งทีโออาร์ ร่างเราทํา
เบื้องตนไว้แล้วแต่หลังที่ได้รับอนุมัติแล้วเราต้องแต่งตั้งคณะกรรมการมากําหนดทีโออาร์เพ่ือให้เป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง 
ก็ต้องมาดูทีโออาร์ที่ๆเราทําไว้เบื้องต้นว่าเราจะมีอะไรจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมถ้าไม่มีก็จะสามารถส่งเรื่องทีโออาร์ให้กับ
ทางพัสดุเป็นคนดําเนินการต่อและผมคิดว่าทางกองสาธารณะสุขคงจะได้มีการเตรียมๆไว้หมดแล้วทั้งรถท้ัง4คันนี้ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ฝ่ายเลขานุการสภาฯ สรุปครับ 
นางศิริเพ็ญ    พุทธจักร    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากการที่ยืนญัตติ จ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด 
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง จํานวน34 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 78,597,000 บาท จะมี
รายการที่  ๑.๓๓  ขอปรับลดวงเงินเหลือ ๒๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการที่ ๑.๓๔ ขอปรับลดวงเงินเหลือ 
๒๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินที่ปรับลดเป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสง
สว่างจํานวน  ๓๔ โครงการ เงินงบประมาณท้ังสิ้น ๗๗,๘๔๗,๐๐๐ บาท ต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จํานวน ๕ โครงการงบประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๒๗๖,๕๐๐ บาท มีโครงการที่ ๒.๓ ขอปรับลดงบประมาณลงจาก 
๗๙๘,๕๐๐ บาท ขอปรับลด ๕๐๐ บาท เหลืองบประมาณ ๗๙๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓๕,๒๗๖,๐๐๐บาท 
รายการครุภัณฑ์จํานวน ๖ รายการงบประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณขอจ่ายขาด            
ทั้งสิ้น ๑๔๕,๒๕๓,๐๐๐ บาท 
 



๖๘ 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ไม่มี เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม  

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอํานาจหน้าที่  
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๗๗,๘๔๗,๐๐๐ บาท  

    โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๒๗๖,๐๐๐ บาท  
    ครุภัณฑ์ จํานวน ๖ รายการ งบประมาณ ๓๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอํานาจหน้าที่  

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๗๗,๘๔๗,๐๐๐ บาท  
    โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๒๗๖,๐๐๐ บาท  
    ครุภัณฑ์ จํานวน ๖ รายการ งบประมาณ ๓๒,๑๓๐,๐๐๐ บาทโปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออก ๑ เสียง  
 

 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที ่ 5 เรื่อง  อ่ืนๆ  
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท่านสมาชิก / เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 

นายไพรฑูรย์    พรหมสอน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กล่าวจริงๆแล้วว่าจะพูดต่อเนื่องกันไป

ตอนพิจารณาวาระรับรองรายงานการประชุมแต่เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่ทําหน้าที่เป็นเลขาสภาฯเขาให้นั่งแบบเรียบร้อย
ก็เลยไม่ได้พูดอะไรตามที่รายงานสรุปรับรองรายงานการประชุมใน ๒ – ๓ เรื่องดั้งนี้ ในฐานะผมเป็นประธานฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของสภาฯ ได้มีการต้ังข้อสังเกตของงานเลขานุการสภาฯ ไปแล้วเกี่ยวกับข้อมูล
ที่เป็นเพาเวอร์พอยท์ในสภาฯไปยกไว้ในรายงานการประชุมซึ่งตัวเลขตามที่ท่านสมาชิกสภาได้ให้ข้อสังเกตว่าอ่านไม่     
ชัดทั้งๆที่ข้อมูลที่นําเสนอต่อจอภาพนี้มันชัดเจนตามที่ท่านสมาชิกสภาให้คําแนะนําไปจะขอให้นําเรียนท่าน
ประธานสภาฯถึงฝ่ายบริหารว่าให้ช่วยปรับแก้เอาตั้งแต่รายงานการประชุมฯที่เรารับรองกันในวันนี้ไปเลย ก็คือวิสามัญ
ครั้งที่2 เมื่อวันที่21 กันยายน 2563 และวันที่ 23 กันยายน 2563 ข้อมูลที่เรายกวางจากการฉายภาพบนจอภาพ
ในสภาฯให้มันชัดในสภาฯภาพชัดเจนอย่างไร โดยเฉพาะข้อมูลในตารางให้ชัดเจนในเอกสารรายงานการประชุมฯด้วย   

ที่ประชุม 
มีมตอินุมัตใิห้ให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอํานาจหน้าที่   

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๗๗,๘๔๗,๐๐๐ บาท  
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๒๗๖,๐๐๐ บาท  
ครุภัณฑ์ จํานวน ๖ รายการ งบประมาณ ๓๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท 



๖๙ 
 
ซึ่งอันนี้ก็ได้พูดคุยตั้งแต่ในชั้นของการตรวจรายงานการประชุมก็ขออนุญาตนําเรียนท่านประธานสภาฯฝากไปถึง     
ฝ่ายบริหารได้ช่วยแก้ไขตรงนี้ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น ซึ่งข้อมูลก็ไม่ได้ตกหล่นไปไหน  เพียงแต่ว่ามันอ่านไม่ได้
ทั้งหมดเพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นนี้คือประเด็นที่  1 ครับ ประเด็นที่2 จากประเด็นการตรวจรายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯปี พ.ศ.๒๕63 มีอยู่สองสามเรื่องที่ผมทําเครื่องหมายเอาไว้ เรื่องแรกเรื่องของการให้
ประชาชนแจ้งข้อร้องเรียนความเดือดร้อนผ่านแอพพลิเคชั่นสมาชิกสภาฯก็ยังไม่รู้ตรงนี้อยากจะขอให้มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ยิ่งประชาชนใช้ช่องทางนี้การแจ้งความเดือดร้อนเรายิ่งสร้างการรับรู้ เข้าใจ
เขาถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนได้ทันทวงทีต่อสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งในประเด็นนี้อยู่ในข้อสังเกตของ
โครงสร้างพื้นฐาน มันเป็นประเด็นที่เราจะหยิบมาเล่นว่าพ่ีน้องประชาชนเขายังให้ข้อสังเกตว่า การจัดการระบบระบาย
น้ํายังเป็นป๎ญหา ซึ่งตัวนี้มันจะสอดคล้องกับที่เราได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในการแก้ไขป๎ญหาการระบายน้ําไม่ให้
เกิดการท่วมขังหรือการระบายน้ําได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อันนี้ก็จะเป็นตัวตอบโจทย์ ขณะเดียวกันช่วงหน้าฝนน้ําหลากหรือ
ความเดือดร้อนจากการท่วมขังไหลระบายช้า แอพพลิเคชั่นนี้ที่บอกว่าประชาชนให้ความสนใจ ถ้าเรายิ่งสร้างความรับรู้
ประชาสัมพันธ์มันก็จะทําให้งานของเราได้ใจพ่ีน้องประชาชนมากยิ่งขึ้น ก็ขอตั้งเป็นข้อสังเกตจากรายงานของฝ่าย
บริหารที่แจ้งต่อสภาประเด็นที่ 2 ในหน้าที่ 7 ที่บอกไฟฟ้าระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร ข้อที่4 อยากให้เทศบาลเข้ามา
ตัดต้นไม้ที่ขึ้นมาปกคลุมตามเสาไฟซอยพนม 3 อันนี้เป็นข้อสังเกตว่ามันเป็นป๎ญหาสะสมมานานจนชาวบ้านรอเวลา
เราไปสํารวจความพึงพอใจเมื่อไหร่ ถึงแจ้งหรือไม่ หรือพ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วการที่ต้นไม้ขึ้นปกคลุมที่ถนน
พนม 3  เป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาลฯเราหรือหน่วยงานอ่ืนที่ต้องเข้าไปดําเนินการถ้าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน 
ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลฯเราได้ประสานหน่วยงานนั้นๆ แล้วหรือไม่แล้วได้แจ้งประชาชนหรือไม่ว่าเราได้แจ้งไปแล้ว 
เมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นหน้าที่ทางเทศบาลฯเราเราน่าจะดําเนินการได้ทันทีคือทําทันที เรื่องนี้ไม่น่าจะปล่อยไว้นาน ผม
ยกตัวอย่างตอนผมดูแลงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดฯ ต้นไม้ที่ยืน่เข้าไปใกล้บ้านเรือนพ่ีน้องประชาชนของแถววัดใต้เวลา
ลมฝนมาก็ไปกระทบกับตัวบ้าน ซึ่งชาวบ้านก็รอคอยมาค่อนข้างจะนานพอดีผมได้เข้าไปดูงานของศูนย์ดํารงธรรม ผมก็
ได้ประสานทางเทศบาลฯเรานี้แหละ ไปช่วยซึ่งตรงนั้นมันเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นกับแนวสายไฟพอดี บอกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับสายไฟเข้าไปดูแล ก็ไม่กล้าที่จะไปดําเนินการใดๆ ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เขาก็มีสํานักงานอยู่ตรงนั้นเขาก็ตัดให้
ชาวบ้านทุกๆปี แต่พอย้ายสํานักงานไปอยู่ที่อ่ืนบอกไม่ใช่หน้าที่แต่สุดท้ายก็ต้องมาช่วยกันทั้งไฟฟ้า ทั้ง ป.ภ. และ
เทศบาลฯ พ่ีน้องที่เขาฟ๎งเสียงไม้กระทบบ้านมาเป็นเวลานานก็ได้รับการแก้ไขอย่างนี้เป็นต้น ซอยพนม 3 เป็นอย่างนั้น
ไหม อยากให้ทางเทศบาลฯเราถ้าอะไรทําได้ทําทันที อยากทําให้ได้ใจชาวบ้าน ไม่น่าจะปล่อยให้เป็นประเด็นที่คอย
เวลาเราจะมาสํารวจความพึงพอใจและแจ้งเป็นประเด็นมา ประเด็นที่ 3 ฟ๎งแล้วหน้าชื่นใจมากเพราะคะแนนความพึง
พอใจ70กว่าเปอร์เซ็นต์เรื่องของประเด็นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในตารางข้อ (3) หน้าที่8 พัฒนา
ภูมิทัศน์เมืองตกแต่งเมือง อันนี้อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตในฐานะที่ผมได้มีโอกาสค่ําๆมืดๆกลางคืนไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
ออกสํารวจอยู่บนถนนออกบ่อยครั้ง ล่าสุดก็รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนางเจ้าพระ
บรมราชินี ซ่ึงก็เป็นออกตรวจเส้นทางรับเสด็จ มีหลายเส้นทางไฟที่ประดับตามท้องถนนทิวธงต่างๆ ที่เราได้ติดเอาไว้
บริเวณเกาะกลางถนนในหลายจุดที่เราติดไว้แล้วความสวยงามหรือความสมบูรณ์ของทิวธงมันลดลงไปตามสภาพการ 
แรกๆก็อาจจะสวยแต่นานๆไปการขาดหรือสีซีด ก็เกิดขึ้นรวมทั้งไฟประดับเราในเกาะกลางถนนเส้นที่เราติดเอาไว้
กลางคืน มันไม่ติดนั้นเราควรทําคะแนนให้มากกว่า81.5 ให้มันมากขึ้นอยากจะนําเรียนท่านประธานสภาฯไปถึงฝ่าย
บริหารว่าเรายังไงช่วยดูแลส่วนที่เราได้ติดเอาไว้ให้บ้านให้เมืองเรามันมีสีสันเพราะเราติดไว้แล้วเป็นเพียงบางอันอาจจะ
สายหลุดหรืออะไรอยากจะให้มันมีการส่องสว่างสวยงามในตอนกลางคืน ให้มีความสวยงามส่วนตรงไหนไม่ติดก็
อยากจะให้เพ่ิมเติม โดยเฉพาะที่เป็นซุ้มไม้ดอกไม้ประดับดอกไม้สดได้ไม่ว่าจะเป็นแถววงแหวนน้ําพุ  หรือวงแหวนหอ
นาฬิกาเรานี้ซึงเป็นจุดที่พ่ีน้องประชาชนหรือคนมา 
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จากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เขามาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานหรือพ่ีน้องประชาชน  
เขตเมืองของเรา จะได้สบายหูสบายตาและชื่นชมการดูแลบ้านดูแลเมืองให้เป็นเมืองหน้าอยู่ของเทศบาลฯ ประเด็นที่4 
เป็นข้อความที่พิมพ์คาดเคลื่อนไปอยู่ในหน้าที่10ของเอกสารสรุปรายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ  เราหน้าที่ 10 
ข้อเสนอแนะด้านบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เขียนไว้ว่าอยากให้เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียง ถ้าเขียนอย่างนี้มันมี
ความหมายแบบตรงไปตรงมาว่าเทศบาลฯเราไม่มีภารกิจ บริการนี้เลยทั้งๆที่ข้อเท็จจริงผมเฝ้าส่องแอบส่องเฟส ก็มี
หลายส่วนที่เราเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงอยู่ มันหน้าจะเป็นข้อความว่าอยากให้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงมากขึ้นไหม
หรือบ่อยครั้งขึ้นไหม หรือให้ทั่วถึงมากขึ้นไหมมากกว่า ถ้าแบบเราเขียนห้วนๆแสดงว่าเราไม่เคยไปดูแลผู้ป่วยติดเตียง
เลยอันนี้หน้าจะคาดเคลื่อนข้อความดังกล่าว ก็อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตว่าส่วนไหนเป็นข้อคําถาม ก็อยากจะนําเรียน
ท่านประธานสภาฯ ฝากไปถึงฝ่ายบริหารว่าถ้ามีข้อมูลที่จะแจ้งต่อสภาฯในวันนี้ก็อยากจะให้ช่วยแจ้งหน่อยว่าซอยพนม 
3 ใช่อํานาจหน้าที่เราไหมถ้าอยู่ในอํานาจหน้าที่เราจะไปช่วยประชาชนได้ทันที่ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตสามสี่ข้อ
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯปี ๒๕63 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่านกระผมในนาม ส.ท.เขต4 ผมนาวาอากาศเอกบุญมี        
และนายอําเภอฤทธิ์สรรค์ ท่านประสงค์ ก็ขอขอบคุณหัวหน้าสํานักงานต่างๆ และก็โดยเฉพาะท่านปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกที่ช่วยผลักดันสวนสุขภาพสาธารณะที่บูรพานอกให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เราคุยกันเราลงตกลงทําสัญญาวันที่  1 
ตุลาคม 2563  คืองบประมาณปีใหม่ก็สําเร็จ เราได้ลงพ้ืนที่ในชุมชนก็มีความพึงพอใจยังเหลือแต่ขึ้นป้ายคัทเอาท์ให้
ใหญ่ขึ้นโครงเพียงแต่ผู้ที่ได้รับจ้าง อีกเรื่องหนึ่งในงบประมาณปี พ.ศ.๒๕63 จบแล้วก็คาดว่าทางฝ่ายวิชาการและ
แผนงาน  คงจะต้องสรุปผลงานประจําปีของฝ่ายบริหารเป็นรูปเล่มให้มันชัดเจน แต่สิ่งที่อนุเคราะห์หารือช่วยขอให้ทํา
หนึ่งเล่มหรือยังไงก็แล้วแต่ทําผลงานของท่านสมาชิกสภาฯในช่วงที่ผ่านมา2ปีร่วมกันก็ได้ระหว่างฝ่ายบริหารฝ่าย
สมาชิกที่ทํางานมา 2 ปี ตอนนี้ผลงานมันออกแล้วมันเข้าไปย้อนถึงแบบสอบถามผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนจาก 96กว่า
เปอร์เซนต์ถือว่าสอบผ่านจากท่ีเราช่วยผลักดันมาช่วงระยะ 2 ปี 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกทุกท่าน จากการที่ท่านไพรฑูรย์ ได้นําเรียนถึงความ       
พึงพอใจและก็การทํางานขอเราแล้วก็ผมเห็นตัวเลขตัวหนึ่ง เรื่องการที่เราได้เงินบริหารงบประมาณใน ปี2562 และก็
มีการกันเงินและขอขยายการเบิกจ่ายเงินตามตัวเลขนี้เราแล้วเสร็จ 69% แต่พอมาเป็น ปีพ.ศ.๒๕63 เราเพ่ิมขึ้น ถึง
77.4 % อันนี้ตอบโจทย์ที่ท่านไพฑูรยน์ําเรียนว่าเราพัฒนาการทํางานมีประสิทธิภาพดีขึ้นต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหาร
ผมคิดว่าหลายๆเรื่องที่เราจะต้องทําผลงานผลผลิตให้มากขึ้นกว่านี้  ถ้าเราทําได้ถึง90กว่า%หรือร้อยเปอร์เซ็นต์จาก
แผนที่เราอนุมัตินั้น เราถือว่าเราได้ทําสิ่งที่ท้าทายว่าเราทําได้ดีมากและก็มีหลายเรื่องครับท่านประธานสภาฯที่เคารพ
ผมได้มีโอกาสได้นําเสนอหลายๆประเด็นยังวันก่อนมีโอกาสร่วมประชุมกับสํานักนายกเรื่องการเป็นไมซ์ซิตี้ ซึ่งเขามองดุ
ว่าในภาคอีสานเมืองหลักๆ เช่นเมืองอุบลฯนี้ น่าจะเป็นเมืองที่ประกาศเป็นเมืองแห่งไมซ์ซิตี้ให้ได้ ซึ่งมันมีตัวชี้วัดอยู่
หลายตัวและก็หนึ่งในนั้นก็คือที่เขามาพูดวันนั้นก็คือกิจกรรมเทียนพรรษา ซึ่งเราก็ได้นําเสนอกับท่านปลัดฯว่า เรา
น่าจะมีการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนเรื่องเทียนพรรษาสําหรับแขกหรือผู้มาประชุมอะไรต่างๆ       
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เขาอยากจะใช้เวลาไปเยี่ยมชมประเพณีวัฒนธรรมที่เราทําตามคุ้มวัดต่างๆก็ได้มีการนํามัคทายกวัดมานั่งคุยกันครั้งหนึ่ง
ว่าจะมีการขับเคลื่อนให้เป็นเหมือนวัดศรีประดู่ ซึ่งตอนนี้วัดศรีประดู่เป็นหน้าเป็นตาให้กับเมืองอุบลฯที่จะดูเรื่องเทียน
เรื่องอะไรที่เรียกว่าการแกะสลักของภูมิป๎ญญาเรื่องเทียน อันนี้ก็อยากจะฝากให้ทางเทศบาลฯเราขับเคลื่อนวัดที่มี
ความพร้อมให้รันต่อ ประการที่ 2 ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับคําร้องจากประชาชนในความเดือดร้อนหลายๆอย่างก็ได้
ส่งผ่านไปทางปลัดส่งผ่านทางกองช่างหรือส่งผ่านทางนายกฯ หลายๆครั้ง ก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ไม่สบายใจที่พ่ีน้อง
ประชาชนเขาร้องมาเรื่องสวนสาธารณะหนองบัว ผู้รับเหมาไปก่อสร้างทําสิ่งกีดขวางทางอะไรต่างๆซึ่งไม่เก็บไม่อะไร
ต่างๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ในบางสิ่งบางอย่างก็เห็นด้วยกับที่ท่านบุญมีพูดถึงว่า  ถ้ามีความเดือดร้อนขึ้นมาเราต้องมี
หน่วยเคลื่อนทีเ่ร็วสามารถแก้ป๎ญหาได้ทันสร้างความพึงพอใจให้กับพ่ีน้องประชาชน นี่คือความท้าทายของฝ่ายบริหาร
ที่คงจะต้องมีการบริหารจัดการ เรื่องที่3 ที่เคยพูดคุยกันว่าในเทศบาลฯของเราที่เราได้รับงบประมาณเรื่องตลาด 6 
และก็ทางบริษัทประชารัฐทางหอการค้าเขาอยากจะส่งเสริมให้เป็นตลาดกรีน ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราสามารถผลักดันได้มัน
ก็จะเป็นกิจกรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซ่ึงก็จะเป็นจุดเด่น เพราะโลกทุกวันนี้เป็นโลกแห่งการมองที่กรีนความ
เป็นอินทรีย์อาหารปลอดภัย ซึ่งตลาดนั้นเป็นตลาดจําหน่ายอาหารด้วยและก็หากว่ามีการบริหารจัดการดีๆตรงนี้ก็
น่าจะเปน็การขับเคลื่อนที่เป็นหน้าเป็นตา ให้กับชาวอุบลฯของเรา และก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ 4 ลานขวัญเมืองเท่าที่เรา
คุยกันนอกรอบก็ทราบว่าทางฝ่าย ม.อุบลฯ และก็สถาปนิกอิสระเขาจะไปออกแบบเซลล์ไอเดีย ซึ่งเขาคิดว่าจะให้มัน
เสรจ็เร็วๆผมอยากจะให้ฝ่ายบริหารติดตามว่าไปถึงไหนเพราะทราบว่าไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯก็ดีหรือไม่
ว่าจะเป็นเครือข่ายพ่ีน้องประชาชนก็ดี ให้มีความสําเร็จให้เร็วขึ้นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับได้คุยกับฝ่ายบริหารก็คือริมมูล 
ซึ่งจุดตรงนี้พ่ีน้องประชาชนเขาก็มองที่ริมแม่น้ําโขงเขาก็มองที่นครพนมตอนนี้เขาทําสวยงามมากตอนนี้เขาได้งบ
สนับสนุนจากส่วนอื่นๆเข้ามาเติมผมอยากฝ่ายบริหารของเราเร่งมือตรงนี้ถ้าหากว่าเราสามารถเริ่มต้นได้บางส่วนอยาก
ให้เกิดขึ้นอย่างน้อยก็เป็นปอดหรือเป็นจุดตลาดถนนคนเดินอะไรพวกนี้ส่งเสริมการท่องเที่ ยวไปในตัวอีกเรื่องหนึ่งเรา
คุยกันถึงพ้ืนที่ออกกําลังกายในสวนสาธารณะเรามีทั้งหมดอยู่ เช่น ทุ่งศรีเมือง หนองบัว ห้วยม่วง บูรพา ซึ่งกําลังจะ
ได้รับงบประมาณและห้วยวังนองรองรับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลฯประมาณ 70,000กว่าคน ถามว่า
สวนสาธารณะเป็นสวนศูนย์กลางในการออกกําลังกาย ทํากิจกรรมนันทนาการอะไรต่างๆ ทั้งกายทั้งใจถามว่าที่เรามี
อยู่ในมือตอนนี้ผมนําเรียนว่าน้อยไปแล้วเราจะได้ที่ ศ.อ.ศ.อ. ที่เราพ่ึงผ่านอนุมัติโครงการนี้เข้าไปผมอยากจะให้ฝ่าย
บริหารมองดูพ้ืนที่ไหนที่เราจะขยายพ้ืนที่กลางให้พ่ีน้องประชาชนเราได้ออกกําลังกาย หรือพักผ่อนในด้านจิตใจให้มาก
ขึ้นผมมองว่าทุ่งศรีเมืองเตม็ที่คนมาออกกําลังกายรองรับได้ไหม 500 คน หรือ 1,000 คน กับประชากรทั้งหมดเกือบ
แสนคนถ้าหากว่าเรามีพ้ืนที่มากๆนั้นหมายถึงว่าสุขภาพร่างกาย และจิตใจเมืองแห่งความสุขอยากทราบว่าจังหวัด
ต่างๆ ที่เขาจัดลําดับเมืองแห่งความสุขนั้นอุบลฯเราอยู่อันดับที่ 55 ของประเทศแม่ฮ่องสอนเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศเป็นไปได้ไหมถ้าเราทํากิจกรรมตรงนี้มีพ้ืนที่สีเขียวมีพ้ืนที่ออกกําลังกายมากขึ้น โดยเราขอความร่วมมือเหมือน
ที่เราขอความร่วมมือ ศ.อ.ศ.อ. อาจจะขอความร่วมมือราชภัฏฯ , เทคนิคฯ , โรงเรียนสามัคคีฯ , ซึ่งเป็นอยู่ในสังกัดเรา
ด้วยเราใช้เข้าไปขับเคลื่อนปรับปรุงเปิดให้กับพ่ีน้องประชาชนให้เกิดประโยชน์มันจะมีพ้ืนที่ให้กับพ่ีน้องเราได้มากขึ้น 
เรื่องสุดท้าย ผมเคยนําเรียนในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลการขับเคลื่อนชุมชน การขับเคลื่อนชุมชนนั้นเรา
มี 106 ชุมชนเรามีผู้นําชุมชนชุมชนละ 8 – 10 คน และก็มีประธานเราจะทําอย่างไรให้เราสามารถเข้าไปใกล้ชิดกับ
ชุมชนผู้นําชุมชนที่เคยนําเสนอว่า เราจะมีการประชุมนอกสถานที่พบปะสอบถามป๎ญหาสอบถามความต้องการ ถ้าเรา
สร้างจุดตรงนี้ มันจะเป็นการกระตุ้น ให้เกิดการมีส่วนร่วมในพ่ีน้องประชาชนในชุมชนของเขตเทศบาลฯมากขึ้น     
หากเราทราบความต้องการมากขึ้น จะเป็นแนวทางที่นํามาสู่การเสนอญัตติของบประมาณเสนอการสร้างงาน เพ่ือให้
ตอบโจทย์ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนเราอย่างสูงสุดมากยิ่งขึ้น ขอเติมสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เรามาร่วมงาน
กันใน 2 ปีเศษๆ ผมเห็นการทํางานของพวกเราทางฝ่ายปฏิบัติการ หากเราสามารถเติมความรู้สึกในการได้ทํางาน    
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เพ่ืองานและมีความสุขนี้คือสิ่งที่พ่ีน้องประชาชนอยากเห็นแล้วเรา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพวกผมหรือฝ่าย
ปฏิบัติงาน ถ้าได้ทํางานทําแล้วมีความสุข และก็อยากทํา ทําในหลายๆเรื่องที่ควรทําเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด จุดตรงนี้เป็นจุดสําคัญ ที่เราจะเติมถ้าพูดถึงภาษาที่พัฒนาบุคลากรเขาเรียกว่าการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากฝากฝ่ายบริหารได้เสนอแผน ได้เสนอกิจกรรมในเรื่องพัฒนาศักยภาพโดยเริ่มต้น ที่
เราก่อนเราจะไปพัฒนาที่ไหนเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน นี้คอืหลักการของการพัฒนาหากเป็นไปได้ อยากจะฝาก
ทางผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ขับเคลื่อนที่ผมได้นําเรียนมาทั้งหมด ขอกราบ
ขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญครับ 
นายโกวิท     เริงนิรันดร์   หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายโกวิท  เริงนิรันดร์   หัวหน้า
ฝ่ายบริการรักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ท่านสมาชิกพูดถึงเรื่องการประเมินความพึงพอใจ
ในเรื่องของการดูแลผู้สู้อายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียง ขอนําเรียนท่านสมาชิกฯและท่านประธานสภาฯให้ทราบว่าเทศบาล
นครอุบลราชธานี 106 ชุมชน 29.04 ตารางกิโลเมตร นี้มีศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด 7 แห่ง ซึ่งก็แบ่งการดูแล
ออกเป็นเช่นศูนย์หนึ่งอาจจะดูแล 14 ชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีข้อมูลผู้สูงอายุ และเราได้ทํางานประสานกันกับ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รวมทั้งโรงพยาบาลร่มเกล้า ได้สํารวจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เรามีกองทุน     แอล
ทีชี หรือ Long Term Care  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งได้รับเงินจากกองทุนการปรกครองส่วนท้องถิ่น 
ระยะแรกทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สํารวจผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือให้ท้องถิ่นดูแลแต่จะให้เฉพาะ
หลักประกันสุขภาพ ที่มีระดับ เกรด เอ เท่านั้น เมื่อในปี พ.ศ.2559 เทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราอยู่ในระดับ
เกรด บี บวก แต่เราอยู่ในสํารองเนื่องจากกองทุนที่อยู่ในระดับเอ ไม่สามารถทําได้เขาจึงให้กองทุนของเราดูแล
ผู้สูงอายุโดยการสํารวจแบบเร่งรีบเราได้สํารวจ 310กว่าคน ซึ่งทางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้การดูแลมาหัว   
ละ 5,000บาท เป็นเงิน 1,500,000 บาท ให้เอามาดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ขณะเดียวกันใน
ผู้บริหารในชุดที่ผ่านมา ได้พากันก่อตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ือให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง    
ในการยืมเตียงยืมเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วอคเกอร์ เครื่องช่วยหายใจเครื่องต่างๆที่เครื่อง Suction 

(เครื่องดูดเสมหะ) ซึ่งก่อนที่ผู้ป่วยจะออกจากโรงบาลสรรพสิทธิประสงค์เขาจะประสานมายังสาธารณสุข ของเรา
ทั้งหมด 7 แห่ง งานส่งเสริมสุขภาพเพราะเราแบ่งพ้ืนที่ออกไปทั้งหมด 8 พ้ืนที่โดยหารกันพอ 14 บ้าง 12 บ้าง      
ซึ่งศูนย์บริการเราได้นําเรียน ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่ามี7แห่ง1งานส่งเสริมสุขภาพ ฉะนั้นเราจะรู้ว่าผู้ป่วยเราจะออกจาก
โรงพยาบาลก็จะประสานกันโดยทางกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกไปเคลียพ้ืนที่  เช่น ทําความสะอาด
แนะนําญาติผู้ป่วยเราจะนําเตียงไปรอก่อนที่ผู้ป่วยจะกลับถึงบ้านเราจะมีรถและมีเตียง เตียงนั้นเราจะมีกติกาโดยให้
ญาติผู้ป่วยขอยืมและจะต้องมีบัตรประชาชนของผู้ป่วยและผู้ยืมแต่เราจะไม่อนุญาตให้ออกนอกเขตพ้ืนที่เทศบาล     
นครอุบราชธานี เนื่องจากว่ามีข้อจํากัดบางครั้งเช่นเราเคยให้ยืมในเขตเทศบาลแล้วเอาของเราไปถึงอําเภอศรีเมืองใหม่
ซึ่งเราก็ไปติดตามเอาเตียงอยากลําบากก็เลยจํากัดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงนําเรียนท่านประธานสภาฯและ
ท่านสมาชิกฯทุกท่านว่าเราให้การดูแลเป็นอย่างดี และขณะเดียวกันกองทุน Long Term Care หรือการดูแลผู้ป่วย
ระยะยาว มีแคร์กิฟเวอร์ มีบริการผู้ป่วยและแคร์กิฟเวอร์ ก็จะมี แคร์เมเนเจอร์ ซึ่งจบพยาบาลวิชาชีพมาสําหรับ     
แคร์กิฟเวอร์ ต้องผ่านการอบรม ๗๐ ชั่วโมง เป็นอย่างต่ําถึงจะมาทํางานกับเราได้ ซึ่งการดูแลผู้ป่วยนั้นจะมีทั้งหมด    
4 ประเภท 1.ช่วยเหลือตัวเองได้บาง 2.ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย 3.มีโรคประจําตัว ทั้งหมด 4 ระดับ การดูแล 
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ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนั้นเราจะมีขอกําหนดโดยอิงจากกระทรวงสาธารณะสุข  และกองทุนมีให้แคร์กิฟเวอร์จะได้รับ
ค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 7,800 บาท ถึง 8,000 บาท เพราะเราอิงค่าแรงขั้นต่ําของจังหวัด 300 บาท เป็น
ค่าตอบแทนสําหรับแคร์กิฟเวอร์ ซึ่งแคร์กิฟเวอร์นั้น เขาจะได้จากส่วนไหนดูแลประเภทที่ 1 ,ที่ 2 ,ที่3 ,ที่4 จะได้ไม่
เท่ากันและจะมีกติกาว่าทางกระทรวงเขาจะกําหนดมาให้ เช่น เมื่อไปถึงบ้านผู้ป่วยแล้วอาบน้ําเช็ดตัวให้ละ 20บาท  
ตัดเล็บให้ 15 บาท สระผมให้ให้ 10 บาท ร้องเพลงหรือเล่านิทานให้ 20 บาท ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เขาตั้งมา ซึ่งแคร์     
กิฟเวอร์ ของเรา ก็ได้รับประมาณนี้เจ็ดพันกว่าบาทต่อเดือน และครั้งล่าสุดนี้จากการเงินแสนล้านจากรัฐบาลกู้มาจ้าง
บริบาลท้องถิ่น ให้กับเราโดยให้ท้องถิ่นละ 2 คน ซึ่งก็ผ่านหลักสูตรมาแล้วก็ได้เริ่มทํางานกับเราแล้วตรงนี้ถ้าบริบาลนี้
ทํางานทางกรมจะจ่ายให้เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าแรงค่อนข้างต่ําแต่ก็ให้ความหวังกับน้องเขาว่า        
ถ้ารัฐบาลไม่โอนเงินส่วนนี้ทําต่อเราก็จะจ้างต่อ โดยให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น จึงนําเรียนท่านประธานฯและท่านสมาชิกฯ
ที่ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุมีอยู่  38 ชมรม ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีสมาชิกเป็นหมื่น ซึ่งแต่ละ
ชมรมนั้นจะมีกิจกรรมเดือนละหนึ่งครั้ง โดยเราจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปร่วมในเขตพ้ืนที่นั้นๆ เป็นเขตขอศูนย์บริการ
สาธารณสุข ซึ่งก็จะมีกิจกรรมทุกๆเดือน เช่น เมื่อไปถึงแล้วมีการให้ความรู้เราก็จะประสานกันว่าเดือนนี้เราควรพูด
เรื่องอะไรเรื่องเบาหวาน ความดันโดยเราอาจจะได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  มาให้ความรู้ด้วย
ซึ่งมีคณะแพทย์รวมทั้งพยาบาลและหลายๆ ส่วนในวันนั้นก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันก็จะมีการแฮบปี้เบิดเดย์
ซึ่งในเดือนนั้นก็จะมีเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งสมาชิกใน 38 ชมรม ก็จะมีความสุขดีในการให้บริการของเราของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ที่ผ่านมาจึงนําเรียนให้ทางประธานฯและทางท่านสมาชิกฯให้ทราบว่ายิ่งผู้สูงอายุทุกสังคมให้
ความสําคัญเป็นพิเศษจะสังเกตเห็นว่าตอนที่ท่านจะขึ้นเครื่องก็จะเห็นว่าเชิญผู้โดยสารผู้สูงอายุขึ้นก่อนนี้  คือการให้
ความสําคัญ เราก็เช่นกันทางเทศบาลนครอุบลราชธานี เราเข้าใจนะว่าผู้สูงอายุคือผู้รักษาศีลให้ลูกหลานมีกตัญํูให้
ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลาน ขอขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีใครจะอภิปรายไหม / ถ้าไม่มีผมขอเสริมนิดหน่อย เรื่องที่เราปฏิบัติงานมานี้พวกเรามองเฉพาะฝ๎่ง ท่านอย่า
ลืมว่าเขตเทศบาลฯของเราหลักเขตที่ 10 กับ 11 อยู่ที่ฝ๎่งวารินทั้งนั้นเลย คือสรุปง่ายๆแม่น้ํามูลทั้งหมดเป็นของเรา
ที่นี้ฝ๎่งวารินมันมีการเริ่มพัฒนาพ้ืนที่โดยเฉพาะสะพาน 200ปี มันมีการก่อสร้างรุกล้ําลําน้ําบ้างอะไรบ้างบางทีเรา
ปฏิเสธไม่ออกมันจะกลายเป็น 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะฉะนั้นฝากทางฝ่ายช่างเข้าไปดูแลหน่อยคือพูด
ง่ายๆว่าเลยแม่น้ํามูลออกมานี้เป็นเขตของเทศบาลฯทั้งหมด ตัวไหนที่เขาสร้างขวางลําน้ําเราต้องเข้าไปดูแลแล้ว       
อย่างแถวชมจันทร์เป็นเขตของเราหมด อีกเรื่องหนึ่งหนึ่งที่เราต้องไปดูแล ตลาดเปิดใหม่ ประเด็นที่2 เมื่อเป็นพ้ืนที่
ของเราผมดูงบประมาณต่างๆที่เราทําเข้ามา เราไม่ได้เห็นความสําคัญทางน้ําเลย น้ําท่วมแม้แต่แข่งเรือเมื่อกี้นี้ก็ต้องยืม
จมูกคนอ่ืนหายใจเพราะเราไม่มีเรือเลยทั้งๆที่เขตรับผิดชอบของเราคือที่น้ํามูลทั้งหมด เป็นไปได้ไหมเราต้องมี
หน่วยกู้ภัยทางน้ําอะไรต่างพูดง่ายๆว่าถ้ามีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางน้ําขึ้นมามันเป็นเขตรับผิดชอบของเราทั้งหมด 
เดียวนี้รู้สึกว่าทั้งเรือทั้งแพทุกอย่างเราต้องอาศัยจมูก อบจ.หายใจมีอะไรก็ขอจากอบจ.ทั้งที่งบประมาณของเราก็มีแต่
เราก็ไปมุ่งทางบกหมด รถดับเพลิง อย่าลืมว่าชุมชนริมแม่น้ําเราเยอะขึ้น เรือดับเพลิงเรามีไหม หน่วยกู้ภัยทางน้ําเรามี
ไหม อันนี้ก็ฝากพวกเราหน่อย เพราะเขตเราไม่ใช่ร่องน้ําลึก เขตเราคือฝ๎่งวารินชําราบเป็นความรับผิดชอบของเทศบาล
ทั้งหมด ประเด็นที่หนึ่งตัวที่สองท่านประสงค์บอกว่าอยากเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะให้มากขึ้นเดี๋ยวนี้ ถ้าใครสังเกตไปที่
บุ่งกะแซวตรงเขื่อนริมตลิ่งนั้น หลังจากสร้างขึ้นเดี๋ยวนี้คนไปออกกําลังกายเยอะเลย ที่นี้ถ้าหากเราไม่ไปยึดพ้ืนที่เป็น
สวนสาธารณะไว้ก็น่าจะดีเพราะว่า มันจะมีการบุกรุก เพราะฉะนั้นผมฝากไปดูเราจะพอทําได้ไหมที่บุ่งกะแซวที่ริม
แม่น้ํามูลตรงนั้น เราสร้างเขื่อนขึ้นมาจะมีที่ว่าง เพราะเราจะโดนชาวบ้านยึดไปก่อน เพราะต่อไปความเจริญก็คง 
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ออกไปทางนั้นแหละเราจะยึดพ้ืนที่เป็นสวนสาธารณะหรืออะไรไว้ก่อนมันหน้าจะเป็นการดีเพ่ืออนาคต 10 ปี 20ปี
ข้างหน้า ตัวที่สามในการปฏิบัติงานของ อสม. กับเทศบาลฯ เพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติงานเราเหนื่อย แต่คนได้หน้า
คือสาธารณสุขอําเภอ ทั้งที่ลูกน้องเราเราดูแล ทํายังไงเรื่องการแต่งกายแต่งให้มันมีสัญลักษณ์ของเราเทศบาลฯเรา 
เหมือนลูกเสือยังมีผ้าพันคอคนละสีของเราอาจจะแต่งกายเหมือนเขาแต่ว่าอาจจะมี ตราสัญลักษณ์ อะไรต่างขึ้นมาให้
เขารู้ว่าเป็น อ.ส.ม.ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เวลาจังหวัดมอบหมายงานให้งานทุ่งศรีเมืองอะไรต่างๆ
สุดท้ายทางสาธารณสุขก็มาใช้เราแล้วสาธารณสุขก็มารายงานว่าเป็นผลงานของตัวเองทั้งๆที่เป็นงานของเรา  ในเรื่อง
ของผู้สูงอายุก็ฝากหน่อย เดียวนี้ศูนย์ผู้สูงอายุมันยังขาดและเข้าสังคมสูงวัยประมาณร้อยละ 40 เป็นพ่ีน้องผู้สูงอายุ
รวมถึงผมดูโรงแรมสุนีย์ และโรงแรมต่างๆ ช่วงนี้ผมเห็นรถทัวร์เข้ามามีแต่ผู้สูงอายุมา เพราะฉะนั้นในเรื่อง
อารยสถาป๎ตย์อย่างวัดวาอารามทางลาดทางชันอะไรนี้ คือผู้สูงอายุขึ้นไม่ได้หรอกจะทํายังไงพอจะมีทางลาดพอได้เดิน
ขึ้นไปเป็นรถวีลแชร์ขึ้นไปให้คนจิตอาสาเข็นขึ้นไปก็ได้ คือเราต้องปรับสถานที่ท่องเที่ยวคือมันไม่แอ็ดเวนเจอร์
เหมือนเดิมมันกลายเป็นที่หาความสะดวกสบายให้ผู้สูงอายุรวมถึงการหาพื้นที่ให้ผู้สูงอายุตอนนี้ส่วนใหญ่ของเราไปร่วม
อยู่ที่อนามัย 7 ถ้าหากว่าเราเพิ่มพ้ืนที่ให้อย่าง เช่น ที่วัดป่าน้อย ก็จะตั้งชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งทางเจ้าคณะจังหวัดก็ได้ทวง
ถามผมแล้วคือสมัยท่านรองประชาก็ว่าจะสร้างกันอยู่ที่นี่  ก็ไม่ขับเคลื่อน พอดีได้พบเจ้าคณะจังหวัด ก็ถามว่าเมื่อไหร่
ทางเทศบาลฯจะมาทําให้ คือพ้ืนที่ของท่านถ้าไม่ปรับปรุงมันก็โดนบุกรุกเดียวนี้ทางวัดป่าน้อย ไม่ต่อสัญญาให้ทั้งหมด
แล้ว กับคนที่บุกรุกพ้ืนที่ของท่าน ท่านอยากให้เป็นที่สําหรับผู้สูงอายุ เพราะว่ามีผู้สูงอายุก็มีคนเข้าวัด ถ้าไม่มีผู้สูงอายุ 
เด็กมันไม่เข้าวัดหรอก ที่เรามีโครงการจะทําที่ผู้สูงอายุที่วัดป่าน้อยช่วยจับมาป๎ดฝุ่นหน่อย ร่วมถึงพ้ืนที่อ่ืนมีฝากอยู่ 4 
เรื่องก็คงต้องได้เวลาหลังจากท่ีเราประชุมร่วมกันมา เชิญท่านเลขาฯอ่านประกาศครับ 
นางศิริเพ็ญ    พุทธจักร    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ประจําปี พ.ศ. 2563 ตามท่ีประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยทีส่ี่ ประจําปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน บัดนี้การ
ประชุมสภาเทศบาลได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ร่วมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่2 พ.ศ.2554 ข้อ16 จึงปิดประกาศประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปี พ.ศ.2563 ประกาศ ณ  วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  

****ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐น.****** 
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ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
วันจันทร์ที่  ๒๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓  
                                       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       ทีป่ระชุม มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
                                    -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 
                                       เมื่อวันพุธที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
                                        ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        ทีป่ระชุม มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง         เพ่ือทราบ  
                                     ๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
   ทีป่ระชุม  รับทราบ 
   ๓.๒ โครงการที่ติดตาม 
      ๓.๒.๑ โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กันและขยายเวลาเบิกจ่าย 
                 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ๓.๒.๒ โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่กันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  
                 พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ๓.๒.๓  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  ๓.๒.๔  โครงการและครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในปี พ.ศ.๒๕๖๒  
                  และปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๓.๒.๕  โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ 
   ทีป่ระชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   
  ๔.๑    เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
  ทีป่ระชุม  มีมติเลือกนางศิริเพ็ญ   พุทธจักร  เป็นเลขานุการสภาฯ 
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   ๔.๒  “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณ 
                                                   จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการช่าง) 
                               (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
                                                 ทีป่ระชุม  มีมติอนุมัติ 
   ๔.๓  “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับเพิ่ม – ปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้าง  
                                                   งบประมาณจ่ายจ่ายขาดเงินสะสมประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  
                                                    (สํานักการช่าง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                                 ทีป่ระชุม  มีมติอนุมัติ 
   ๔.๔  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
                                                   ตามอํานาจหน้าที่   (กองวิชาการและแผนงาน)  
                                                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                                 ทีป่ระชุม  มีมติอนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
 

 
(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                             (นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร) 
                                  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่.................................... 

 
 
 

       (ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
             (นายไพฑูรย์    พรหมสอน)                           (นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์) 
        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 
 

                                       (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 
                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล 
................................................................................................................ ............................. 

 
 

 

(นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


