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

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผู้มาประชุม 
     ๑. นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๒.   นายชาญณรงค์ ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            
     ๓.   นายไพฑูรย์ บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๔.   นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๕.   นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๖.   นายไพฑูรย์     พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
     ๗.  นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๘.   น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
     ๙.   นายชัยโรจน ์ สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๐.  นายอัมพล ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายประสงค์ จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    (ลากิจ) 

      

ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
 

๑. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายชัยยงค์ โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นางนันทิยา สระแก้ว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายเจษฎา ซังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๗. นางกิมรวย แป้นทอง  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๘. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๙. นายนเรต ศรีเมือง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
๑๐.   นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
๑๑. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๑๒.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๓.   นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อํานวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๔.   นางจุฑารัตน์ สัตนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 



๒. 
 

๑๕.   ว่าที่ ร.ต.มงคล อินจําปา นักวิเคราะห์นโยบายแผนชํานาญการ   
๑๖.   นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๑๗.   น.ส.ณัฐปภัสร์ ฏปวรนันท์ นักวิชาการคลัง 
๑๘.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ ์ นิติกรชํานาญการ   
๑๙.   นางเสาวลักษณ์ กันธิยา นักวิชาการพัสดุ 
๒๐.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
๒๑.   นายกรศริ ิ มิ่งไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๒๒.   นายวิชาญ ไทยแท้ แทน ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

๒๓.   นายสวาท ดวงคํา ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามคัคีวิทยาคาร 

๒๔.    นางกัญญาภัคร เสตพันธ์ แทน ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจ้าใหญอ่งค์ตื้อ 

๒๕.   ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง 

๒๖.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๗.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๒๘.   นายชัยยันต์ จันล่องคํา หัวหน้างานเลขานุการสภา 
๒๙.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๓๐.   นายอนุชิต อัปกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
                                    
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 

    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (ถ้ามี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ   
๓.๑ ความคืบหน้าการขอใช้พื้นที่ ลานขวัญเมือง  (สํานักการช่าง) 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ํามูล   (สํานักการช่าง) 
๓.๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
      (สํานักการคลัง) 

- ๓.๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

-       (สํานักการคลัง)                                                    

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา   
   ๔.๑ การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัดอุบลราชธานี 
                                                         

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
…………….…………………. 



๓. 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓   
ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว            
ขอดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไปนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระเบยีบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีครับ / ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                              

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี / เลขานุการสภา     
ขอนํารายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมฯนําเข้าพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯในคราวต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ   
๓.๑ ความคืบหน้าการขอใช้พื้นที่ ลานขวัญเมือง  (ส านักการช่าง) 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ ามูล   (ส านักการช่าง) 
๓.๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
      (ส านักการคลัง) 

- ๓.๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

                                            (ส านักการคลัง)                                                    
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผมนายอัมพล  
ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ ๓.๑ ความคืบหน้า
การขอใช้พื้นที่ ลานขวัญเมือง (สํานักการช่าง)  ก่อนที่จะให้สํานักการช่างชี้แจงรายละเอียดผมขอนําเรียน
ว่าเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลาน
ขวัญเมืองหรือบริเวณศาลากลางเก่า เดิมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดูแลแต่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการจึงให้ทางเทศบาลฯเข้าไปดูแลแทน โดยภาพรวมเมื่อทํา เอ็ม โอ ยู แล้ว พ้ืนที่อยู่ในความ
ดูแลของกรมธนารักษ์พ้ืนที่ 



๔. 
 
เป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งตอนนี้ทางสํานักการช่างกําลังทําเรื่องขอใช้พ้ืนที่อยู่ โดยทั่วไปแล้วพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่สําหรับการการจัดกิจกรรมสําคัญๆ โดยเฉพาะงานกาชาดประจําปี หลังจากที่เราได้รับอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่แล้ว เบื้องต้นเราน่าจะมีการปรับปรุงบ้างบางส่วน อนาคตน่าจะมีการเทพ้ืนคอนกรีต ตรงสนาม
ฟุตบอลเก่า เราก็สามารถใช้พ้ืนที่ตรงนี้ได้ดีกว่าเดิมและเวลามีคนมาเช่าเราก็จะมีรายได้จากตรงนั้น  และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบขอมอบให้สํานักการช่างชี้แจงเกี่ยวกับการขอใช้พ้ืนที่ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้
ทราบครับ ส่วนรายละเอียดขอมอบให้ทางสํานักการช่างชี้แจงครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายนเรต       ศรีเมือง    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมนายนเรต  ศรีเมือง   ผู้อํานวยการ
สํานักการช่าง  ทางสํานักการช่างได้ทําบันทึกรายการผลการดําเนินงานรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบแล้ว 
ตามที่เทศบาลฯ ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการทรัพย์สินบริเวณหอ
ประวัติศาสตร์อุบลราชธานี  ศรีวนาลัย (โรงเรียนเบญจะมะหาราชเก่า) และบริเวณพ้ืนที่ศาลากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี (เดิม)ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี  โดย นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี พร้อมกรมธนารักษ์ เป็น “ผู้อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ” กรมศิลปากร โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช เป็นผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ” และเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยนางสาวสมปรารถนา  
วิกรัยเจิดเจริญ  นายเทศมนตรี        นครอุบลราชธานี  เป็น “ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ” เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยได้ตกลงร่วมมือดําเนินการบริหารจัดการบริเวณหอประวัติศาสตร์อุบลราชธานี ศรี
วะนาไลย (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเก่า) และบริเวณพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เดิม 
ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ.๓ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ  ๑๔ ไร่    ๒ งาน ๕๐ ตารางวา นั้น 

- สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบในญัตติ ขอใช้ที่ราชพัสดุ เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒  

- สํานักการช่างได้นําโครงการปรับปรุง ลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ปี๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศแต่งตั้งคณะทํางานงานการบริหารจัดการบริเวณดังกล่าว
เมื่อวันที ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๓ คณะ คือ (๑) คณะกรรมการที่
ปรึกษา ๑๘ ท่าน (๒) คณะกรรมการอํานวยการ ๒๖ ท่าน (๓) คณะทํางานสํารวจพ้ืนที่และ
ออกแบบประมาณราคา ๖ ท่าน 

- สํานักการช่างได้เสนอนายกเทศมนตรี ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานสํารวจพ้ืนที่ออกแบบ
ประมาณราคา ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และด้านระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ที่  



๕. 
 

- ๗๒๘/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๒ คณะ คือ (๑)
คณะทํางานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ๑๐ ท่าน (๒)คณะทํางานด้านระบบไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ ๕ ท่าน โดยสํานักการช่างได้วางแผนการทํางานพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น ๓ 
ระยะแรก ได้แก่ (๑)ระยะแรก งานสํารวจพื้นที่ (๒) ระยะที่สอง งานเขียนแบบ/ออกแบบแปลน 
และประมาณราคา  (๓)ระยะที่สาม งานดูแลและบํารุงรักษาสถานที่  

 ขณะนี้อยู่ในช่วงการดําเนินงานในระยะ (๑) ระยะแรก งานสํารวจพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดงาน
สํารวจขอบเขตพ้ืนที่ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในแนวเขตใดสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร สํารวจตําแหน่ง
และขนาดของอาคารต่างๆ เช่น ถนน ทางเท้า รั้ว สิ่งปลูกสร้างเดิม งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล งานระบบ
อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนสภาภูมิทัศน์ ต้นไม้แวดล้อมทั้งหมด เพ่ือจัดทําเป็นผังบริเวณเดิมไว้             
ซึ่งในข้ันตอนสํารวจนี้ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ๘๐ เปอร์เซ็นต์  

-   เทศบาลฯ ได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ราชพัสดุกับธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามหนังสือ      
อบ ๕๒๐๐๖/๖๐๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

-   เทศบาลฯ ได้สอบถามผลการพิจารณาในการขออนุญาตจากธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ตามหนังสือที่ อบ๕๒๐๐๖/๖๐๕ ลงวันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งธนารักษ์ฯ ยังมิได้ตอบ
อนุญาตฯ 

-   จังหวัดอุบลราชธานี อนุญาตให้เทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงเป็น
สวนสาธารณะตามหนังสือศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อบ.๐๐๑๗/๘๗๔ ลงวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๓  

 โดยหลังจากการจัดทําผังบริเวณสภาพปัจจุบันแล้วเสร็จ  เทศบาลนครอุบลราชธานี จะเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งสามคณะ คือ ทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการ
สํารวจพ้ืนที่ฯ ร่วมประชุมพิจารณาแนวคิดรูปแบบแผนผังของพ้ืนที่ ว่าจะดําเนินการอย่างไร เพ่ือความ
สมบูรณ์ของโครงการฯต่อไป 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญท่านอําไพวรรณ ครับ  
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ขอตั้งข้อสังเกตว่าอยากให้ท่านทําเป็นแผนการดําเนินงานเพ่ือจะสามารถเข้าใจได้ง่าย
กว่า ว่าขั้นตอน ๑ ,๒ ,๓ ทําอย่างอะไรบ้างจะเสร็จเมื่อแต่ละระยะ คือสภาไม่เห็นแผนเห็นแต่รายงานของ
ท่านผอ.ช่าง ขอให้เพ่ิมแผนการทํางานให้สภาฯได้ทราบจะได้มีการติดตามไปแผนงานที่ทําคะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ ครับ 
 



๖. 
 

นายไพฑูรย์    พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้บริหารทุกท่านครับ ขอเพ่ิมเติม
เรื่องลานขวัญเมือง ๒ ประเด็น ประเด็น  ๑  เห็นด้วยกับท่านอําไพวรรณ เรื่องการทําแผนการดําเนินงาน
หรือ ระยะเวลาว่ากิจกรรมใดทําช่วงไหนแล้วเสร็จเวลาไหน ประเด็นที่ ๒ คือ ลานขวัญเมืองเป็นจุดที่
ต้ังอยู่เส้นทางหลักของชุมชนและเป็นเส้นทางสัญจรสําคัญ จึงขอเรียนว่าเรื่องใดที่สามารถทําได้เลยก็ขอให้
ทําทันที อาทิ เรื่องการประดับธงทิวตราสัญญาลักษณ์ หรือผืนธงทีเ่สาธงชาติที่ชํารุด และซุ้มที่มีอยู่เดิมเรา
สามารถทําได้เลยเพ่ือให้เกิดความสวยงามในระหว่างการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่ผอ.กองช่างได้
แจ้งให้สภาฯทราบ ขอเรียนต่อท่านประธานสภาฯผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่ากิจกรรมใดที่ เทศบาลฯสามารถ
ดําเนินการได้เลย ขออนุญาตให้ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาดําเนินการครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญม ี
น.อ.บุญมี    สุปรียชาติ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ในประเด็นตรงนี้ในปีพ.ศ.๒๕๖๒ ผมได้นําเรียนถามและเอกสารให้พิจารณา 
ตามท่ีท่านผอ.ได้ชี้แจง ทั้งในเรื่องการดําเนินการและงบประมาณ อยากทราบว่างบประมาณในส่วนเราใช้
งบประมาณส่วนไหนในการดําเนินการ รวมถึงระยะเวลาเริ่มต้นและระยะสิ้นสุดในการทํางาน พระบรมรูป
ในรัชกาลที่ ๕ เป็นอนุสาวรีย์ทุกจังหวัด ในรูปแบบจะเป็นลานหญ้าหรือลาเทคอนกรีต โดยทั่วไปถ้าเป็น
ลานพระบรมรูปจะไม่จัดเต้นท์หรือสิ่งกรีดขวางเพราะมันไม่เหมาะสม อันนี้ถ้าใครเป็นคณะกรรมของเรา
ให้ประเด็นตรงนี้เข้าหารือด้วย ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตามหนังสือที่ทางเทศบาล ได้ทวงถามไปทางธนารักษ์ ถ้าไม่ตอบหรือล่าช้าให้ทําหนังสืออีกฉบับ
หนึ่งถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบและช่วยในการเร่งรัดติดตามเพราะกรมธนารักษ์ 
อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เทศบาลนครอุบลราชธานี ทํา เอ็มโอยู เพ่ือ
บริหารจัดการลานขวัญเมือง ตั้งแต่วันที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาก็ผ่านมานานมากแล้ว อยาก
ให้เราทําป้ายประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเราได้มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ
จะพัฒนาลานขวัญเมือง สิ่งไหนที่ทําได้หรือสามารถปรับปรุงได้ก็ให้ทําได้เลย อยากฝากคณะกรรมการที่มี
การแต่งตั้งขึ้นมาว่า ลานขวัญเมือง เป็นพ้ืนที่ที่มีการปรับปรุงและบริหารจัดการมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว 
อยากให้ท่านไปดูว่ารูปแบบเดิมที่เข้าวางโครงสร้างไว้เป็นอย่างไร สิ่งไหนที่เหมาะสมหรือสมควรเราก็นํามา
ปรับปรุงต่อไปเลย ตรงไหนที่จะพัฒนาจากแบบแผนเดิมก็หารือนําเข้าที่ประชุม อย่างน้อยจะได้มีการ
ประชุมวางแผนรูปแบบไปคู่กับการขอใช้พ้ืนที่ จะได้ไม่ต้องรอเรื่องการขอใช้พ้ืน ต่อไปเรื่องอนุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๕ จะต้องสง่างามและไม่มีอะไรบดบัง ด้านหน้าคิดว่าจะทําเป็นงานคอนกรีตคิดว่าเหมาะสมแล้ว 
เพราะจะใช้ได้ทุกๆ 



๗. 
งาน เบื้องต้นทาง อบจ.ได้ถมที่อัดบดปรับระดับไว้เรียบร้อย เหลือแต่เทลานคอนกรีต ถ้ากรมธนารักษ์

อนุญาตให้ใช้พื้นที่เราก็สามารถดําเนินการต่อเนื่องได้เลย เชิญท่านอําไพวรรณ 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตค่ะท่านประธานสภาฯ เมื่อสักครู่ได้โทรศัพท์คุยกับท่านธนารักษ์ ท่านเรียนว่าจริงๆแล้ว
ไม่ต้องขออนุญาตแล้วเพราะว่าได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไปแล้ว เพราะฉะนั้นโครงการใด
ที่ผ่านคณะกรรมการมาแล้ว    ก็สามารถดําเนินการได้เลย ในเรื่องการล่าช้าน่าจะอยู่ในกระบวนการของ
ธุรการ แต่อย่างไรก็ตามน่าจะไปคุยกับท่านธนารักษ์ให้ชัดเจนอีกรอบหนึ่งเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น 
ขอบอนุญาตนําเรียนค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองนายกฯครับ 
นายยอดยุทธ    เดชรุ่งเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ในประเด็นลานขวัญเมืองที่ เราได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) แล้ว ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอยู่ที่ขั้นตอนการขอใช้พ้ืนที่ การทําเอ็มโอยู ร่วมกันหลายฝ่าย
ถ้าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแม่งานทุกอย่างน่าจะเดินไปอย่างรวดเร็ว การออกแบบถ้าเป็น มาสเตอร์
แพลน (แผนแม่บท) ที่ออกแบบจากนักออกแบบที่มีจินตนาการดีๆ ก็จะทําให้ดูดีกว่านี้ แล้วนําแบบเข้าฟัง
ความคิดเห็นจากการทําประชาคม เพ่ือทําประชาพิจารณ์ก็จะได้เกิดความชัดเจนและดียิ่งขึ้น และฟังความ
คิดเห็นของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และรูปแบบการใช้ประโยชน์เราก็มาดูระเบียบความน่าจะเป็นให้เกิด
ความชัดเจนผมคิดว่าน่าจะดี อันนี้เป็นความคิดเห็นที่ทางฝ่ายบริหารกําลังพิจารณาอยู่ ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ผมจะดําเนินการแจ้งทางจังหวัดในปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น / เชิญท่าน   
ผอ.ช่าง ครับ 
นายนเรต       ศรีเมือง    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน เมื่อสักครู่ที่ผมได้แจ้งเรื่องคณะกรรมการ   
๓ คณะ  คณะกรรมการที่ปรึกษา ๑๘ ท่านมีดังนี้  

๑.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี     ประธานกรรมการ 
๒.  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๒๒ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
๓.  นายอําเภอเมืองอุบราชธานี กรรมการ 
๔.  ธนารักษ์พ้ืนที่อุบลราชธานี กรรมการ 
๕.  ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่  ๙ อุบลราชธานี กรรมการ 
๖.  วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการ 
๘.  ผู้อํานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการ 
๙.  ผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี กรรมการ 



๘. 
๑. ประธานมูลนิธิเจ้าคําผง กรรมการ 
๑. ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กรรมการ 

๒.  ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานอุบลฯ กรรมการ 
๓.  ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
๔.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
๕.  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กรรมการ 
๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กรรมการ 
๗.  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ กรรมการ 
๘.  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  กรรมการและเลขานุการ 

ที่ผมเรียนไปแล้วว่า มาสเตอร์แพลน (แผนแม่บท)  น่าจะเสร็จไม่เกิน ๑๐ วันนี้ หลังจากนั้นจะทําเรื่อง
เพ่ือปรึกษาหารือของความคิดแต่ละท่านเป็นอย่างไร และงบประมาณอย่างไร น่าจะเร็วๆนี้ครับ  

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทา่นปลัดฯครับ 
นายอัมพล     ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายนายอัมพล     
ทองพุ  ปลัดเทศบาลฯ ผมขอเรียนเรื่องการขอใช้พื้นที่กับธนารักษ์พ้ืนที่  ทางธนารักษ์บอกว่า ได้ทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แล้วไม่ต้องขออนุญาต ถ้าเป็นแบบนี้ทางเทศบาลฯ ก็ไม่กล้าดําเนินการต่อ
เพราะงบประมาณค่อนข้างมากและเสี่ยงต่อการร้องเรียน ถ้าธนารักษ์อนุญาตมาทางเทศบาลฯก็สามารถ
ดําเนินการได้ แต่ถ้าพ้ืนที่ยังเป็นของกรมธนารักษ์อยู่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่กล้าของบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 แนวทางแก้ไข ถ้า ๒ หน่วยงานมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราต้องรีบประชุมคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา เพ่ือหาทางออกร่วมกัน ท่านเฉลิมพล  มั่งคั่ง  ท่านได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อ่ืน น่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงให้สอบถามไปยังทางสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี ครับ เชิญท่านไพฑูรย์  ครับ 
นายไพฑูรย์    พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายไพฑูรย์  พรหมสอน  ในประเด็นลานขวัญเมือง ผมคิดว่ามี ๓ ประเด็นหลักๆ ที่จะเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนงาน ประเด็นที่ ๑ คณะกรรมการทํางานที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีตัวแทนของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ในคณะกรรมการด้วย หากคําสั่งคณะกรรมการชุดใดที่ระบุชื่อท่านเฉลิมพล   มั่ง
คั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไว้ก็ขอให้แก้ไขเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับผิดชอบเป็น
ปัจจุบัน สอบถามแล้วน่าจะเป็นท่านวิรุจ วิชัยบุญ จึงขอเรียนท่านประธานสภาฯฝากไปยังท่านผู้เกี่ยวข้อง
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ ประเด็นที่ ๒ ในเรื่องของธุรการและข้อกฎหมาย  

 



๙. 
 

ประเด็นที่มีสงสัยหรือไม่สามารถหาคําตอบได้ จะจบในการประชุมของคณะกรรมการชัดเจนอย่างไรที่
ประชุมฯจะเป็นตัวกําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป ส่วนหนังสือที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามหนังสือ
ที่อบ ๐๐๑๗.๒/๘๓๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓  ตอบมาเนื้อความก็ชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่ง          
โดยอ้างถึงเทศบาลขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุ ย่อหน้าที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเอ็มโอยู ดังนั้นเมื่อมี
ความเห็นที่แตกต่างในการขอใช้พื้นที่ น่าจะจบในการประชุมของคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ ๓ 
ในเรื่องความคิดเห็นและความพึงพอใจของภาคส่วนและของพ่ีน้องประชาชนที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถหา
ข้อยุติได้ ในการประชุมฯของคณะกรรมการ  ดังนั้น  ใน ๓ ประเด็นของการขับเคลื่อนงานคือ                
๑.คณะกรรมการ คณะทํางาน ๒.ธุรการและกฎหมาย ๓.การฟังความคิดเห็นประชาชนทําให้เป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนงานได้จะชัดเจนขึ้น ประการสําคัญคือขอให้คณะกรรมการให้เป็นปัจจุบันแล้วรีบเสนอ
เชิญประชุมฯจะได้ขับเคลื่อนการทํางานให้เกิดความครบถ้วนและถูกต้องรอบคอบรวดเร็วครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านจะใดจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีจะเข้าระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒   แนวทางการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ ามูล   (ส านักการช่าง) 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒ แนวทางการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ํามูล   เชิญท่านเลขานุการครับ 
นายอัมพล       ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   ขอนําเรียนแนวทางการ
พัฒนาริมฝั่งแม่น้ํามูล ทั้งฝ่ายบริหารและพ่ีน้องประชาชนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตรงนี้ ถือว่าเป็นจุดสําคัญ
ของอุบลราชธานี แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องงบประมาณ โดยเฉพาะเดือนตุลาคมที่ผ่าน
มา เกิดปัญหาน้ําท่วมครั้งใหญ่ ระดับน้ําท่วมถึงตลาดใหญ่ หลังจากน้ําท่วมได้มีการประชุมหารือจากหลาย
ฝ่ายแนวทางแก้ไขพัฒนาริมฝั่งแม่น้ํามูล มีความเห็นพ้องต้องกันว่าในเรื่องสถานที่เวลาเราจัดกิจกรรม 
ปัญหาหลักก็คือเรื่องจอดรถไม่เพียงพอ อีกเรื่องคือเราไม่มีศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัด
อุบลราชธานี เราจะเห็นได้ว่าศูนย์รวมต่างๆ ไม่อยู่ในตัวใจกลางเมือง ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะผ่าน
อําเภอเมืองไปต่างอําเภอต่าง ผมคิดว่าในอนาคตเราน่าจะมีแลนด์มาร์ค หรือจุดศูนย์รวมของอุบลราชธานี 
ในการจําหน่ายสินค้า และที่จอดรถ ถ้าเราบริหารจัดให้ได้เหมือนจังหวัดกาญจนบุรี ก็จะดีและบริเวณนี้มี
วัดหลายวัดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม ผมคิดว่าถ้าเราบริหารจัดการพ้ืนนี้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ 
โดยเฉพาะการเพ่ิมพ้ืนที่ ผมเคยได้ไปดูงานหลายพ้ืนที่ ชลบุรี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร เขาสร้าง
เขื่อนกันตลิ่งและสร้าง เทอร์เรซ (ระเบียง) ยื่นออกไป ซึ่งเขาใช้งบประมาณมากกว่าแม่น้ํามูลเพราะพ้ืนที่
แม่น้ําโขงลึกกว่าแม่น้ํามูลเรามาก เบื้องต้นฝ่ายบริหารก็มีแนวคิดอยากจะทํา ถ้าเป็นไปได้เราจะทําเข่ือน 



๑๐. 
 
กันตลิ่งและทํา เทอร์เรซ (ระเบียง) ยื่นออกไปสัก ๓๐ เมตร เพ่ือเป็นที่จอดรถ เบื้องต้นได้ประสานกับ
สํานักงานเจ้าท่า ท่านว่าสามารถทําได้ในความกว้างได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของแม่น้ํามูล ก็ประมาณ ๖๐๐ม.  
ผมได้คุยกับท่านภพ โยธาธิการจังหวัด อยากจะให้เสนอโครงการเข้าไปเพ่ือของบประมาณทางโยธาธิการ
จังหวัด ถ้าได้งบประมาณของโยธาธิการ มาช่วยสนับสนุนก็จะเป็นโอกาสที่ดีของพ่ีน้องชาวอุบลราชธานี นี่
เป็นโครงการเบื้องต้น ในอนาคตเราก็จะพัฒนาตลาดใหญ่ชั้น ๒ และชั้น ๓เราก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นและ
กําลังออกแบบเพื่อที่จะติดตั้งลิฟต์ ก็จะขอสภาฯพิจารณาอนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสมเข้าไปด้วย เพราะคน
แก่เดินขึ้นไม่ไหว ช่างออกแบบตั้งแต่ชั้นล่างลานจอดรถถึงชั้น ๓ งบประมาณ ๒ ล้าน      กว่าบาท นี่คือ
แนวทางท่ีจะพัฒนาในอนาคตขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญ ผอ.สํานักการช่างครับ 
นายนเรต       ศรีเมือง    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขอเรียนเพ่ิมเติมว่าพ้ืนที่บริเวณตลาดใหญ่จะสามารถรองรับ
อะไรได้บ้าง ความยาวตลาดของตลาดใหญ่ ยาวประมาณ  ๑๗๐ เมตร แต่ตอนนี้ต้องการขออนุญาตใช้
พ้ืนที่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีดําเนินการ ส่วนเรื่องการของบประมาณจากโยธาธิการจังหวัด เราจะขอ
งบประมาณสนับสนุนเฉพาะเขื่อนกันตลิ่ง เท่านั้นไม่เกี่ยวกับลานกิจกรรมครับ  ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านภพ ครับ 
นายภพ     ภูสมปอง      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภพ        
ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเรียนชี้แจงในการที่จะงบประมาณไปที่กรมโยธาธิการ
และผงัเมืองต้องได้รับความเห็นชอบจากต้นเรื่องคือเทศบาลนครอุบลราชธานี ทางโยธาธิการและผังเมือง
จะจัดสรรในช่องทางของงบการพัฒนาเมืองน่าจะมีแบบฟอร์มอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบนี้ครับ ผมจะดู
แบบฟอร์มส่งให้ท่านใหม่อีกครับ ซึ่งการที่จะของบประมาณในส่วนกลางนั้น ต้องทําหนังสือเสนอไปที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดก่อนเพ่ือผู้ว่าราชการจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเป็นต้นเรื่องเพ่ือรวบรวมคําขอของทุกเทศบาล ทุกอบต.ในจังหวัดอุบลราชธานี และส่งไปให้กรม
โยธาธิการและผังเมืองลําดับความสําคัญ ในการของบประมาณเข้าไปในครั้ งนี้ทางเทศบาล               
นครอุบลราชธานี ต้องเตรียมพ้ืนที่ในการขออนุญาตติดต่อประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อน หรือมีการประชาคมเบื้องต้นเพ่ือขอความเห็นชอบไปก่อน ถึงจะเข้าข่ายได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ถ้าไม่มีในส่วนนี้ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ก็เป็นระเบียบในการของบประมาณ
ครับ ในส่วนที่ ๒ ผมได้เข้าประชุม กรอ.หลายๆครั้ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และหอการค้าและ            
ม.อุบลราชธานี  ได้มีการศึกษาออกแบบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว (แม่น้ํามูลที่สวยงาม) ทาง ม.อุบลราชธานี 
ได้มีการออกแบบไว้แล้วส่วนหนึ่ง ถ้ามีการนํามาบูรณาการร่วมกัน โดยที่มีแบบแล้วโดยที่มีความต้องการ 
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ของประชาชนโดยนําเข้าประชาคมของทางเทศบาลฯ และส่งมาที่สํานักงานโยธาธิการจังหวัด และแจ้งไป
ที่กรมโยธาธิการของกลุ่มพัฒนาเมือง มันก็จะได้งบประมาณเร็วขึ้นเพราะเราออกแบบตามความต้องการ 
ของประชาชนคนในพ้ืนที่ ไม่ใช่ส่วนกลางทํางานให้ซึ่งใช้เวลานาน จุดนี้เป็นจุดที่แคบที่สุดในแม่น้ํามูลถ้า
ออกแบบยื่นออกไปมาก็จะมีปัญหาในการทําประชาพิจารณ์สําหรับคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะบางคนมองว่า
ไปกีดขวางลําน้ํารูปแบบหนึ่ง อันนี้เป็นข้อเสนอข้อมูลให้ท่านได้รับทราบครับผม 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านบุญมี ครับ 
น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สืบเนื่องจากท่านภพ ได้กล่าว
ไว้ขอแทรก ๒ เรื่อง คือ เรื่องแรกที่ ให้ ม.อุบลราชธานี ได้แบบในเชิงนิเวศท่องเที่ยว ที่ผมนําเสนอไป   
ส่วนหนึ่ง ขอเรียนถามว่ามีความก้าวหน้าไปอย่างไรบ้าง เรื่องที่ ๒ ขอตามเรื่องห้วยวังนอง จุดตรงนั้นเป็น
ปอดใหญ่ของชุมชนด้วยครับ ขอทราบความคืบหน้าในการดําเนินงานครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านภพ ครับ 
นายภพ     ภูสมปอง     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ขอเรียนชี้แจงว่าห้วยวังนอง เป็นพ้ืนที่อยู่ ๔ เทศบาล ดูแลอยู่ คือ 
๑. เทศบาลนครอุบลราชธานี  ๒.เทศบาลปทุม  ๓.อบต.ไร่น้อย  ๔.อบต.กุดลาด  ซึ่งงบประมาณ ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณสร้างรอบอ่างไปอีก ๑,๔๐๐ เมตร ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท 
และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก็ของบประมาณเพ่ิมเข้าไป คิดว่าไม่น่าจะเกิน ๓ ปีงบประมาณก็จะเต็ม
พ้ืนที่ทั้งหมดในส่วนของห้วยวังนอง ก็จะเป็นการก่อสร้างลักษณะเดียวกัน ถึงแม้ว่าปลายเขื่อนไม่ได้เป็น
ส่วนความดูแลของเทศบาลนครอุบลราชธานี แต่ประชาชนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ก็ได้ไปใช้
ประโยชน์ในส่วนนั้นด้วย ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เห็นความสําคัญในส่วนนี้ก็
จัดสรรงบประมาณให้ตลอดครับผม 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองนายกฯครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่ง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เรื่องการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ํามูล ทางเทศบาลฯได้ประสานงานกับ
ทาง ม.อุบลราชธานี ตามกรอบแนวทางการศึกษาและมีกราฟฟิกดีไซด์ ซึ่งคณะบริหารได้ประชุมนอกรอบ
กับคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป้าหมายคือทุ่งศรีเมือง มีเทียนพรรษาอยู่อันเดียว แต่แม่น้ํา
มูลสายหลักของเราไม่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาช้านาน การออกแบบเป็นแบบเชิงนิเวศ งบประมาณ
เบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้เรามีแบบพร้อมแล้วเหลือแต่นําเข้าสู่สภาฯเพ่ือรับการ
พิจารณา ถ้านําเข้าสู่สภาฯเห็นชอบเราก็จะนําการทําประชาคม และนําเสนอเรื่องของลานกิจกรรมที่จอด 
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รถและพัฒนาตลาดใหญ่ด้วย ร่วมทั้งการพัฒนาสนามบินเชื่อมโยงการขนส่งให้ธุรกิจหมุนเวียนเร็วขึ้น     
ก็จะพยายามเร่งรัดโครงการนี้ให้สําเร็จครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมมองว่าตลาดใหญ่เป็นที่ปิด เส้นทางเดินรถค่อนข้างลําบากและเป็นทาง เดินรถทางเดียว            
( ทางone – way)ถ้าเราสร้างเขื่อนเชื่อมต่อถึงตลาดใหญ่ รถจะสามารถวิ่งได้สะดวกขึ้น อีกตัวหนึ่งที่
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯท่านคิดว่าอาจจะมีการสร้างหอเทียนที่หาดวัดใต้ ทําฐานรากให้มั่นคงและทํา
ทางเดินเข้าไป ถ้ามีการปรับปรุงฟื้นฟูแม่น้ํามูล เศรษฐกิจก็จะดีข้ึน  
 
ระเบียบวาระท่ี    ๓.๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส านักการคลัง) 
ระเบียบวาระท่ี    ๓.๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ส านักการคลัง)                                                    
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เชิญครับ 
นางพิมพ์ณภัส      ภัทรก่อพงศ์สุข     รักษาการผู้อ านวยการส านักการคลัง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพิมพ์ณภัส  ภัทรก่อพงศ์สุข  รักษาการผู้อํานวยการสํานัก
การคลัง  ขอเรียนชี้แจงเรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามเอกสารที่
แจกให้นะคะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านสมาชิกครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอําไพวรรณ      
เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวาระนี้เข้าใจว่าสิ่งที่อยากจะเห็นในที่ประชุมคือ
อยากเห็นแผน ๑.ของปี ๒๕๖๒ นี้งานที่ได้รับอนุมัติไปไม่ว่าจะเป็นงบประมาณประจําปีหรือจ่ายขาดเงิน
สะสมที่ยังค้างอยู่มีแผนว่าจะดําเนินการตามกิจกรรมอะไร เมื่อไหร่ อย่างไรและคาดว่าจะเบิกจ่ายเมื่อไหร่ 
เช่นเดียวกับงบประมาณปี ๒๕๖๓ มันเป็นการตั้งฐานสําหรับปีงบประมาณซึ่งได้เคยเสนอแนะในที่ประชุม
ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแล้วว่าในตอนต้นปีงบประมาณควรจะตั้งฐานว่าแต่ละโครงการนั้น
จะมีระยะเวลาดําเนินการเมื่อไหร่อย่างไร เพ่ือเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลัง พอมีแผนแล้วนั้นฝ่าย
ติดตามก็จะได้ติดตามถูกต้องว่าในระยะเวลาไหนควรจะตามจะได้ช่วยกันแก้ไข แต่อันนี้เสมือนการรายงาน
เฉยๆว่าขณะนี้นั้นการทํางานถึงไหนอย่างไรซึ่งอาจจะผิดวัตถุประสงค์กับวาระการประชุมค่ะ  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านสมาชิกครับ 
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นายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายชัยโรจน์      
สินธุพุฒิพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตทราบรายละเอียดโครงการที่ ๑๖  
เนื่องจากเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญอยากทราบว่าในรายละเอียดการปรับปรุงนี้มีป้ายประวัติการก่อสร้าง
หรือไม่ และในโครงการนั้นมีการเอาถังน้ําออกไปหรือไม่ ผมเห็นว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยว่ามีถังน้ําอยู่ในฐาน
ต้นเทียนขอทราบรายละเอียดด้วยนะครับ  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านรองนายกฯครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขออนุญาตให้ทางสถาปนิกเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์   ทองแสง  สถาปนิกปฏิบัติการ  
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายณรงค์ฤทธิ์     
ทองแสง  สถาปนิกปฏิบัติการ จากที่ทางท่านสมาชิกสภาได้สอบถามเรื่องของป้ายจารึกและตัวถังน้ํา      
ตัวป้ายจารึกนี้จะทําไว้ให้ครับแต่ปัญหาก็คือไม่ทราบว่าจะจารึกข้อความอะไร ข้อความที่เป็นการเกี่ยวกับ
การจัดสร้างต้นเทียนนั้นทางผมไม่มีข้อมูลอยู่เลย เคยสอบถามหลายๆทางแล้วก็หาข้อมูลไม่ได้ แต่ตัวที่จะ
จัดทําป้ายนั้นจะทําอยู่แล้วแต่ข้อความนั้นจะเป็นอย่างไร ส่วนเรื่องของถังน้ํานั้นที่มีอยู่ทุกวันนี้คือใช้
สําหรับงานเทศกาลต่างๆ เดี๋ยวจะถูกเคลื่อนออกมาครับ ขออนุญาตนําเรียนครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายฤทธิสรรค์      
เทพพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมขออนุญาตนําเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก่อสร้าง
เทียนพรรษาที่อยู่ทุ่งศรีเมือง ซึ่งกระผมก็ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการอยู่เล็กน้อยก็พอจะทราบประวัติ
การออกแบบการดําเนินการต่างๆ ถ้าหากไม่มีเดี๋ยวผมจะประสานงานในเรื่องประวัติและความเป็นมาอีก
ครั้งหนึ่งครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
 
 



๑๔. 
 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอัมพล  ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอนําเรียนในระเบียบวาระท่ี ๓.๓ และ ๓.๔ ไปพร้อมๆกัน โดยในระเบียบ
วาระที่ ๓.๓ ก็คือแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ๒๕๖๒ จากการรายงานของสํานักการคลังปรากฏ
ว่ามีหลายโครงการที่ยังไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อย ซึ่งผมขออนุญาตอภิปรายในภาพรวมว่ามัน 
จะมีโครงการใหญ่ๆอยู่สามถึงสี่โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ ๑๔ เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. ท่อ
ลอดเหลี่ยม ชุมชนบุ่งกาแซว ถาผมจําไม่ผิดโครงการนี้เคยหาผู้รับจ้างแล้วแต่เนื่องจากมีการปรับลดราคา
กลางลงมาแต่ช่วงหลังเราก็มาตั้งงบประมาณใหม่เพ่ือที่จะให้มันเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งเราตั้งงบมารู้สึก
ว่าตั้งงบตอนจะสิ้นปีงบประมาณพร้อมกันกับโครงการที่ ๑๘ เราโอนตอนจะสิ้นปีงบประมาณเพ่ือจะตั้ง
จ่าย ตอนนี้ก็กําลังจัดทําราคากลางอยู่ สําหรับโครงการที่ ๑๘ นั้นเมื่อวานเราได้ลงพ้ืนที่ไปดูกับสํานักการ
ช่างว่าจะดําเนินการวางท่อลอดเหลี่ยมอย่างไร และในส่วนของท่อลอดเหลี่ยมข้างสวนบูรพานอก 
๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้ก็เป็นการโอนงบมาเหมือนกันซึ่งตอนนี้ผู้รับจ้างก็ดําเนินการได้ประมาณห้าสิบ
เปอร์เซ็นแล้ว ซึ่งทั้งสามโครงการเป็นโครงการใหญ่และโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายในช่วงกลางปีและ
ปลายปีซึ่งกําลังเร่งดําเนินการอยู่ สําหรับโครงการเล็กๆผมจะตามงานกับสํานักการช่างและสํานักการคลัง
เพ่ือดําเนินการให้แล้วเสร็จและมีการเบิกจ่าย สําหรับโครงการที่หมดสัญญาไปนานแล้วก็ค งจะได้
ดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมีนาคมก็มี จึง
ขอนําเรียนว่าจะมีการเร่งรัดติดตามให้มีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็วสําหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ผมขอรายงานสถานะการคลัง ยอด ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ มีรายรับเข้ามาทั้งสิ้น ๒๖๗ ล้านบาท
เศษ มีรายจ่าย ๑๘๕ ล้านบาทเศษ จึงขอนําเรียนว่ากรณีที่เราตั้งงบอุดหนุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะ
นําสายเคเบิลลงใต้ดิน ที่ได้ประชุมกันเมื่อการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วว่าเราตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนไว้ ๖๐ 
ล้านบาท ก็ได้มาดูยอดว่าตอนนี้เรามีเงินเหลืออยู่ ๘๒ ล้านบาท ถ้าอุดหนุนไป ๖๐ ล้านบาท ก็จะเหลือเงิน
อยู่ ๒๒ ล้านบาท ทีนี้รายจ่ายประจําของเราในแต่ละเดือนนั้นประมาณยี่สิบกว่าล้านบาท แต่ถึงอย่างไรก็
ตามโดยวิธีการงบประมาณก็คือภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยหลักก็น่าจะมีรายได้เข้ามาอย่างน้อยเฉลี่ย
เดือนละประมาณ ๕๐ ล้านบาท คิดว่าสิ้นเดือนกุมภาพันธ์น่าจะโอนงบอุดหนุนให้ได้ เพราะผมดูบันทึก
ข้อตกลงแล้วเราจะจ่ายเป็นสองงวด ขอนําเรียนต่อสภาได้รับทราบครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง   เพื่อพิจารณา 
     ๔.๑ การสรรหาผู้แทนสมาขิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา เชิญท่านเลขาครับ 
 
 



๑๕. 
 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเลขานุการสภาฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับหนังสือจาก
อําเภอเมืองอุบลราชธานี เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่ง
ผมขอสรุปดังนี้ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ดํารงตําแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ และจะต้องดําเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพ่ือทดแทนคณะกรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง อําเภอจึงขอให้เทศบาลนคร 
อุบลราชธานีจัดประชุมสมาชิกเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนจํานวน ๑ ท่าน และแจ้งรายชื่อผู้แทนที่ได้รับ
การคัดเลือกให้อําเภอภายในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายไพฑูรย์        
พรหมสอน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตเสนอท่านนาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ 
เพ่ือเป็นตัวแทนในการสรรหาเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ขอผู้รับรองครับ/มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่/ไม่มี เมื่อไม่มีผมขอ
มติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ เป็นตัวแทนในการสรรหา 
    เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ  เป็นตัวแทนในการสรรหา 
    เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ  จํานวน ๘ เสียง 

 

 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง   อ่ืนๆ 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ เชิญครับ 

ที่ประชุม 
              มีมติ เห็นชอบ ให้นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ  เป็นตัวแทนในการสรรหาเป็น 
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 



๑๖. 
 
นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภพ   ภูสมปอง  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์อยู่เรื่องหนึ่งคือในวันที่ ๒๘ – ๒๙ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จะมีการแข่งขันกีฬาโยธาธิการและผังเมือง  จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและคณะ
ผู้บริหารร่วมงานดังกล่าวครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนาวาอากาศเอก  
บุญมี   สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมมีเรื่องที่จะอภิปรายอยู่สองสามเรื่อง       
เรื่องแรกเรื่องป้ายที่ติดตั้งเกินเวลาและอยู่ในที่สาธารณะ อีกเรื่องก็คือเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ โครงการตัวไหนเสร็จแล้วควรจะจัดเก็บป้ายออก และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการในแต่ละเขตที่ได้รับควรจะแยกเป็นรายเขตเพ่ือความชัดเจนเด่นชัด เรื่องที่สองคือ
กิจกรรมต่างๆที่ทางสมาชิกสภาทํางานร่วมกันกับเทศบาลนั้นอยากให้ทางเทศบาลรวบรวมให้กับทาง
สมาชิกด้วย เรื่องที่สาม ตามที่เคยอภิปรายไปเมื่อการประชุมเมื่อปี๒๕๖๒ เรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาที่มันคับแคบเกินไปนั้นจะดําเนินการอย่างไรเป็นข้อสังเกต เรื่องที่สี่เรื่องศาลหลักเมืองปรับปรุง
ทาสีแล้วสวยงามแต่ไม่รู้ว่ายังมีคนจุดธูปอยู่ข้างในหรือไม่เพราะจะทําให้ผนังสีไม่สวย เรื่องที่ห้าเกี่ยวกับ
โครงการต่างๆอยากจะให้มีการเชิญสมาชิกเข้าไปสํารวจพ้ืนที่ด้วยเพ่ือที่จะดําเนินการต่างๆได้อย่างสะดวก
รอบคอบมากขึ้น และอีกเรื่องหนึ่งคือเสาไฟจราจรตรงสี่แยกโตโยต้านั้นปลายเสามันหย่อนลงมาดูน่ากลัว
ฝากแก้ไขด้วย และสุดท้ายขอขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้เกียรติกระผมเป็น
ตัวแทนในการสรรหาเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านสมาชิกครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอําไพวรรณ  
เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องที่หนึ่งคือมีการทําถนนแถวๆมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้มีเสียงจากประชาชนมาว่าถนนเส้นดังกล่าวยังดีอยู่ทําไมถึงได้มีการปรับปรุง เรื่องที่สองเรื่องขยะที่เคย
ได้ประชุมกันแล้วในการประชุมสภาฯครั้งก่อนๆก็ได้มีการปรับปรุงแล้วแต่ยังมีถนนบางเส้นยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงอย่างเช่นยังไม่มีการแยกถังขยะโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงแรมต่างๆ ขออนุญาตนําเรียนค่ะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านสมาชิกครับ 
 



๑๗. 
 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายไพฑูรย์      
พรหมสอน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร 
คือเรื่องกิจกรรมการทําบุญตักบาตรที่ได้ทําร่วมกับจังหวัด ณ ทุ่งศรีเมืองนั้นมีประชาชนจํานวนมากให้
ความสนใจจึงอยากฝากไว้เป็น ๒ เรื่อง เรื่องที่ ๑ อยากให้มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดอย่าง
ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นรวมทั้งให้มีการจัดไม้ดอกไม้ประดับให้มีความต่อเนื่องสม่ําเสมอ และเนื่องจากกิจกรรม
การทําบุญตักบาตรดอกบัวนั้นเป็น กิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม การทํานุบํารุงศาสนาที่ดีงามและมี
ความสําคัญ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลนครอุบลราชธานี และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ อยากจะ
ให้มีบุคลากรของเทศบาลหรือผู้นําชุมชนต่างๆสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ เรื่องที่ 
๒ ท่านประสงค์ จันจําปา ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ได้ฝากถึงการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สืบเนื่องจาก
สมาชิกสภาหลายๆท่านได้รับเรื่องราวร้องทุกข์โดยตรงจากพ่ีน้องประชาชนเราผ่านมาเราก็ได้แจ้งเรียนฝ่าย
บริหารเทศบาลทางโทรศัพท์ แต่เราก็ไม่อยากรบกวนท่านโดยตรงมาก จึงอยากให้มีระบบงานที่สามารถ
ตอบสนองตรงนี้ได้ ซึ่งเทศบาลก็มีศูนย์ตรงนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทําอย่างไรในการที่จะบริการประชาชน
ที่มาร้องทุกข์เร่งด่วนผ่านสมาชิกสภาฯมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงอยากทราบรายละเอียด
การดําเนินการในส่วนนี้ว่ามีกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อย่างไร ขอขอบพระคุณ
ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านสมาชิก 
นายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายชัยโรจน์         
สินธุพุฒิพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง
ผู้บริหาร ว่าตรงแฟลชการเคหะหลังสารพัดช่างผมสังเกตว่ามีรถขยะมาเก็บวันเว้นวันหรือบางทีก็สอง
วัน ผมจึงสงสัยว่ารถขยะเรามีไม่เพียงพอหรือไม่ เรื่องที่สองไฟจราจรตรงแยกวัดศรีอุบลมองไม่เห็น
ตัวเลขนับถอยหลังเนื่องจากมันเอียงไม่ชัดหรืออย่างไรฝากแก้ไขด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายฤทธิสรรค์      
เทพพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตนําเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร
ว่าอยากจะทราบแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะห้วยวังนองทางขวามือเพราะเวลาขี่รถผ่านไปก็ยัง
เห็นรกร้างอยู่ก็อยากให้บรรจุไว้ในแผนการพัฒนาต่อไป เรื่องท่ีสองได้ทราบมาว่าจะมีการพัฒนาตลาด 
 



๑๘. 
 
ใหญ่จึงอยากให้ท่านพิจารณาตรงถนนเลียบทางไปยังหาดวัดใต้ซึ่งมีร้านอาหารและกินดื่มเยอะเห็น
ควรมีการกวดขันและพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านรองนายกฯครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยอดยุทธ         
เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผมขออภิปรายตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอแนะเรื่องแรก
เรื่องป้ายนั้นเราได้มีการกวดขันอยู่เสมอเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ ๒.เรื่องป้ายประชาสัมพันธ์นั้นจะ
ดําเนินการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้น ๓.เรื่องการปรับปรุงอาคารเรามีแนวคิดอยู่แล้วว่าขณะนี้ที่ทําการเทศบาล
ของเรานั้นค่อนข้างจะแออัดก็จะได้มีการคุยกับทางสํานักการช่างในการปรับปรุงต่อเติมต่อไป ๔.เรื่องการ
ลงพื้นที่ในโครงการใหญ่ๆก็เห็นด้วยครับ ๕.เรื่องไฟแดงแยกโตโยต้านี้ก็จะดําเนินการแก้ไขต่อไป ๖.เรื่องถัง 
ขยะนี้เนื่องจากมีไม่พองบประมาณไม่เพียงพอก็จะได้มีการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมในการจัดซื้อเพ่ิมเติม ๗.
เรื่องรถขยะนี้ก็กําลังจัดซื้อเพ่ิมเติม ๘.เรื่องกิจกรรมตักบาตรเราก็ได้มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลอยู่แล้ว ๙.
เรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็มีอยู่ ในแผนแล้วก็จะได้ไปประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่งในการศึกษาเพ่ิมเติม กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมขอนําเรียนสองเรื่องตามที่ท่านสมาชิกได้นําปรึกษาหารือในที่
ประชุมเรื่องแรกคือเรื่องไฟสัญญาณจราจร ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาทางเทศบาลได้มีการก่อสร้างหรือ
ปรับเปลี่ยนระบบไฟจราจรใหม่หลายจุด ปัญหาก็คือว่าหลังจากเปลี่ยนไปแล้วนั้นมันก็มีปัญหาทั้งตัวเลข
เล็กเกินไป จึงได้สั่งให้การให้สํานักการช่างทําการออกแบบใหม่ในหลายๆจุดก็เป็นตัวใหญ่แล้ว พอเปลี่ยน
แล้วในหลายๆจุดนั้นระบบมันยังไม่เสถียรใช้งานไม่นานก็เสีย และปัญหาก็คือตอนนี้ยังอยู่ในประกันจึงทํา
ให้เทศบาลไม่สามารถทําการแก้ไขเองได้แล้วทางผู้รับจ้างก็มาดําเนินการซ่อมแซมล่าช้า เรื่องที่สองคือเรื่อง
ขยะที่ท่านสมาชิกอยากให้แยกถังนั้นเราก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่ว่าถ้าเราแยกถังขยะแล้วมันจะมีปัญหา
อุปสรรคอะไรหรือไม่ สิ่งแรกก็คือมันเป็นประโยชน์ในการคัดแยกขยะแต่ข้อที่เป็นปัญหาในแนวทางปฏิบัติ
ก็คือถ้าเรามีถังขยะให้แล้วประชาชนไม่รู้จักคัดแยกขยะก็จะเกิดปัญหาเดิมๆ สิ่งแรกที่เราจะทําก็คือสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนว่าควรคัดแยกอย่างไร สองคือเราจะต้องจัดซื้อถังขยะเพ่ิมข้ึน โดยหลักการแล้วถ้า
เราทําไม่ได้ทั้งหมดในเขตเทศบาลก็คือเราก็จะทําในส่วนที่เป็นโรงแรมก่อนก็น่าจะดีถ้าทําได้ ทีนี้พอการคัด
แยกเรียบร้อยปัญหาก็คือในการจัดเก็บถ้าเรามีรถคันเดียวจัดเก็บแน่นอนก็ต้องเอามารวมกันเหมือนเดิม 
เราจะต้องแยกรถในแต่ละเที่ยวให้เก็บเฉพาะถังท่ีรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายก็น่าจะเพ่ิมมากขึ้น ก็กําลังคิด 



๑๙. 
 
อยู่ว่าเราจะดําเนินการอย่างไร อีกเรื่องหนึ่งก็คือสนามกีฬาตรงห้วยวังนองผมไปสํารวจดูแล้วเห็นว่าเป็น
สนามท่ีสร้างไว้เดิมนานแล้วแต่ไปดูสภาพแล้วน่าจะเกิดจากน้ําท่วมเพราะระดับที่เขาปรับขึ้นมามันยังไม่สูง
พอ จึงต้องทําการถมสูงขึ้นอีกประมาณ ๓ เมตร จึงจะใช้การได้ก็คิดอยู่ว่าถ้าเรามีดินหรือเศษปูนจากการ
ก่อสร้างก่อจะเอาไปถมตรงนั้นเรื่อยๆเพ่ือที่ระดับจะได้สูงขึ้นเรื่อยๆ จึงขอนําเรียนปัญหาที่ทางสมาชิกที่ได้
สอบถามมาได้รับทราบครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ขณะนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือดําเนินการ
ปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ เดินทางมาถึงแล้ว เชิญท่านเลขานุการ
สภาดําเนินการต่อไปครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ในวันนี้นั้นก็ได้
ดําเนินการตามระเบียบวาระครบสมบูรณ์แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
โปรดดําเนินการต่อไปครับ 
นายวิรุจ   วิชัยบุญ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
  ผมขอดําเนินการปิดการประชุมในวันนี้ ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ปิดการประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ประธานสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานีได้นัดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ 
๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เป็นวันสุดท้ายของสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุม
ตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม ดังนั้น จึงประกาศปิด
การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายวิรุจ  วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษา
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 

*****ปิดประชุมเวลา 13.30 น. ***** 
 
 
 



๒๐. 
ภาคผนวก 

สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ   

๓.๑ ความคืบหน้าการขอใช้พื้นที่ ลานขวัญเมือง  (สํานักการช่าง) 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ํามูล   (สํานักการช่าง) 
๓.๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
      (สํานักการคลัง) 

- ๓.๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

-       (สํานักการคลัง) 

- ที่ประชุม รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา   
   ๔.๑ การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล      
                                             จังหวัดอุบลราชธาน ี
          ที่ประชุม มีมติเลือก น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ  เป็นผู้แทนสมาชิก  
                                            สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
    ๕.๑ การจัดระเบียบถนนบริเวณม.ราชภัฎที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่า 
          ถนนเดิมยังมีสภาพดีอยู่  
    ๕.๒ การจัดเก็บขยะแยกประเภทได้ครบถ้วน 
    ๕.๓ การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม เป็นการบํารุงศาสนาและเสริมสร้าง 
                                      ลักษณะที่ดีเหมาะกับการท่องเที่ยวของเทศบาลฯ ในกิจกรรมทําบุญตัก 
                                      บาตรทุกวันอาทิตย์ที่ลานเทียน 
    ๕.๔ การชี้แจงกระบวนการการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
                                      ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๕.๕ แก้ไขปัญหาตรงแฟลชเคหะหลังสารพัดช่างเรื่องการเก็บขยะของรถเก็บ 
                                      ขยะวันเว้น และเรื่องไฟจราจรตรงแยกศรีอุบลมองไม่เห็นตัวเลข 
    ๕.๖  แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะห้วยวังนองทางขวามือและการพัฒนา 
           ตลาดใหญ่ให้พิจารณาถนนเลียบทางไปยังหาดวัดใต้ให้มีการกวดขันเรื่อง 
                                      ร้านอาหารบริเวณนั้น 



๒๑. 
 
 

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

 
 

 คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่.................................... 

 
 
 
 
 

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

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

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาล .............................................................................................................................................  
 
 
 
 

                                                    (นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว) 
                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 


