
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งท่ี ๒ (ขยายเวลา) 

วันอังคารที ่ ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผู้มาประชุม 
     ๑. นางบัวหลวง   อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๒.   นางสาวต้นข้าว ตังคโณบล รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๓.   นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๔.   นางสาวช่อผกา โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
  ๕.   นายศักดิป์ภณ ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๖.  นายวิจิตร ไขแสง          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
  ๗. นายวิเศษ ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๘.  นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
  ๙.  นางสาวปฏิมาพร จงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
  ๑๐.  นายปรเมศร์ ศริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๑.  นายณัฐวุฒ ิ ทองเถาว์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๒.  นายพิทักษ์พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๓.  นายพชร โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๔.  นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๕.   นายจารึก หาพันนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๖.   ดร.เจษฏา โควสุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๗.   ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๘.  นายภคพล คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๙.  นายปวริศร์ ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๐.  นางสาวอริสรา โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๑.  นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๒.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๓.  นายพงศ์พิชญ์ มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๒๔.  นางสุรางค์ พรหมประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
 
๑. นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 



 

 

๒ 
 

๔. นายธรธรรม์ ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นายอาทิตย์ คูณผล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายสราวุฒิ นิลรัตน์ศริกิุล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๗. นางวรรณสุข ชโลธรรังษ ี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
๘. นายเจษฎา ชังอิน   รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๙. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร   รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๐. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๑. นายพศิาล ดีพร้อม  หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๒. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๓. นายนพคุณ เดชเสน  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
๑๔.   นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง 
๑๕. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๖.   นายวิสุทธิ ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๗.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๘.   นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๑๙.   นายสุรสีห ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยสถานศึกษาการโรงเรยีนเทศบาล ๒ หนองบวั  
๒๐.   ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๒๑.   นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

๒๒.   นางสุภาภรณ์ บรรเรืองทอง แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๕ ชุมชนก้านเหลอืง 

๒๓.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๔.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชากา 
๒๕.   นางวิไลลักษณ์ อัครอำนวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
๒๖.   ว่าที่ ร.ต. สุรไกร โคตรบุร ี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ   
๒๗.   นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชำนาญการ 
๒๘.   นายวิษณุ สุระชัย วิศวกรโยธาชำนาญการ    
๒๙.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๓๐.   นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
   พ.ศ.๒๕๖๔ (ขยายเวลา) วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  “ญัตติ” ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการใช้ 
                                  ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี    
                                  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักปลัดเทศบาล) 

 



 

 

๓ 
 

 ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ กรณยีังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
          ในเทศบัญญัติในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักปลัดเทศบาล) 
 ๔.๓ “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
          ในเทศบัญญัติในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔                              
             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 ๔.๔ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมบริเวณ       
                                    ลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                                    (สำนักช่าง) 
 ๔.๕   “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   
                                     วาระสอง  ขั้นแปรญัตติ   
      วาระสาม  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕  
                                     หรือไม่ 
                                    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
  
 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) เมือ่องค์ประชุมครบแล้ว ดิฉันขอดำเนินการตามระเบียบวาระ 

ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) 
 ตามที่ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  
สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔     
มีกำหนดสามสิบวัน และขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดออกไป
อีก ๓๐ วัน นั้น 
 

 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ โดย ประธานสภาเทศบาล                 
นครอุบลราชธานี  ได้นัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๒     
(ขยายเวลา)  ในวันอังคารที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล    
นครอุบลราชธานี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 



 

 

๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ท่านปลัดเทศบาล ท่านอัมพล  ทองพุ     
ท่านลาเนื่องจากติดภารกิจ  ดังนั้นเราจะต้องเลือกเลขานุการสภาฯชั่วคราว จากสมาชิกสภาเทศบาล           
หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภา
ท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่น
ครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติ
หน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน   
ท้องถิ่นนั้น คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความ
ในข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนน เลือกให้กระทำด้วยวิธีการ   
ยกมือ / เชิญสมาชิกเสนอชื่อเลขานุการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ / เชิญท่านวิเศษ  ปากหวาน ค่ะ 
นายวิเศษ     ปากหวาน      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมขอเสนอชื่อ นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง     
เป็นเลขานุการสภาฯเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่คะ / ถ้าไม่มีให้ถือว่าให้นายเจษฎา  ชังอิน ได้รับการคัดเลือก
จากท่ีประชุมสภาฯให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลในครั้งนี้ค่ะ เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
เทศบาลฯค่ะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง     รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี       
                                      พ.ศ.2564  (ขยายเวลา) วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564  (ขยายเวลา)  วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564  ตามที่ทาง
ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว จำนวน ๕๖ หน้า เสร็จแล้วส่งให้
คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมได้ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔  กันยายน 
๒๕๖๔ เห็นว่าถูกต้องและได้ลงนามให้ทางสมาชิกสภาก่อนวันประชุมแล้วนั้น สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขส่วน
ไหนเชิญค่ะ / เชิญท่านณัฐวุฒิค่ะ  
นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว์       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพกระผมนายณัฐวุฒิ     ทองเถาว์  สมาชิกสภาเทศบาล        
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ 2  หน้าที่ 25 ขอแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมประโยคท่ีว่า “เวลาปั่นจักรยานผ่านไป
จะมีวัยรุ่นนั่งอยู่บนรั้ว” ให้เพ่ิมประโยคที่ว่า “และมีการสูบบุหรี่” เป็น “เวลาปั่นจักรยานผ่านไปจะมีวัยรุ่น
นั่งอยู่บนรั้วและมีการสูบบุหรี่” ครับ 



 

 

๕ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ / ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขรายงานการประชุมตามที่ท่านสมาชิกเสนอค่ะ / มีท่านใดจะขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมไหมค่ะ / ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
                     พ.ศ.2564 (ขยายเวลา) วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 โปรดยกมือขึ้น / สมาชิก 
                     ยกมือ  23 ท่าน  
 -  สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
                     พ.ศ.2564 (ขยายเวลา) วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี 
                     สมาชิกยกมือ 

-   สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ                      
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ ซึ่งเรื่องเพ่ือทราบยังไม่มีค่ะ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพื่อพจิารณา   
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการใช้ทาง 
                           หลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักปลัดเทศบาล) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุม
การใช้ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เรื่องขอเสนอร่างเทศบัญญัติ      
ข้าพเจ้าขอเสนอ การควบคุมการใช้ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มาเพ่ือโปรดนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในสมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผล           
ในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วย  

 

ที่ประชุม 
           มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ.2564 
(ขยายเวลา) วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 

 



 

 

๖ 
 

หลักการ 
 ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง เรื่อง การควบคุมการใช้ทางหลวงท้องถิ่นในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี  พ.ศ. ......... 

เหตุผล 
เนื่องจากนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ

ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้สร้างทาง ถนนหรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวง
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นทางเข้าออกทางหลวงท้องถิ่น เงื่อนไขการอนุญาตติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทาง
หลวงท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้
เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงท้องถิ่นหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เงื่อนไขการระบายน้ำลงในเขตทาง
หลวงท้องถิ่นอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงท้องถิ่น เงื่อนไขสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด        
ในเขตทางหลวงท้องถิ่น หรือรุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงท้องถิ่น เงื่อนไขการปักเสา พาดสาย วางท่อ ขุด 
เจาะ รื้อ หรือกระทำการใด ๆ ในเขตทางหลวงท้องถิ่น เพ่ือเป็นการรักษาทางหลวงท้องถิ่น การรักษา
สิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร จึงตราเทศบัญญัตินี้  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณาค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

โดยก่อนที่จะดำเนินการพิจารณาญัตตินี้ ทางประธานสภาขอเรียนในที่ประชุมทราบว่า ญัตติร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการควบคุมการใช้ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาล ถือเป็นร่าง
เทศบัญญัติทั่วไป ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเงินหรืองบประมาณ ในการพิจารณาสามารถพิจารณาเป็น ๓        
วาระรวดได้ ทั้งนี้แล้วแต่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาเสนอ และมีมติเห็นชอบ รายละเอียดของระเบียบ
ข้อกฎหมาย ขอเชิญเลขานุการนำเสนอให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาค่ะ 
นายเจษฎา   ชังอิน   รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ท่านผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมทุกท่านครับ ตามข้อ ๔๕ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม       
ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้กำหนดว่าร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ   ซึ่ งร่างเทศบัญญั ตินี้ เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่ งเป็นกฎหมายลำดับรอง ตามระเบียบนี้                 
ถ้าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว วาระที่หนึ่ง วาระที่สอง วาระที่สาม ต้องให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอหรือ
สมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ เป็นผู้เสนอก็ไดแ้ละให้ที่ประชุมมีมตคิรับ  

โดยในขั้นนี้ขอนำเรียนสรุปขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญให้ทราบดังนี้ กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการควบคุมการใช้ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี นี้ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว ถือว่าร่างเทศบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างเทศบัญญัติ
ทั่วไปที่ไม่ใช่ร่างเทศบัญญัติที่เก่ียวกับการเงิน หรืองบประมาณ หลักการห้ามมิให้พิจารณาสามวาระรวดหาก
ที่ประชุมมีความประสงค์จะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ ก็สามารถดำเนินการพิจารณารวดเดียวสามวาระได้ 
แตก่ารทีจ่ะพิจารณารวดเดียวเป็นสามวาระได้ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น กำหนดว่า ต้อง 



 

 

๗ 
 
ให้มีผู้เสนอโดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ( ๘ ท่าน) เสนอและ
ให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบก่อน หากผ่านขั้นตอนนี้แล้วจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือ การพิจารณา
ในวาระที่แรก ขั้นรับหลักการ เมื่อผู้บริหารเสนอญัตตินี้แล้วที่ประชุมสามารถอภิปรายและเสนอขอมติที่
ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติหรือไม่ประการใด หากที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแล้ว ต่อไป
ก็จะเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ โดยให้สมาชิกทั้งหมดเป็นกรรมการเต็มสภา และ
ประธานสภาเป็นประธาน ที่ประชุมจะพิจารณาเรียบเป็นลำดับข้อ โดยสามารถแก้ไข / เพิ่มเติม / ตัดทอน /
เปลี่ยนแปลง เสนอให้ที่ประชุมอภิปรายและใช้มติของที่ประชุมดำเนินการดังกล่าว เมื่อผ่านหรือเห็นชอบใน
ขั้นนี้แล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม ที่จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ หรือไม่ประการใดขั้นนี้จะไม่มี
การอภิปราย โดยใช้มติของทีป่ระชุมครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ในเบื้องต้นจึงขอให้ที่ประชุมแห่งนี้เสนอว่าจะให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าวเป็นสาม
วาระรวดเดียวหรือไม่ประการใด และขอมติของที่ประชุมเห็นชอบ เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขอมอบท่านรองพงษ์ศักดิ์เป็นผู้เสนอค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์    มูลสาร       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหารขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล   
นครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการใช้ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นสามวาระ
รวดเดียวครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีท่านใดจะเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด /โปรดยกมือขึ้น/มีสมาชิกยกมือ 
    ๒๓ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด / โปรดยกมือขึ้น/  ไมมี่สมาชิกยกมือ  
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง /โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
ที่ประชุม   
            มีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุม
การใช้ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นสามวาระรวดเดียว  
 

 
 

ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระแรก “ขั้นรับหลักการ” สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีจะ
ขอมติทีป่ระชุม 

 
 



 

 

๘ 
 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการ 
    ใช้ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี / โปรดยกมือขึ้น/มีสมาชิก 
    ยกมือ ๒๓ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุม 
    การใช้ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี / โปรดยกมือขึน้ / 
    ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
ที่ประชุม   
            มีมติเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการใช้           
ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
 

 
 

ต่อไปเป็นการพิจารณาใน  วาระที่สอง  ขั้นแปรญัตติฯ โดยถือว่าสมาชิกสภาทุกท่านเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯเต็มสภา / สมาชิกท่านใดหากประสงค์ขอแก้ไข / เพ่ิมเติม / ตัดทอน /เชิญค่ะ  
เชิญท่านสุรางค์ค่ะ 
นางสุรางค์     พรหมประพันธ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุรางค์   พรหมประพันธ์    
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  การตราเทศบัญญัติการควบคุมการใช้ทางหลวง
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าสุดท้ายที่บอกว่าวรรคแรกผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง      
ต้องชำระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง 
พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น ถ้าหากวันนี้ได้ตราเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้วนั้น ขอฝากท่านประธานสภาฯ     
ถึงท่านผู้บริหารว่า หากเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแล้ว รบกวนแนบอัตราค่าธรรมเนียมด้วย       
ขอบคณุค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ / มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไหมค่ะ / ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วให้คงไว้
ตามร่างเดิมค่ะ ถือว่าผ่านในวาระท่ี ๒ โดยไม่ต้องขอมติจากท่ีประชุมแต่อย่างใด 

ต่อไปเป็นการพิจารณาใน วาระที่สาม ขั้นตราเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวาระนี้      
จะไม่มีการอภิปราย และจะขอมติเลยนะคะ 
 
ที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติการควบคุมการใช้ทางหลวงท้องถิ่น               
    ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี / โปรดยกมือขึ้น /มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติการควบคุมการใช้ทางหลวงท้องถิ่น               
    ในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี / โปรดยกมือขึ้น/ ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 



 

 

๙ 
 

  
ที่ประชุม   
            มีมติเห็นชอบตามใหต้ราเทศบัญญัติการควบคุมการใช้ทางหลวงท้องถิ่น ในเขตเทศบาล 

นครอุบลราชธานี   
 

 
ระเบียบวาระที ่ ๔.2  “ญัตติ”ขออนุมัตกิันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
                           กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                           พ.ศ. ๒๕๖๔ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน)ี (สำนักปลัดเทศบาล) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4.2  “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เชญิท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองพงษ์ศักดิ์  เป็นผู้อ่านญัตติค่ะ 
นางบัวหลวง      อาษาพล            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
ท่านพงษ์ศักดิ์  มูลสาร        รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล          
มีรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)      
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจำเป็น ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ        
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

หลักการ 
  การขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะต้องได้รับอนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เหตุผล 
  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ                 
เกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลนครอุบลราชธานีมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้นอยู่ และไม่
สามารถ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขออนุมัติกันเงินหมวด 
 



 

 

๑๐ 
 
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 
๘ รายการ ดังนี้ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (๑๑๑) หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

๑. เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ขนาด ๔๕,๐๐๐ บีทียู กระจายลม ๔ ทิศทาง พร้อมติดตั้ง    
จำนวน  ๑ เครื่อง เครื่องละ ๖๕,๐๐๐ บาท 

 ๒.  โต๊ะทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๑๓,๐๐๐ บาท 
 ๓.  เก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท 
 ๔.  ตู้เอกสาร ๓ บานเลื่อน แผ่นหน้าบานเลื่อนกระจกสีชา จำนวน ๑ ใบ ใบละ ๑๔ ,๔๐๐ บาท 
 ๕.  ชุดรับแขกโซฟาหลุยส์ จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๖๙,๐๐๐ ประกอบด้วย  
    ๕.๑  โซฟารบัแขก ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว  
    ๕.๒  โซฟารับแขก ขนาด ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว  
    ๕.๓  โซฟารับแขก ขนาด ๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว  
    ๕.๔  โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว 
 ๖.  เก้าอ้ีรับรองขาตัว C หนังแท้สีดำ จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๔,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๔๐๐ บาท 
 ๗.  โต๊ะข้าง จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๓,๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย 
    ๗.๑  โต๊ะตัวใหญ่ ๑ ตัว  
    ๗.๒  โต๊ะตัวเล็ก ๑ ตัว  
 ๘.  ตู้เตี้ย ๒ บานเปิด ๓ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ใบ ใบละ ๕,๐๐๐ บาท  
 รวมทั้งสิ้น  ๘  รายการ เป็นเงิน  ๑๘๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัสามร้อยบาทถ้วน) 
 เทศบาลนครอุบลราชธานีขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
เพ่ือโปรดพิจารณา  
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม  

-   สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๔  / โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ 23 ท่าน                      

 -   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๔  / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ  
-   สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 

ทีป่ระชุม   
            มีมติอนุมัติใหก้ันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



 

 

๑๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.3  “ญัตติ”  ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ 
                            ก่อหนี้ผูกพัน  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                            พ.ศ. 2564 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักการช่าง) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.3  “ญัตติ”  ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / เชิญท่าน
นายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชา  เป็นผู้อ่านญัตติค่ะ 
นางบัวหลวง       อาษาพล          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
ท่านปรีชา       ศรีสว่าง      รองนายกเทศมนตรนีครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปี       
พ.ศ. 2564  แต่เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2564 มีโครงการก่อสร้างใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ           
พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561       
ข้อ 59 “การกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา        
1 ปี” หากยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 1 ปี 

หลักการ 
การขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เหตุผล 

เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน      
แต่เนื่องจากขณะนี้ ใกล้สิ้นปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  เทศบาลนครอุบลราชธานี           
ไม่สามารถดำเนินการการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แต่เทศบาล
นครอุบลราชธานี ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้นอยู่  เพ่ือดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ดังนั้น  เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน             
1  รายการ  ตามรายละเอียดดังนี้.-          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 
 



 

 

๑๒ 
 

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           
 1.โครงการก่อสร้างอาคารอนกประสงค์พร้อมลานคอนกรีต สวน 11 ไร่ เพ่ือใช้เป็นอาคาร
เนอกประสงค์จัดเก็บวัสดุใช้งานสาธารณูปโภคต่างๆและลานจอดรถยนต์และเครื่องจักรกลหนักงบประมาณ  
14,770,000 บาท รวม 1  รายการเป็นเงิน 14,770,000 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี พ.ศ. 2564  ต่อ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรด
พิจารณา  
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม  

-   สมาชิกท่านใดอนุมัติกันให้เงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ 
    ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  /  
    โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ 23 ท่าน                      

 -   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกรณียังมิได้ก่อหนี้ 
                    ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 / 
                    โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

-   สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 
 

ทีป่ระชุม   
            มีมติอนุมัติกันใหเ้งินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564   
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.4  “ญัตติ”  ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม 
                            บริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก 
          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักการช่าง) 
 
นางบวัหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔.4  “ญัตติ”  ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง           
ท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก / เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรนีครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองธรธรรม์  เป็นผู้อ่านญัตติค่ะ 
นางบัวหลวง       อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองธรธรรม์  ค่ะ 
 
 



 

 

๑๓ 
 

นายธรธรรม์      ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
        เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเรื่อง “ญัตติ” ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการ
ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก  

หลักการ 
เทศบาลถือเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนและเป็นหน่วยงานทาง

ปกครองที่รัฐได้กระจายอำนาจทางปกครองและการดำเนินกิจการทางปกครองตามกฎหมายให้ มีหน้าที่และ
อำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น          
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล        
พ.ศ. 2496 ประกอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ อีกมากมายที่ให้เทศบาลมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำ
บริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ของตนเอง  

เทศบาลนครอุบลราชธานี มีหน้าที่ที่ต้องทำตามกฎหมายในการจัดให้มีและบำรุง รักษาทางบก ทางน้ำ 
และบำรุงทางระบายน้ำ ซึ่งถือเป็นสิ่งสาธารณูปโภคและถาวรวัตถุที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้
โดยตรง และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน อีกทั้งจะต้องบำรุง ดูแล รักษาสิ่งดังกล่าวให้อยู่ใน
สภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความแข็งแรง ให้เกิดความปลอดภัย มีความั่นคงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  

ปัจจุบันพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีหลายแห่ง ประสบปัญหามีน้ำท่วมขังเป็นอันมาก 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มี
ปริมาณน้ำท่วมขัง ในปริมาณมาก การระบายน้ำไม่สามารถระบายได้อย่างทันท่วงที ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง 
และก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายแก่ประชาชนในด้านทรัพย์สิน ร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิต และ
ส่งผลกระทบต่อการสัญจร ไป - มา ไม่สะดวกและคล่องตัว เป็นอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและ
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจและหน้าที่ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงมีความ
จำเป็นอันเร่งด่วนที่จะต้องเตรียมโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่าง
รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ โดยมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงท่อ
ลอดเหลี่ยมบริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก งบประมาณ  1,878,000 บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้                                                                 
 - ปรับปรุงยกระดับท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ความยาว          
รวม 120.00 เมตร รายละเอียดของโครงการดังกล่าวปรากฏตามแบบแปลนของเทศบาล ซึ่งทางฝ่ายเลขา
ได้ส่งมอบให้ที่ประชุมแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้      
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 



 

 

๑๔ 
 

 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สบิของงบประมาณรายจา่ยประจำปีนั้น เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 ปัจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
2564 จำนวน 253,672,313.90 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสาม
บาทเก้าสิบสตางค์) 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบทางราชการตามหน้าที่และอำนาจเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอันเป็นส่วนรวม     
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนิน  โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำรางข้ าง
สวนสาธารณะบูรพานอก งบประมาณ  1,878,000 บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)    
ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณา 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม  
 -   สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม 
     บริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก  / โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ 23 ท่าน                      
          -   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม 
     บริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก  / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ      
 -   สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
ทีป่ระชุม   
           มีมติอนุมัติใหใ้ช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม บริเวณลำรางข้าง 
ข้างสวนสาธารณะบูรพานอก 
 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕   “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                            งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 วาระสอง ขั้นแปรญัตติ 
 วาระสาม ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่ 
                            (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
 



 

 

๑๕ 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๕  ญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระสอง ขั้นแปรญัตติ และ วาระสาม ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่ ในวาระสอง ขั้นแปรญัตติ เชิญค่ะ 
นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๒  เรื่อง รายงานและบันทึกความคิดเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ได้ดำเนินการรับแบบขอเสนอคำแปรญัตติในระหว่างวันที่  ๖ – ๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และประชุม
พิจารณาคำแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่  ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น.  (ในวันราชการ)  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ภายในกำหนด
ระยะเวลา ไปแล้วนั้น ซึ่ งมี เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรี เข้าร่วมชี้แจง บัดนี้
คณะกรรมการการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุมสรุปผลการพิจารณาลงมติตามรายงานและบันทึกความ
คิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ดังต่อไปนี้  
 

คณะกรรมการแปรญัตติ 
           ๑. นายณัฐวุฒิ         ทองเถาว์  ประธานกรรมการ 
           ๒. นายศักดิ์ปภณ   ภูขามคม  กรรมการ 

 ๓. นายวิจิตร    ไขแสง  กรรมการ 
 ๔ ดร.เจษฏา    โควสุรตัน์  กรรมการ 
 ๕.    นางสาวอริสรา    โชควิวัฒนวนิช  กรรมการ 
 ๖.    นางสุรางค์    พรหมประพันธ์  กรรมการ 
 ๗.    นายวงศกร    บุญดาว  กรรมการและเลขานุการ 
 

เริ่มประชุม ๐๘.๓๐ น. 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมนำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕  เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 

 ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย / ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 
 ส่วนที่ ๒ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- รายงานประมาณการรายรบั / ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ /ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 
- รายงานประมาณการรายจ่าย / ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 
       

        มีผู้เสนอคำแปรญัตติ ดังนี้  
๑. สำนักปลัดเทศบาล  งบกลาง  (โดยนายพชร  โหตระไวศยะ  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสาร

ทีแ่นบ ๑ 
 



 

 

๑๖ 
 

๒. สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   (โดยนายพิทักษ์พล  ตันติสกล  ผู้เสนอคำแปร
ญัตติ) ตามเอกสารที่แนบ ๒ 

๓. สำนักปลัดเทศบาล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   (โดยนางสาวนงนุช  จิรันตกาล  ผู้เสนอ
คำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบ ๓ 

๔. สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายรักษาความสงบ  (โดยนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ์  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) 
ตามเอกสารที่แนบ ๔ 

๕. สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว  (โดยนางสาววิรงรอง  วิทยะ  ผู้เสนอคำแปร
ญัตติ) ตามเอกสารที่แนบ ๕ 

๖. สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน , ฝ่ายนิติการ               
(โดยนายภคพล   คูณผล ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบ ๖ 

๗. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   (โดยนายปรเมศร์  ศริพันธุ์  ผู้เสนอคำแปรญัตติ)             
ตามเอกสารที่แนบ ๗ 

๘. กองสวัสดิการสังคม  (โดยนางสาวช่อผกา  โชควิวัฒนวนชิ  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่
แนบ ๘ 

๙. สำนักคลัง  (โดยนางสาววรรณรัตน์  จิรัตน์ประภา  ผู้เสนอคำแปรญัตติ)  ตามเอกสารที่แนบ ๙ 
๑๐. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  (โดยนายปวริศร์  ไชยยศ  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสาร

ที่แนบ ๑๐ 
๑๑. หน่วยตรวจสอบภายใน   (โดยนายวิเศษ  ปากหวาน ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสาร         

ที่แนบ ๑๑ 
๑๒. สำนักการศึกษา   (โดยนายจารึก  หาพันนา  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบ ๑๒ 
๑๓. กองการเจ้าหน้าที่  (โดย ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสาร         

ที่แนบ ๑๓ 
๑๔. สำนักช่าง  (โดยนายพงศ์พิชญ์  มูลสาร  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบ ๑๔ 
๑๕. โครงสร้างพื้นฐาน  (โดยนางสาวต้นข้าว  ตังคโณบล  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสาร           

ที่แนบ ๑๕ 
๑๖. นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  (โดยนายพิพัฒน์  นิลรัตน์ศิริกุล  ผู้เสนอคำแปรญัตติ)                     

ตามเอกสารที่แนบ ๑๖ 
          คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

๑.  สำนักปลัด งบกลาง 
 งบประมาณตั้งไว้    ๑๘๙,๒๙๖,๐๐๐ บาท 
 ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

๒.  สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป  
 งบประมาณตั้งไว้   ๓๗,๙๒๒,๙๐๐ บาท      
 ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

๓.  สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 งบประมาณตั้งไว้   ๑๓,๘๓๑,๔๐๐ บาท      
 ให้คงไว้ตามร่างเดิม 



 

 

๑๗ 
 

๔.  สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายรักษาความสงบ  
 งบประมาณตั้งไว้   ๖,๙๒๓,๐๐๐ บาท      
 ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

๕. สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 งบประมาณตั้งไว้   ๑,๗๗๗,๕๐๐ บาท      
 ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 งบประมาณตั้งไว้   ๘๒,๗๐๐,๗๐๐ บาท      
 ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

๗.  กองสวัสดิการสังคม 
 งบประมาณตั้งไว้  ๘,๗๙๐,๗๐๐  บาท      
 ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

                ๘.   สำนักคลัง 
 งบประมาณตั้งไว้  ๓๓,๑๔๙,๙๐๐  บาท      
 ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

                ๙.  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 งบประมาณตั้งไว้  ๑๔,๒๘๖,๐๐๐  บาท      
 ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

              ๑๐.  ตรวจสอบภายใน 
  งบประมาณตั้งไว้  ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท      

 ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
              ๑๑.  สำนักการศึกษา 
  งบประมาณตั้งไว้  ๒๓๓,๐๒๓,๒๐๐ บาท      
                   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
             ๑๒.  กองการเจ้าหน้าที่ 
   งบประมาณตั้งไว้  ๖,๖๓๔,๕๐๐ บาท        

 ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
             ๑๓.   สำนักช่าง 

 งบประมาณตั้งไว้  ๑๐๐,๑๙๐,๒๐๐ บาท      
 ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๗๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ไม่มีการปรับลดรายจ่ายให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 

 ส่วนที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๑ /   ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 
                  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๒ /   ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และดำเนินการต่อไป 
 
 



 

 

๑๘ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทางคณะกรรมการแปรญัตติประจำสภาฯได้รายงานสรุปผลการพิจารณาในวาระสอง ขั้นแปรญัตติฯ 
ไปเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นในวาระสอง ขั้นแปรญัตตฯิ คณะกรรมการฯ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 ต่อเป็นวาระสาม ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่                     
ในวาระสาม นี้จะไม่มีการอภิปราย ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณหรือไม่   
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕    
โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ  ๒๓ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 
 
 

ที่ประชุม    
             มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อ่ืนๆ เรียนเชิญท่านสมาชิกค่ะ เชิญท่านวิเศษค่ะ 
นายวิเศษ     ปากหวาน      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ     
กระผมวิเศษ  ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขออนุญาตนำเรียนท่านประธาน  
ถึงท่านฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครอุบล ผมไม่สามารถตอบปัญหานี้ว่าอย่างไรดี
เนื่องจากว่าผมลงพ้ืนที่ได้พบกับประชาชนและได้พบกับคำร้องเรียนว่าถังขยะ ขอมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ ผมจึงปรึกษาท่านพงษ์ศักดิ์ ท่านจึงแจ้งว่าในปีนี้ ผู้บริหารท่านใหม่ได้ซื้อไว้หนึ่งร้อย
กว่าถัง คือถ้ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้บริการกับประชาชนจึงอยากให้มีและมอบให้กับประชาชนที่ ได้รับ
ความเดือดร้อน อย่างเช่นที่บ้านผมไม่เคยเห็นถังขยะของเทศบาลเพราะว่าผมซื้อเอง แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่
เทศบาลเราจะต้องดูแลถ้ามีงบประมาณก็อยากจะให้ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีหลายที่หลายเขตเลยนะครับที่
เขายังต้องการ อย่างที่ท่านพงษ์ศักดิ์ได้พูดไว้บางที่ก็ไม่ได้ อยากได้ไว้ที่หน้าบ้านของตัวเองพอเอาไปทิ้งเยอะๆ
แล้วขยะก็ส่งกลิ่นเหม็น แต่บางจุดเขาก็อยากได้ ถ้ามีงบประมาณและเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือประชาชนใน        
เขตเทศบาลนครอุบลก็ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพนะคะ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจน             
ท่าน ผอ. และเจ้าหน้าที่ทุกทุกท่าน ขออนุญาตตอบตรงนี้เลยนะคะเรื่องถังขยะ ทางเทศบาลของเราได้มีการ 



 

 

๑๙ 
 
จัดซื้อเข้ามาแล้วประมาณ ๑๗๐ ถัง และมีการนำจ่ายให้กับศาล ๑๐ ถัง ตอนนี้เราเหลืออยู่ ๑๖๐ ถัง 
หลังจากนี้จะหารือกับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านในการนำถังขยะลงไปให้ชุมชน ตอนนี้คำร้องขอถังขยะอยู่ที่
ห้องทำงานดิฉันเยอะมาก เราจะต้องหาจุดร่วมกันคือบางทีบางซอยหนึ่งขอกันมา ๑๐ บ้านก็มี เราจะต้อง
หารือว่าจุดหนึ่งอยู่ตรงกลางซอยแล้วนำเอาไปวางไว้ก็จะง่ายต่อการจัดเก็บการบริหารของเจ้าหน้าที่ ที่เรา
ออกไปเก็บขยะด้วย ตอนนี้เรามีแล้วอยู่ในมือเหลือแค่นำลงพ้ืนที่ให้ชุมชนเท่านั้น ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง      อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนเชิญท่านณัฐพัฒน์ค่ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์     ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ กระผมขอฝาก
เรื่องไปถึงฝ่ายบริหารขอความกรุณาช่วยประสานกับทางหลวงชนบทช่วยซ่อมปรับปรุงถนนริมถนนเลียบ
แม่น้ำมูล ช่วงชุมชนกุดปลาข่อชำรุด และชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและประสบอุบัติเหตุ ขอความกรุณา
ฝากเรื่องนี้ช่วยทำหนังสือประสานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านณัฐวุฒิค่ะ 
นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ผมณัฐวุฒิ    ทองเถาว์   สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ มีชาวบ้านฝากมา 
ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้บริหาร ที่ทุกๆคำร้องเรียนได้รับคำตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเครดิต
ตรงนี้ก็ขอยกให้กับเจ้าหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ตัดต้นไม้ ถังขยะ ไฟฟ้าแสงสว่าง เจ้าหน้าที่เรา   
รับเรื่องแล้ว แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว พ่ีน้องประชาชนฝากขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านวิเศษคะ  
นายวิเศษ   ปากหวาน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้ บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ      
กระผมวิเศษ  ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล เขตเลือกตั้งที่ ๑ อีกเรื่องอยากจะฝาก ก็คือ        
เรื่องโรคภัยไข้เจ็บคือโรคโควิด ๑๙ วันนั้นท่านนายกฯก็ได้ไปให้กำลังใจตลาดต่างๆ ผู้ประกอบการค้าใน
ตลาดต่างๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ ถ้าเกิดเป็นไปได้มันจะมีกลุ่มประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกก็มี 
อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวการฉีดวัคซีนแบบไขว้ก็เลยไม่กล้าที่จะฉีดเลย เพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้ฝ่าย
บริหารได้เจาะลึกอยากให้ทาง อสม. ได้สอบถามในแต่ละบ้านซึ่งผมอยู่ในเทศบาลนครอุบลมานาน ผมไม่เคย
เห็น อสม.ไปที่บ้านผมเลย ไม่เคยไปถามว่าจะฉีดวัคซีนไหม ผมจึงได้สมัครหมอพร้อมเอาเองและได้ฉีดที่
กองบิน ๒๑ จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหาร และในอันดับแรกก็คือขอบคุณฝ่ายบริหาร
แทนประชาชน แต่อยากจะให้ทั่วถึงกว่านี้ เพราะว่าถ้าไม่มีโรคภัยแบบนี้ผมก็ไม่ห่วงนะครับ เพราะว่าโรคนี้
มันเป็นโรคที่มองไม่เห็น ไม่ได้เดินเข้ามาหาเหมือนกับคน ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มันครอบคลุม บ้านเมืองเรา
ถึงจะได้อยู่กันแบบปกติสุขครับ 
นางบัวหลวง       อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณท่านวิเศษค่ะ เรียนเชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตตอบเรื่องวัคซีน เมื่อวานนี้ทางฝ่ายผู้บริหารเราได้มีการประชุมประจำเดือนก็ได้มีการพูดถึง
เรื่องนี้ ด้วยความห่วงใยก็คือตอนนี้วัคซีนได้นำเข้ามาบ่อยๆ แต่ก่อนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการ 



 

 

๒๐ 
 
ฉีดวัคซีนไม่ถึง ๒๐% ตอนนี้จำนวนเปอร์เซ็นต์ของการได้รับวัคซีนเป็นประมาณ ๓๕ - ๔๐ % และคิดว่าจะดี
ขึ้นบ่อยๆ ส่วนในตัวเทศบาลนครของเราเอง ทุกคนมีกลุ่มเสี่ยงหมดตอนนี้ก็ให้นโยบายไปว่าเจ้าหน้าที่คน
ไหนไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเราจะไม่ให้เข้ามาทำงานในเทศบาลนคร เมื่อเช้าก็มีคนเข้าไปหาดิฉันที่บ้านว่า
เทศบาลไม่ให้เข้าทำงานเพราะไม่ฉีดยา จริงฯไม่ใช่นะคะ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน หรือท่านที่ป่วย อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงอยากให้ปรึกษา ผอ.วิสุทธิ์ เพ่ือปรึกษาว่าเราเหมาะกับวัคซีนตัวไหน อยากให้รับวัคซีนทุกๆคน   
เพ่ือความปลอดภัย เชื่อว่าสถานการณ์เรื่องการได้รับวัคซีน แล้วเชื้อโรคโควิดตัวนี้จะค่อยๆดีขึ้น ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนเชิญท่านรองคะ 
นายพงษ์ศักดิ์     มูลสาร    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตเพ่ิมเติมต่อจากท่านนายกฯครับ ตามที่ท่านนายกได้นำเรียนต่อที่ประชุม ขออนุญาตเรียน
แบบนี้ว่า ของเราเองนี้มีท่านนายกฯเป็นผู้อำนวยการควบคุมโรคในเขตเรา ซึ่งหน้าที่เราหลักๆก็คือการ
ป้องกันและควบคุม แต่เรื่องวัคซีนเราไม่มีอำนาจและเราไม่มีวัคซีน เป็นอำนาจของ ศบค. จังหวัดก็จะ
จัดสรรมาให้ตามอัตราส่วนมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ ไม่สามารถที่จะรองรับได้ทั่วถึง ในส่วนของการพบผู้ป่วย
แล้วคัดแยกเราก็มีศูนย์กักตัว ในส่วนของสาธารณสุขที่ได้ร่วม อสม. ก็คือเชิงรุกท่ีท่าน สท.วิเศษได้นำเรียนว่า
เราเข้าไปคัดคนออกมาเพียงแต่ว่าด้วยความต้องการของชาวบ้านที่ว่ามีรายชื่อฉีดวัคซีนแต่ไม่มีวัคซีน เราก็
เลยเป็นปัญหา แต่เมื่อสักครู่ท่านนายกฯได้ประสาน อบจ. เราก็สามารถถ่ายคนไปฉีดที่ อบจ. ได้ ๑ - ๒     
พันคน มันก็มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เพราะ อบจ. เองเขาก็ดูแลทั้งจังหวัด ซึ่งเราเองก็สามารถพัฒนาการ
ขึ้นได้เรื่อยๆ ก็อยากจะฝากพวกเรา โดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นผู้นำในชุมชน ในส่วนของพนักงาน        
ขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งฝากไปแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน ที่เราประชุมกันเมื่อวาน เพราะบางคนเขา     
ไม่มาทำงานเพราะว่าเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงวัคซีน หรืออาจจะกลัว หรืออาจ
เพราะความไม่พร้อมด้านสุขภาพการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของทุกกองฝ่าย ท่านต้องไปดูแล
และประสานสาธารณสุขมา วัคซีนเป็นเรื่องของสาธารณสุขที่จะหาวัคซีนให้ท่าน ให้ท่านไปหาคนมาฉีด     
แต่ถ้าตอบว่ากลัว ซึ่งตอบไม่ได้ ท่านต้องดูแลองค์กร ดูแลเพ่ือนร่วมงาน ท่านไม่ฉีดคนเดียวทำให้เพ่ือน
ร่วมงานกลัวไปทั้งเทศบาลและตอนนี้ห้องศึกษาก็ติดไปแล้ว ฉะนั้นท่านต้องดูแลองค์กร ดูแลเพ่ือน อย่าเห็น
แก่ตัวโดยการไม่ฉีดและทำให้ภูมิคุ้มกันส่วนรวมเสียหาย เพราะเราเป็นหน่วยควบคุมโรค ถ้าเราเป็น        
คลัสเตอร์ที่ต้นทาง จะเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากกับองค์กร ดังนั้นจะฝากไปยังทุกกองฝ่ายขอรายชื่อส่ง
ก่อนวันพุธหรือวันพฤหัสว่าลูกน้องของท่านไปฉีดหรือยัง ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะท่านรองและเป็นอย่างที่ท่านนายกและท่านรองพูดนะคะ ทางเทศบาลถือว่าโชคดีที่มีทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาช่วยเราอีกทางหนึ่ง ซึ่งทำให้ทางเทศบาลของเรานั้นได้รับวัคซีนเกือบครบทุก
ท่าน ทั้งวัคซีนซิโนแว็ค ซิโนฟาร์ม และแอสตร้าเซนเนก้า ตรงนี้ถือว่าประชาชนโชคดี /  ท่านใดจะอภิปราย
อีกไหม เชิญท่านณัฐวุฒิ ทองเถาว์ค่ะ 
นายณัฐวุฒิ      ทองเถาว์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว์  สมาชิกสภาเทศบาล            
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง 2  มีข้อสงสัยจากพ่ีน้องประชานชนเกี่ยวกับโครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดิน      
ที่อยู่ด้านข้างเทศบาลฯ ข้างโต้รุ่งและข้างโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีตรงข้ามตั้งซุ่นเส็ง จะมีตู้ควบคุมขนาด
ใหญ่ 2 ตู้ อยากจะเรียนถามท่านประธานสภาฯ ฝากไปยังฝั่งผู้บริหารว่า ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับ 
 



 

 

๒๑ 
 

ความปลอดภัยจึงอยากทราบว่าตู้ควบคุม จะตั้งตรงจุดนี้หรือมีการเคลื่อนย้ายได้หรือไม่อย่างไร อยากทราบ
คำตอบเพื่อที่จะนำไปบอกกับพ่ีน้องประชาชนครับ     
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชา ศรีสว่างค่ะ 
นายปรีชา  ศรีสว่าง        รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องตู้  2 ตัว ที่อยู่ข้างเทศบาล ข้างโต้รุ่ง 
เป็นตู้เก็บหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อก่อนอยู่บนเสาไฟ ทางผู้บริหารเห็นว่าไม่เหมาะสมเลยแจ้งให้การไฟฟ้าที่ทำ
โครงการนี้อยู่ย้ายทั้ง 2 ตู้ ตู้เล็กให้ไปอยู่บริเวณตลาดใหญ่ ตู้ใหญ่อนุญาตให้เอาเข้ามาในเขตรั้วเทศบาล     
นครอุบลฯครับ ส่วน 2โครงการที่การไฟฟ้าจะนำงบประมาณมาลงให้ประมาณหกสิบล้านบาท จะเริ่มช่วง
จากปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทางเทศบาลของเราก็ได้ให้กับทางการไฟฟ้าว่า 
สายไฟฟ้าให้เดินในแนวเขตทางเท้าไม่ให้ขุดถนนเหมือนเดิมและตู้หม้อแปลงไม่ตั้งบนดินให้ตั้งบนเสาไฟฟ้า
ส่วนจะตั้งแบบไหนนั้นทางการไฟฟ้าจะต้องตั้งรูปแบบมาให้ทางเทศบาลพิจารณาก่อนที่จะอนุญาต ในช่วงนี้
ทางการไฟฟ้ากำลังปรับปรุงโครงการอยู่ครับ ส่วนเรื่องอ่ืนๆเราจะขอดูโครงการเขาก่อนซึ่งทางการไฟฟ้า    
ไม่ทำตามรูปแบบนี้ทางเทศบาลก็จะไม่อนุญาตครับ ขอบคุณครับ   
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ สมาชิกท่านใดจะอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์  ค่ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์    ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ       
ทุกท่าน เมื่อสักครู่ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าลงดิน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในด้านของ
ฝาท่อ มีเสียงดังมาก ในช่วงของถนนพรหมเทพไปถึงวงเวียนน้ำพุ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอยากให้ประสานไป
ยังการไฟฟ้าให้แก้ไขในส่วนนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชา ศรีสว่าง ค่ะ 
นายปรีชา    ศรีสว่าง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
 ขออนุญาตท่านประธานครับ โครงการไฟฟ้าลงดินที่ผ่านมาโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ทางเทศบาลได้
ฝากไปทางการไฟฟ้าในส่วนของฝาบ่อพักมีเสียงดังด้วยครับ อีกเรื่องหนึ่งคือพ้ืนผิวคอนกรีตที่ทางการไฟฟ้า
ได้ทำเอาไว้ดูยังไม่มีความมั่นคงแข็งแรงมีหลายจุด หลายบ่อ  หลายสถานที่ที่เกิดความชำรุดเสียหาย ทาง
เทศบาลฝากไปทางด้านเจ้าของโครงการเพ่ือพิจารณาว่าในอนาคตจะเกิดความเสียหาย ซึ่งได้ฝากการไฟฟ้า
ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างเช่นบ่อสี่แยกโรงเรียนอนุบาลและสี่แยกพโลรังฤทธิ์ เกิดทรุดชำรุ ดเสียหาย 
เบื้องต้นทางเทศบาลต้องไปดำเนินการแก้ไข ส่วนการแก้ไขได้แจ้งไปทางการไฟฟ้าให้รีบดำเนินการแก้ไขแล้ว 
และต้องมีฝ่ายตรวจสอบ ประสานงานกับทางเทศบาลให้รีบทำการแก้ไขครับ  
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ เชิญท่านต้นข้าว ตังคโณบล ค่ะ 
นางสาวต้นข้าว  ตังคโณบล    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวต้นข้าว           
ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 
อยากจะขอให้ดูแลช่วงถนนแยกหลังโรงพักและแถวตัดกับร้านสุกี้พรเพชร ตรงนั้นจะเป็นสี่แยกเล็กๆ         
ไม่มีไฟกระพริบคะ่ อยากจะให้ลงไปดูหน่อยว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะติดไฟกระพริบ และก็อีกแยกหนึ่งคือ 



 

 

๒๒ 
 

แยกวัดสารพัฒนึกตัดกับหลังโรงพยาบาล สองแยกนี้จะมีรถชนกันบ่อยหรือเกือบจะชนกันก็มี ก็เกิ ด
อันตรายค่ะยังไงก็ฝากให้ลงไปดูหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ ทางดา้นผู้บริหารเชิญค่ะ 
นายปรีชา    ศรีสว่าง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ครับ บริเวณที่ว่าสี่แยกแรกคือถนน          
พิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนนครบาลตรงนั้นก็อันตรายอยู่ ทางเทศบาลก็จะรับไว้พิจารณาเพ่ือติดตั้งสัญญานไฟ 
อีกจุดหนึ่งก็เลยมาถึงแยกโรงพยาบาลถนนเทพโยธีตัดกับถนนพิชิตรังสรรค์ ครับ ตรงนี้ทางผู้บริหารจะรับไว้
ติดตั้งไฟจราจรครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ ตรงนี้จะมีตลาดเคลื่อนที่เนื่องจากชาวบ้านจะมาใช้บริการที่โรงพยาบาล เลยทำให้
การจราจรหลังโรงพยาบาลและหลังโรงพักตรงถนนเทพโยธีนั้นติดขัด การเดินทางต้องใช้การระมัดระวังด้วย
นะคะ เชิญท่านณัฐวุฒิ ทองเถาว์ ค่ะ 
นายณัฐวุฒิ      ทองเถาว์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง 2 ครับ ก็มีข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะให้ทางด้านผู้บริหารครับ ในช่วง 2 - 3 ปี    
ที่ผ่านมา ช่วงของผู้บริหารชุดก่อนและก็สภาฯชุดที่แล้วเรามีการอนุมัติใช้เงินไปมากมาย ซึ่งตอนนี้หลายงาน
จะครบเงินประกันเราจะเห็นว่าหลายซอย บางแยกได้มีการเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรจะเห็นได้ว่าสัญญาน  
ไฟจราจรบางอย่างที่เปลี่ยนใหม่ ตอนนี้นิดๆหน่อยๆเสียหายชำรุด ผมเคยอภิปรายไปแล้วครั้งหนึ่งครับใน
การประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับการซ่อมแซ่ม ผมได้สอบถามทางด้านเจ้าหน้าที่ของเราแล้วเหตุได้ไม่มี
การเรียกผู้รับจ้างมาซ่อม เพราะทางเจ้าหน้าที่เราเองไปซ่อมก็ใม่สามารถทำอะไรได้มากเพราะงานยังอยู่ใน
ประกัน ผมเลยสงสัยว่างานที่อยู่ในประกัน ทำไมไม่เรียกผู้รับจ้างมาซ่อมจึงขอฝากทางท่าประธานสภาฯ 
ส่งไปทางท่านผู้บริหารอยากจะเร่งตรวจสอบงานทุกๆตัว ที่กำลังจะใกล้ครบสัญญาที่เกิดจากการอนุมัติใช้
เงินสะสมที่ผ่านมา เพราะผมไม่อยากให้เป็นภาระ กับงบประมานของเทศบาลในโอกาสต่อไปที่ว่าจะมีการตั้ง
งบ เพราะจะได้ตั้งงบซ่อมอีก ทั้งๆที่เราสามารถเรียกเขามาซ่อมได้ มาดูแลบำรุงรักษาได้ก็อยากให้ทางด้าน
ผู้บริหารช่วยเน้นจุดนี้ด้วยครับ ให้เรียกผู้รับจ้างที่มีรับประกันงานมาซ่อมในสิ่งที่เสียหาย เราก็จะได้ไม่ต้อง
เสียงบประมาณมากมายครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชา ศรีสว่าง ค่ะ 
นายปรีชา     ศรีสว่าง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ เรื่องการซ่อมไฟสัญญาที่มีความผูกพันกันอยู่ทางเทศบาลก็จะมี
หนังสือแจ้งไปทางบริษัทครับ สำหรับสัญญานไฟจราจรนี้บางครั้งถ้าเป็นการซ่อมเล็กๆน้อยๆที่ไม่ ต้องเสีย
งบประมาณมากทางเทศบาลก็ไปดำเนินการแก้ไขให้ก่อนนะครับ ส่วนสี่แยกไหนหรือบริเวณใดที่ใช้
งบประมาณมากเราก็จะประสานทางผู้รับจ้างให้มาแก้ไขครับ ส่วนตัวที่ไปทำก่อนเพ่ือบริการประชาชนให้มี
ความปลอดภัยครับ ขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ เชิญท่านวิเศษ ค่ะ 
 



 

 

๒๓ 
 

นายวิเศษ  ปากหวาน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เคารพทุกท่านครับ 
บริเวณที่เป็นเกาะกลางถนนทุกที่ที่มีการปลูกต้นไม้ อยากให้มีการตกแต่ง ตัดหญ้า ให้สวยงาม โดยเฉพาะ
บริเวณถนนที่มาจากถนนชยางกูร และบริเวณหนึ่งห่างจากบ้านท่านประธานสภาฯมาประมาณ 100 เมตร 
มีรถชนเสาไฟฟ้าอยู่กลางเกาะมาประมาน 1 ปีแล้วยังไม่เห็นมีการเปลี่ยน จึงขอนำเรียนท่านผู้บริหารว่าเป็น
หน้าที่ของเราหรือไม่ เพราะเป็นเกาะกลางถนนที่มีเสาไฟฟ้าครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกๆ
ท่านที่รับเอาปัญหาของชาวบ้านมาบอกต่อให้กับทีมผู้บริหาร ทางทีมผู้บริหารและทางด้านเจ้าหน้าที่ส่วน
ราชการทุกๆส่วนพร้อมรับฟัง แล้วพร้อมปฎิบัติและแก้ไขทุกๆปัญหาให้กับพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน เพ่ือให้
ปัญหาถูกแก้ไขให้ดีที่สุด ให้เร็วที่สุด ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่รับปัญหาจากชาวบ้านมาให้เรา อยากจะรับ
ฟังปัญหาทุกๆเขต เพราะท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านลงพ้ืนที่และรับปัญหาต่างจากชาวบ้านมาโดยตรง       
ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตรงนี้พร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านวงศกรค่ะ 
นายวงศกร  บุญดาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวงศกร  บุญดาว สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านของผมอยู่แถวบ้านดู่นะครับ ส่วนมากก็จะใช้สถานที่
สวนสุขภาพบูรพานอก วันก่อนผมก็จะไปแต่ผมเห็นเขาล้อมผ้าสแลนก็เลยอยากทราบว่าล้อมไว้ ซ่อมแซม   
ใช่ไหมแล้วก็อยากเรียนถามว่าจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา      ศรีสว่าง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สวนบูรพานอกที่เราล้อมผ้าสแลนเอาไว้
เนื่องจากว่าเป็นบริเวณสนามกีฬา วัสดุที่ใช้ทำเป็นยาง ยางนวัตกรรม ในช่วงที่ก่อสร้างก็ให้บริษัทที่ผลิตนี้
โดยตรงมาทำการก่อสร้างนะครับและเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งเกิดการชำรุดเสียหายทางเทศบาลก็ได้แจ้ง
ให้บริษัทที่ก่อสร้างนี้มาทำข้อตกลงกับทางเทศบาลว่าในการซ่อมแซมนี้จะต้องรื้อออกหมดแล้วปูใหม่ในการ
ปูใหม่นี้ก็ต้องมีรับประกันว่าจะไม่เกิดการเสียหายขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ทางบริษัทเตรียมการพิจารณาซ่อม
บำรุง ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านสวนสาธารณะอยู่ในพ้ืนที่เขต 4        
ในแต่ละวันท่านนายกฯและกระผมไปดูบ่อยจะมีผู้มาใช้บริการก็ 100- 200 คนและปัญหาก็คือในเรื่องของ
ผิดวัตถุประสงค์เช่นเอาสเก็ตบอร์ดไปเล่นในสนามบาสก็ลอกร่อนเร็วอันนี้ก็ฝากว่าเพ่ือนสมาชิกที่อยู่ในใกล้ๆ
บ้านมาช่วยไปดูการไปดูการไปให้บริการให้คำแนะนำเพราะว่าตอนเย็นก็ไปช่วยดู ตัวท่านได้อยู่ในพื้นท่ี 



 

 

๒๔ 
 
เขตไหนท่านก็สามารถไปดูแลแทนฝ่ายบริหารได้ไปช่วยกันดูช่วยกันมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่การ
ให้บริการและควรจะปรับปรุงในพวกท่านทั้งหลายได้ช่วยคิดและนำเสนอมาที่ฝ่ายบริหารจะได้ไปดำเนินการ
ขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านจารึกค่ะ 
นายจารึก  หาพันนา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายจารึก  หาพันนา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต3 ก็ฝากผ่านไปยังท่านผู้บริหารว่าในเรื่องสวนสาธารณะห้วยม่วง
โดยเฉพาะสันเขื่อนทางด้านทิศตะวันออกเพ่ิงปูกระเบื้องเสร็จใหม่ๆแต่คิดว่าการถมดินการอัดดินไม่ได้เดี๋ยวนี้
เพ่ิงสร้างเสร็จทรุดแล้วฝากฝ่ายบริหารได้ดูแลกำกับด้วย ขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา      ศรีสว่าง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านบริเวณที่ท่าน สมาชิกเสนอมาเป็นการ
ก่อสร้างทาง ทางเดินทางเท้าเป็นปูตัวหนอนยกระดับขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นปูคืนอย่างเดิมและเนื่องจากว่า
โครงการดังกล่าวเมื่อยกระดับสูงขึ้นมาแล้วโครงการไม่ได้ทำเขื่อนกันดินเอาไว้ตรงนี้ทางเทศบาลก็เลย
ประสานกับทางผู้รับจ้างส่วนนอกเหนือจากแบบแปลนที่ทางเทศบาลต้องไปทำปรับปรุงก็จะทำส่วนกระเบื้อง
ปูตัวหนอนในตัวผู้รับจ้างก็ยินดีปูให้ใหม่ตอนนี้อยู่ในระหว่างประสานงานกับวิธีการดำเนินการ ขอบคุณครับ 
นางบวัหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่าน ดร.เจษฏา ค่ะ 
ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต3 เรื่องห้วยม่วงเพ่ิมเติมนิดหนึ่งเรื่องของแสงสว่างอยากทราบว่าจะถูก
ดำเนินการเพ่ิมเติมในลักษณะอย่างไรบ้าง พอไปถึงระยะหนึ่งเริ่มมืดไม่สามารถวนรอบได้แล้วผู้จะไปใช้
บริการไม่สามารถใช้ที่นี่ในช่วงที่มันดึกกว่าปกติและมีกลุ่มวัยรุ่นค่อนข้างเยอะ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา    ศรีสว่าง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านบริเวณดังกล่าวนี้ท่านนายกได้แจ้งมาว่า
มืดทางสำนักช่างก็เลยแก้ไขปัญหาชั่วคราวโดยใช้ ไฟโซล่าเซลล์ไปติดตั้งชั่วคราวส่วนโครงการถาวรนั้น ก็จะ
นำไปพิจารณากำหนดให้มันครอบคลุมครับ ปัจจุบันถ้ายังมีส่วนไหนที่มืดอยู่ทางสำนักช่างก็จะไปดำเนินการ
หาไฟโซล่าเซลล์มาดำเนินการครับ  
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านพงศ์พิชญ์ค่ะ 
นายพงศ์พิชญ์  มูลสาร   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายพงศ์พิชญ์  มูลสาร  สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต 4 ผมขอข้ามเขตนิดหนึ่งคือซอยชาญบางจุดที่เป็นซอยเล็กที่แบบที่ไม่ใช่
ซอยหลัก ตัวซอยเล็กบางซอยจะสว่างต้นซอยแต่ว่าพอเข้าไปลึกนั่นแหละทั้งท่ีมีบ้านคนอยู่มีผู้อยู่อาศัยแต่ว่า 



 

 

๒๕ 
 
แทบไม่มีแสงไฟอย่างเช่นมันจะมีอยู่หนึ่งซอยผมจำชื่อไม่ได้ แต่ว่ามันจะเป็นซอยที่ติดด้านหน้าว่าหอพัก
ร่มเย็นก็คือตรงนั้นบางจุดยังมืดทั้งที่เป็นจุดที่เป็นหอพักนักศึกษาและเป็นแถวซอยนาควายผมไม่รู้นะว่า
ตอนนี้ดำเนินการแก้ไขหรือยังตรงซอยข้างวัดนาควายคืออยากให้แก้ไขช่วงถนน อยากจะให้แก้ตรงนั้นคือ
แบบเหมือนมันเป็นบางจุดมันเป็นหลุมแล้วเหมือนเขาเอากองหินไปถมใส่แล้วมันก่อให้เกิดความเสียหายกับ
รถจักรยานยนต์ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา      ศรีสว่าง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บริเวณข้างวัดนาควายมีโครงการอยู่ใน
ปีงบประมาณ 2565 ในเบื้องตนจะทำจากซอยสุขาสงเคราะห์  ๑๑ ช่วงถนนสุขาสงเคราะห์  – 
สวนสาธารณะหนองฮาง เป็นถนนคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ส่วนช่วงต่อไปจนถึงซอยชยางกูร 40 ก็จะ
อยู่ในระหว่างการที่โครงการว่าบริเวณน้ำแถวนั้นจะระบายไปอย่างไร ซ่ึงเป็นโครงการใหญ่ที่กำลังดำเนินการ
อยู่ ขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกนำเสนอตอนนี้เข้า
งบประมาณแล้วงบประมาณ 2564 ช่วงถนนสุขาสงเคราะห์ – สวนสาธารณะหนองฮาง ทางกว้าง 4 เมตร
ยาว 554 เมตร พ้ืนที่ 280,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณ 3,660,000 บาท อันนี้เข้าไปใช้เงินสะสมก็
ฝากท่านสมาชิกเขต 1 ทุกท่านช่วยสามารถประชาสัมพันธ์กับพ่ีน้องประชาชนในแถวนั้นได้ว่าเทศบาลเอง
ไม่ได้นิ่งนอนใจและตั้งงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนหรือว่าใช้งบประมาณมาก
พอสมควร ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส่วนในเรื่องของไฟฟ้าและแสงสว่าง
ดิฉันก็เจอกับตัวลงพ้ืนที่แล้วก็บางเส้นหลายๆเส้นยังมีความสว่างไม่เพียงพอ ก็คือตอนนี้ทางเราได้จัดตั้งทีม
เฉพาะกิจในการลงพ้ืนที่เข้าเวรตรวจดูตามถนนหนทางต่าง ๆ เส้นไหนที่ไฟดับกี่หลอดแล้วก็จะแจ้งทางช่าง
ไฟที่เข้าเวรเหมือนกันในการออกไปจัดการแก้ปัญหาได้เลย และอยากให้ทุกท่านสบายใจแล้วก็มีท่านไหนก็
สามารถแจ้งเข้ามาได้ในเรื่องของหลอดไฟตรงไหนเสียหรือดับหรือมืดดูแล้วน่ากลัวไม่ปลอดภัยแจ้งเข้ามาได้
ขอบคุณค่ะ  
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านพชร ค่ะ 
นายพชร   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายพชร  โหตระไวศยะ   
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต 2 ขออนุญาตอธิบายต่อจากท่านพงศ์พิชญ์  มูลสาร ก็คือบริเวณท่ี
ท่านพูดถึงคือซอยชยางกูร 2.1 ซึ่งซอยชยางกูร 2.1 ซอยนี้จะเป็นไฟส่องสว่างที่เป็นชุดใหม่เป็นไฟแอลอีดี 
 



 

 

๒๖ 
 

หมดแล้วแต่ว่าในบริเวณที่เป็นซอยแยกย่อยเข้าไปซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักของพ่ีน้องประชาชนเหมือนกัน
คือซอยแยกย่อยเข้าไปจะมีเยอะมากแล้วก็เป็นบริเวณชุมชนที่มีบ้านคนอยู่เยอะแล้วก็มีหอพักด้วยคือส่วน 
ใหญ่จะยังไม่มีไฟส่องสว่าง หรือถ้ามีแล้วจะเป็นหลอดแบบเก่าซึ่งมันเสียแล้ว แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ขอฝากเรื่อง
ถังขยะในซอยที่ส่วนใหญ่จะแตกเสียหายแล้วก็ได้รับการร้องเรียนว่ามันส่งกลิ่นเหม็นเพราะว่าขยะที่เป็นของ
เหลวไหลออกมานองบนพื้นถนนขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ขอบคุณค่ะ โดยเฉพาะถนนที่เราได้รับการบริหารงานของท่านนายกฯในการทำถนนและคลอง       
คือข้างวัดบ้านนาควายก็นำเรียนนมัสการท่านเจ้าอาวาสแล้วว่าเราจะทำถนนและคลองตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
นะคะ เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือดิฉันได้รับฟังปัญหาจากทาง
ชาวบ้านมาว่าตรงหัวมุมโค้งทางเข้านี้ เราจะทำเป็นโค้งให้ได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นจึงอยากฝากนำเรียน          
ท่านเจ้าอาวาสว่าเราจะสามารถทำตรงนี้ได้หรือไม่ค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ เชิญท่านพงศ์พิชญ์ค่ะ 
นายพงศ์พิชญ์  มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพงศ์พิชญ์  มูลสาร  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขออนุญาตนำเรียน ๒ เรื่องครับ เรื่องแรก คือผมไม่
มั่นใจว่าการติดต่อประสานงานของ อสม. กับสาธารณสุขของแต่ละท้องที่นั้นดำเนินการอย่างไร แต่ว่า     
อสม. หลายท่านได้ฝากคำถามมาคือเวลาที่จะไปติดต่อประสานเครื่องมือการแพทย์อย่างเช่น ถังออกซิเจน   
บางทีไปที่ศูนย์แล้วไม่มีคนอยู่จึงติดต่อยาก และเรื่องที่สอง คือผมไม่มั่นใจว่าตรงหมู่บ้านริมธาร ตรงคลอง
กลางหมู่บ้านมันเป็นของนิติบุคคลหรือของเทศบาล เพราะคลองกลางหมู่บ้านมันเกิดการทรุดตัว ผมจึงอยาก
ทราบว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเทศบาลหรือไม่ ถ้าใช่เราพอจะช่วยเหลืออะไรได้หรือไม่ กราบขอบพระคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองฯพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์  มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องการประสานงานระหว่าง
ศูนย์กับ อสม. ก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้อาจจะติดขัดเล็กน้อยเพราะอยู่ในช่วงที่เราปรับกระบวนการทำงาน
ทั้งหมด ส่วนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นั้นพร้อม สามารถประสานงานได้ทุกศูนย์ ถ้าเป็นประโยชน์             
กับประชาชนเรายินดีรับใช้ บางทีประชาชนที่มีการเจ็บป่วยที่อาการไม่รุนแรงก็สามารถไปที่ศูนย์สาธารณสุข   
เราได้ การรักษาเบื้องต้นเราทำได้ เรามีพยาบาลที่มีความชำนาญการ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้ ในส่วนของการนำส่งเช่นผู้ป่วยในชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล สามารถแจ้งมาได้ที่รถฉุกเฉิน     
ของเราได้เลย ในรถมีอุปกรณ์การช่วยชีวิตเพียบพร้อม เดี๋ยวทางเทศบาลจะประสานงานเรื่องเบอร์โทรศัพท์
แต่ละศูนย์ ผู้รับผิดชอบแต่ละศูนย์เดี๋ยวผมให้ท่านผู้อำนวยการกองสาธารณ สุขดำเนินการมอบให้            
ท่านสมาชิกทุกท่านครับ สามารถใช้บริการรถฉุกเฉินได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านศักดิ์ปภณค่ะ 
 



 

 

๒๗ 
 
นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ พอดีพูดถึงเรื่องสาธารณสุขผมจึงนึกได้ว่าเดิมทีใน
ชุมชนของวัดป่าแสนอุดมมันมีศูนย์สาธารณสุขท่ีตั้งอยู่ต้นห้วยม่วงทางด้าน ม.ราชภัฏ ซึ่งตอนนี้น่าจะย้ายไป
อยู่ข้างในวัดป่าแสนอุดม ตามที่ผมได้ไปดูประชาชนที่ไปใช้บริการนั้น ศูนย์สาธารณสุขที่ตั้งอยู่ที่ศาลาวัดมัน
เป็นบริการที่หลายสมาคมไปอยู่ตรงนั้น ก็คือมีสมาคมฌาปนกิจ ชมรมผู้สูงอายุและอะไรต่างๆที่ไปใช้บริการ
ร่วมกัน ผมว่ามันไม่เป็นเอกเทศ เดิมทีที่ตั้งอยู่ที่ห้วยม่วงก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าอยากมาอยู่ใน
วัด แต่เท่าที่ผมดูแล้วมันดูไม่สง่างามครับ ถ้าเอาไว้ที่เดิมนั้นประชาชนในชุมชนวัดป่าแสนอุดมมันต้องไปกลับ
รถที่วงเวียนหอนาฬิกา ตามที่ผมได้ไปเดินดูและประชาชนอีกส่วนหนึ่งอยากได้ศูนย์สาธารณสุขมาอยู่ท้าย
ห้วยม่วงตรงแถวห้องน้ำที่อยู่ทางประมงจังหวัด ตรงนี้ผมว่ามันเป็นส่วนที่คนผ่านไปผ่านมาสามารถใช้บริการ
ได้สะดวกยิ่งขึ้น มันอาจจะเป็นโครงการใหญ่ ถ้ามีงบประมาณก็อยากเสนอไว้ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ย้ายมา
อยู่ตรงแถวห้วยม่วงเพื่อความสะดวกขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เขิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา   ศรีสว่าง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ทางคณะผู้บริหารก็มีแนวคิดที่
จะทำอยู่แล้วครับ ก็มีแนวคิดว่าจะมาสร้างตรงแถวบริเวณที่ท่านสมาชิกได้ว่าไว้ครับ ส่วนงบประมาณหรือ
วิธีการดำเนินการกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่ว่าจะได้งบฯปีไหนหรือว่าจะนำเข้างบประมาณปีไหน 
ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านศักดิ์ปภณค่ะ 
นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ปภณ          
ภูขามคม  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ตรงถนนแจ้งสนิทที่เราไปทำความสะอาด
ห้วยม่วงนั้นก็ได้รับเสียงชมเชยจากชุมชน ตอนนี้ผักตบที่อยู่ตรงคลองที่ติดกับ ศ.อ.ศ.อ. ถนนแจ้งสนิทนั้นเริ่ม
มีเยอะขึ้นจึงอยากฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารช่วยดำเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา   ศรีสว่าง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการลอกผักตบบริเวณ
ห้วยม่วงทางเทศบาลได้หยุดไว้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเริ่มจากถนนชยางกูร  
บริเวณหน้าอีซูซุมาลงห้วยม่วง ซึ่งพอหมดฝนทางผู้รับจ้างก็จะสูบน้ำบริเวณดังกล่าวนี้ให้มันแห้งเพ่ือก่อสร้าง 
ทางเทศบาลก็จะถือโอกาสตรงนั้นใช้รถขุดตักของเราไปดำเนินการครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ เมื่อไม่มีดิฉันก็ขอฝากเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมด้วยนะคะ เนื่องจาก
ช่วงนี้ เป็นช่วงหน้าฝนก็อยากให้ท่านสมาชิกช่วยเป็นหูเป็นตาในการดูแลพ่ีน้องประชาชนด้วย และ
ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารที่ได้ทำการช่วยเหลือชาวบ้านเกี่ยวกับการระบายน้ำค่ะ เมื่อไม่มีอะไรแล้วก ็
 



 

 

๒๘ 
 
ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯท่านที่ปรึกษา
นายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
 

***ปิดประชุมเวลา 16.00 น.**** 
 

 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมัยสามัญ  สมัยสมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒ (ขยายเวลา) 
วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

********************* 
ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่อง     ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
   พ.ศ.๒๕๖๔ (ขยายเวลา) วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ทีป่ระชมุมีมติรบัรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  “ญตัติ” ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการใช้ 
                                  ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี    
                                  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักปลัดเทศบาล) 
   ทีป่ระชมุมีมติเห็นชอบ 
 ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ กรณยีังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
          ในเทศบัญญัติในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักปลัดเทศบาล) 
   ทีป่ระชมุมีมติอนุมัติให้กันเงิน 
 ๔.๓ “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
          ในเทศบัญญัติในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔                              
             (เสนอโดยนายกเทศมนตรนีครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
   ทีป่ระชมุมีมติอนุมัติให้กันเงิน 
 ๔.๔ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมบริเวณ       
                                    ลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                                    (สำนักช่าง) 
    ทีป่ระชมุมีมติอนุมัติใหใช้เงินสะสม  
 
 



 

 

๒๙ 
 

 ๔.๕   “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   
                                     วาระสอง  ขั้นแปรญัตติ   
      วาระสาม  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕  
                                     หรือไม่ 
                                    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
                                     ทีป่ระชมุมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                                    พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 

 
 

(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                    (นายเจษฎา  ชังอิน) 
                          รองปลดัเทศบาล  ปฏิบัติราชการแทน 
                              ปลดัเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

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

 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
   (นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา)                           (นางสาวนงนุช   จิรันตกาล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
   (นางสาวช่อผกา  โชควิวัฒนวนิช)                             (นายพิทักษ์พล   ตันติสกล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
         (นางสาววิรงรอง  วิทยะ)                                  (นายพชร    โหตระไวศยะ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 



 

 

๓๐ 
 
 

 
                           (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (นางสาวอริสรา   โชคววิัฒนวนิช) 
                            สมาชกิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุม

สภาเทศบาล ..................................................................................................................... ........................ 
 
 
 
 
 

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


