
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   

วันศุกร์ที ่ ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผู้มาประชุม 
     ๑. นางบัวหลวง   อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     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. นายอัมพล ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๙. นายพศิาล ดีพร้อม  หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๐. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๑. นายนพคุณ เดชเสน  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
๑๒. นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์  ผู้อำนวยการส่วนการโยธา 
๑๓.   นางสมลักษณ ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๔.   นายวิสุทธิ ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๕.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๖.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๗.   นางชญาดา บุญประสพ แทนผู้อำนวยสถานศึกษาการโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

๑๘.   นางวนิดา ปัตเสน แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๙.   นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

๒๐.   นางสุภาภรณ์ บรรเรืองทอง แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ชุมชนก้านเหลอืง 

๒๑.   นายสุรศักดิ์ โตอ่ิม แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๒.   นางสุปราณ ี ชูเกาะ พนักงานบัญชี 
๒๓.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๔.   นายอนุชิต   อัปกาญจน ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
   พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  (ขยายเวลา) วันอังคารที ่๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  “ญัตติ” ขอความเห็นชอบในการขอย้ายอาคารสถานธนานุบาลเทศบาล 
                                    นครอุบลราชธานี ๑ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                    (สถานธนานุบาล ๑) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

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



 

 

๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีค่ะท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกฯท่านเลขาและท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี          
และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี          
พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ดิฉันขอดำเนินการตามระเบียบวาระ / เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
อ่านประกาศค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ตามที่  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล          
สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม    
พ.ศ.๒๕๖๔  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน นั้น 
 

 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาล                 
นครอุบลราชธานี  ได้นัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ 
๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(นางบัวหลวง   อาษาพล) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ / ไม่มีค่ะ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี  
   พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒ (ขยายเวลา) วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
  

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบ าลนครอุบลราชธานี         

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564  ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.2564      
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขคำพูดหรือขอ้ความใดเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง  
                     ประจำปีพ.ศ.2564  ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.2564   
                     โปรดยกมือขึน้ / สมาชิกยกมือ  23 ท่าน  



 

 

๔ 
 

 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง  
                     ประจำปี พ.ศ.2564  ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.2564  
                     โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-   สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ                      
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ / เชิญท่านรองธรธรรม์ค่ะ  
นายธรธรรม์     ชินโกมุท     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอนำเรียนสถานการณ์น้ำเอ่อล้น      
ที่มีผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน ๑๓ ชุมชน แต่จังหวัดประกาศภัยให้เรา
จำนวน๖ ชุมชน ขณะนี้เราได้ติดตามอยู่ว่าให้มีการประกาศภัยให้ครบ จำนวนครัวเรือน 392 ครอบครัว 
จำนวน ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าคน และยังมีการแจ้งเพ่ิมอีก ตอนนี้เราให้
กองสวัสดิการสังคมส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดจากสาเหตุใดจึงมีการแจ้งเพ่ิมเติมขึ้นอยู่
ประปราย  เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะเงินที่จะเยียวยาก็คือเงินงบประมาณของ
แผ่นดิน ระดับน้ำทางชลประทานยืนยันว่า ณ ปีพ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับน้ำจะสูงสุด
แล้ว ตอนนี้เหลืออีก ๑๐ เซนติเมตร ก็จะเท่าวันที่ ๖ ตุลาคม หลังจากนั้นน้ำก็จะทรงตัวไปเรื่อย ๆ ในเรื่อง
การดูแลพ่ีน้องประชาชน เราก็จะทำข้าวกล่องแจกเที่ยง – เย็น เพ่ือดูแลกันไปเรื่อย ๆเพราะพ่ีน้องที่ได้รับ
ความเดือดร้อนยังอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิง ก็ขอกราบเรียนทางสภาฯว่าทางฝ่ายบริหารก็ยังคงดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย คาดว่าน่าจะอีก ๑ เดือน ถึงจะเข้าสภาวะ
ปกติคอืทกุคนกลับไปสู่ภูมิลำเนาของตนเองได้ ก็ขอนำเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลร่วมกัน อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีหนังสือ
จากจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งมาว่าขอเชิญร่วมโครงการผู้ว่าฯพาเข้าวัดทุกวันธรรมสวนะประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ เราจะไปร่วมทำบุญทุกวันพระใหญ่ วนเวียนสับเปลี่ยนอยู่ในวัดของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ในส่วนที่เทศบาลฯเรารับผิดชอบก็คือทางเทศบาลฯต้องไปร่วมทุกครั้ง   
โดยการเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ใกลว้ัดเข้าร่วมทำบุญสมาชิกสภาฯและบุคลากรของเทศบาลทุกคน ถ้าเราไปแล้ว
ก็จะเกิดความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนและเทศบาลฯว่าไปด้วยกันเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนรายละเอียดผมจะให้สำนักการศึกษาแจ้งให้ทราบต่อไปครับ ขอบคณุครับ 
นางบัวหลวง        อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านนายกฯค่ะ 
 

ที่ประชุม 
           มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 
ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.2564 

 



 

 

๕ 
 

นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนท่านประธานสภาที่เคาพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อสักครู่นี้ ท่านรองธรธรรม์ได้พูด

ถึงสถานการณ์น้ำท่วมของเทศบาลนครอุบลราชธานีของเรา ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีของเราเบื้องต้น   
ได้ทำข้าวกล่องให้กับพ่ีน้องที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา จนถึง
ปัจจุบันประมาณเดือนกว่า และมีการทำถุงยังชีพลงให้กับพ่ีน้อง 1 ครั้ง เพ่ือเยียวยา ทางผู้บริหารก็
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สำนัก กอง ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณสมาชิก
สภาฯทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการไปให้กำลังใจ พร้อมของสนับสนุนต่างๆให้แก่ทางโรงครัว
พระราชทานของเรา ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราก็จะทำข้าวกล่องลงให้พ่ีน้องจนกว่าสถานการณ์
จะดีข้ึน ขอบคุณค่ะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  “ญัตติ” ขอความเห็นชอบในการขอย้ายอาคารสถานธนานุบาลเทศบาล 
                                  นครอุบลราชธานี ๑ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                  (สถานธนานุบาล ๑) 

 
นางบัวหลวง       อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณท่านนายกฯค่ะ ที่ช่วยดูแลประชาชนที่เดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวบ้าน ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบในการขอย้ายอาคารสถานธนานุบาลเทศบาล
นครอุบลราชธานี 1 เรียนเชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความ
จำเป็นต้องขอความเห็นชอบย้ายอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 1 เลขที่ 91 
ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังอาคารสถานธนานุบาลเทศบาล           
นครอุบลราชธานี 1 แห่งใหม่ ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี พ้ืนที่ภายในบริเวณ   
ตลาดใหญ่ อาคารเลขที่ 1/6 - 1/8 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี          
เนื่องด้วยอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 หลังเดิม ก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2507 
สภาพอาคารเก่าชำรุด ไปตามสภาพการใช้งาน ซึ่งอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ และเป็นอันตรายต่อ
ทรัพย์สินของประชาชน และทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น และปลอดภัยในทรัพย์สิน
ต่างๆ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงอาคารพาณิชย์ของเทศบาล เป็น
อาคารสำนักงานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 พ้ืนที่ภายในบริเวณตลาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น กว้าง 12.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 432     
ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ (ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลนครอุบลราชธานี) โดยตั้ง
งบประมาณไว้จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 (รวมทั้งที่
แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ถึง พ.ศ.2534) มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการควบคุมโรงรั บจำนำ ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมการปกครอง 
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ เป็นกรรมการ และหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และมาตรา 6 (3) คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำนาจและหน้าที่ พิจารณาคำขออนุญาต 



 

 

๖ 
 

ต้ังโรงรับจำนำ หรือคำขอย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำ จึงขอเสนอญัตติขอย้ายอาคารสถานธนานุบาลเทศบาล
นครอุบลราชธานี 1 ต่อสภาเทศบาล จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่องการย้ายสถานธนานุบาลหรือโรงจำนำ ซึ่งโรงรับจำนำจะอยู่ทางด้าน
ทิศตะวันออกของเทศบาลของเรา ซึ่งเราจะย้ายไปอยู่ที่ตลาดใหญ่และจะทำให้การบริหารงานโดยเฉพาะ
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการจะสะดวกข้ึนเพราะติดกับตลาด เชิญท่านณัฐวุฒิค่ะ 
นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์  สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 2 อยากทราบ
ว่าเมื่อเราจะย้ายโรงจำนำไปที่ตลาดใหญ่แล้วอาคารตัวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปไหม
ครับ อยากทราบเหตุผลตรงนี้ด้วยครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ อาคารหลังเก่าของโรงรับจำนำ จริงๆที่
ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเทศบาลฯ แต่เรายังมีข้อตกลงที่ไม่สิ้นสุดอยู่กับกรมธนารักษ์ และมีการวางบิลย้อนหลังไป
ประมาณ 20 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงอยู่พอสมควร ด้วยเหตุผลนี้ เป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องดำเนินการ      
กันต่อไป ส่วนอาคารหลังนี้เราไม่แน่ใจว่าจะปล่อยหรือทุบทิ้งไปก่อนค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านเลขาฯ ค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายอัมพล  ทองพุ ในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ซึ่งการที่เราจะขอย้ายสถานธนานุบาลจากที่เดิม ไปที่ตลาดใหญ่เมื่ อการจัดทำเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 เราได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ สามล้านบาท แต่สถานธนานุบาลเดิม 
ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 ปี เป็นปีที่ผมเกิดพอดี ผมเคยขึ้นไปข้างบนปรากฎว่ามีปลวกข้ึนเต็ม ไม้อัดจะ
หล่นลงมาหมดแล้ว สภาพต่างๆ มันใช้การแทบไม่ได้เลย โดยเฉพาะด้านหน้าที่มีป้ายสถานธนานุบาล ไม่มี
การซ่อมแซม และที่สำคัญก็คือในตอนนี้คือทางธนารักษ์พ้ืนที่อ้างว่าเป็นพ้ืนที่ของธนารักษ์เขาจะเก็บภาษี
ย้อนหลังซึ่งไม่เคยชำระมาก่อน อยู่ ๆวันดีคืนดีจะมาขอเก็บจำนวนหลายล้านบาท ตอนแรกแจ้งมาทั้งหมด 
สิบเอ็ดล้านบาท แต่ไปให้คำนวณราคาค่าเช่าใหม่ เฉพาะพ้ืนที่ที่ เป็นสถานธนานุบาลจริงๆ เพราะพ้ืนที่
ทั้งหมดแต่ก่อนมันเป็นของธนารักษ์พ้ืนที่ แต่ช่วงหนึ่งมันมีการแบ่งซื้อขายทำสัญญากันไว้ว่าจะมีการซื้อขาย 
ผมดูในข้อมูลเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน หาหลักฐานไม่มี สรุปแล้วไม่รู้ว่าเป็นที่ของ
เราหรือเป็นที่ของธนารักษ์ แต่ธนารักษ์ก็อ้างว่ายังเป็นของเขาอยู่ เพราะจ่ายเงินยังไม่หมด ผู้บริหารก็เลย
เป็นแนวคิดว่าหนึ่งอาคารมันเก่าแล้ว สองถ้าเราย้ายไปอยู่ที่ ใหม่แล้วอาคารก็จะดีขึ้นมีมาตรฐานขึ้น       
ความปลอดภัยก็จะดีขึ้น อาคารหลังเก่าถ้าย้ายไปแล้วมันก็คงเป็นของธนารักษ์ เราก็ให้เขาไปเพราะมันใช้
อะไรไม่ได้แล้ว ถ้าเขาให้ทุบเราก็ทุบ ผมดูแล้วซ่อมแซมก็แทบจะไม่ได้แล้ว ผมเคยเห็นเขาซ่อมไปแล้วครั้ง
หนึ่งช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่ แต่ก็ใช้การไม่ได้ดีหรอกเพราะปลวกมันกินหมดแล้ว และที่สำคัญทำไมต้องนำมาเข้า
ขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ จากที่ได้สอบถามกับผู้จัดการกับทางเจ้าหน้าที่ที่ประสานกับทาง จ.ส.ท. 
(สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ก็แจ้งมาว่าในการที่เราจะ 

 



 

 

๗ 
 
ย้ายขั้นตอนต่างๆมันก็เหมือนการตั้งใหม่ ซึ่งมันจะต้องผ่านความเห็นชอบของทางสภาก่อนและมีการตั้ งงบ
เพ่ือนำข้อมูลทั้งหมดนี้เสนอไปที่จังหวัด จังหวัดก็จะส่งเรื่องไปที่ จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการ
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพ่ือให้ความเห็นชอบอีกทีหนึ่ง เราจะทำเองโดยพลการ
ไม่ได้ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดก็เลยนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาแห่งนี้ครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ มีท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมค่ะ ในเอกสารที่ทางสภาฯส่งให้กับท่านสมาชิก
ทุกท่าน ในข้อมูลรายละเอียดของการจัดตั้งสถานธนานุบาล ซึ่งอยู่ในหน้าสุดท้ายของเอกสารที่ส่งให้        
ซึ่งเป็นข้อมูลต่างๆ ที่ท่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล / ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ดิฉัน  
ขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการขอย้ายอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ 
      โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในการขอย้ายอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ 

โปรดยกมือ/ ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
-   สมาชิกท่านใดงดออกเสียง/ไม่มี 

 
  
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ  
 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกค่ะ เชิญท่านณัฐพัฒน์ค่ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์    ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ได้ลงไปทำงานในชุมชน 
หลายชุมชน สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมีในชุมชนที่ยังขาดและยังที่ต้องปรับปรุงอยู่ก็คือหอกระจายเสียงสำหรับ
ชุมชนครับ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบข่าวสาร ก็จะมี
หลายชุมชนที่ยังไม่มีหอกระจายเสียง แต่บางชุมชนก็มีแล้วแต่ไม่สามารถใช้การได้ดี จึงอยากขอให้พิจารณา
ปรับปรุงในเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ มีท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมค่ะ เชิญท่านรองธรธรรม์ค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองธรธรรม์ ค่ะ 
นายธรธรรม์     ชินโกมุท      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 เรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติครับ กระผมขออนุญาต           
ท่านประธานสภาฯมีวาระอ่ืนๆที่จำเป็น แล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะกราบเรียนให้ทางสภาฯ     

ที่ประชุม   
-  มีมตเิห็นชอบในการขอย้ายอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1  



 

 

๘ 
 
แห่งนี้ได้รับทราบร่วมกัน คือในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ซึ่งจะต้องดูแลด้านศาสนาวัฒนธรรมแล้ว        
เท่าที่ติดตามและศึกษาข้อมูล คืองานประเพณีต่างๆที่เทศบาลฯได้ทำ ก็มีงานวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์    
งานแห่เทียนเข้าพรรษา ไหลเรือไฟ ออกพรรษา ที่เห็นเป็นหลักแล้วก็ทำมาหลายๆ ปีทั้ง ๆที่ในลักษณะ
วัฒนธรรมประเพณีของภาคอีสาน คำว่า “ฮีต 12 คลอง 14” มันเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษา เป็นเรื่องที่ดี      
เป็นเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่ดีงาม ทางฝ่ายบริหารเราจะเริ่มว่าปีนี้ เราจะเอาเรื่องของประเพณีกฐินด้วยเราจะ    
สืบสานประเพณีต่อยอดให้มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของงานบุญกฐิน คืองานบุญกฐินที่จะทำ
ภายหลังวันออกพรรษา 1 เดือน หนึ่งปีทำได้ หนึ่งครั้ง วัดหนึ่งทำได้ครั้งเดียว ไม่เหมือนผ้าป่าอาจจะทำได้
ทั้งปี แต่กฐินที่วัดทำได้ครั้งเดียว ในหนึ่งปีก็ทำได้แค่ 30 วันภายหลังการออกพรรษาเราก็เริ่ม ทีนี้ก็ดูแล้วว่า
วัดที่ไม่มีการปักกฐินเทศบาลฯคิดว่าเราจะเริ่มต้นสร้างประเพณีในการทำบุญทอดกฐินด้วยส่งเสริมให้          
ในชุมชนของเราแล้วเรามี 26 วัดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3 วัดเราไปยุ่งเขาไม่ได้ เพราะเป็น      
พระอารามหลวง คือวัดป่าใหญ่ วัดสุปัฏ กับวัดศรีอุบลฯ เหลือ 23 วัด บางวัดก็มีคนปกติแล้ว บางวัดก็ญาติ
โยมไปทำ แต่บางวัดก็ไม่มี ปีนี้พอดีทางวัดของเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระเทพวราจารย์ วัดมณี      
วนารามวัดป่าน้อย ไม่มีคนปักกฐินเราก็เลยจะเริ่มที่นี่ การเริ่มก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันอย่างจริงจัง 
เพราะว่าเป็นกฐินของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ใช่กฐินของฝ่ายบริหารเท่านั้น เป็นกฐินของเราทั้งหมด
ของพ่ีน้องด้วยพ่ีน้องชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ว่าในหนึ่งปีร่วมกันทำบุญครั้งหนึ่ง      
เป็นบุญกฐิน เป็นบุญใหญ่แล้วก็คิดว่าจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้สึกร่วมกันในจุดนี้  วันนี้ก็เลยขออนุญาต
ประกาศว่าเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่านต้องช่วยกันเป็นเจ้าภาพอย่างเต็มภาคภูมิ  ไม่ใช่แค่ทำบุญใส่ซอง     
ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดบอกว่ากฐินนี่เป็นเรื่องของโยมไม่ใช่เรื่องของพระ พระไปบอกไม่ไดน้ะว่าโยมต้องมา
ทอดกฐินวัดอาตมาบอกไม่ได้เด็ดขาด เพราะกฐินจะไม่เป็นกฐิน ฉะนั้นก็อยากให้ท่านปีนี้เป็นปีแรก และ      
ปตี่อไป เทศบาลฯควรจะไปวัดไหนบ้าง วัดไหนยังไม่มีใครปักกฐิน สำหรับปีนี้ กำหนดวันที่ 10  พฤศจิกายน 
เราจะเฉลิมฉลองมีการนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ เริ่มเวลา 15:00 น โอกาสเป็นการทำบุญให้กับ
เทศบาลเราด้วย และผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ และประกอบกับอาคารของเราที่ได้ใช้ประโยชน์   
จากอาคารหลังนี้มานาน และที่อาจจะทำผิดพลาดไปบ้างทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ถือโอกาสทำบุญทำทานด้วย
จะประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทุกห้อง ก็อยากจะให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ได้มีส่วนร่วมมาร่วมงาน และ   
เชิญชวนชุมชนต่างๆมาร่วมกันทำบุญ จะได้เกิดความภาคภูมิใจว่าเราได้ทำบุญร่วมกัน ก็คืองานกฐินประจำปี 
2564 ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ทอด ณ วัดมณีวนารามวันที่ 10 พฤศจิกายน เจริญพระพุทธมนต์
ฉลององค์กฐินวันที่ 11 พฤศจิกายน ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะมีการแห่ฟ้อนรำไปด้วย แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดี
เราก็จะเดินจากเทศบาลฯไปตามถนนนครบาลเลี้ยวขวาที่ถนนพโลรังฤทธิ์เลี้ยวซ้ายที่ถนนหลวงเข้าประตูวัด
ด้านทิศตะวันออกแห่รอบโบสถ์ 3 รอบ แล้วก็ถวายกฐินอันนี้  คือกำหนดการคร่าวๆที่อยากจะเชิญชวน     
ขอความร่วมมือเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านด้วย ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้น
เพียงเท่านี้ งานท้าวคำผงงานตรงกัน แต่เริ่มงานเช้าวันที่ 10 วันที่ 9 เขาเฉลิมฉลอง วันที่ 9 เราไม่มีอะไร 
วันที่ 10 เขาเสร็จก่อนเที่ยง แต่วันที่ 11 วันอนุสาวรีย์แห่งความดี ก็เป็นเรื่องของการวางพวงมาลาต่างๆ 
คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องโดยตรง แต่เราเป็นเจ้าของสถานที่เฉยๆ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่       
สรุปแล้ววันที่ทอดกฐินไม่ตรงวันที่เราเฉลิมฉลองเพราะว่าเขาเสร็จตั้งแต่เที่ยงส่วนงานท้าวคำผงเสร็จก่อน
เที่ยง แต่ 11 เป็นวันอนุสาวรีย์แห่งความดี วิธีการวางพวงมาลากันเฉยๆก็เป็นเรื่องของมูลนิธิเพียงแต่เรามี
ความสะดวกด้านสถานที่ คนเราจะเหนื่อยมากข้ึนเท่านั้นเอง ก็ต้องทำสถานที่เพ่ิมข้ึน 
 

 



 

 

๙ 
 

นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณคะ่ / เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องงบประมาณปี พ.ศ.๒๕65 ก็คืออยาก
ให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ลงพ้ืนที่ของแต่ละเขตของตนเองสำรวจว่ามีปัญหาในจุดไหนบ้างและต้องการ
แก้ไขจุดไหนบ้างและต้องการทำโครงการอะไร เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตอนนี้อยาก
ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านเริ่มดำเนินการหาข้อมูลลงพ้ืนที่ว่าแต่ละชุมชนมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไข เพ่ือที่
สำนักช่างของเราจะได้ลงไปสำรวจเพ่ือที่จะหาทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในแต่ละเขต ก็คิดว่าตอนนี้ต้อง
เริ่มได้แล้วเพราะว่าจะได้ทันช่วงต้นปีเราจะได้มีโครงการออกมาเพ่ือแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ ด้วยความห่วงใยของท่านนายกฯ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 นี้ ซึ่งทางสมาชิกทุกท่าน
ต้องช่วยดูแลและดูว่าชุมชนของท่านอยากจะทำอะไร และเสนอทางฝ่ายบริหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป      
อยากให้สมาชิกสภาฯช่วยกันดูแล เพราะว่าจะได้เข้าถึงปัญหาหลักๆของชุมชนของเรามีท่านใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกไหมคะ/เชิญท่านวิเศษค่ะ 
นายวิเศษ     ปากหวาน      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ     
กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล เขตเลือกตั้งที่ ๑ เรื่องของภาวะโรคร้าย       
โรคระบาด covid 19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีประกาศที่จะเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน ผมก็เป็นห่วง      
ในพ้ืนที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมอยากจะให้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีมาตรการโดยเฉพาะ
ให้ตรวจสอบเรื่องของประชาชนในพ้ืนที่ของเราได้รับวัคซีนครบถ้วนหรือยัง และยังมีมาตรการที่จะต้อง
ป้องกันเหมือนเดิมก็คือใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นสองชั้นจะดีกว่าด้วยความเป็น
ห่วง เนื่องจากว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันจะหายไปแล้ว แต่มันจะยังคงจะอยู่กันถึงปีหน้า จึงอยากจะให้ทาง
เทศบาลฯ ท่านผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการได้รักษามาตรการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการรวมกลุ่ม
ผมเป็นห่วง แล้วล่าสุดก็อยู่ที่ตลาดหนองบัวก็ยังมีคลัสเตอร์ ที่ว่าแม่ค้าขายปลาติดเชื้อ covid 19              
ก็อยากจะให้ทางผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ โดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ได้ตรวจสอบว่า
ประชาชนของเรานั้น ได้รับวัคซีนครบถ้วนกันหรือยัง แล้วก็ให้คงใช้มาตรการอย่างเข้มงวดเหมือนเดิม        
ไม่ว่าจะเป็นสถานบริการร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆ แม้จะเป็นมาตการของจังหวัดฯก็ตาม         
คนในพ้ืนที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ขอบคุณมากครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้มี
ข้อเสนอแนะ ก็ขออนุญาตกราบเรียนนี้ว่าทางคณะผู้บริหารโดยเฉพาะท่านนายกฯก็ค่อนข้างจะเป็นห่วง
โดยเฉพาะวันที่ 1 ที่จะเปิดเทอม จึงเรียนเชิญท่าน ผอ.สถานศึกษามามาพูดคุยในเรื่องของการเตรียม    
ความพร้อม ซึ่งท่านนายกฯก็เป็นห่วงเพราะว่ามันจะมี 2 แนวทางคือ ผู้ปกครองส่วนหนึ่งอยากให้เปิด
เพราะว่ารับภาระเลี้ยงลูกไม่ไหวต้องไปทำงาน อีกกลุ่มหนึ่งนี่ไม่อยากให้ลูกมาโรงเรียนยังไม่เชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยเราก็เลยมีมติร่วมกันเลื่อนเป็นวันที่ 8 โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลก็ได้หารือผู้บริหารสถานศึกษา
ว่ามีครูโรงเรียนไหนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนผมถือโอกาสถามเลย โรงเรียนเทศบาล 2 เรียบร้อยแล้ว ถ้าโรงเรียนไหน 
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ครูที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ ผมจะให้ ผอ.วิดพ้ืน สรุปว่าโรงเรียนเทศบาล 2 มาครบเลย มีโรงเรียนไหนใน           
สังกัดเทศบาลที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ ท่าน ผอ.สำนักการศึกษาถ้าเราไม่พร้อมผู้ปกครองเขาก็ไม่เชื่อมั่นที่จะให้ 
ลูกเขามาเรียน ขนาดคุณครูยังไม่ดูแลตัวเอง เช่นโรงเรียนฮ้ัวเฉียวครูเอามาติดนักเรียน ปัญหาของนักเรียน
คือถ้านักเรียน เด็กต่ำกว่า 12 ปี ก็ฉีดวัคซีนไม่ได้อันตราย ทีนี้ผมก็เลยนำเรียนท่านนายกฯว่าเอาอย่างนี้   
เราจะเปิดเทอมวันที่ 8 และวันที่ 5 เชิญครูทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯห้ามขาด มาตรวจ เอทีเค        
หน้าเสาธงเทศบาลฯ 200 ถึง 300 คนนี้แหละ เอาผู้สื่อข่าวมาทำข่าวเลยว่าเทศบาลฯพร้อมที่จะ         
เปิดโรงเรียนอันดับแรกความพร้อมของคณะครูอาจารย์ก่อนประสาน ศปค.แล้ว เวลา 09.00น.เอาให้มัน
ครบทุกคน ฝากสำนักช่างตั้งเต็นท์ดีๆ ให้ครู 300 คน มาตรวจจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น บางรายก็รอวัคซีน    
โมเดอร์นา ก็ไม่ต้องมาโรงเรียนใช้เหตุผลนี้ไม่ได้ แต่บางท่านเจ็บป่วยหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็เป็นเหตุผล     
ทางการแพทย์ ที่เหลือไม่มีข้อยกเว้นนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นข้อระมัดระวังของเรา จะเปิดหรือปิดเรียนตอนนี้
อยู่ที่มาตรการ ทราบว่ามีคณะกรรมการประเมินในการเปิดไม่ได้ การเปิดเรียนต้องประเมินว่ามีความพร้อม       
แค่ไหน ถ้ามันเป็นไปได้ตอนนี้ทราบว่าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกับโรงเรียนนารีแบ่งเลขคู่เลขคี่คนละ
อาทิตย์คนละสัปดาห์ให้มาเรียน ของเราก็คงจะทางคณะผู้บริหารสถานศึกษาคงจะหารือแล้ว ก็กำหนด
มาตรการว่าจะเปิดยังไงจัดการเรียนการสอนยังไง ก็ขอบคุณในความห่วงใยของท่านสมาชิก ทางคณะ
ผู้บริหารเองคิดว่าก่อนจะเปิดเทอม ต้องมีความพร้อมให้มากที่สุด อย่างน้อยให้ผู้ปกครองเขาอุ่นใจ ท่าน
นายกฯเองก็มีลูกเล็กเป็นห่วงเรื่องนี้มากนะครับ ฝากผู้บริหารการศึกษายังไงท่านต้องจริงจังหน่อยมันเป็น
เรื่องสำคัญ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลของเราต้องไม่เกิดขึ้น นั่นหมายถึงว่าเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่เราไป
ตรวจ ส่วนวัคซีนวันนี้ทราบว่า walk in  ไปฉีดได้เลยไม่ว่าจะเป็นเข็ม 1 เข็ม 2 ใครยังไม่ฉีดวัคซีน หรือ
ประสานกองสาธารณสุขมาเราจะประสานงานให้ไม่ต้องมีคิวอะไรแล้วตอนนี้ walk in ได้เลย 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตค่ะท่านประธานสภาฯ คือในตอนนี้ในเรื่องของสถานการณ์การฉีดวัคซีนของพ่ีน้องในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรานี้ได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น ซึ่งมีประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์          
ซึ่งเชื่อว่าสถานการณ์ของเขตเทศบาลของเราน่าจะดีขึ้น แต่ก็ยังมีคลัสเตอร์อยู่ ตามที่ท่านสมาชิกฯเป็นห่วง 
ซึ่งมันมีอยู่แล้วเพราะว่าประชาชนก็ยังต้องดำเนินชีวิตประจำวัน ทางที่ดีก็คือว่าพอเราออกมาข้างนอกก็ให้
ป้องกันตนเองอย่างเต็มที่  เพ่ือเป็นการป้องกันตนเอง และตอนนี้ในเรื่องของวัคซีนทางโรงพยาบาล        
สรรพสิทธิ์ฯหรือทางสาธารณสุขจังหวัดก็เปิด walk in ให้เราเดินทางไปฉีดวัคซีนได้เลย และทางเทศบาลก็
จะประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และขอความกรุณาท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ช่วยกันประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนอีกทางหนึ่ง เพ่ือให้สถานการณ์โควิดจะดีขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ท่านได้ให้ความห่วงใยกับประชาชน และควบคุมมาตรการที่จะเปิดการเรียน
การสอนค่ะ เชิญทา่นเลขานุการสภาค่ะ 
นายอัมพล     ทองพุ       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล  
ทองพ ุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมขอนำเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะ
ภายในสำนักงานเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญ เพราะว่าตรงนี้มีทั้งบุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่อ 
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ราชการ ซึ่งแต่ละวันก็เยอะพอสมควร ที่จริงมาตรการตรงนี้เราก็เคยต้ังไว้และถือปฏิบัติ โดยเฉพาะการเข้า
ออกเทศบาล สำหรับท่านผู้ทรงเกียรติก็อาจจะไม่สะดวกแต่ก็เพ่ือเป็นการป้องกันการระบาด อาจจะต้อง
เดินไกลขึ้นบ้างจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ และ ๒ คือ เรามีมาตรการให้พนักงานเทศบาลทุกคนในวันรุ่งขึ้นให้
เขียนไทม์ไลน์ทุกครั้งว่าเมื่อวานไปไหนมาบ้างเพ่ือเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่ง และท่านผู้บริหารก็ได้ให้
นโยบายเพ่ิมเติมมาว่าคนที่จะย้ายมาหรือบรรจุใหม่ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองเข็ม และก่อนจะมารายงาน
ตัวภายใน ๗๒ ชั่วโมงจะต้องผ่านการตรวจ ATK มาแนบด้วยซึ่งเป็นมาตรการเพ่ิมเติม และอีกเรื่องหนึ่งใน
ส่วนของการเปิดเรียนนั้นที่ได้มีการประชุมกันก็คือ ๑. เราอยากสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรให้กับผู้ปกครอง 
เหตุที่เราไม่เปิดพร้อมโรงเรียนของ สพฐ. เพราะเราจะดูสถานการณ์ว่าที่โรงเรียนของ สพฐ.     เปิดเรียน
แล้วนั้นจะเป็นอย่างไร ๒. คือการมาส่งบุตรหลานของผู้ปกครองโดยเฉพาะเด็ กโตนั้นจะต้องส่งที่หน้า
โรงเรียน และสำหรับเด็กเล็กที่จะต้องมีผู้ปกครองเข้าไปส่งเราก็ได้กำชับกับเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องคัดกรองว่า
คนที่เข้าไปส่งนั้นฉีดวัคซีนมาหรือยัง ถ้ายังเราก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปรับเด็กเข้าโรงเรียน ก็จะเป็นมาตรการที่
สร้างความเชื่อมันให้กับผู้ปกครอง ซึ่งก็คิดว่าในภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯนั้น เราจะต้องมีการ
ประเมินตนเองด้วยและก็ต้องรายงานไปที่จังหวัดพิจารณาว่าเราสามารถเปิดได้หรือไม่ นอกจากโรงเรียนใน
สังกัดของเทศบาลฯแล้ว โรงเรียนในสังกัดของ สพฐ. ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ มาตรการเราอย่างหนึ่งก็คือ
เราจะทำอย่างไรไม่ให้มีพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของบริเวณรอบโรงเรียนเนื่องจากเป็นการป้องกันโรคระบาดอีก
ขั้นหนึ่ง ซึ่งเราก็ได้วางมาตรการให้เทศกิจได้ไปกวดขันในเรื่องนี้ ซึ่งในบางโรงเรียนผมได้ไปประสานเป็นการ
เบื้องต้นแล้วว่านอกจากมาตรการของทางเทศบาลแล้ว ทางโรงเรียนก็ต้องมีมาตรการเช่นกัน ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทา่นรองนายกฯค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์   มูลสาร      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตเพ่ิมเติมที่ท่านปลัดฯได้ชี้แจงไปครับ ฝากต่อเลยนะครับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนว่าให้นำพ่อค้าแม่ค้ามาตรวจด้วย และให้มีมาตรการเดียวกันกับครู ถ้าไม่ฉีดวัคซีน  ไม่ให้ขายใน
โรงเรียนของเราโดยเด็ดขาดนะครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ขอนำเรียนเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อย พอดีเมื่อวานได้เข้าประชุมกรรมการพัฒนาเมืองก็ได้มีกรรมการ
ชุมชนเสนอแนะมาว่าทำไมเทศบาลของเราถึงไม่มีโรงฆ่าสัตว์ ไม่มีที่ทิ้งขยะ ดิฉันจึงนำมาพูดในวาระอ่ืนๆ   
เพ่ือที่จะให้คณะผู้บริหารพิจารณาต่อไปว่าเราควรจะดำเนินการอย่างไร เพราะว่ากรรมการชุมชนเขาบอก
ว่าเราเป็นเทศบาลใหญ่ แต่ไม่มีโรงฆ่าสัตว์เนื่องจากว่าประชาชนในเขตเทศบาลของเราอยากได้ความเชื่อมั่น
ในการบริโภคเนื้อต่างๆ จึงฝากคณะผู้บริหารไว้พิจารณาค่ะ เชิญท่านสมาชิกค่ะ 
ดร.เจษฏา     โควสุรัตน์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ดร.เจษฏา โควสุรัตน์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ มีชาวบ้านได้แจ้งเข้ามาว่าทางเทศบาลได้ไปเก็บถัง
ขยะของเขาตรงบริเวณตรงข้ามปอแซ โดยให้เหตุผลว่าจะนำไปทำความสะอาด ตอนนี้ผ่านมา ๓ เดือนแล้ว
เขายังไม่ไดค้ืนทำให้เดือดร้อน จึงขออนุญาตสอบถามครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
 
 



 

 

๑๒ 
 

นายปรีชา       ศรีสว่าง       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ ผมพอที่จะทราบเรื่องราวนี้อยู่เล็กน้อยครับ จากการที่คณะ
ผู้บริหารได้ไปพบกับท่านประธานศาลจังหวัด ทางเราจึงได้พิจารณาว่าบริเวณรอบศาลมันสกปรก ผมจึงได้
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพิจารณาว่าบริเวณตรงนั้นขยะจะมาจากร้านปอแซ ตรงฝั่งรั้วศาลมันจะมีถังขยะอยู่  
เมื่อถังขยะล้นก็วางเกลื่อนกลาด จึงให้ดำเนินการนำถังขยะออกแล้วให้ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ให้นำขยะ
มาทิ้งบริเวณนี้ และถังขยะให้นำไปอยู่ฝั่งตึก ไม่ให้นำมาอยู่ฝั่งศาลซึ่งตอนนี้เหลืออยู่เล็กน้อยทำให้ไม่มีถัง
ขยะบริเวณนั้นครับ 
นายพงษ์ศักดิ์     มูลสาร    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับท่านประธานสภาฯ เรื่องถังขยะนำไปล้างนั้นเรามีโครงการจริงๆ  เพราะว่า  
ถังขยะบางถังนั้นสกปรกมากและไม่ได้รับการดูแลรักษา จึงได้ให้นโยบายไปว่าให้เก็บมาล้างและฆ่าเชื้อ    
แล้วนำไปวางที่เดิม แต่ว่าหลายจุดก็เป็นปัญหาในเรื่องของการจัดวาง เนื่องจากไม่มีบ้านใดหรือสำนักงานใด
อยากให้ถังขยะใกล้ๆบ้าน จึงอยากฝากท่านสมาชิกสภาฯไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีดิฉันจะประกาศปิดประชุม ประกาศสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เรื่อง ปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามที่ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ    
สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔        
มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ จึงปิดการประชุมสภาเทศบาล นครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

 

 

****ปดิประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
วันศุกร์ที่ ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

********************* 
                                           

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
   พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒  (ขยายเวลา) วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  
ที่ประชมุมีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ (ถ้ามี) 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  “ญัตติ” ขอความเห็นชอบในการขอย้ายอาคารสถานธนานุบาลเทศบาล 
                                    นครอุบลราชธานี ๑ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                    (สถานธนานุบาล ๑) 
    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ย้ายอาคารสถานุบาล ๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 
 

(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                    (นายอัมพล  ทองพุ) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

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

 

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



 

 

๑๔ 
 
 

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

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

 
 

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

 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ล้ว ในคราวประชุม

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

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 


