
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ 

วันจันทร์ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

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

      ๒๕.  นายอัมพล                 ทองพุ   เลขานุการสภาเทศนครอุบลราชธานี 
      

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 

 
ผู้เข้าร่วมการประชมุและสังเกตการณ์การประชุม 
๑. นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายปรีชา ศรีสว่าง         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 



๒ 
 
๓. นายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นางวรรณสุข ชโลธรรังษ ี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
๕. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๖. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๗. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๘. นายพศิาล ดีพร้อม  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๙. นายนพคุณ เดชเสน  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
๑๐. นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข  รก.ผู้อำนวยสำนักคลัง 
๑๑.   นางสมลักษณ ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๒.   นายวิสุทธิ ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๓.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๔.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๕.   นายกรศิร ิ มิง่ไชย ผู้อนำวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพา 
๑๖.   นายสวาท ดวงคำ รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๑๗.   นางภาวิณี ไตรศิวะกุล รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๘.   นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

๑๙.   นางสาวชนิดา วงศ์จอม                       แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ชุมชนก้านเหลือง 

๒๐.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๑.   นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบญุสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๒.   นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชำนาญการ 
๒๓.   นางสาวณัฐปภัสร ์ ฏปวรนันท์ หวัหน้างานจัดทำงบประมาณ   
๒๔.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักด ี      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๕.   นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
-  ขอนำรายงานการประชุมสภาฯเข้ารับรองในครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพ่ือทราบ (ถ้าม)ี 
                                           

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑   ญัตติ  เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 
                                            ตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง)  

 ๔.๒   ญัตติ  เพ่ือขอรับความเห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
         อุบลราชธานี ใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย 
         เทศบาลนครอุบลราชธานี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
         (สำนักช่าง) 



๓ 
 

 ๔.๓   ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  
         และระบบระบายน้ำซอยพรหมเทพ ๗ (ข้างบ้านเลขที่ ๒๕๕) 
         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 

   
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 สวัสดีค่ะท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯท่านเลขาและท่านที่ปรึกษานายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุก
ท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อองค์ประชุม
ครบแล้ว ดิฉันขอดำเนินการตามระเบียบวาระ / เชิญท่านเลขานุการสภาอ่านประกาศค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒  ตามที่ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล     
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๖๕  มีกำหนดยี่สิบแปดวัน นั้น 
 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ .ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ งแก้ ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ .๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาล                 
นครอุบลราชธานี   ได้นัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่  ๒                
ในวันจันทร์ที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ นางบัวหลวง อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
บัดนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วเรียนเชิญท่านประธานสภาฯดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ ในระเบียบวาระที ่๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  (ไม่มีค่ะ) 
  
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ เนื่องจากรายงานการประชุมอยู่
ระหว่างการดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ยังไม่สามารถนำเข้ารับรองได้ในครั้งนี้ จึงขอนำเข้า
รับรองในครั้งต่อไปคะ 
 
 
 
 



๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง    เพื่อทราบ                      
 
นางบวัหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เพ่ือทราบ  เชิญท่านปลัดอัมพล  ทองพุ  มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุม
สภาทราบค่ะเชิญค่ะ 
นายอัมพล     ทองพุ     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล
และฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพ่ือทราบ ท่านประธานสภาฯอยากจะให้กระผม
นำเรียนเรื่องการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ที่เทศบาลฯเราได้
รับมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๓ และปี พ.ศ.๒๕๖๔ ว่าเราจะดำเนินการทำอะไรบ้าง กระผมขอนำเรียนว่าทาง
เทศบาลฯของเราได้จัดส่งโครงการและรายละเอียดต่างๆ เพ่ือเข้าประเมินเพ่ือรับรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นมา ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เราได้รับรางวัลมา 
๘๐๐,๐๐๐ บาท และปี พ.ศ.๒๕๖๓ เราได้รบัรางวัลมา ๓๐๐,๐๐๐ บาท และปี พ.ศ.๒๕๖๔ เราได้รับรางวัลมา 
๔๐๐,๐๐๐ บาท และทางฝ่ายบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาเงินรางวัลมาใช้จ่ายตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี ได้แต่งตั้งกระผมเป็นประธานกรรมการและได้
ประชุมฯกันและรับนโยบายจากผู้บริหารว่าเราจะทำอะไรบ้าง ซึ่งที่ประชุมฯก็มีมติออกมาว่าเงินรางวัลของ       
ปีพ.ศ.๒๕๖๓ ได้เงินรางวัลมา ๓๐๐,๘๗๐.๘๗ บาท เราจะใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะทุ่งศรีเมือง ก็ให้
สำนักช่างได้สำรวจออกแบบ งบประมาณตรงนี้อาจจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่จำนวน
เงินเรามีเท่านี้เราก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปก่อน ตอนนี้สำนักช่างก็ทำการสำรวจออกแบบเพ่ือที่จะแก้ไข
ปัญหาห้องน้ำทุ่งศรีเมืองของเรานั้นเป็นห้องน้ำที่มีความสะอาดและก็มีความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ
ห้องน้ำของเรา แล้วจะดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพราะถ้าดำเนินการไม่แล้ว
เสร็จภายในเวลาดังกล่าวเงินก็จะตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลฯ และในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
เราได้รับรางวัลทั้งหมด ๔๐๐,๐๐๐ บาท ในการประชุมฯได้รับนโยบายจากผู้บริหารว่าต้องการจัดหาอุปกรณ์ใน
การนำเสนอผลงานประกอบด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ผลิตสื่อต่างๆ จำนวนทั้งหมด ๒๐ รายการ 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕๖,๑๐๐ บาท  มีเงินเหลืออีก ๔๒,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต่างๆมีการออกความ
คิดเห็นว่าในการออกพ้ืนที่ เราไม่มีเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จึงมีแนวคิดว่าจะหาเครื่องเสียงที่เป็นแบบเคลื่อนที่
โดยกองสวัสดิการและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ลงพ้ืนที่บ่อยๆ มีความประสงค์ว่าอยากจะได้กองละ   
๑ ชุดละ ๒๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท รวมทุกรายการที่กล่าวมาก็เป็นยอดที่เราได้รับรางวัลมา
เป็นเงิน ๓๙๘,๑๓๐ บาท ก็ยังขาดอีกนิดหน่อย เหลืออีกประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าบาท ก็ตกเป็นเงินสะสม จึงนำ
เรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เราก็ส่งประกวดเพ่ือรับรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้วย เพราะมีรางวัลทุกปี ผมก็อยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกวดตรงนี้ว่า หลักๆของการประกวดจะประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประเมิน 
LPA ซ่ึงประเมินทุกปี จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากจังหวัดเข้ามาประเมิน เป็นการวัดประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ว่าการทำงานว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ตัวชี้วัด
จะครอบคลุมทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ หรือฝ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ถ้าตัวชี้วัดของเราตก
ตัวใดตัวหนึ่งคะแนนของเราก็จะน้อย ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลฯเราได้ คะแนน ๙๐ กว่าคะแนน ก็ถือว่าเป็น
คะแนนที่สูง ดังนั้นในแต่ละฝ่ายจะต้องร่วมกัน เช่น ในส่วนของสภาฯตัวชี้วัดจะดูว่าเราทำถูกต้องตามระเบียบที่
เขากำหนดหรือไม่ การประชุมสภาฯกำหนดไว้กี่ครั้ง เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
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ประจำปี กำหนดว่าเราจะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติประจำปีให้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี ถ้าเรา
ดำเนินการทันตามที่เขากำหนดก็จะได้คะแนนเต็ม แต่ถ้าไม่ทัน ๑๕ สิงหาคม คะแนนตรงนี้ก็จะตกไปหรือ
น้อยลง และจะดูว่าการพิจารณาในวาระที่ ๒ และ และวาระที่ ๓ ทันภายในสิงหาคม หรือไม่ ถ้าเสร็จทันก็จะได้
คะแนนเต็ม ถ้าเราเสร็จหลังเดือนสิงหาคม คะแนนก็จะน้อยลง ผมก็อยากจะชี้แจงขั้นตอนการประเมินให้      
ทุกท่านได้เข้าใจ ในส่วนของสภาฯ และในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกกองทุกสำนัก ก็จะมีตัวชี้วัดที่ละเอียด 
อย่างเช่น การจัดเก็บภาษี  การจัดทำแผน เสร็จเรียบร้อยทันตามกำหนดระยะเวลาหรือไม่  มีการตั้ ง
คณะกรรมการถูกต้องหรือไม่ ในส่วนของฝ่ายบริหารจะดูว่าเสนอร่างเทศบัญญัติตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
หรือไม่ จัดทำแผนเสร็จทันตามระยะเวลาที่เขากำหนดหรือไม่ และถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแต่ละปีเราสามารถเบิกได้ร้อยละเท่าไหร่ ถ้าเบิกเสร็จภายใน ๓๐ กันยาย คะแนนก็จะสูง ในส่วน
ของการบริหารจดัการที่ดี อีกการประเมินหนึ่ง จะเน้นการประเมินในภาพรวมเหมือนแต่จะแตกต่างกัน คือเน้น
ในการเรื่องการบริการพ่ีน้องประชาชน และส่งโครงการนวัตกรรมที่เป็นโครงการใหม่ๆ สามารถเป็นต้นแบบ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เมื่อปีที่แล้วเราส่งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนเทศบาลบูรพาเข้าไป ซึ่งโครงการนี้ก็มีหลายโรงเรียนเข้ามาดูเป็นแบบ ปีนี้เราก็ส่งอีกแต่เป็นโครงการ
อ่ืน และเราก็ส่งทุกปี เพราะรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะเทศบาลฯของเราเป็น
เทศบาลฯขนาดใหญ่แห่งเดียวของจังหวัดของเรา ก็น่าจะได้คะแนนสูงๆกว่าท้องถิ่นเล็กๆ ฉะนั้นพวกเราใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้  เพราะว่าคะแนนของเราที่ก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง          
จึงอยากจะนำเรียนให้ทางฝ่ายสมาชิกสภาฯทราบ และอีกการประเมินหนึ่งที่สำคัญก็คือการประเมิน          
ความโปร่งใส ซึ่งตรงนี้เป็นโครงการของ ป.ป.ช. คือความโปร่งใสของท้องถิ่น คะแนนเราต่ำมากเพราะเกิด     
การผิดพลาดในการส่งข้อมูล ได้ก็มีการแก้ไขซึ่งในปีที่แล้วก็ได้คะแนนสูงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี อีกตัวหนึ่งที่เคย
ประเมิน  ก็คือเรื่องโบนัสปีที่แล้วเราก็ตั้งไว้อยู่แต่เราไม่ได้เบิก ในปีพ.ศ.๒๕๖๕ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เลย 
ฉะนั้นจึงไม่มีการประเมิน จึงขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าในแต่ละฝ่ายจะเกี่ยวข้องกันจึงขอนำเรียน
ให้ทุกท่านสมาชิกทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะท่านเลขาฯที่ทำให้เทศบาลของเราได้รับรางวัล และทราบว่าถ้าเป็นรางวัลใหญ่ ทางฝ่าย
บริหารคือท่านนายกฯจะไปรับรางวัลที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อเทศบาลฯของเรา ต่อไปเป็นระเบียบ
วาระที่ ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๔.๑ “ญัตติ” เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สิน        
สิ่งปลูกสร้าง ตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เรียนเชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าได้ดำเนินการก่อสร้างตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในเขตเทศบาล       
นครอุบลราชธานี ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง  และบริเวณที่
ก่อสร้างเป็นพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครอุบลราชธานี  กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ส่งมอบ
โครงการก่อสร้างตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในส่วนพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี   ให้รับผิดชอบไว้ดูแล  
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา และเป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น 
นั้น ในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแนว
ถนนวงแหวนรอบใน ดังกล่าว ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ         
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พ.ศ.2560 มาตรา 122 ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ
รัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือ ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร พัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ประกอบกับตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง ที่ กค  (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติฯ    
มาตรา 3  มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการ      
ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภารกิจติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น โครงการก่อสร้างตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ใน
ส่วนพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างนั้น มีจำนวน 25  
รายการ ที่เป็นพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีทั้งโครงการที่ได้สร้างแล้วเสร็จ     
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ก่อสร้างสะพานไม้เป็นสะพาน คสล.ข้ามห้วยวังนอง ความยาว 28 เมตร บ้านห้วยวังนอง 
หมู่ 1 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 2.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล สะพานรัตน์โกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
     จังหวัดอุบลราชธานี   ความยาว 180 เมตร 

 3.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
               จังหวัดอุบลราชธานี   ความยาว 165 เมตร 
 4.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดกลาง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลในเมือง  
               อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 165 เมตร 
 5. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดใต้ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลในเมือง  
              อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จงัหวัดอุบลราชธานี ความยาว 266 เมตร 
          6. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดใต้ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลในเมือง  
              อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 50 เมตร 
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 7.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดใต้ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 2548) ตำบลในเมือง  
               อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 140 เมตร 
 8.  ถนน คสล.สายพนม - เขื่อนลำมูลน้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
               จังหวัดอุบลราชธานี  ความยาว 1.900 เมตร 
 9.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณตลาดใหญ่ – หาดวัดใต ้ตำบลในเมือง  
               อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

10.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล พร้อมงานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณบุ่งกาแซว ตำบลในเมือง      
     อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 208 เมตร 

11.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล พร้อมงานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณอาคารตลาดสดและศูนย์   
     จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
     จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 140 เมตร 

12.  ปรับปรุงเขือ่นป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดหลวงถึงวัดใต้ เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี     
       จังหวัดอุบลราชธานี  
13.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดใต้ไปทางทิศตะวันออก ตำบลในเมือง  
       อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 810 เมตร 
14.  เขือ่นป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณบุ่งกาแซว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
       จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 507 เมตร 
15.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ช่วงจากถนนพนมต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันตก  
       อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 150 เมต 
16.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณปากมูลน้อยมาทางทิศตะวันออก อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
       จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 309 เมตร 
17.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมมูล บริเวณบุ่งกาแซว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลในเมือง  
       อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 780 เมตร 
18.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดใต้ ไปทางทิศตะวันออก (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลในเมือง 

               อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 828 เมตร 
19.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณปากมูลน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลในเมือง  
       อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 432 เมตร 
20.  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยวังนอง ตามผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี  
       จงัหวัดอุบลราชธานี ระยะท่ี 1 
21.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดท่าวังหิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
       จังหวัดอุบลราชธานี  ความยาว 267 เมตร 
22.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณปากห้วยวังนอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี       

     จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 804 เมตร 
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23.  โครงการพ้ืนที่ห้วยวังนอง ตามผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี 
     จังหวัดอุบลราชธานี ระยะท่ี 2 

24.  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณปากมูลน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
     จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 602.90 เมตร 

25.  เขือ่นป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณเหล่ากาชาดฯ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี       
       จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 190.50 เมตร 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการรับ  -  มอบ โครงการก่อสร้างตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในส่วนพ้ืนที่
เทศบาลนครอุบลราชธานี  ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ  เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงขอยื่นญัตติเพ่ือขอรับความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายไหมค่ะ / เชิญท่านณฐัพฒัน์ค่ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ กระผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโครงการเขื่อนป้องกันริมตลิ่งหลายๆ
โครงการในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งนอกจากเป็นเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแล้วก็ยังสามารถป้องกัน    
น้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ซึ่งน้ำจากแหล่งน้ำแม่น้ำมูล ที่เคยไหลเข้ามาท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลของเราก็จะ    
ไม่สามารถเข้ามาท่วมในพ้ืนที่เขตชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อย่างเช่น ริมแม่น้ำมูล ช่วงบริเวณตลาดใหญ่หรือใกล้เคียง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเทศบาลนครของเรา    
ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรหรือว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ กระผมเห็นดีด้วย       
ที่มี โครงการหลายๆโครงการเกิดขึ้น และยินดีที่จะรับโครงการนี้  ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานราชการ              
ที่ช่วยสร้างสรรสิ่งที่มีประโยชน์แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมคะ ในระเบียบวาระที่ ๔.๑ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติ      
ที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ตามแนวถนนวงแหวนรอบใน  
   ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี โปรดยกมือขึ้น/ มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ตามแนวถนนวงแหวนรอบใน  
   ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี  โปรดยกมือขึ้น / ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
- งดออกเสียง/ไม่มี 
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ท่ีประชุม   
 มีมตเิห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ตามแนวถนนวงแหวนรอบใน  ในเขตพ้ืนที่เทศบาล 

นครอุบลราชธานี 
 

 

ดิฉันคิดว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เป็นการเปลี่ยนแปลงเมืองของเราให้เห็นว่าริมมูลของเรา เปลี่ยนไปมาก 
โดยเฉพาะใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยของเรา ซึ่งได้รับการชื่นชมจากชาวบ้าน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์     
มีไฟแสงสีทีส่วยงาม ก็ขอขอบคุณผู้บริหารที่คิดไวทำไว ซ่ึงเราต้องชื่นชมท่านจริงๆ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒   ญัตติ  เพื่อขอรับความเห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
 ใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี  
 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 

 

นางบัวหลวง       อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒ “ญัตติ” เพ่ือขอรับความเห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลนครอุบลราชธานี เรียนเชิญ    
ท่านนายกฯค่ะ 

นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ได้รับแจ้งจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้เทศบาลนครอุบลราชธานี เตรียมส่งมอบ
พ้ืนที่ก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างโครงการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณต่างๆ ซึ่งโครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยวังนอง         
ตามผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณค่าก่อสร้าง 360,000,000 บาท เป็นโครงการ  
ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และทับซ้อนกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายการงานก่อสร้างระบบระบาย
น้ำและบำบัดน้ำเสีย(บางส่วน) นั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี มีเหตุผล ความจำเป็นต้องส่งมอบพัสดุประเภทที่ดิน      
และสิ่งปลูกสร้างรายการงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย (บางส่วน) เพ่ือให้สำนักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดอุบลราชธานีใช้ประโยชน์  ในการเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในเขตเทศบาล     
นครอุบลราชธานี  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2535 ข้อ155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
ของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น นั้น 
ประกอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 122 ได้กำหนดให้
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนด
ใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรฐัอื่นทีไ่ม่อยู่ภายใต้บังคับของ 



๑๐ 
 
ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหาร พัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รวมทั้งตามหนังสือ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชี กลาง ที่  กค (กวจ) 
0405.2/020147 ลงวันที่  18  พฤษภาคม พ.ศ.2561 สรุปความไว้ว่าตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3        
มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ สำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร
พัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปเพ่ือส่งมอบพ้ืนที่และให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รื้อถอนพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายการงานก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัด
น้ำเสีย (บางส่วน) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเข้าดำเนินการก่อสร้างตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  จึงเสนอ “ญัตติ” นี้ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
ระเบียบฯ  ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณค่ะ 

นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณท่านนายกฯค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ เชิญค่ะ/ ถ้าไม่มีดิฉันขอ

มติที่ประชุมค่ะ 

มติที่ประชุม 
-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  

      ใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลนครอุบลราชธานี / โปรดยกมือขึ้น           
      / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี      

ใช้ประโยชน์ ในสิ่ งปลูกสร้างบ่อบำบัดน้ ำเสีย ของเทศบาลนครอุบลราชธานี            
โปรดยกมือขึ้น / ไมม่ีสมาชิกยกมือ  

-    งดออกเสียง/ไม่ม ี
 

 
 

ท่ีประชุม   
 มีมตเิห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง 

บ่อบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 

เป็นอีกโครงการหนึ่งนะค่ะที่ทางผู้บริหารต้องการให้เทศบาลนครอุบลของเราอยากให้พัฒนาขึ้นอีก เยอะๆ       
ซึ่งจะทำให้เทศบาลนครของเราเป็นเทศบาลที่ไปมาหาสู่รอบเมืองได้สะดวกค่ะ 
 
  



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  
                                  และระบบระบายน้ำซอยพรหมเทพ 7 (ข้างบ้านเลขที่  255 ) 
       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 
 
นางบวัหลวง         อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.3  “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงถนน     
ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำซอยพรหมเทพ 7 (ข้างบ้านเลขท่ี  255 )เชิญท่านนายกฯค่ะ 
 นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
     เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชา  เป็นผู้อ่านญัตติค่ะ 
นางบวัหลวง  อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา    ศรีสว่าง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ สภาเทศบาล                
นครอุบลราชธานี  ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564  ในคราวประชุมสภาเทศบาล     
นครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.2564  วันศุกร์ที่ 3  กันยายน  2564  โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ  ซอยพรหมเทพ 7  (ข้างบ้านเลขที่ 255) งบประมาณ 500,000 บาท         
(ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น 

หลักการ 
 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำซอยพรหมเทพ 7 (ข้างบ้านเลขที่ 255) ซึ่งได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ทน.อบ. ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่ไม่
สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามรูปแบบรายการ เนื่องจากจุดเชื่อมต่อระบบระบายน้ำเดิมของซอยพรหมเทพ 
7 กับถนนเลียบแม่น้ำมูลมีความยาวเพ่ิมข้ึน และมีรายการงานก่อบันไดทางลงซ้ำกับงานก่อสร้างของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองที่กำลังดำเนินการ จึงจำเป็นต้องทำการปรับเพ่ิม-ลดปริมาณงาน แต่ใช้งบประมาณการก่อสร้าง
เท่าเดิม เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของ
สภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามแบบรปูรายการ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ 
ซอยพรหมเทพ 7  (ข้างบ้านเลขที่ 255) 
งบประมาณ ๔๘๘,000 บาท 
1. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง 3.50 – 5.00 ม.              
ยาว 73.00 ม. หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. 
2.ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจรความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 79.00 ม. 
โดยประกอบด้วย    
    2.1. ท่อระบายน้ำค.ส.ล. จำนวน 72 ม. 
    2.2. บ่อพักท่อ จำนวน 7 ชุด 
    2.3. บ่อรับน้ำ จำนวน 4 ชุด 
3. บันไดทางลง 1 แหง่ 
4. ป้ายโครงการ 1 ชุด 

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ
ซอยพรหมเทพ 7 (ข้างบ้านเลขที่ 255) 
งบประมาณ ๔๘๘,000 บาท 
1. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง 3.50 – 4.80 ม. 

ยาว 78.50 ม. หรือพ้ืนท่ีรวม 320.00 ตร.ม. 
2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60  ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจรความยาวรวม 
92.00 ม.  
โดยประกอบด้วย    
    2.1. ท่อระบายน้ำค.ส.ล. จำนวน 86 ม. 
    2.2. บ่อพักท่อ จำนวน 6 ชุด 
    2.3. บ่อรับน้ำ จำนวน 4 ชุด 
3. ป้ายโครงการ 1 ชุด 

                
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ จึงขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยพรหมเทพ 7 
(ข้างบ้านเลขที่ 255 ) เพ่ือขอรับความเห็นชอบ ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม  

-   สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบ 
    ระบายน้ำซอยพรหมเทพ 7 (ข้างบ้านเลขที่ 255) โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ 23 ท่าน                      

 -   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบ  
                    ระบายน้ำซอยพรหมเทพ 7 (ข้างบ้านเลขท่ี  255)  โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

-   สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-   งดออกเสียง/ไม่มี 
 

ทีป่ระชุม   
            มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ
ซอยพรหมเทพ 7 (ข้างบ้านเลขที่  255 )                      

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

นางบัวหลวง      อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ เรียนเชิญท่านสมาชิกค่ะ เชิญท่านณัฐพัฒน์ค่ะ 



๑๓ 
 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์     ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านฝ่ายผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ     
กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล เขตเลือกตั้งที่ 3  ขอนำเสนอการขอปรับปรุง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

1. ขอปรับปรุงซอยข้างบ้านเลขที่ 175 หรือตอกข้างร้านส้มตำดาวรุ่งถนนพโลชัยได้รับความ
เดือดร้อนแจ้งว่าได้ขอยื่นเรื่องขอมาหลายปีแล้วเนื่องจากทางซอยท้ายตรอกต่ำหน้าตรอกสูงทำให้น้ำท่วมขัง
แล้วก็ท่อระบายน้ำขนาดเล็กก็ขอความช่วยเหลือในการปรับปรุงตอกบริ เวรข้างบ้านเลขที่175หรือข้างร้าน
ส้มตำส้มตำดาวรุ่งถนนพโลชัย  

2.  ขอปรับปรุงซอยข้างบ้านเลขท่ี 4 หรือข้างร้านไดนาโมถนนชวาลาในให้เป็นพื้นถนนคอนกรีต
ในทางเข้าซอยข้างบ้านเลขท่ี 4 ซึ่งมีหลายหลังคาเรือน 

3. ขอปรับปรุงถนนซอยข้างอู่เสรีการช่างถนนพโลชัยซอย 9 ขอปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีต 
4. ซอยปรารถนาถนนเขื่อนธานีชุมชนวัดเรียบ 2 ขอปรับปรุงซอย ซึ่งเป็นแหล่งเสื่อมโทรมซึ่ง

ก่อนหน้านี้ช่วงรณรงค์เดินหาเสียง ผมได้รับคำร้องทุกข์จากชาวบ้านจำนวนมาก ว่าได้รับความเดือดร้อนเป็น
แหล่งเสื่อมโทรม อยากให้ปรับปรุงทางเข้าชุมชน ที่เรียกว่าซอยปรารถนากับถนนเขื่อนธานีชุมชนวัดเรียบ 2          
ขอบคุณมากครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ เชิญท่านสุรางค์ ค่ะ 
นางสุรางค์   พรหมประพันธ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุรางค์                
พรหมประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ก็ต้องขอขอบคุณคณะท่านนายกและ
ผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่มีเรื่องร้องเรียนให้ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะเขต 4 ก็ได้รับการแก้ไข        
ในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ยังอีกเยอะอยู่ในวันนี้ ดิฉันขออนุญาตเสนอ
เรื่องหนึ่งเพราะว่าเคยได้ร้องเรียนได้แจ้งและแจ้งไปนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็คือถนนตรงซอยข้าง      
วัดศรีประดู่ที่อยู่ตรงข้ามกับก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าวัดคือ ถนนมีการชำรุดแล้วก็ได้รับร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชน
ซึ่งตรงนั้นเวลารถวิ่งผ่านโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์วิ่งแล้วถนนมันไม่เท่ากัน ก็ขอให้ทางผู้บริหารได้ส่งเจ้าหน้าที่
ไปตรวจสอบก่อนที่จะทำการแก้ไขก็ได้ ว่าจะแก้ไขอย่างไรเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน
เพราะว่าอุบัติเหตุตรงนี้บ่อย บ้านตรงกันข้ามเขาก็บอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ เพราะ         
ถนนไม่เท่ากันขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านวิเศษค่ะ 
นายวิเศษ   ปากหวาน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ต้องขอชื่นชมท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ   
ทุกท่านที่เทศบาลในยุคนี้ได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ต้องขอชื่นชมและขอให้ท่านรักษามาตรฐานนี้ไว้เ พ่ือ
เป็นประโยชน์กับประชาชน กระผมมีเรื่องหนึ่งอยากนำเรียนท่านประธานสภาเพ่ือผ่านไปยังท่านผู้ บริหารคือ
เรื่อง 

 
 



๑๔ 
 

ขอไฟฟ้าส่องสว่างในซอยชยางกูร ๑๔ จะมีดับอยู่สองสามต้น อยากให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง        อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านณัฐพัฒน์ค่ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์    ศิลปสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน์  
ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในชุมชนที่ผมอยู่ใกล้เคียง คือชุมชนวัดท่าวัง
หิน มีเขื่อนริมแม่น้ำมูล มูลน้อย และก็ยังขาดไฟฟ้าส่องสว่างตั้งแต่ช่วงตลาดท่าวังหินไปตลอดแนววัดท่าวังหิน 
ชาวบ้านจำนวนมาก อยากให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ จึงอยากฝาก
ท่านประธานสภาฯผ่านไปยังผู้บริหารเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านวงศกรค่ะ 
นายวงศกร       บุญดาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวงศกร       
บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ผมขออนุญาตย้อนกลับไปในเรื่องการรื้อถอน
บ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ว่าจะมีการรื้อกำแพง ถนนในบ่อ และระบบเปิดปิด ผมมีข้อสังเกตว่าบริเวณแถวรอบบ่อ
บำบัดจะมีชาวบ้านอาศัยอยู่หลังกำแพงนั้นมันจะมีผลกระทบกับชาวบ้านหรือไม่ และมีการประชาสัมพันธ์
ให้กับพ่ีน้องประชาชนที่อยู่แถวบริเวณนั้นหรือไม่ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านพงศ์พิชญ์ค่ะ 
นายพงศ์พิชญ์    มูลสาร      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพงศ์พิชญ์  
มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ อยากนำเรียนปัญหาเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าที่มี
การตั้งร้านค้าตามสี่แยกที่เป็นจุดอับสายตา อาจจะกินพ้ืนที่ฟุตบาทหรือตั้งอยู่หัวมุมฟุตบาททำให้รถที่สัญจร 
ไป- มา เกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอนำเรียนท่านประธานสภาฯเพ่ือผ่านไปยังท่านผู้บริหารดำเนินการด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯทุกๆท่าน ที่นำปัญหาของชาวบ้านเข้ามาในสภาเพ่ือทำให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องจะได้
ดำเนินการแก้ไขในแต่ละเรื่องที่มีการร้องมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของสาธารณูปโภค ซึ่งตรงนี้ดิฉันให้
ความสำคัญมาก ตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูล ส่วนหนึ่งก็จะมาจากท่านสมาชิกสภาฯที่ได้แจ้งมาด้วย ในส่วน
ของไฟฟ้าส่องสว่างนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ทั้งหมดจากของเก่า ซึ่งยังมีอยู่เยอะเหมือนกัน ซึ่งเรา
จะดำเนินการในทุกๆตรอก ซอก ซอยที่ยังเป็นโคมไฟแบบเก่าอยู่ และตอนนี้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะ 
เรื่องถนน หรืออะไรก็แล้วแต่ ดิฉันขอให้ทุกๆท่านมั่นใจว่าปีนี้จะมีการพัฒนาในทุกๆด้าน เราจะทำให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เราอาจจะมีการปรับโครงสร้างหลายๆอย่าง ที่ทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้เราได้รับรู้ปัญหาของพ่ีน้อง 
 



๑๕ 
 
ประชาชนได้รวดเร็วขึ้นเพ่ือการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที  เราจะทำให้ พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล          
นครอุบลราชธานี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่/ เมื่อไม่มีดิฉันขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน ดิฉันขอประกาศปิดประชุม 

ตามที่ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ        
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕       
มีกำหนดยี่สิบแปดวันนั้น บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ จึงปิดการประชุมสภาเทศบาล          
นครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

**ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ 

วันจันทร์ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
-  ขอนำรายงานการประชุมสภาฯเข้ารับรองในครั้งต่อไป 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพ่ือทราบ (ถ้าม)ี 
- รายงานเรื่องเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

  ที่ประชุมรับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑   ญัตติ  เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 
                                            ตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง)  
                                          ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 

 ๔.๒   ญัตติ  เพ่ือขอรับความเห็นชอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
         อุบลราชธานี ใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย  
         เทศบาลนครอุบลราชธานี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
         (สำนักช่าง) 

                                            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 ๔.๓   ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  
         และระบบระบายน้ำซอยพรหมเทพ ๗ (ข้างบ้านเลขที่ ๒๕๕) 
         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
         ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

   
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 
 

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

 
 



๑๗ 
 
 

 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ ............................................. 

 

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

 
 

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

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

 
 

                           (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (นางสาวอรสิรา   โชคววิัฒนวนิช) 
                            สมาชกิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา

เทศบาล ............................................................................................................................................. 
 
 
 
 

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 


