
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕    

วันจันทร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม  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. นางสาววรรณรัตน ์ จิรัตน์ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
 ๙.  นายพิทักษ์พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๐.  นางสาวปฏิมาพร        จงรกัษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๑. นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
      ๑๒. นายปรเมศร์     ศริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ๑๓. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๔. นายปวริศร ์ ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๕. นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกลุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ๑๖. นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๗.  นายพงศ์พิชญ์ มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๘.  นายภคพล คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
   ๑๙.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๒๐.  นายอมัพล                ทองพุ เลขานุการสภาเทศนครอุบลราชธานี 
      

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายจารึก  หาพันนา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๒. นางสุรางค์  พรหมประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๓. นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๔. นายพชร  โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๕. ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
ผู้เข้ารว่มการประชมุและสังเกตการณ์การประชุม 
๑. นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 



๒ 
 

๕.   นายธรธรรม ์ ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 
๗. นายวีระพงษ์ ศรีภา  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๘. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๙. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๐. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๑. นายพศิาล ดีพร้อม  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๒. นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข  รก.ผู้อำนวยการสำนักคลัง 
๑๓. นางคณุัญญา ภัทรประสิทธิ์  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ 
๑๔.   นางสมลักษณ ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๕.   นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๖. นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์  ผู้อำนวยการส่วนการโยธา 
๑๗.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๘.   นายกรศิร ิ มิง่ไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพา 
๑๙.   นายวรวิทย์                        ตั้นเหลียง (แทน)ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๒๐.   นายปรีชา สุขศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๒๑.   นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

๒๒.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านก้านเหลือง 
๒๓.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๔.   นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๕.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๒๖.   นางปิยะมาศ หลินหะตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๗.   นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชำนาญการ 
๒๘.   นางสาวณัฐปภัสร ์ ฏปวรนันท์ หวัหน้างานจัดทำงบประมาณ 
๒๙.   นายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ   
๓๐.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักด ี      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๓๑.   นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันศุกร์ที่  ๒๕ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่  ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ   
 
 



๓ 
  
                                              

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ “ญัตติ” การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล ๒  
                                            หนองบัว (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักการศึกษา) 
 

  ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
                                           ในหมวดค่าครุภัณฑ์  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)   
                                           (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

  ๔.๓ “ญัตติ”ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                           หมวดค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
 

  ๔.๔ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
                                           โดยรอบหอนาฬิกา (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
 

  ๔.๕ “ญัตติ”เพ่ือขอรับความเห็นชอบรับโอนพัสดุจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                           อุบลราชธานี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีค่ะท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯท่านเลขา หัวหน้าส่วนการงานและผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน 
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม   
พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ดิฉันขอดำเนินการตามระเบียบวาระ / เชิญท่านเลขานุการสภาอ่าน
ประกาศค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ    สมัยที่สอง  
ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล               
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน
สามสิบวัน นั้น 
 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้นัดประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ในวันจันทร์ที่  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕            
เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศ  ณ วันที่  ๒๐ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
นางบัวหลวง อาษาพล  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

นางบวัหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้มีสมาชิกลา ๕ ท่าน คือ ๑.นายจารึก  หาพันนา   
๒.นางสุรางค์   พรหมประพันธ์  ๓.นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช  ๔.นายพชร  โหตระไวศยะ  ๕.ดร.เจษฏา  
โควสุรัตน์   
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันศุกร์ที ่ ๒๕ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามญั สมัยที่หนึ่ง  
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่  ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีรายงานการ
ประชุมสภาฯ ที่จะนำเข้ารับรองในท่ีประชุมจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้คะ 
 ๑. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๕  
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขข้อความเชิญคะ / ถ้าไมม่ี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมคะ 
มติที่ประชุม 
          - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ / โปรดยกมือ ๑๗ ท่าน 
  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ / โปรดยกมือ/ ไมม่ีสมาชิกยกมือ 
   - งดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม   
             มีมตเิห็นชอบเห็นให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ   สมัยที่หนึ่ง  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 

 ๒. รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจำปี   พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒    
วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขข้อความเชิญคะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติ          
ที่ประชุมคะ 
มติที่ประชุม 
        - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ / โปรดยกมือ ๑๘ ท่าน 
  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ / โปรดยกมือ / ไม่มี 
                          สมาชิกยกมือ 
   - งดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 



๕ 
 

ที่ประชุม   
            มีมตเิห็นชอบเห็นให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ (ถ้ามี) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ต่อไปเรื่องเพ่ือทราบ ในคราวหน้าอยากให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆหรือการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สภาฯอนุมัติไปแล้วมีผลการดำเนินการคืบหน้าอย่างไรบ้าง อยากให้รายงานต่อ
สภาฯเพ่ือทราบ น่าจะดีนะคะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ “ญัตติ” การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล ๒  
                              หนองบัว (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักการศึกษา) 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.1“ญัตติ”การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล ๒     
หนองบัว (สำนักการศึกษา) เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ขอเสนอญัตติ การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ด้วยข้าพเจ้า นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
ได้รับแจ้งจากสำนักการศึกษาว่า ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีมีคำสั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 1013/2562 
ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
ต่อมาปรากฏว่ามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้ลาออกจากการดำรง
ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

หลกัการ 
 ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 ข้อ 6 (3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 3 (5) ผู้แทนจากสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล 2 
หนองบัว ใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เป็นกรรมการและเลขานุการ เสนอ
เรื่องการสรรหาและเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการสรรหาโดยสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

เหตุผล 
     ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการสรรหากรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎกระทรวง กำหนด
จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรง 



๖ 
 

ตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 ดังกล่าว 
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอ“ญัตติ”การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล 
2 หนองบัว  ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีพิจารณาดำเนินการสรรหาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวต่อไป 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิ ก ท่ าน ใดมี ข้ อสงสั ยหรือยากซั กถาม เชิญ คะ / ถ้ า ไม่ มี เชิญ สมาชิ ก เสนอชื่ อ  ๑  ท่ าน                   
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว เชิญคะ / เชิญท่านศักดิ์ปภณคะ 
นายศักดิ์ปภณ    ภูขามคม    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม สมาชิกสภา
เทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอชื่อนางบัวหลวง  อาษาพล เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
เทศบาล ๒ หนองบัว ครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรองด้วยคะ / มีผู้รับรองถูกต้องคะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่คะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอ
มติที่ประชุมคะ 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นางบัวหลวง  อาษาพล เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ นางบัวหลวง  อาษาพล เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว โปรดยกมือขึ้น โปรดยกมือขึน้ / ไมม่ีสมาชิกยกมือ  

- งดออกเสียง/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

  
 

 
 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
                           ในหมวดค่าครุภัณฑ์  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)   
                           (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.2  “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕      
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เชิญท่านนายกฯค่ะ 
 
 

ท่ีประชุม   
 มีมติเห็นชอบให้ นางบัวหลวง  อาษาพล เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

เทศบาล ๒ หนองบัว  



๗ 

 
นายพงษ์ศักดิ์    มูลสาร    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง“ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครภุัณฑ์  

หลักการ 
  ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และได้มีการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วนั้น เนื่องจากกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการให้บริการด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งด้านการควบคุม ป้องกันโรค 
ส่งเสริมสุขภาพ สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านความสะอาดเรียบร้อยของพ้ืนที่ ให้เป็นไปอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง และมีความจำเป็นหลายประการที่จะด้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติมีจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ครอบคลุมภารกิจตามอำนาหน้าที่ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จึงมีความเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการหรือรายการที่ไม่ได้ดำเนินการมาใช้จ่ายในรายการที่มีความจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้ 
  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

1. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำหรับงานรักษาความสะอาด จำนวน 5 เครื่องๆละ 9,500 บาท (เก้า
พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน  47,500 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด
และเสื่อมสภาพจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

2. เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น สำหรับงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 เครื่องๆละ 13,800 บาท       
(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณอนุมัติ เนื่องจากมีเครื่องตัดหญ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานและ
เครื่องเก่าสภาพเสื่อมจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

รวมรายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น  61,300.- บาท  
(หกหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 
 



๘ 
 

  โอนลด 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานเคหะชุมชน  
  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
  รายการเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป งบอนุมัติ จำนวนเงิน  17,167,500 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 
5,916,921.20 บาท ขอโอนลด จำนวนเงิน 61,300 บาท  คงเหลือ จำนวนเงิน 5,855,621.20 บาท      
ขอโอนลดเนื่องจากในเดือนมิถุนายน 2565 - เดือนกันยายน 2565 เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวน 162 รายๆ ละ 9,000 บาท จำนวน 4 เดือน คิดเป็นเงิน 5,832,000 บาท จึงทำให้มีงบประมาณ
คงเหลือ จำนวน 84,921.20 บาท สามารถโอนลดไปใช้ในรายการอ่ืนที่มีความจำเป็นโอนเพ่ิมได้ ดังนั้นกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอโอนลดในรายการนี้ จำนวนเงิน 61,300 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาท
ถ้วน) 
  รวมรายการโอนลดทั้งหมด จำนวน 1 รายการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 61,300 บาท (หกหม่ืน
หนึ่งพันสามร้อยบาทถว้น) จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณคะ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญคะ่  / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
โปรดยกมือขึน้ / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวด 

ค่าครุภัณฑ์  โปรดยกมือขึ้น /  ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
- งดออกเสียง/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
  
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  “ญัตติ”ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                          หมวดค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๓ “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียนเชิญท่านนายกฯค่ะ 

 

ท่ีประชุม   
 มีมตอินุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์   



๙ 
 

นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอมอบให้ท่านปรีชาเป็นผู้อ่าน
รายละเอียดค่ะ 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองฯปรีชาค่ะ 
นายปรีชา    ศรีสว่าง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่เทศบาล      
นครอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2564 และได้มีการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วนั้น เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี      
มีภารกิจหน้าที่และความจำเป็นหลายประการที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ       
มีจำกัด ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบคลุมภารกิจและอำนาจหน้าที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรายการที่ยังไม่มีความจำเป็น  ที่จะดำเนินการมาใช้จ่ ายในรายการที่มี
ความจำเป็นต้องดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด       
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่     ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สำนักช่าง 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (312) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ราคา 50,000.- บาท 

สำหรับใช้ในการส่งหนังสือราชการและเอกสารต่างๆของสำนักช่าง เนื่องจากปัจจุบันฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ไม่มีรถจักรยานยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว การติดต่อประสานงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จัดซื้อตามบัญชี  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 หน้า 17 

ประเภทครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 
2. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 9 ,500.- บาท รวมราคา       

ทั้งสิ้น 47,500.-  บาท  
3.  เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 11,000.- บาท รวมราคา 

ทั้งสิ้น 33,000.-  บาท 
  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้า 12 และ 13  



๑๐ 
 
 เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ตามคำร้องทั่วไปของประชาชน รวมถึงสนับสนุนหน่วยงาน
ราชการต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ให้เพียงพอ ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 11/2565  
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)     
จำนวน  4  เครื่องๆละ 30,000.-บาท รวมราคาทั้งสิ้น 120,000.-บาท   
  5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA  จำนวน 4 เครื่องๆละ 2,500.-บาท รวมราคาทั้งสิ้น 10,000.-บาท  
  6. เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี  จำนวน 1 เครื่อง ๆละ 15,000.-บาท รวมราคา
ทั้งสิ้น  15,000.-บาท  
 จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้า 6 , หน้า 24  และ หน้า 27                         

 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง และ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี          

   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  6  รายการ รวมเป็นเงิน  275,500.- บาท 
  โอนลด  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (312) 

หมวดงบดำเนินงาน 
  ประเภทวัสดุก่อสร้าง 

 

งบประมาณตั้งไว้ 13,826,500.- บาท ปัจจุบัน คงเหลือ 11,643,809.- บาท ขอโอนลด 275,500.- บาท 
(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นเงิน 11,368 ,309.- บาท  เนื่องจากวัสดุก่อสร้างมี
งบประมาณคงเหลือเพียงพอ ต่อการเบิกจ่าย สำนักช่าง จึงขอโอนลดงบประมาณในการนี้ จำนวน 275,500.- บาท 

รวมรายการโอนลดทั้งหมด 1 รายการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 275,500.- บาท 
 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        ขอบคุณคะ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ ๔.๓ เชิญค่ะ 
นายวิเศษ      ปากหวาน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิก
สภาเทศบาลนคร เขต ๑ เพ่ือความเข้าใจตรงกัน ผมดูจากญัตติแรก ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และญัตติ
ที่ท่านรองได้อ่านมารู้สึกว่าจำนวนทีเ่ท่ากันและงบประมาณเท่ากัน ถ้าเป็นอย่างเดียวกันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ 
เพ่ือความชัดเจนครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกไหมค่ะ เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
 



๑๑ 
 

นายพงษ์ศักดิ์    มูลสาร    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
        ขออนุญาตนำเรียนเพ่ือความเข้าใจว่า ทั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสำนักช่าง มีงานที่จะดูแล
ร่วมกัน อย่างสำนักช่างจะดูแลเรื่องสวน การตัดแต่งต้นไม้ บูรณาการร่วมกัน ส่วนกองสาธารณสุขฯจะมีหน้าที่
โดยตรงคือการรักษาความสะอาดในทุกๆเรื่องอยู่แล้ว งานคนละงานแต่ภารกิจเดียวกัน ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       ช่วงนี้จะมงีานให้ดูแลเยอะ เพราะช่วงฤดูฝน ทางผู้บริหารต้องเร่งหาวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือเตรียมพร้อม
ไว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ  
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โปรดยกมือขึ้น / ไมม่ีสมาชิกยกมือ  

-   งดออกเสียง/ไม่ม ี
 

  
 

 
 
 
   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
                          หอนาฬิกา (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
 

 

นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบหอนาฬิกา เรียนเชิญท่านนายกฯค่ะ 

นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันขอมอบให้ท่านรองอาทิตย์    
เป็นผู้อ่านรายละเอียดค่ะ 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองอาทิตย์ค่ะ 
 
 
 

ท่ีประชุม   
- มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์         

ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



๑๒ 

 
นายอาทิตย์     คูณผล      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
        เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกเทศบาล และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี        
มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภู มิทัศน์โดยรอบหอนาฬิกา 
งบประมาณ 500,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงหอนาฬิกาและลานภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งมีความ
ชำรุดทรุดโทรม ให้มีความสวยงามและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือส่งเสริมภูมิทัศน์ให้สวยงาม เหมาะสมกับเป็น 
Landmark ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้งนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้บรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 11/2565 ลงวันที่  1 เมษายน 2565 ซึ่งมีรายละเอียด        
การปรับปรุง ดังนี้ 

- ปรับปรุงหอนาฬิกา 
- ปรับปรุงส่วนฐาน บันได ลานโดยรอบทั้งหมด 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานอืน่ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61        
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้ านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ
เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน  2565 
จำนวน 179,688,009.74 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 
 เพ่ือให้การปรับปรุงโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลยังประโยชน์
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไป รวมทั้งชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการตามอำนาจหน้าที่ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนิน  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบหอนาฬิกา งบประมาณ 500,000 บาท  ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          



๑๓ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       ขอบคุณคะ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ ๔.๔ เชิญค่ะ ในการซ่อมแซมหอนาฬิกา อย่างที่
ทราบกันดีว่าหอนาฬิกาเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลฯเรา จึงอยากให้ดูสวยงามแก่สายตาผู้ที่ขับรถผ่านไปมา     
ถ้าไม่มีสมาชิกจะอภิปรายดิฉันขอมติที่ประชุมคะ 
มติที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ     
                            หอนาฬิกาโปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ท่าน 
 -  ท่านสมาชิกท่านใดไมอ่นุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
                            โดยรอบหอนาฬิกาโปรดยกมือขึ้น / ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง/ไม่มสีมาชิกยกมือ 
 

  
 

 
 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ “ญัตติ”เพื่อขอรับความเห็นชอบรับโอนพัสดุจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                          อุบลราชธานี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๕ “ญัตติ” เพื่อขอรับความเห็นชอบรับโอนพัสดุจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชา        
เป็นผู้อ่านรายละเอียดค่ะ 

นางบัวหลวง         อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
 นายปรีชา    ศรีสว่าง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี        
         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยเทศบาล        
นครอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีว่ามีความประสงค์จะส่งมอบพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับมอบ หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว ขออนุญาตสภาตัดขนาด ๘ นิ้วออก จะเป็น
ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน 3 เครื่องและรถแทรกเตอร์(ที่ใช้ในการเกษตร) จำนวน 3 คัน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น  
 

ท่ีประชุม   
-  มีมตอินุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหอนาฬิกา 



๑๔ 

 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีเหตุผล ความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560        
มาตรา 122 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2535 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ อัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 122       
ได้กำหนดให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี         
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ 
และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือ ระเบียบสำนักนายกรั ฐมนตรี            
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร พัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
รวมทั้งตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง    
ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18  พฤษภาคม  2561  ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะส่งมอบ เครื่องจักรให้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน      
จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามรายการโอนพัสดุที่แนบมาพร้อมญัตตินี้) 

1. เครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว  จำนวน   3   เครื่อง 

2. รถแทรกเตอร์(ที่ใช้ในการเกษตร)     จำนวน   3   คัน  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงเสนอ “ญัตติ” นี้ ต่อสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบฯ ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบ ๔.๕ ไหมคะ เชิญค่ะ 

นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบ ๔.๕ เชิญคะ เรื่องท่ีเรารับโอนเครื่องจักรกล มาจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถ้าไม่มีดิฉันขอมต ิ

 
 
 
 



๑๕ 

 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดที่เห็นชอบรับโอนพัสดุจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดที่ไมเ่ห็นชอบรับโอนพัสดุจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
โปรดยกมือขึ้น / ไมม่ีสมาชิกยกมือ  

-    งดออกเสียง/ไม่มี 
 

  
 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  ระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญท่านวิเศษคะ 
นาย วิเศษ       ปากหวาน      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 1  ผมมีเรื่องนำเรียนต่อสภา 3 เรื่อง สืบเนื่องจากมีบุคคลหรือ          
กลุ่มบุคคลนิติบุคคลได้ไปขออนุญาตใช้สถานที่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือใช้ในการ
ฝึกอบรม และบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นได้ใช้ชื่อเป็นค่ายลูกเสือ ซึ่งการใช้ชื่อโดยผิดต่อระเบียบของสำนักงาน
คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการขออนุญาต การที่อนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือ    
ในจังหวัด พ.ศ.2553  เรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านผู้บริหารว่า การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นอำนาจ
ของผู้บริหารโรงเรียนหรือไม่ เพราะว่าถ้าท่านอนุญาตแล้วการใช้สถานที่นั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงสถานที่ 
และในช่วงระยะเวลาที่ฝึกอบรมนั้น เขาใช้สถานที่ ไฟฟ้าและน้ำที่โรงเรียน อาจจะมีส่วนในการใช้งบประมาณ 
เรื่องที่  ๒ ก็คือเนื่องจากว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นทำผิดระเบียบฯ แล้วเราอนุญาตให้ใช้สถานที่ ก็ถือว่าเรา
ร่วมกันทำผิดระเบียบของสำนักงานคณะการลูกเสือแห่งชาติ  จึงเรียนถามท่าน เรื่องที่ ๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุญาตได้เลยหรือไม่ ข้อที่ 2 จะแก้ไขยังไงหรือพิจารณาไงเมื่อมีบุคคลหรือนิติบุคคลทำผิดระเบียบของสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต  และค่ายมันไม่สามารถท่ีจะย้ายไปทุกท่ีได้จะต้องอยู่เป็นที่เป็นทาง จะต้องมี
พ้ืนที่ 50 ไร่ขึ้นไป แล้วก็มีพ้ืนที่ในการจัดอบรม ค่ายนี้ย้ายมาแล้วประมาณ 6 ที่แล้ว เพราะฉะนั้นจะย้ายมาอยู่ที่
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลไม่ได้ ผิดระเบียบแน่นอน โดยเฉพาะการใช้ชื่อ และอีกเรื่องคือประชาชนได้ร้องเรียนมา
ทางสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณซอยชยางกูร 21 เขาบอกว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากอาจจะ
เกิดอันตรายเวลารถขับผ่านไปผ่านมา แล้วก็ซอยธรรมวิถี 1 ด้านหลังโปลีเทคนิค อันนี้ก็ปูนหายหมดแล้วเหลือแต่
หินตอนนี้ก็เดือดร้อนอาจจะไม่ได้มีการสัญจรมากมาย แต่ก็เป็นประชาชนในเขตเทศบาลเราที่ได้รับความ
เดือดร้อน และผมก็ขอชื่นชมท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้ดูแลมาโดยตลอด บางทีผมก็ได้โทรหา
ท่านปลัดบ้าง แล้วก็เรื่องสุดท้ายสำนักช่าง ผมก็คิดว่าอาจจะมีงานเยอะแล้วช่วงนี้ฝนตกจะต้องมีปัญหาทุกที     
ไม่ว่าจะเป็นน้ำรอระบาย น้ำจะท่วมพ้ืนที่ใดที่เป็นบ้านต่ำก็จะน้ำไหลท่วม อยากจะให้ดูที่สาเหตุลึกๆ สาเหตุของ
ต้นเหตุของปัญหา วันนั้นผมได้เรียนท่านปลัดว่ามีถนนทรุด ถนนคอนกรีตอยู่ที่ซอยชยางกูร 20 เห็นทาง 

ท่ีประชุม   
 มีมตเิห็นชอบที่เห็นชอบรับโอนพัสดุจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

 



๑๖ 
 

เจ้าหน้าที่ไป ผมก็กำลังเตรียมตัวจะออกไปซื้อน้ำซื้ออะไรให้เขาประมาณ 10 นาทีไปแล้ว ถนนทรุดมันต้องดู
ด้านล่าง แต่เราเอายางมะตอยไปวางทับ ตอนนี้ก็ทรุดอีก เพราะทรุดด้านล่างไม่ใช่ทรุดข้างบน จึงอยากให้ดูที่
ต้นเหตุจริงๆไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะปลายเท่านั้นขอบคุณมากครับ  
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านณัฐพัฒน์ 
ร.ต.อ. ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร.ต.อ. ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3  ขอนำปัญหาเรื่องการขอยืมเต็นท์ใช้งานในวันหยุด ซึ่งมีปัญหา
ตรงที่ว่า เราไม่มีทีมงาน หรือว่าจัดทีมงานเฉพาะกิจเอาไว้เพ่ือบริการประชาชนต่อเนื่อง จากเวลามีงานศพ       
ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ ไม่สามารถเขียนคำร้องล่วงหน้าได้ประชาชนได้ขอความร่วมมือประสานผ่านมายัง
สมาชิกสภาเทศบาล ก็ไม่ค่อยจะสะดวกก็เลยขอความกรุณาผ่านไปถึงฝ่ายบริหารถึงสำนักงานช่างเรื่องจัดชุด
เฉพาะกิจ จะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบหรือชุดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ก็อยากให้แจ้งให้ทราบด้วยว่าจะสามารถติดต่อ
ประสานงานใครได้บ้าง ก็ฝากไว้เรื่องการยืมเต็นท์ใช้งานในวันหยุด ส่วนอีกเรื่องคือขอปรับปรุงถนนซอย         
พโลชัย 5 ข้างเรือนจำกลางบ้านพักข้าราชการเรือนจำ ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนไม่ได้รับความสะดวกสบายเพราะว่าถนนชำรุดพโลชัย 5 แล้วก็ซอยพโลชัย 6 ซึ่งอยู่ถัดกันไปก็ผ่านไป
ถึงฝ่ายบริหารผ่านถึงสำนักงานช่างขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่าน ศักดิ์ปภณ   
นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 1  ผมได้ไปที่ตลาด 6 ก็มีประชาชนได้ร้องเรียนว่ามีร้านอาหาร
อาหารแห่ง 1 อยู่ที่แถวๆธนาคารทิสโก้เปิดทำการสถานบันเทิงคล้ายๆเป็นผับกึ่งร้านอาหารเปิดเพลงเสียงดังและ
เอาลำโพงหันออกมาด้านนอกเขาบอกว่าช่วยกรุณาฝากไปถึงทางฝ่ายบริหารของเทศบาลหรือผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง
ด้วยว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาเบาเสียงหรือนำลำโพงนั้ นเข้าไปข้างในร้านอาหารเสียงมันจะส่งมาทาง          
ทิศตะวันตกทางแถวตลาด 6 เขานอนไม่หลับจริงๆคือเขามีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย ลำโพงเสียงดังมาก ถ้าเป็นไปได้
ก็อยากฝากท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารช่วยไปบอกร้านอาหารแถวนั้นด้วย ประชาชนบริเวณนั้นเขาเดือดร้อน
หลายรายด้วยนอนไม่หลับขอบคุณมากครับ  
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณทางท่านสมาชิกทุกๆท่าน    
ทีไ่ด้นำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เข้ามายังแจ้ง เรื่องถนนหนทางต่างๆที่ชำรุดที่เราจะมีการปรับปรุงจะ
ขอนัดหารือกับท่านสมาชิกทุกๆท่าน เรื่องการตั้งโครงการต่างๆ โดยเฉพาะถนนได้รับเรื่องถนนเยอะมากมีหลาย
เส้นที่เราจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมหรือต้องทำใหม่ นัดคุยกับสำนักช่างไว้แล้ว สัปดาห์หน้านี้จะเชิญท่านสมาชิก
ทุกท่านขอให้ท่านเตรียมรายการถนนซอยต่างๆไว้เลย และให้เรียงลำดับความเร่งด่วนด้วย เราจะได้ปรับปรุง
แก้ไขจุดที่เร่งด่วนมากก่อนไล่ลงไปในแต่ละเขต แล้วก็เรื่องน้ำท่วมตอนนี้ปัญหาน้ำท่วม ระบบใหญ่เรากำลังแก้อยู่
เรากำลังวางท่อขนาดใหญ่อยู่ตามที่เห็นความเดือดร้อนอาจจะเกิดขึ้น  ตอนนี้ถนนหนทางอาจจะไม่สะดวกก็
อยากจะขอโทษไปทางพ่ีน้องประชาชนด้วย ตอนนี้ได้เร่งผู้รับเหมาแล้ว ทางท่านรองปรีชาซ่ึงดูแลเรือ่งน้ีก็จะลง 



๑๗ 
 
พ้ืนที่ในทุกวันเพ่ือติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง แล้วก็ตอนนี้ทางเทศบาลได้ลงพ้ืนที่ในการแก้ปัญหา
เบื้องต้นก็คือลอกคลองเตรียมรับหน้าฝนที่จะมาถึง ตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้จะไล่ไปทุกชุมชนไล่ไปทุกเขต ซ่ึงได้ลง
ไปด้วยกันร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับชุมชนร่วมกับอ.ส.ม.ร่วมกับผู้นำชุมชน กับชาวบ้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วน
ของเทศบาลที่เราจะลงไปเจอกันตรงนี้ ซึ่งที่ผ่านมาทำไปแล้วอยู่ 2 - 3 ชุมชน แถวบิ๊กซีก็มีไม่ท่วมขังแล้ว แต่ว่า
ถ้ามาแรงๆไม่แน่ใจ อาจจะเอาไม่อยู่แต่ว่าเรื่องถนนก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ถนนมันทรุด ระดับมันไม่เท่ากันเรื่องนี้เป็น
เรื่องใหญ่เราจะต้องเอามาหารือร่วมกันในการทำถนนใหม่ ซึ่งตรงนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ตอนนี้ที่เราทำได้คือเรา
ทำไปก่อนไล่ทำความสะอาดเก็บขยะแล้วก็ดูไฟฟ้าแสงสว่างไปด้วย และดูเรื่องต้นไม้ไปด้วย ซึ่งนายกได้ลงไปแล้ว
ตรงนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันมีการทิ้งมีการทำให้รกร้างแต่ละบ้านไม่ดูแลเอาใจใส่ในที่ของตัวเอง ซึ่งจะทิ้งปัญหา
ให้กับเทศบาลเช่นเดียวกัน ในเรื่องเสียงเราก็จะทำโดยการขอความร่วมมือไปกับทุกภาคส่วนในเรื่องของเสียงดัง
ตลาด 6 ทราบเรื่องแล้ว จะให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงไปขอความร่วมมือกับร้านค้ากับผู้ประกอบการ เราจะต้องมี
การจำกัดเสียงอาจจะดูเป็นเวลาแล้วก็ความดังด้วย จะลงไปตัวนี้จะไปขอความร่วมมือเขา ส่วนเรื่องค่ายลูกเสือ
ค่ายลูกเสือวันนั้น วันที่ 2 - 3 วันก่อนนายกฯลงพ้ืนที่ชุมชนก้านเหลืองเห็นมีการจัดอบรมแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจ จะให้
ท่านรองอาทิตย์ได้ตอบข้อซักถามตัวนี้แล้วก็อีกหลายๆเรื่อง เราจะขอนัดหารือกับท่านสมาชิกสภาท่านประธาน
อีกทีนึงในเรื่องของการพัฒนาแก้ไขในภาพรวมของเทศบาลในปีนี้ขอบคุณค่ะ  
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองอาทติย์ค่ะ 
นายอาทิตย ์ คูณผล   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านสำหรับเรื่องค่ายลูกเสือมี 2 ประเด็นที่ท่าน
สมาชิกได้กรุณาซักถามประเด็นแรกคือเรื่องของอำนาจในการอนุญาตให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนและ เรื่องที่ 2    
ถ้าอนุญาตใช้สถานที่แล้ว ถ้าเขาทำผิดเราจะมีความผิดตรงนี้ด้วยหรือไม่ สำหรับประเด็นที่ 2 นี้มันเป็นความเห็น
ทางกฎหมาย ผมจะอธิบายตอนหลังอธิบายในเรื่องแรกก่อนว่าอำนาจในการอนุมัติอนุญาตการใช้สถานที่        
ของเทศบาลทุกกรณีเป็นหน้าที่ของผู้บริหารคือท่านนายกเทศมนตรียกเว้นว่าถ้านายกเทศมนตรี จะได้มอบหมาย
ให้ปลัดเทศบาลหรือว่าให้ผอ. สำนักก็ตามนั้นเป็นผู้อนุญาตหรือไม่อย่างไรและก็การอนุญาตให้ใช้มันต้องมีเง่ือนไข
ว่าอนุญาตให้ใช้เปล่าหรือว่าอนุญาตให้ใช้โดยที่ผู้ขออนุญาตนั้นต้องมีค่าบำรุงและค่าตอบแทน ซึ่งเรื่องนี้ในสมัยที่
ท่านนายกเข้ามาบริหารงานตรงนี้ผมก็ดูอยู่ แต่ยังไม่ได้ทำคือแต่เรายังไม่มีระเบียบของทางเทศบาลที่จะกำหนด
อัตราค่าใช้สถานที่ไว้ยกตัวอย่างห้องประชุมอย่างนี้เเรกก็ใช้ดุลยพินิจเป็นราย สำหรับประเด็นของการอนุญาตให้
ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านก้านเหลืองนั้น  ในรายละเอียดผมอยากจะขออนุญาตท่านประธานสภาให้ทาง            
ท่านผู้อำนวยการสำนักหรือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ทีนี้สำหรับประเด็นที่ว่าผู้ขออนุญาตถ้า
หากว่ามีกฎหมายนั้น เราจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเป็นผู้สนับสนุนหรือไม่ อันนี้ในข้อกฎหมายผมขออธิบายว่าใน
เรื่องของการที่เขาเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งทุกคนในลูกเสือแห่งชาติอันนี้ความเห็นอันนี้เป็นความเห็นของผมในฐานะท่ี
มีความรู้ในด้านกฎหมายนี้น้อยนิดก็อยากจะบอกว่าการคนใดที่กระทำความผิดนั้นตามประมวลกฎหมายอาญา
แล้วผู้ใดกระทำผู้ นั้นก็ต้องมีความรับผิดชอบแต่ว่าประเด็นที่ท่านถามว่า ความผิดที่ว่าเราเป็นเจ้าของสถานที่แล้ว
เราอนุญาตตรงนี้ จะมีความผิดด้วยหรือไม่ ก็ต้องไปดูเป็นเรื่องๆไป ถ้าหากว่าเขาขอว่าจะเอาไปทำโน่นทำนี่ ทำ
ค่ายลูกเสือ เอาไปทำลูกเสือ ถ้ามุมมองของทางคณะก็มองที่การอนุญาตนั้น มันเป็นเรื่องการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน อันนี้เป็นเรื่องของดุลพินิจ แต่ว่าเรื่องมันจะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนั้นผมว่าผู้ที่เป็นตัวการในเรื่อง
เหล่านี้ ก็คงจะรับผิดไปในส่วนของความผิดตามพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ว่าเราจะมีความผิดหรือไม่นั้น ผมว่าในชั้น
นี้ไม่น่าจะเก่ียวข้อง เพราะว่าผู้บริหารดูเป็นนักศึกษานะครับ ผมยอมรับในนี้ว่าผมไม่ทราบเรื่องนี้ 
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มาก่อนเลย อยากจะขออนุญาตท่านประธานสภาฯให้ทางท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหรือผู้อำนวยการ
โรงเรียนได้อธิบายรายละเอียดให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบด้วยขออนุญาตครับ 
นางบัวหลวง  อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาค่ะ 
นายมนต์ตรี     ธนะคุณ      ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ดร.มนต์ตรี   ธนะคุณ 
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง  คือการที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้
อนุญาตให้หน่วยงานหนึ่งซึ่งทราบได้ว่าเป็นค่ายลูกเสือดงมันปลา ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ     
ตรงข้ามศูนย์ศิลป์ ต่อมาค่ายลูกเสือนี้ก็จะไปอบรมโดยใช้โรงเรียนบ้านท่าบ่อ พอมาขอใช้ที่โรงเรียนเทศบาล ๕     
เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางสำนักการศึกษาไม่ได้รับรายงานว่าท่านได้อนุญาตอย่างไร แต่ในเรื่องนี้ก็เป็นไปตาม
ท่านรองฯอาทิตย์ได้กล่าวไว้ว่าตามปกติแล้วเราเคยคุยกันว่าสำหรับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรที่จะมาใช้
สถานศึกษานั้นจะมีการเก็บค่าเช่า เพราะจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการ และทีนี้ผมยังไม่ทราบว่าที่
โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้อนุญาตให้บุคคลอ่ืนมาใช้นี้จริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่กระทบกับการเรียนการสอน 
ซึ่งทราบว่าการอบรมแต่ละรุ่นนั้นจะใช้เวลาประมาณ ๓ วัน พอดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมาเข้าร่วมประชุมด้วย 
กระผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านวิเศษค่ะ 
นายวิเศษ      ปากหวาน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อย เนื่องจากว่าผมได้ยื่น
เรื่องไปที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดแล้วเพ่ือให้ตรวจสอบเรื่องของการใช้ชื่อว่าค่ายลูกเสือนั้น ทีนี้ในระเบียบว่าด้วย
เรื่องของการจัดตั้งค่ายลูกเสือนั้นจะต้องมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ไร่ และจะต้องมีห้องประชุม มีที่พัก มีห้องน้ำ     
มีบริเวณจัดกิจกรรม และค่ายนี้ไม่ใช่การจัดอบรมนักเรียนแต่เป็นการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เดิมทีค่าย
ลูกเสือแห่งนี้อยู่ที่ศูนย์ศิลป์ แล้วก็ย้ายไปที่ต่างๆ แล้วสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง 
ผมไม่ทราบว่าค่ายลูกเสือจะสามารถย้ายไปที่ต่างๆได้อย่างไร จึงได้ทำการร้องเรียนไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัด
เพ่ือให้มีการตรวจสอบแล้วครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ 
นายไพสิฐ      ศรีสมุทร      ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพสิฐ  ศรีสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เป็นห่วง
เป็นใยครับ ผมขออนุญาตนำเรียนอยู่ ๓ ประเด็น ๑. ในเรื่องของเจตนารมณ์ของการบริหารโรงเรียนเทศบาล ๕ 
ซึ่งภายใต้การบริหารของท่านนายกเทศมนตรีฯและคณะผู้บริหาร ซึ่งได้ให้นโยบายในการให้บริการแก่พ่ีน้อง
ประชาชน ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ซึ่งกระผมขอนำเรียนว่าในการให้บริการนี้ไม่ ได้มีผลประโยชน์    
แอบแฝง ซึ่งผมก็ได้มีการประชุมกับคณะครูและบุคลากรว่าเรามีหน้าที่ให้บริการนักเรียนรวมทั้งชุมชน หน่วยงาน
และองค์กรต่างๆเป็นประเด็นสำคัญ ในประเด็นนี้ผมจึงได้ตกลงให้บริการค่ายลูกเสือดงมันปลา ที่มาขอใช้สถานที่
อบรมนักศึกษาปี ๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๔ รุ่น ซึ่งผู้มาประสานงานก็ได้
พูดคยุกันว่าเดิมทีเคยใช้ที่โรงเรียนบ้านท่าบ่อ และเกิดติดปัญหาประการใดนั้นผมขออนุญาตไม่กล่าวรายละเอียด  
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ท่านก็ได้มาขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนเทศบาล ๕ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นนักศึกษาที่ถือว่าเป็น พ่ีน้องประชาชน
จึงได้ตัดสินใจอนุญาต ๒. ในเรื่องของข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองนายกฯ 
ท่านอาทิตย์ ที่ได้ให้ข้อชัดเจนในเรื่องของการใช้สถานที่ราชการ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๕ นั้นเป็นโรงเรียนที่อยู่ใน
การบริหารของท่านนายกเทศมนตรี ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ดังนั้นอำนาจในการสั่งการทุกอย่างเป็น
อำนาจของท่านนายกเทศมนตรี ซึ่ งในประเด็นที่  ๒ ผมขอกราบเรียนด้วยความเคารพว่าด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวผมเอง ด้วยประสบการณ์ที่ยังต้องเรียนรู้อีกหลายอย่าง ก็ต้องกราบขออภัยที่ผมยังไม่ได้
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงแต่เป็นการรายงานด้วยวาจาในเบื้องต้น ซึ่งผมก็น้อมรับคำตำหนิทุกอย่าง
เพ่ือที่จะนำไปปรับปรุงต่อไปครับ และประเด็นสุดท้ายคือเจตนารมณ์ในการดำเนินการในครั้งนี้นั้น ก็เพ่ืออยากจะ
ให้มีการบริการและประชาสัมพันธ์โรงเรียน ซึ่งข้อคิดเห็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าจะมีการกระทบ
กับการเรียนการสอนหรือไม่นั้น ขอกราบเรียนว่าตรงนี้ไม่กระทบเพราะว่า ๑.เรามีอาคารเรียน ๓ หลัง อาคาร
ประกอบ ๑ หลัง หอประชุม ๑ หลัง และห้องน้ำอีก ๒ หลัง ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๕ มีนักเรียนอยู่ทั้งสิ้น ๑๖๕ คน 
ส่วนที่ที่ผู้เข้าอบรมอาศัยนั้นอยู่อาคารหลังใหม่และผู้เข้าอบรมก็จะเข้าดำเนินการในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ซึ่งจะ
ไมส่่งกระทบโดยตรงต่อนักเรียน และท่ีสำคัญก็ให้มีการแยกส่วนชัดเจนครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านวิเศษค่ะ 
นายวิเศษ       ปากหวาน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ ผมเป็นผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและเป็นกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดด้วย การอบรมนั้นขั้น B.C. จะมีทั้งหมดสี่วัน ท่านจะใช้วันไหนเพ่ือให้ไม่กระทบครับ และระเบียบ
ว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือนั้นไปใช้โรงเรียนไหนให้ใช้คำว่าค่ายลูกเสือโรงเรียนนั้นเลยครับ จะไปใช้ชื่อ
ค่ายลูกเสือดงมันปลาไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองฯอาทิตย์ค่ะ 
นายอาทิตย์     คูณผล       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ ผมขอนำเรียนว่าเรื่องที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้อนุญาตไปแล้วนั้น 
ผมจะรีบไปดำเนินการเรื่องนี้ให้ถูกต้องโดยเร็วภายในวันนี้ครับ และขอฝากท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ดำเนินการให้ถูกต้องในเรื่องประเด็นการขออนุญาต สำหรับส่วนของเรื่องจะกระทำผิดในเรื่องของ พรบ.ลูกเสือ
หรือไม่นั้นจะให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไปประสานพูดคุยกับเจ้าของโครงการให้ดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว
เช่นเดียวกัน และกระผมจะได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นางบัวหลวง  อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญท่านรองฯธรธรรม์ค่ะ 
นายธรธรรม์  ชินโกมุท       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธรธรรม์  ชินโกมุท      
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิก เนื่องจาก      
วันพรุ่งนี้มีการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งของชาวจังหวัดอุบลฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านร่วมงานในเวลา ๐๖.๐๐ น. ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง  อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญท่านรองฯปรีชาค่ะ 
 



๒๐ 
 
นายปรีชา     ศรีสว่าง       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตเสริมท่านประเด็นที่
ท่านนายกฯนำเสนอว่า ถนน ตรอก ซอยต่างๆที่ชำรุดทรุดโทรมต้องก่อสร้างปรับปรุงใหม่ ในปัจจุบันนี้ก็ใกล้จะ 
พิจารณาเรื่องงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว จึงอยากส่งเสริมประเด็นเรื่องที่ท่านนายกฯต้องรีบหารือ    
ว่าเราจะทำก่อสร้างท่อระบายน้ำตรอก ซอยต่างๆอย่างเร่งด่วน และอีกเรื่องคือการแก้ปัญหาน้ำท่วม                 
ซอยชยางกูร ๒๑ บริเวณบิ๊กซี ทางผู้บริหารได้ประสานกับทางเจ้าของที่ดินเนื่องจากบริเวณหลังคอนโดไปคลอง
ระบายน้ำจะปิดและก็แคบ ซึ่งเรามีแนวทางที่จะขยายคลองให้ใหญ่และลึกขึ้นเพ่ือรองรับน้ำ ซึ่งทางเจ้าของที่ดิน
ได้รับปากไว้แล้วถ้าโครงการนี้สำเร็จคิดว่าปัญหาน้ำท่วมน่าจะแก้ไขได้ อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการให้บริการ
เต็นท์ในวันหยุด ถ้าเป็นวันจันทร์ - เสาร์ สำนักช่างสามารถให้บริการได้ ส่วนวันอาทิตย์อยากให้ประสานกับทาง
ฝ่ายป้องกันฯครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ ในส่วนตรงนี้ดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากพ่ีน้องประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการทำ
คลองระบายน้ำในการแก้ปัญหาน้ำท่วม ขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ ต่อไปคาดว่าปัญหา
น้ำท่วมก็คงจะสามารถทุเลาลงได้ค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่/ไม่มี เมื่อไม่มีดิฉันขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอปิดประชุมค่ะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา 
*********** ๑๒.๔๐ น.*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
วันจันทร์ที่  ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
********************* 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันศุกร์ที่  ๒๕ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
     มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่  ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
     มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ   
  - ไม่มี 
                                              

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ “ญัตติ” การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล ๒  
                                            หนองบัว (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักการศึกษา) 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนางบัวหลวง  อาษาพล เป็นคณะกรรมการ 
 

  ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
                                           ในหมวดค่าครุภัณฑ์  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)   
                                           (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

  ๔.๓ “ญัตติ”ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                           หมวดค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
  ที่ประชุมมีมติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

  ๔.๔ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
                                           โดยรอบหอนาฬิกา (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
  ที่ประชุมมีมติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

  ๔.๕ “ญัตติ”เพ่ือขอรับความเห็นชอบรับโอนพัสดุจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                           อุบลราชธานี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับโอนพัสดุจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 



๒๒ 

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

                                          (นายอัมพล  ทองพุ) 
                             เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

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

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

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
   (นางสาวช่อผกา  โชควิวัฒนวนิช)                             (นายพิทักษพ์ล   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 ี


