
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔  

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผู้มาประชุม 
     ๑. นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 ๒.   นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             
     ๓.   นายชาญณรงค์ ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๔.    นายฤทธิสรรค ์ เทพพิทักษ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๕.    นายไพฑูรย์               พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
 ๖. นายภพ ภูสมปอง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๗.   นายไพฑูรย์     บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๘.  นายประสงค์ จันจำปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
     ๙.    น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
   ๑๐.  นายชัยโรจน ์ สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๑.   นางศิริเพ็ญ               พุทธจักร เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
๑. นายอัมพล   ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๓. นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๔. นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๕. นายนเรต ศรีเมือง  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
๖.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
๗.   นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข รก.ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
๘. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๙. นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
๑๐.   นายวิสุทธิ ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. นายนพคุณ เดชเสน  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 

๑๒.   นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล บูรพาอุบล    
๑๓.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๑๔.   นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๑๕.   นายประสพ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
๑๖.   ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนบ้านก้านเหลือง 



๒ 
 
๑๗.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   
๑๘.   นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๙.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๒๐.   นางสาววิรุณภัสร ์ ฐิติภัสร์ศุภเดช หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๑.   นางประไพศรี ศิริทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
๒๒.   นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
๒๓.   นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักการช่าง 
๒๔.   นางปิยะมาศ หลินหะตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๕.   นางสาวนิตยา สมาน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
๒๖.   พ.จ.อ.อดิศร ประจำ รกน.หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ 
๒๗.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์ นิติกรชำนาญการ 
๒๘.   นางจุฑารัตน์ สัตนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๒๙.   นางณภัสนันท์ วงศ์ลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๓๐.   นางสาวณฐปภัสร ์ ฏปวรนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๓๑.   ว่าที่ ร.ต.อ.มงคล อินจำปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๓๒.   นายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 
๓๓.   นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชำนาญการ 
๓๔.   นายศิริพงศ์ ศรีพร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
๓๕.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๓๖.   นายอนุชิต อัปกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   
 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  
                                       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  
                                   ๓.๑ รายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
                                   ๓.๒ รายงานความคืบหน้าโครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 

       (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
 
 
 

 
 



๓ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   
  ๔.๑  “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
                                              ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
                                              (สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
                                              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๒  “ญัตติ” ขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
                                             “โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการจราจร” ประจำปีงบประมาณ    
                                             พ.ศ.๒๕๖๔  (สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)   
                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๓  “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                             งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (สำนักการศึกษา) 
                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

  ๔.๔  “ญัตติ” ขออนมุัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินค่าก่อสร้าง  
                                             งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
                                             (สำนักการช่าง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๕  “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินค่าก่อสร้าง 
   งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
                                             (สำนักการช่าง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๖  “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
                                             หมวดค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
                                             (สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน)  
                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๗  “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงค่าก่อสร้าง  
                                             งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (สำนักการช่าง) 
                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

   ๔.๘  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                                                  ให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่  (กองวิชาการและแผนงาน)   
                                                  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔ 
 
 

    ๔.๙  “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 
                                               โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (สำนักการช่าง) 
                                               (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่อง     อื่นๆ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นางศิริเพ็ญ    พุทธจักร    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยค่ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สวัสดีครับฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ ประชุมสภาฯพร้อมแล้ว       
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ ง ประจำปีพุทธศักราช 25๖4               
ขอดำเนินการตามระเบียบวาระ  ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากว่าเทศบาลฯ        
มีวาระจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการปรึกษาหารือและขอความเห็นชอบต่อสภาฯเพราะว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้มีการจัดการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลฯ กรุงเทพมหานครฯ และก็เมืองพัทยา คือปกติหลังจากมีการ
เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ตามแผนงานก็จะเป็นการเลือกตั้งเทศบาลฯและองค์การบริหารส่วนตำบล 
หลังจากเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เสร็จก็จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นพิเศษ คือกรุงเทพมหานครฯ
และพัทยา แต่สืบเนื่องจากมีสถานการณ์ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ก็เลยตัดในส่วนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลออกให้เหลือเพียงมีการเลือกตั้งของเทศบาลฯ ซึ่งก็มีจำนวนไมม่าก ซึ่งก็เป็นไปตามแผนงานหลังจากการเลือกตั้ง
ของรัฐบาลแล้วก็จะให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ดีหลังจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเห็นชอบใน
หลักการแล้วก็มอบให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอแผนงานน่าจะให้มีการเลือกตั้ง  โดยมีประกาศเริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 60 วัน 
หากว่ามีประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาลฯ ก็จะทำให้สภาฯและฝ่ายบริหารงดปฏิบัติหน้าที่  คือพูดง่ายๆว่าพ้นสภาพ
ออกไปก็จะไม่มีฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา ทางฝ่ายบริหารของเทศบาลฯก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องค้างคาที่จะเป็นเรื่องด่วนที่
ต้องพิจารณาก็เลยเสนอขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ซึ่งก็มีหลายแห่ง  อย่างเช่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษก็เพ่ิงประชุม
ผ่านไปเมื่อวันสองวันก็เปิดวิสามัญเหมือนกันเพราะเขากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกัน เขาก็
เปิดวิสามัญของศรีสะเกษ ท่านนายกนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ท่านเปิดประชุมเสร็จก็แถลงข่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง วันนี้เลยมาแจ้งที่ประชุมทราบ แต่อย่างไรก็ดีก็ต้องดูประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง  คือ
บางส่วนน่าจะเป็นไปตามแผนแต่บางส่วนยังมีปัญหาอยู่ทางสันนิบาตเทศบาลก็ชี้แจงเข้าไป แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับ
กรรมการการเลือกตั้ง เพราะการบริหารการเลือกตั้งในคราวนี้  ยุ่งยากตรงที่มันมีเชื้อโควิด เพราะว่ามันไม่ใช่แบบผู้มี
สิทธิจะใช้สิทธิเฉพาะผู้อยู่ในพ้ืนที่   คนต่างพ้ืนที่ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพมหานคร 
สมุทรสาคร หรือพ้ืนที่แพร่ระบาดรุนแรงนะครับก็ต้องกลับมาใช้สิทธิคือปัญหาจะมีระบบการป้องกันอย่างไร และที่
สำคัญถ้าหากมาจากพ้ืนที่เสี่ยงก็ต้องเข้าข้อกฎหมายของเรา ก็คือประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคผู้มี  

 



๕ 
 

สิทธิเลือกตั้งจะต้องกักตัวเอง 14 วัน เขาจะยอมมาไหม นี่คือปัญหา คือมันไม่สามารถจะใช้สิทธิตามเสรีได้มันมี
เงื่อนไขของการควบคุมโรคอยู่ ก็ขอนำเรียนที่ประชุมทราบครับ เชิญเลขานุการฯอ่านประกาศครับ 
นางศิริเพ็ญ    พุทธจักร      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2564 ด้วยประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาเรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 256๔ 
เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือให้สภาพิจารณา
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตที่เชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน 
2.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าท่ีเชื่อมโยงกับโครงการ 
    ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน  
๓.โครงการ 1 ชุมชน 1 ระบบกล้องวงจรปิด CCTV 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาแล้ว เห็นความจำเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาล  จึงอาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  จึง
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้สภาพิจารณา
โครงการใช้จ่ายเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 
2564 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีร้องขอ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   
                                      เมื่อวันจันทร์ที่  23 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                                     ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

นางศิริเพ็ญ      พุทธจักร      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ      

สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ 2553 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  งานเลขานุการสภาได้จัดทำรายงานทั้งหมด มีจำนวน 76 หน้าและได้เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาตรวจรับรองรายงาน
การประชุมค่ะ  
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คณะกรรมการตรวจได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วหรือยังครับ 
นางศิริเพ็ญ      พุทธจักร      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตรวจแล้วค่ะ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอำไพวรรณครับ 



๖ 
 
นางอำไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันอำไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ รองประธานสภาฯ ขออนุญาตตอนท้ายหน้า ๓ 
หลังจากเริ่มประชุมเวลา 10:00 น ข้อความในรายงานการประชุมฯนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านดูแล้วเหมือนจะปิดเลย 
แต่ขอความกรุณาได้ดูกันอีกทีแล้วจะแจ้งให้ฝ่ายเลขาฯแก้ไขค่ะ  
นางศิริเพ็ญ    พุทธจักร      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯเป็นขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลฯค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เวลาประชุมสภาฯได้มีการบันทึกเสียงไว้หรอืไม่ คือ ต้องแก้ไขตั้งแต่บรรทัดที่ ๒ คำว่า “เรื่อง  ปิดประชุมสภา
เทศบาล” เลยครับ คงไว้เฉพาะบรรทัดสุดท้ายที่ว่า “ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ครับ”  
นางศิริเพ็ญ   พุทธจักร      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขท้ังหมดค่ะ  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอให้เลขานุการฯแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ   
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาฯ ผมขอฝากเป็นข้อห่วงใยของฝ่ายเลขาฯและทางเจ้าหน้าที่สภา
เพราะฉะนั้นการเปิดหัวประเด็นขอให้ชัดเจนเพราะการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการปฏิบัติหน้าที่ของท่านสมาชิก 
ไม่อยากจะให้เป็นประเด็นที่ถูกตรวจสอบทางด้านกฎหมาย ถ้าตามที่ท่านประธานได้กล่าวชี้แจงมาผมเห็นด้วยตามข้อ
กฎหมายชัดเจนเพราะฉะนั้นการบันทึกจะต้องออกมาให้ชัดเจนครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอดำเนินการในระเบียบวาระที่ 2 ต่อมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขตัวไหนบ้างครับ มีไหมครับ  สมาชิกท่านใดจะ
ขอแก้ไขข้อความส่วนไหนเชิญครับ / ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   
    วันจันทร์ที่  23 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ  ๙ เสียง  
- สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   
    วันจันทร์ที่  23 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น /  ไมม่ีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
 
 
 

 
 
 
ต่อไปเป็นการดำเนินการตามระเบียบวาระ วาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือทราบเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
 

 
 

ที่ประชุม 
           มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   
 วันจันทร์ที่  23 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ  
                                   ๓.๑ รายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
                                   ๓.๒ รายงานความคืบหน้าโครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 

       (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
 

นางศิริเพ็ญ   พุทธจักร      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ รายงานการติดตามการดำเนินโครงการของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ 2564  
นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอำไพวรรณครับ 
นางอำไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯอำไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาฯ  ดูจากวาระการประชุมจะมีเรื่อง
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณกับรายงานความคืบหน้าโครงการสายไฟฟ้าลงดิน ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์จากการไฟฟ้ามารายงาน จะขออนุญาตที่ประชุม และท่านประธานฯว่าเพ่ือไม่ให้ทางการไฟฟ้าเสียเวลา         
จะขอให้การไฟฟ้านำเสนอก่อนในวาระที่  ๓.๒ รายงานความคืบหน้าโครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดิน  (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค)ชี้แจงก่อนได้หรือไม่คะ ขออนุญาตนำเรียนค่ะ 
นายเกริกชัย       ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เนื่องจากเราติดตามการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต่เราเข้ามาดำเนินการคือ งบประมาณ 
๒562 ถึงปี 2564 ในช่วงนี้ ก็จะมีโครงการสำคัญโครงการหนึ่งก็คือโครงการสายไฟฟ้าลงดิน เพ่ือให้รับทราบ
ความก้าวหน้า ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่เราเห็นชอบอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ก็ขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุม ให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ชี้แจงการดำเนินการก่อน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่ /     
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นำระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานความคืบหน้าโครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดิน  
   ขึ้นพิจารณาก่อน  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ เสียง 
- สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบให้นำระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานความคืบหน้าโครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดิน  
   ขึน้พิจารณาก่อน โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

ที่ประชุม 
มีมตเิห็นชอบให้นำระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานความคืบหน้าโครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดิน  

   ขึ้นพิจารณาก่อน 



๘ 
 
เชิญทางการไฟฟ้า เรื่องการสร้างเหมาระบบไฟฟ้าใต้ดินครับ 
นายราเชนทร์   ดาบเพชร     ผู้ช่วยผู ้ผอ.กองจัดการโครงการพิเศษ  1 สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 
                                    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านครับ ก่อนที่จะเข้าสู่การนำเสนอโครงการของเมืองอุบลราชธานี     
ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาร่วมประชุมฯ แนะนำตัวเองต่อสภาฯดังนี้ครับ 

- นายราเชนทร์   ดาบเพชร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองจัดการโครงการพิเศษ 1 สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- นายทินรักษ์ เหมปัญธมภูมิ ผู้จัดการโครงการบริษัทอาร์เอสเอส 2016  ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง 
  เคเบิลใต้ดิน 
- นายปราโมทย ์ มากมี รองผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน 
- นายเกียรติศักดิ์  เชื้อสิงห์ รองผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  เขต 2 อุบลราชธานี 
ผมขออนุญาตกราบขอบคุณท่านประธานสภาฯ และทางหัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้การสนับสนุนโครงการเอา

สายไฟลงดินของเราจากปกติแล้วในสัญญาใช้เวลา 12 เดือน แต่ว่าทางผู้บริหารมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าเป็นไป
ได้ไหมที่เราจะให้ทำให้แล้วเสร็จทันงานแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นงานประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานีของเรา ซึ่ง
ทางการไฟฟ้าเองรวมทั้งทางบริษัทที่เข้ามารับเหมามีการประชุมปรึกษาหารือกันและก็คิดว่าจะจบอยู่ภายในเวลา
ประมาณสัก 8 เดือน ซึ่งเป็นการทำงานที่ค่อนข้างจะรวดเร็วมาก เพราะฉะนั้นก็ต้องขอกราบขอบคุณท่าน
ประธานสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน การเปิดงานนี้อาจจะมีการระดมการเปิดอาจจะสร้างความเดือดร้อน
ให้กับพ่ีน้องประชาชนที่ใช้รถยนต์ในการสัญจรไปมา ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนที่มีการค้าขายอยู่ในละแวกนี้  ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีเราเอาเสาไฟฟ้าลงในการโครงการของเราพอดี ก็ขอกราบขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ครับ 
นายทินรักษ์   เหมปัญธมภูมิ    ผู้จัดการโครงการบริษัทอาร์เอสเอส 2016 ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน 
 สำหรับความคืบหน้าของโครงการประจำเดือนมกราคม อันนี้เป็นภาพรวมของงานโครงการทั้งหมด 
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ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคที่เราเจอคือเราพบท่อน้ ำมันเก่าบริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด
อุบลราชธานีในแนวนั้นขวางทางขวางแนวจราจรแนว handheld ก็จะดำเนินการแก้ไขต่อไปเพ่ือให้โครงการเป็นไป
ด้วยความต่อเนื่องครับ 
 



๑๓ 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนผู้แทนจากไฟฟ้าเพ่ือที่จะไม่ให้หลุดในส่วนนี้ไปเดี๋ยวก็จะลืมเพราะว่ามันจะข้ึนภาพ PowerPoint มาแล้ว
ทางผู้แทนที่ได้แจ้งว่าได้พบท่อน้ำมันเก่าก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นท่อของเอกชนหรือในอดีตนะ ในอดีตมันเป็น
ยังไงขอทราบข้อมูลรายละเอียดว่ามันไปเจอแล้วเราจะแก้ไขดำเนินการอย่างไรอุปสรรคและปัญหาที่ไม่ ให้เกิด 
ผลกระทบมันมีน้ำมันค้างท่อหรือไม่ ขอประเด็นตรงนี้ก่อน เพ่ือที่มันจะเป็นการรักษาความปลอดภัยในระดับของ
ชุมชนเพราะว่าเราเป็นเขตนครขอทราบเบื้องต้นตอนนี้ก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทางการไฟฟ้าครับ เป็นท่อเก่ามีน้ำมันค้างไหมแล้วเป็นของบริษัทใดและมีการสืบสาวราวเรื่องไหม 
นายราเชนทร์   ดาบเพชร   ผู้ช่วย ผอ.กองจัดการโครงการพิเศษ 1 สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 
                                  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ จากที่เราเปิดบ่อแล้วเจอท่อน้ำมันแล้วก็เลยปิดกลับหลังจากนั้นได้เข้าไปหารือ
หลังจากนั้นขออนุญาตเข้าพบกับท่านผู้บังคับการกองบิน 21 ท่านก็ได้ให้โอกาสเข้าไปพบ ท่านก็เอาส่วนเกี่ยวข้องใน
ส่วนของพ่ีๆที่เป็นสายช่างของทางทหารปรากฏว่าข้อมูลที่ได้มานี้คือเป็นท่อเก่าสมัยนานมาแล้ว สมัยอเมริกันเข้ามา
สร้างฐานบินอยู่ที่กองบินเรา ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว และมีการขุดเจอแถวที่จวนผู้ว่าฯด้วย ซึ่งก็จะมีการตัด
ออกไปแล้วช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นงานอีกส่วนหนึ่งก็คือทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่มาจมบ่อ
ก่อนทางไฟฟ้านี้ก็มาขุดเจอแล้วก็มีการใช้สว่านเจาะแล้วก็ใช้ไม้ปรากฏว่ายังมีน้ำมันค้างท่ออยู่ จากการสอบถามกับทาง
ทีมงานของกองบิน 21 น้ำมันเป็นชนิดดีเซล เป็นดีเซลที่ติดไฟค่อนข้างจะยาก อันนี้คือข้อมูลที่ท่านผู้การท่านได้ให้ใน
วันที่เราไปขอเข้าพบแล้วท่านก็บอกว่าตรงนี้จริงๆแล้วนะเขาลำเลียงน้ำมันจากทางสมัยก่อนอาจจะเป็นคลังน้ำมันหรือ
อาจจะมาจากทางรถไฟเลยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบได้  จึงถามพ่ีๆที่กองบิน 21 ท่านก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ทราบ
เหมือนกัน   แต่จริงๆแล้วท่อนี้ถูกนำเข้าไปตรงฐานบินแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วท่านก็บอกว่าให้ทางเราตัดได้เลยแต่
การตัดนี้ก็ต้องตัดด้วยความระมัดระวังแล้วก็เอาท่อนี้เข้าไปเก็บไว้ที่กองบิน 21 นี่คือข้อมูลที่เราได้จากกองบิน 21 
ครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สรุปแล้วมีท่อส่งน้ำมันตั้งแต่สมัยฐานทัพอเมริกันซึ่งแต่ก่อนน้ำมันที่จะมาเติมอากาศยาน พวกเครื่องบินต่างๆ 
มันไม่ได้วิ่งมาด้วยรถยนต์บรรทุก แต่ก่อนเราใช้ระบบรางรถไฟขนน้ำมันมาจากกรุงเทพมหานครจากสามพรานมาลงที่
คลังน้ำมันวารินฯแล้วก็ใช้ระบบท่อส่งจากคลังน้ำมันวารินชำราบมาที่สนามบินหลังจากถอนฐานทัพแล้วก็มีการเปลี่ยน
ระบบการส่งน้ำมันใหม่ แต่อย่างไรก็ดีอยู่มันก็มีน้ำมันค้างท่อซึ่งอาจจะเป็น เจพี 4 หรืออะไรก็ได้ใช้ความระมัดระวัง
เอาก็แล้วกันก็ได้เข้ามาพบกับทางกองบิน 21 แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันเหมือนไม่มีใครแสดงความเป็นเจ้าของ 
ถ้ากองบิน 21 อนุญาตให้ตัดท่อได้แล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไร เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ฝากเป็นข้อห่วงใย ถึงแม้ว่าเราจะตัดท่อเพราะว่าของตรงนี้มันเป็นของที่จะลำเลียง
เชื้อเพลิงจะเป็นดีเซลหรือเป็น เจพี 4 น้ำมันเครื่องบิน ในเวลาท่านตัดท่อมันก็จะเกิดการน้ำมันค้างท่อระบบการซึม
ไหลมันก็ต้องออกไปเปิดมัน ถ้าน้ำมันที่ค้างท่อถ้าเราไม่หาวิธีปิดปากท่อแบบน้ำมันตรงนี้กี่ปีมันก็จะต้องซึมซับเข้าไปใน
พ้ืน 
 



๑๔ 
 

ที่ดินมันก็มีโอกาสที่เหมือนเมืองใหญ่ๆที่มันมีการจุดระเบิดขึ้นมา เหมือนที่เราดูตามหนังตามละครมันก็เกิดจากสาเหตุ
ตรงนี้ จึงอยากฝากด้วยว่าถ้าโดยเฉพาะที่เราร้อยสายเคเบิลลงดินนี้มันก็จะอาจจะมีผลกระทบ น้ำมันก็จะซึมตามใน
พ้ืนดินลงไปถ้ามันเกิดความร้อนในระยะเวลาหนึ่งมันก็จะเกิดผลกระทบทั้งเมือง จึงอยากขอฝากในข้อห่วงใยด้าน
ทฤษฎีหรืออะไรต่างๆกอ็ยากฝากทางการไฟฟ้าดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอฝากไว้ด้วยเรื่องการปิดท่อ เชิญการไฟฟ้าต่อครับ 
นายราเชนทร์   ดาบเพชร   ผู้ช่วย ผอ.กองจัดการโครงการพิเศษ 1 สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 
                                  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯครับ แล้วทางการไฟฟ้าเองก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงจากท่อ แต่ถ้าเราเลี่ยง
ออกไปพ้ืนที่ที่เรามี มีจำกัดแล้วก็ถ้าจะออกซ้ายออกขวาก็ไปเจอทางท่อระบายน้ำของทางเทศบาลฯ อีกอย่างหนึ่ง      
ก็ทาง TOT  เขาจะมาวางท่อไปก่อนเรา เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจำกัดในพ้ืนที่ที่เราจะทำแต่เราก็จะพยายามทำด้วย
ความระมัดระวังก็ขอบคุณในความห่วงใยจากทางท่านผู้บริหารทุกท่านครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สรุปแล้วดำเนินงานได้ก่ีเปอร์เซ็นต์แล้วครับ  
นายราเชนทร์   ดาบเพชร   ผู้ช่วยผอ.กองจัดการโครงการพิเศษ 1 สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 
                                  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 37.33 เปอร์เซ็นต์ครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับ 
นายราเชนทร์   ดาบเพชร   ผู้ช่วยผู้ ผอ.การกองจัดการโครงการพิเศษ 1 สำนักงานใหญ่กรุงเทพ 
                                  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เรียนท่านประธานสภาฯครับ ตอนนี้เราทำงานโยธาก็คือเราจะจมบ่อแล้วก็ดันท่อดึงท่อคือเราจะจบงานโยธา
เรานี้ประมาณไม่น่าจะถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ หรือเราประมาณการอาจจะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะให้จบในส่วน
ของงานโยธาส่วน เดือนมีนาคมนี้มันจะเป็นทางไฟฟ้าเข้ามาเป็นการร้อยท่อสายไฟคือตอนนี้เราเป็นท่อ hdd ที่เอาลง
ไปในผิวการจราจรพอเสร็จจากการดันท่อดึงท่อเสร็จเราจมบ่อเสร็จ ต่อไปประมาณเดือนมีนาคมก็จะเป็นการร้อย
สายไฟเสร็จจากร้อยสายไฟ พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนี้ก็จะเข้าเดือนพฤษภาคม ประมาณสักปลายพฤษภาคมก็จะให้มัน
จบแล้วก็มีการทดสอบระบบมิถุนายนถึงกรกฎาคมต้องมีการรื้อถอนเสาเพราะฉะนั้นตามแผนของเรานี้ประมาณซัก
มิถุนายน กรกฎาคมนี้เราจะต้องคืนระบบแล้ว  คือข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้ครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานรื้อถอนเสาหน่วยงานใดจะเป็นผู้รื้อถอน 
นายราเชนทร์   ดาบเพชร    ผู้ช่วย ผอ.กองจัดการโครงการพิเศษ 1 สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 
                                   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอนนั้นเราดูจากที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นที่โคราช เองมีเวลาจำกัดที่ประมาณ    
สักเดือนหนึ่งเราก็คงจะระดมทีมของการไฟฟ้าทั้งหมดเลย เข้ามาเพ่ือที่จะถอนเสาออกแต่ปัญหาอุปสรรคของเราก็คือ
มันอาจจะอยู่ในผิวอาจจะมีการเปิดผิวการจราจร หรือถ้าเผื่อมันจำเป็นอาจจะมีการตัดตรงโคนประมาณนี้ ก็คงจะ 
 
 



๑๕ 
 
หารือกับทางเทศบาลอีกครั้งหนึ่งว่าตรงบริเวณนี้ถ้าเราตัดชิดกับผิวการจราจรนี้จะมีประเด็นอะไรไหมหรือว่าจะให้เรา
ถอนแล้วถ้าเผื่อเราถอน บางทีเสามีอยู่เดิมเมื่อประมาณ 40 ปีเศษๆเราก็ไมรู่้ว่าข้างล่างนี้มันมีอะไรที่แบบพลาดผ่านไป 
บ้างเราก็ไม่สามารถทราบได้ แต่ถ้าเผื่อสามารถถอดได้เราก็จะถอด แต่ถ้าถอดไม่ได้ก็จะเป็นลักษณะของการตัดชิดกับ
ผิวการจราจรประมาณนี้ครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องนี้เป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยและเป็นรายละเอียดหลักเพราะเป็นเรื่องที่มี
ความสนใจของประชาชนและชุมชนมาก และเป็นข้อห่วงใยหลายอย่างจากทางที่ท่านผู้ว่าการไฟฟ้าได้มาทำพิธีเปิด
แล้วก็ทำ MOU ร่วมกันแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจของทีม Strong จิตพอเพียงต้านการทุจริตของ ป.ป.ช.จังหวัด 
แล้วก็ได้ลงพ้ืนที่มาแล้ว ทางผู้แทนไฟฟ้าจากส่วนกลาง ได้มาแล้วก็ชี้แจง ก็เป็นเรื่องติดตามอยู่คราวที่แล้วที่เข้ามา
ในช่วงนั้นก็งานเสร็จไป 20% มาถึงวันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเวลาเท่าไหร่ มาถึงวันนี้มันเป็น 37% ก็ถือว่ารวดเร็ว ในข้อที่
ชี้แจงผู้แทนไฟฟ้าที่กล่าวไว้ว่าจะให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมก่อนงานแห่เทียนเข้าพรรษา  แต่ที่ชี้แจ้งว่าในเดือน
มิถุนายนนี้จะต้องมีการรื้อถอนเราเป็นข้อห่วงใย และเราได้ประชุมนอกรอบของสภาว่า ใครถอน ใครรื้อถอนสายไฟ 
เสาไฟใครนำ ตรงนี้เป็นหน้าที่ของใคร งบประมาณเป็นอย่างไร ตรงนี้เราเป็นข้อกังวลเพราะเงินที่เราอุดหนุนในการ
ช่วย จากทั้งหมดเฉพาะไฟฟ้าด้วย 248 ล้านบาทของสภาของในเทศบาลนี้ 118 ล้านบาท ก็เหลืออีกมีส่วนต่างอีก 
14 ล้านบาท ยังไม่ต้องยังไม่ได้ทำอะไร แต่นี้มีข้อกำหนดที่มีการติดต่อว่าจะต้องให้มีการรื้อถอนแล้ว ก็ใครเป็นผู้ทำ
รวมถึงเก็บสายทั้งหมดแล้ว แล้วเสาไฟฟ้าทั้งหมดเป็นหน้าที่ของส่วนไฟฟ้าดำเนินการทั้งหมด  ที่ผมอภิปรายในตรงนี้
ผมต้องการคำยืนยันและมีการบันทึกรายงานการประชุม ผมจะหมดหน้าที่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 วันนั้นจะไม่มี
ใครติดตามเพราะเรื่องที่เกิด เกิดในสมัยของผมและสมัยของสภาฯ ในจำนวนที่สมาชิกมาจากการแต่งตั้งไม่ได้มาจาก
การเลือกตั้ง เพราะฉะนั้น ผลงานตรงนี้เราจะต้องชัดเจนเราจะไม่ทิ้งภาระให้กับผู้บริหาร เพราะว่าหนึ่งมันเป็นพ้ืนที่
ของเราในส่วนที่จะได้ต่อไปจากที่เป็นงบประมาณของไฟฟ้าเองจากปั๊มเอสโซ่ถึงเนวาด้า ตรงนี้ก็อีกเฟสหนึ่งที่ต้องใช้งบ
ของไฟฟ้าโดยตรง ตอนนี้ขอถามว่าส่วนตรงนี้งบประมาณรื้อถอนไฟฟ้าทั้งหมดสายทั้งหมดถูกต้องไหม เสร็จแล้วใน
เดือนมีนาคมนี้จะต้องส่งมอบเพ่ือที่ทางฝ่ายของเทศบาลจะได้กันงบประมาณ 11 ที่จะต้องเอาไฟขึ้นมาอยู่ข้างบนให้มี
แสงสว่างก่อน  เพราะฉะนั้นจะต้องรับกันได้ทั้งหมดอย่างนั้นถูกต้องไหม ถ้าตรงกันอย่างนี้ก็เพราะเป็นการที่ท่านชี้แจง
ได้ตรงประเด็นเดี๋ยวเราจะสับสนตอนนี้  เราสับสนเพราะว่าที่เรื่องที่มากล่าวในที่ประชุมตอนนี้ในสมาชิกของเราที่เรา
ทำกำลังจะเป็นจำเลยของสังคมว่าเราทำงานมันไม่จบมันไม่เสด็ดน้ำ เราจะต้องนำงบประมาณอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมา
ติดไฟแสงสว่างบนพ้ืนเขาก็ยังคาดว่าทำไมเราจะต้องมาทำตรงนี้เขาคิดว่าไฟฟ้าไม่ทำให้หมดอย่างนี้ขอบันทึกให้ตรง
ประเด็นตรงกันไหม 
นายราเชนทร์   ดาบเพชร   ผู้ช่วย ผอ.กองจดัการโครงการพิเศษ 1 สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯการไฟฟ้า 
                                  ส่วนภูมิภาค 
 เรียนท่านประธานและที่ประชุมด้วยความห่วงใย คือ ทางการไฟฟ้าเองมีการประชุมกับทางทีมงานโดยเฉพาะ
กับทางเทศบาลนครฯเราได้แจ้งไปว่า กรอบระยะเวลาของเราตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ แต่ที่เราเป็นห่วง ก็คือในเรื่องของ
ระบบแสงสว่างเสาที่เราถอดออกไป บางส่วนที่อยู่ในของโครงการเราไดแ้จ้งทางเทศบาลนครฯว่า ตรงบริเวณนี้เราจะมี
การถอดแล้วก็ระบบแสงสว่างๆต่างๆนี้ตรงนี้ มันจะหายไป  เพราะฉะนั้น  เราได้แจ้งทางเทศบาลก่อนไปแล้วว่าท่าน
จะต้องมีโครงการตัวนี้ขึ้นมารองรับในเรื่องของระบบแสงสว่าง  โดยทางไฟฟ้าเองร่วมกับทางเทศบาลนครฯ เองได้มี
การลงสำรวจพื้นที ่ว่าระบบพลังงานไฟฟ้าที่เราจะเอาไปรองรับให้กับทางท่านเราไปจอดไว้ในโซนนี้อย่างไร ซึ่งทาง 



๑๖ 
 
ไฟฟ้าร่วมกับทางเทศบาลนครฯ มีการเดินสำรวจบริเวณที่เราหรือว่าทางเทศบาลฯ คิดว่าจะวางระบบแสงสว่างไว้ก็ทั้ง
ไฟฟ้าและทางเทศบาลนครฯ ได้มีการเดินสำรวจการไปแล้วขอให้ทางเทศบาลนครฯท่านเร่งรัดในส่วนนี้ด้วย  เพราะว่า
ถึงวันนั้นแล้วก็อย่างที่ทุกท่านเป็นห่วงว่ามันจะขาดช่วงกันตรงนี้ขอบคุณครับ 
นายทินรักษ์   เหมปัญธมภูมิ   ผู้จัดการโครงการบริษัทอาร์เอสเอส 2016 ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 
 ผมขออนุญาตอธิบายวิธีการที่ผ่านๆมาของไฟฟ้า คือ หลังจากโครงการเคเบิลใต้ดินจบ  เราจะเริ่มรื้อถอนแล้ว
ก็จ่ายเข้าระบบประมาณ 1 เดือน ช่วงนั้นก็อยากให้ทางเทศบาลเตรียมแผนและงบประมาณเขาเรียกว่างานปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ก็คือ รูปแบบไฟสาธารณะหรืออะไรอย่างนี้  ดังนั้น ช่วงนั้นมันก็จะแมทช์กันพอดีอย่างที่เคยผ่านๆ มา 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอทราบหน่อยที่ท่านทำมามีที่ไหนบ้าง มีที่โคราช ขอนแก่น มีที่ไหนบ้างที่ทำแบบลักษณะนี้ 
นายทินรักษ์     เหมปัญธมภูมิ   ผู้จัดการโครงการบริษัทอาร์เอสเอส 2016 ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 
 จริงๆแล้วของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำมาทุกภาคแล้วภาคเหนือก็มีทั้ง เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก ลงมาจนถึง
ภาคกลาง ชลบุรี นครปฐม ทำมาหมดแล้วทางอีสานก็ โคราช ขอนแก่น มุกดาหาร แล้วก็นครพนม ที่นี่ด้วย อุดรธานี
เยอะทางใต้ก็ลงไปถึงยะลา 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือเราจะได้ตอบสังคมถูกว่าโคราชก็ทำเยอะแบบนี้ ขอนแก่นก็ทำแบบนี้  อุดรก็ทำแบบนี้  นครพนมทำแบบนี้
มุกดาหารทำแบบนี้  ก็คือไฟฟ้าก็จะวางเคเบิลลงดินเสร็จแล้วก็จะมีการรื้อถอนต่อไปก็เป็นหน้าที่ เทศบาลที่จะต้อง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถูกต้อง เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เป็นคำถามต่อเลยเพราะว่ามันจะได้จบปัญหา  ส่วนของจังหวัดอ่ืนๆที่ท่านไปดำเนินการมา  ก็คือ
ประสบการณ์ของท่านตอนนี้ในเมืองอุบลในพ้ืนที่จะไม่เหมือนกัน  ผมจะเป็นคำถามสุดท้ายของผมปัญหาและอุปสรรค
ที่ท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มสัญญาเข้าหน้างาน ณ ถึงปัจจุบันนี้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างแล้วก็ผลกระทบที่จะ
ส่งมอบในการที่จะติดไฟแสงสว่างบนพื้นแล้วก็ปรับภูมิทัศน์เข้าสถาปัตย์ตรงนี้ถ้ามีปัญหาตรงนี้ก็ขอให้คำแนะนำกับทาง
เทศบาลเพ่ือที่เราจะไม่สูญเสียงบประมาณ 200 กว่าล้านไปโดยเปล่าประโยชน์และผลกระทบแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่
คุ้มค่าเดี๋ยวจะมาแก้มาซ่อมของมันอยู่ในดินเมื่อไปลงไปแล้วมันแก้ยากถ้ามันแก้แต่เบื้องต้นมันจะง่าย  จึงอยากขอ
ความกรุณาในข้อห่วงใยของท่านสมาชิกที่ได้อนุมัติ ยกมือไปงบประมาณของภาษีของส่วนรวมมีให้ก็ขอแจ้งให้ทราบ 
ขอบคุณมากครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอำไพวรรณครับ 
นางอำไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ อำไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  รองประธานสภาฯ ขออนุญาตเรียนถามทางไฟฟ้า
ประเด็น 2 ถึง 3 ประเด็น ประเด็นแรกต่อเนื่องจากท่านบุญมีคืออยากจะขออนุญาตให้ช่างได้ชี้แจงว่า  ในกรณีที่ทำ
สำเร็จเรียบร้อยแล้วกรณีมีไฟดับพวกนี้มันจะใช้เวลาซ่อมนานไหม ท่านมีบุคลากรพร้อมในการซ่อมแซมโดยที่
ประชาชนไม่เดือดร้อนไหม ที่อยากทราบตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอต่อไปเราก็จะนอนหลับไม่สบายเพราะว่าท่านบริหาร
ชุดใหม่ก็อาจจะมาว่าว่าทำไปแล้วก็เป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ นั้นประเด็นที่ 1 ส่วนประเด็นที่ 2  ในเรื่องของ
งบประมาณที่ทำ MOU ไว้ว่าเทศบาลจะอุดหนุนในตอนที่ทำ MOU เข้าใจว่าเราจะอุดหนุนเป็น 2 งวดโดยเงินรวมคือ 
118 ล้านบาทถูกต้องไหม ซึ่งตอนนั้น ทางการไฟฟ้ายังไม่ได้ไปจ้างบริษัทที่จะดำเนินการ แต่ ณ ตอนนี้ได้มีการจ้าง
บริษัทแล้ว แล้วก็ทราบมาว่าเงินทั้งหมด 118 ล้าน ตามสัญญาทีอุ่ดหนุนไปแล้ว ก็ในส่วนงานที่เทศบาลต้องรับผิดชอบ 



๑๗ 
 
มันไม่เต็มจำนวน ที่นี ้ประกอบกับในฝั่งเทศบาลในภาวะโควิด  เทศบาลรับรายได้มาไม่ครบ เพราะว่ารัฐบาลมีการผ่อน
คลายให้ประชาชนไม่เดือดร้อนยกตัวอย่าง เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากร้อยเปอร์เซ็นต์ลด 90% เทศบาลจะ
เก็บได้เพียง 10% ซึ่งมันก็จะกระทบเป็นลูกโซ่ปีนี้  เป็นไปได้ไหมว่าจะมีการแก้ไข MOU หรืออะไรที่ให้เทศบาลไม่ต้อง
จ่ายทั้งหมด  คือจ่ายตามสัญญาคือเงินส่วนที่เหลือไม่ต้องอุดหนุนเป็นไปได้ไหมก็ขออนุญาตเรียนถาม 2 ประเด็นค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทางการไฟฟ้าครับ 
นายทินรักษ์ เหมปัญธมภูมิ ผู้จัดการโครงการบริษัทอาร์เอสเอส 2016 ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 
 ผมขออนุญาตตอบทั้ง 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกต้องอธิบายก่อนในโซนที่ทำเคเบิลใต้ดินทางหลักวิศวกรรม
แล้วโอกาสสถิติไฟตกไฟดับจะน้อยลง  เนื่องจากอุปกรณ์ไม่ว่าจะสายหรืออุปกรณ์ตัดต่อระบบเคเบิลใต้ดินถูกออกแบบ
มาให้สามารถกันน้ำกันความร้อนได้ในส่วนหนึ่ง  สายนี้ของเราถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุมีรถไปขุดไปอะไรโดนนี่แทบจะไม่ต้อง
ซ่อมบำรุงเลยมันไม่เหมือนกับระบบโอเวอร์เฮด ซึ่งอาจจะมีอุบัติเหตุรถชนเสาแต่ต้องเรียนก่อนว่าต้องเป็นโซนที่เป็น
เคเบิลใต้ดิน  ถ้าเป็นโซนโอเวอร์เฮดก็ยังอาจจะเหมือนเดิม  ในส่วนข้อที่ 2 เรื่องงบประมาณเมื่อตอนทำ MOU กันไว้ 
118 ล้าน  การไฟฟ้าขอเก็บเป็น  2 งวด 50% แรกประมาณ 59 ล้าน ได้รับจากเทศบาลแล้วข้อตกลงกันก็คือว่าเมื่อ
งานแล้วเสร็จการไฟฟ้าจะเรียกเก็บอีกครึ่งหนึ่ง ก็คือประมาณ 59 ล้านอันนี้ตัวเลขกลมๆก่อน แต่ตอนไฟฟ้ามาทำ
สัญญากับผู้รับจ้างอย่างที่ทราบโอเควงเงินก็จะลดลงซึ่ง ณ ตอนนี้มันยังไม่ทราบว่าเนื้องานจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหนแต่ยืนยันได้ว่าถ้าเกิดงานแล้วเสร็จพอจ่ายงวดที่ 2 จำนวนเงิน 59 ล้าน งานถ้าไม่ถึงการไฟฟ้าจะทำเรื่อง
คืน  เราทำอย่างนี้ทุกท่ีขอเรียนตรงนี้ครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอนแรกว่าจะจบพอดีมันมีประเด็นที่ท่านรองประธานหรือท่านอดีตคลังจังหวัด ท่านจะแม่นเรื่องตัวเลขและ
งบประมาณรักษาผลประโยชน์ของเงิน ท่านตั้งประเด็นไว้ว่ากับท่านตอบมันก็จะตรงกัน แต่สิ่งที่ท่านบอกว่าในที่ผ่านๆ
มาเสร็จงานแล้วก็คืน  ในตอนนั้นมันยังไม่มีวิกฤตที่เขาจะต้องกระทบเรื่องเงิน เงินที่เราเอามาลงทุนงบประมาณตรงนี้
เงินมาจากภาษีของชุมชนที่ออกมาเก็บได้สิ่งที่มันเกิด เราเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พูดภาษาตามชาวบ้านก็เต็มเข็งแต่
ตอนนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มันเกิดโรคโควิค ๑๙ เกิดมาเราเก็บเงินได้แค่ 10 เปอร์เซนต์  100 บาท ก็ได้     
10 บาท ตอนนี้เสร็จแล้วเงินงบประมาณตรงนี้เราบริหารในการจัดการต่างๆที่คืนให้มันตั้งงบประมาณปี 64 ที่มามัน
ไปไม่ได้แค่จะจ่ายผมกลัวว่าอนาคตข้างหน้าเงินค่าตอบแทนเงินเดือนให้ค่าจ้างของข้าราชการและก็ของพนักงานมันจะ
ไม่ได้รับก็จะขอเงินคืนเงินที่มันเป็นส่วนต่างไหมอีก 14 ล้าน เอามาก่อน  เพราะตอนนี้ท่านเอาเงินของเราเอาไปกอด
ไว้ 14 ล้าน แต่เงิน 14 ล้าน ถ้าอยู่กับเราวันนี้เรายังเอาไปใช้ประโยชน์ให้ความหมายมันเป็นอย่างนั้น  จึงอยากฝาก
เข้าในที่ประชุมใหญ่บอกว่าเอาเป็นเรื่องข้อพิจารณาเพ่ือที่เราจะเอาเงินส่วนนี้มา  ผมเป็นคนที่กลัวผมเป็นคนที่ตาขาว
มากกว่าตาดำว่าเงิน 14 ล้าน มันออกไปแล้วมันมีเงินอยู่แล้วถ้าเกิดว่าต่อไปนี้ไม่เป็นไรเรามีเงินอยู่แล้วไฟฟ้าใน 14 
ล้าน เราจะไม่คืนเป็นงานงอกของท่านอาจทำตรงนี้ คือเป็นข้อประเด็นไม่ต้องตอบผมก็ได้ ขอฝากไว้ว่าดำเนินการเดี๋ยว
มันจะไม่จบแต่ทีท่่านให้ข้อมูลต่างๆเราเห็นแล้ว วันนี้มันเป็นโอกาสดีที่เราจะต้องมีการบันทึกประชุมในข้อห่วงใยเพราะ
สมัยของเรามันเกิดแล้วก็เราสร้างเมือง ก็ขอฝากขอบคุณท่านเป็นข้อพิจารณาที่ว่าท่านจะนำเสนอบอร์ดใหญ่  ว่ามัน
เป็นอย่างนี้ครับ 
 
 



๑๘ 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอัมพลครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมนายอัมพล ทองพุ   
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่องการนำสายเคเบิลลงใต้ดิน  ที่จริงแล้วก็ ตั้งแต่สมัย
ท่านนายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ได้ดำเนินโครงการนี้  แต่ในฐานะที่ผมปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ก็ต้อง
สานงานต่อร่วมกับทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตามที่ท่านได้เห็นชอบในการอนุมัติงบประมาณ
จำนวนเกือบ 120 ล้านบาทตาม MOU ที่จริงแล้วเราได้จ่ายเงินอุดหนุนไปแล้ว   1 รอบ 59 ล้านบาทเศษ แล้วก็รอบ
ที่ 2 ก็เห็นหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งมาแล้ว 59 ล้านบาทเศษรวมแล้ว 118 ล้านบาทเศษ  แต่ที่นี้
หลังจากที่ ป.ป.ช. หน่วยสตรองของ ป.ป.ช. ได้ลงติดตามงานทางเทศบาลก็ได้รับทราบข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคว่าในส่วนของโครงการนี้ที่เทศบาลรับผิดชอบ ก็คือในส่วนของงานโยธาซึ่งตามสัญญาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
ทำสัญญากับบริษัทที่เข้ามาดำเนินการเห็นบอกว่ามันจะมีจำนวนเงินที่น้อยกว่าวงเงินที่ตาม MOU ประมาณ 14 ล้าน
บาท และทนีี้ทางผมเอง แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้ปรึกษาหารือร่วมกันว่าในส่วน
นี้ในอนาคตจะต้องทำอย่างไร เราจะต้องโอนงบให้ตาม MOU ทั้งหมดใช่ไหม หรือว่าในส่วนที่เรารับผิดชอบแล้วมันมี
ส่วนต่างอยู่ ประมาณ 14 ล้านบาท แล้วก็หักออกซึ่งจริงๆแล้วก็ได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคว่าตาม MOU เราจะต้องโอนให้ไปก่อนแล้วส่วนที่เหลือถ้าไม่ได้ใช้แล้วถึงจะโอนคืนซึ่งมันก็เป็นไปตามหลักการ
อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนก็คือวิธีการปฏิบัติก็คือเราจะโอนให้พอเหลื อแล้วก็ส่งคืน
เป็นระเบียบของทางราชการ แต่ที่นี้ในสภาวะเช่นนี้ โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลมีมาตรการในเรื่องการจัดเก็บภาษีท่าน
สมาชิกก็เป็นห่วงว่าการจัดเก็บภาษีเราไม่ได้ตามเป้า โดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รัฐบาลให้เก็บแค่ร้อยละ 
10 แล้วก็ลด 90 ให้เก็บแค่ร้อยละ 10 ซึ่งก็เป็นภาระให้กับท้องถิ่นพอสมควร  แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางเทศบาลจะได้
เตรียมเงินจำนวนดังกล่าวไว้แล้วที่จะโอนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือ ด้วยความเป็น
ห่วงของทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆท่านโดยเฉพาะการตอบคำถามให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องนี้เรื่องเงินที่เรารับผิดชอบ ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าทางการไฟฟ้ายืนยันให้โอนยอดเต็มไปก่อน
เหลือถึงจะคืนมา ก็อยากจะฝากว่าโครงการของเราจะแล้วเสร็จภายในไม่น่าจะเกินเดือนกรกฎาคมปีงบประมาณก็คือ
สิงหาคม กันยายน เป็นไปได้  ก็อยากให้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ไม่อยากให้เอาเงินส่วนที่เหลือ 10 กว่า
ล้านนั้นไปขยายอะไรต่างๆ มากมาย ยกเว้นเสียแต่ว่ามันจำเป็นที่จะตอบคำถามให้กับพ่ีน้องประชาชนได้โดยเฉพาะใน
ส่วนของที่ทางเทศบาลรับผิดชอบ ก็คือ ในด้านโยธาเพ่ือที่จะได้เงินส่วนนี้คืนกลับมา  ถ้าเป็นไปได้ก็อยากคืนกลับมา
ภายในปีงบประมาณ  เพราะว่าจะได้นำไปโอนไปบริหารด้านอ่ืนด้วยในสภาวะที่งบประมาณเรามีจำกัด   ก็คิดว่า
หลังจากโครงการเสร็จเรียบร้อยประมาณสิงหาคม หรือไม่เกินกลางเดือนกันยายน ถ้ามันเหลือก็อยากจะให้โอนกลับมา
ก่อนเพราะถ้าข้ามปีงบประมาณไปแล้วมันก็จะเป็นงบของอีกปีหนึ่งไปอีก ซึ่งเราก็มีผลกระทบในด้านการบริหาร
งบประมาณอยู่พอสมควร ณ ขณะนี้ก็อยากจะฝากว่า เงินส่วนที่ยังไม่ได้ทำสัญญาที่มันมีส่วนต่างอยู่นั้นอยากจะให้ใช้
เท่าที่จำเป็นจริงๆเพ่ือที่จะตอบคำถามให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้  ไม่อยากให้ว่ามีเงินตรงนี้แล้วก็จะเอาไปทำให้มันลง
ตัวทั้งหมดก็จะฝากตรงนี้ไว้ด้วยขอบคุณล่วงหน้าครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ก็คงเรียบร้อยนะ ขอบคุณการไฟฟ้าครับ 
 
 



๑๙ 
 
นายราเชนทร์   ดาบเพชร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองจัดการโครงการพิเศษ 1 สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯการไฟฟ้า 
                                 ส่วนภูมิภาค 
 ในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องขอขอบคุณทางท่านประธานสภา แล้วก็ทางหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านจาก
ประเด็นปัญหาข้อห่วงใย เมื่อสักครู่ทางผมเองก็จะได้นำเรียนทางผู้บริหารระดับสูงว่าในที่ประชุมแห่งนี้  แจ้งลักษณะ 
อย่างที่ท่านได้แจ้งเมื่อสักครู่ ผมจะได้นำเรียนเข้าที่ประชุมให้ทางผู้บริหารได้รับทราบ วันนี้ทางการไฟฟ้าก็ต้อง
ขอขอบคุณทุกท่าน ถ้าไม่มีอะไรจะซักถามในส่วนของการไฟฟ้าก็จะขออนุญาตเดินทางกลับครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ต่อไปก็คงเป็นเรื่องของเราในเรื่องของการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕62 จนถึงปี ๒๕64 
เชิญทางฝ่ายบริหารครับ  
นายอัมพล     ทองพุ   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  ขอมอบให้ทางกองวิชาการและแผนงานครับ 
นางสมลักษณ์   บุญณพัฒน์      ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสมลักษณ์      
บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอนำเรียนข้อมูลการติดตามการดำเนินโครงการในงบประมาณของ
เทศบาลนครอุบลราชธานีในส่วนของการติดตามเราจะมีการติดตามโครงการที่มีการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2562 ถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๔ การรายงานอาจจะเป็นตัวเลขในเชิงสถิติ   แต่อย่างไรก็ตามเราได้ส่งเอกสาร
รายละเอียดบางส่วนให้ทางสภาฯ แล้ว แต่ขออนุญาตที่จะนำเรียนในเชิงภาพรวมแล้วก็หากมีข้อสงสัยอาจจะค่อย
ซักถามหัวข้อที่จะนำเสนอวันนี้จะมีทั้งหมด 5 หัวข้อตามสไลด์ดังนี้ 
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นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ  เขตเลือกตั้งที่ 4 ในนามของสมาชิก
สภาฯ ที่เข้าไปร่วมทำงานกับคณะติดตามประเมินผลทางอนุกรรมการด้วย  ก็ขอขอบคุณท่าน ผอ.กองวิชาการและ
แผนงาน และทีมงานที่ได้รวบรวมเกีย่วกับเรื่องข้อมูลเรื่องงานและงบประมาณต่างๆเข้ามาสรุปชัดเจนแล้วก็ง่ายต่อการ
ติดตาม ก็มีหลายอย่างที่ชัดเจนที่คณะของเราได้ให้คำแนะนำที่ผ่านมาในช่วงระยะ 2 ปี ก็สรุปหน้างานแล้วก็นำเสนอ
ด้วยระบบ PowerPoint และสถิติได้ชัดเจนตรงนี้ก็ขอชื่นชม อีกประการหนึ่งขอฝากเจ้าหน้าที่โสตฯ ในห้องนี้ไม่ทราบ
ว่าใครรับผิดชอบ  เรามีเอกสารที่ทางด้านกองวิชาการนำเสนอ และเราสามารถติดตามได้ตราบใดวันหนึ่ง  ถ้าไม่มี
เอกสารจอ 2 จอนี้  จะไม่เหมือนกันจอภาพด้านหลังจะชัดเจนดูแลง่าย ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกฯท่านยังอยู่ใกล้ๆ
ท่าน ท่านยังไม่สนใจข้างหน้าเลยท่านสนใจแถบนี้เพราะว่ามันสะอาดหมดจดสรุปง่ายๆไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นก็
ขอให้นำไปดำเนินการแก้ไขหน่อย สักวันหนึ่งถ้ามีสมาชิกชุดใหม่เข้ามา 24 ท่านถ้าไม่มีเอกสารแจกจ่ายท่านจะถูกว่า
เอาว่าเอาระบบไอทีของท่านนำเสนอไม่ครบ ผมมีเรื่องที่นำเสนอในเรื่องติดตาม ที่เราอนุมัติงบประมาณในวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 145 ล้านเศษ มันจะมีงานหลายงานที่เป็นงานความจำเป็นขั้นพ้ืนฐานและงานหลักๆ
ที่เราให้ไปเพราะว่าเรามีเงินแล้วก็ได้ประโยชน์  ที่จะพูดถึงก็คือเรื่องแสงสว่างตอนนี้จะเป็นไฮไลท์เป็นที่กล่าวขวัญของ
ประชาชนที่จะได้ทั้งหมดในงวดแรกที่เราเข้ามาในปี ๒๕62 แล้วก็เร่งทางด้านฝ่ายบริหารได้เร่งงานไฟฟ้าโคมแอลอีดี 
ได้เกือบทั้งหมดแต่น้ำหนักจะไปอยู่ในทางด้านเขต 4 เขต 3  เสร็จแล้วมันมีความเหลื่อมล้ำขออนุญาตใช้คำว่าเหลื่อม
ล้ำระหว่างตรงนี้ไม่สว่างเราก็มาทำในโครงการตรงนี้ 34 โครงการ เป็นเงิน 79 ล้านบาทเศษ ก็ขอฝากท่านช่วย
ดำเนินการและติดตามว่ามันจะแล้วเสร็จมันจะไปถึงไหนและจะจบที่ไหน ขบวนการระบบการจัดซื้อบริการมันจะเจอ 
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รูปแบบไหนในผลงานต่างๆในปี ๒๕62 และ ๒๕63 จะไปสัมฤทธิ์ผล Outcome ในงบประมาณในเวลาปี ๒๕64 
แล้วก็ไปปลายๆที่ทางสมาชิกได้อนุมัติไว้ก็จะไปเกิดในต้นปี ๒๕65 อันนี้มันเป็นผลงานอย่าลืมขมวดท้ายไว้ด้วยว่าใส่
วงเล็บ สท. แต่งตั้ง  ขอให้รู้ว่าเราทำงานไปนี้ก็มีสิ่งที่จะต้องฝากไว้ เราได้ไฟโคมถนนแต่ซอยหลัก  แต่นี่ซอยย่อยๆเส้น
เลือดฝอยมันไม่ได้ คนนั้นก็บอกว่าเอาตรงนี้ได้อีกหน่อยเดียวแค่โค้งเดียวทำไมไม่ถึงบ้าน ตรงนี้จึงอยากให้ฝากดู
โดยเฉพาะถ้าเราทำงานในเชิงรุกมันต้องถึง แล้วก็ไฟที่มันเข้าไม่ได้มันมีโคมอยู่ หรือมันมีโคมเปลือยอยู่แล้วมันไม่สว่าง
ถ้าเรามีเงินงบประมาณจัดซื้อไปเปลี่ยนโคมหรือเรามีของที่ถอดไว้เอามาสต๊อกไว้เข้าคลังเอาไปติดให้สว่างเอ าไป
แก้ปัญหาไปก่อน แล้วเรื่องแสงสว่างนี้เป็นเรื่องสำคัญ และเรื่องการรักษาความปลอดภัย อีกเรื่องนึงเรื่องหลักที่ผม
อภิปรายหลักๆไว้ว่าจะยกให้หรือไม่ยกก็คือแสงสว่างที่ห้วยม่วงที่ผมถกเถียงกัน ผมบอกว่าผมจะไม่ยกนะถ้าตอบโจทย์
ผมไม่ได้ขอแตกประเด็นจากท่าน สท นั้นไป ผลสุดท้ายก็ให้แก้ว่าแสงสว่างเสาไฮแม็ส สูงเท่าไหร่  20 เมตร เมตรละ
เท่าไหร่ที่บอกว่าแสงสว่างแล้วมันกระจายไปแล้วลงในน้ำ แสงสว่างพวกลู่วิ่ง เมื่อวานนี้ มีคนทวงแล้วว่าไฟไม่สว่าง  ผม
ก็บอกว่าตอนนี้มันเข้าโครงการและดำเนินการระบบการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ไปเก็บตกเก็บรายละเ อียดให้มันคุ้มกับค่าเงิน
เพราะเงินที่ให้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะไม่คุ้ม  เมื่อเก็บไฟทั้งหมดมันก็จะมาลามถึงทุ่งศรีเมืองเพราะว่ามันใช้เสาใน
ระบบเดียวกันที่ผมพูดเพราะว่าผมเป็นคนอภิปรายผมเป็นคนตามแล้วก็เงินที่เขาได้ตอนนี้เงินที่เป็นงบประมาณ เราทำ
โครงการใหญ่เราเก็บเงินไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นทุกบาท ทุกสตางค์คืนให้ได้ เก็บให้ได้ให้มันคุ้มค่า เรื่องแสงสว่างพอจัด
รถสายตรวจมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่าที่อนุมัติซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ไปอยู่ส่วนไหนส่วนของป้องกันและผม จำไม่ได้ซื้อ
มอเตอร์ไซค์ให้ ๑ หรือ ๒ คัน  หรือใครมีก็ฝากตรวจพวกเส้นทางพวกอะไรต่างๆพวกไฟกลางคืนไปดูว่ามันอยู่ตรงไหน
อย่าให้เขามาต่อว่ากัน อีกประการหนึ่ง  เรื่องท่อระบายท่อระบายน้ำ 30 ล้านที่ผ่านตรงนั้นที่เน้นในข้อตกลงแล้วก็
ท่านแทนนายกผมเรียนว่าให้เอาขึ้นมาเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งในระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพราะต้องให้ทันเดือนหน้า
ฝนแล้วไปสอดคล้องกับสายเคเบิลลงดิน  ซึ่งน้ำไม่ท่วมขัง  ถ้าทำได้มันไปถึงไหนผมก็ไม่ทราบ พอหมดหน้าที่แล้วผมก็
ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวแล้ว   ควรดำเนินการตรงเป็นเรื่องที่น่าสนใจน้ำท่วมก็คือ คลองตอนนี้ตั้งแต่แยกเกียรติสุรนนท์
ทั้งหมด แล้วก็น้ำตรงนี้มาจากน้ำกองบินเพราะเขาไม่ให้เข้าไปกองบินแล้วมันก็ต้องออกมาอยู่ตรงนี้ลงห้วยม่วง ซึ่ง
อยากฝากเป็นข้อห่วงใย อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจของชาวบ้าน เขต 4 ตามที่ท่าน ผอ.กองวิชาการฯ ได้
กล่าว หาข้อยุติให้ได้เสียเงินไปงบประมาณไม่ใช่น้อยงบตั้งไว้กับราคากลาง 18 ล้าน เขาไปขอมาได้ 17 ล้าน 5 แสน
บาท  เสร็จแล้วแบบที่ท่านออกมากราฟฟิกออกแบบมาได้สวยงามมาก อย่างทางสวนสาธารณะตรงนั้นเป็นป่า
สาธารณะ สวนธารณะท่านไปอยู่ข้างในให้มันสะอาดตามันโปร่ง ขอให้ข้าราชการประจำมันอยู่กับมือท่านแล้ว   อย่า
ให้ใครมา Cover ตัวเอง ขอให้รักศักดิ์ศรีและเกียรติยศเกียรติภูมิไปดูแล ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้ไปลงพ้ืนที่
ร่วมกันกับท่านสมาชิกตรงนี้เป็นผลงานของเราผมได้ต่อสู้มากับท่านปลัดตั้งแต่ปี 62 กับคุณพิศาลลงพ้ืนที่ขออนุญาต
กล่าวก่อน ขอบคุณท่านคลัง คลังเทศบาลด้วย ท่านด็อกเตอร์ เขต 4 เป็นเขตติดต่ออยู่ 4 หน่วย กุดลาด ปทุม ไร่น้อย
และเทศบาลเรา ขอบคุณท่าน  ผอ.ต๋อง เรื่องอ่ืนๆก็มีเรื่องของกล้องวงจรปิด ท่านไพฑูรย์ พรมสอน ท่านจะเป็นผู้กล่าว 
แต่สิ่งที่มันได้มามันได้ประโยชน์เยอะแยะเหมือนกล้องตรงนี้ครั้งแรก ที่อนุมัติสมัยท่านประธานสภาฯ ตอนนี้มันสำเร็จ
แล้วทำได้แล้วเข้าไปดูแล้วมันก็ได้ผลจริงๆที่เห็น อีกสักครู่ท่านจะได้กล่าวว่ามันมีผลกระทบต่อพวกเรา ถูกโจมตีว่ารอ
ใช้เงินงบประมาณ 1,400 ล้านบาท เงิน 400 ล้านบาทแต่ไม่มีเงินที่มาพัฒนาก็เป็นเงินใช้จ่ายของค่าเบี้ยเลี้ยง
เงินเดือนเป็นประจำอยู่แล้วเราไม่อยากรู้ไปว่าถ้าเสร็จแล้วให้เข้ามาโจมตีเราลับหลังไม่เอา เราเป็นข้าราชการเป็นข้า
ของแผ่นดินระดับ 8 และระดับ 9 มาอยู่ตรงนี้  ทั้งเป็นข้าราชการบำนาญและข้าราชการประจำ เราก็อยากจะปิดงาน
และผลงานของเราและอยากฝากเรื่องการปิดเล่ม  ในวาระอ่ืนๆผมจะอภิปรายปิดเล่มแล้วก็ปิดหีบ  2 ปี ที่รับปากกัน
ไว้ ช่วงนี้ก็ขอชื่นชมในส่วนนี้ก่อนแล้วก็ภาคภูมิใจในเรื่องการจัดหาเนื้อหาต่างๆขอให้ฝากตรงนี้เอาไว้แล้วก็ในชุดของ 
24 ท่านก็มา เรื่องต่างๆ ขอให้พิจาณาให้จบในสมัยของเราแล้วขอบคุณมากครับ 
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นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอำไพวรรณครับ 
นางอำไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ อำไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  ก่อนอ่ืนเลยต้องขอขอบพระคุณทีมงานในด้านการ
นำเสนอ ดีเยี่ยมไม่มีคำถามเลยเพราะว่าดูได้ชัดเจน แล้วขอบพระคุณอีกเรื่องคือขอบพระคุณที่รับเอาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ ไปปฏิบัติจนผลออกมาอย่างนี้เช่นเดียวกับท่านบุญมี จึงขออนุญาตเรียนเสนอแนะว่าอัน
เนื่องมาจากเอกสารตารางที่ท่านได้ให้ตัวนี้ไม่มีจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากว่าเราเข้าใจกันว่าในการประชุมครั้งนี้จะ
เป็นครั้งสุดท้ายของสมาชิกชุดนี้บวกกับข้อครหาต่างๆที่คนนอกไม่เข้าใจเขาก็มาบอกว่าเราจะใช้เงินเยอะมาผลาญเงิน
เงินพันกว่าล้านซึ่งก็จริงก็เห็นชัดแล้วว่า ทางกองแผนบอกว่าตัวเลขออกมาเราอนุมัติไปเพียงแค่ 600 กว่าล้านไม่ถึง
พันล้านด้วยซ้ำ แล้วก็มีการดำเนินการเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น อยากให้เนื้อความเหล่านี้อยู่ในรายงานการ
ประชุมครั้งนี้ด้วยจึงอยากจะเสนอแนะว่าในแต่ละครั้งของการอนุมัติเงินสะสม ถ้ามีครั้งไหนยกเลิก ซึ่งตามข้อมูลคือ
ครั้ง 2 ครั้ง 3 แล้วก็ครั้งที่ 5 ก็ไปลดตัววงเงินที่ได้รับอนุมัติลงด้วยลดลงมีการยกเลิกเพ่ิมช่องก็ไปให้มันอยู่หน้า
เดียวกันจะได้ดูง่ายตอนนี้ข้อมูลในมือครบ แต่ว่ามันอยู่คนละอันจับมารวมกัน แล้วตัวเลขมันจะได้ออกมาชัดเจน
ตรงกันอยู่ในรายงานการประชุมด้วยขออนุญาตเสนอแนะค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์    พรหมสอน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายไพฑูรย์   พรหมสอน ขออนุญาตสนับสนุนท่านคลัง
จังหวัด ท่านรองประธานสภาฯ ที่อยากจะให้เอาข้อมูลที่มีอย่างครบถ้วนแล้วที่ฝ่ายบริหารได้ทำรายงานต่อสภาแห่งนี้
แต่เอานำมาอยู่ในหน้าเดียวกันให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นก็จะเป็นผลดีจากการที่ทางสังคมหรือสาธารณะชนเขามีการ
วิพากษ์วิจารณ์  ซึ่งก็เท่าที่พวกเราทุกท่านทุกคน ที่อยู่ในสภาแห่งนี้ฟังดูแล้วก็ข้อเท็จจริงก็เป็นคนละเรื่องกัน แต่
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดข้อเท็จจริงปรากฏต่อสาธารณชน การนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายครอบคลุมจากการที่พวกเรา
ทำกันมาอย่างครบถ้วนแล้วแต่กระจัดกระจายกันอยู่บ้างในบางประเด็นก็จะเป็นผลดีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของ
พวกเราทั้งสภาและบริหารตลอดจนบุคลากรที่เหน็ดเหนื่อยมาด้วยกัน ทำงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาให้ดีขึ้น ผม
ขออนุญาตย้อนไปที่จอภาพที่ทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนต่อสภานิดนึงที่เป็นจอภาพ 1 - 4 โครงการต่างๆปรากฏขึ้นที่
จอภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ทางฝ่ายบริหารได้นำแจ้งต่อสภา ผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานสภาฯ ไปถึงฝ่ายบริหารได้
เพ่ิมเติมสัก 2 3 ประเด็นในสิ่งที่ทำมา 4 ข้อ ผมอยากจะเพ่ิมส่วนที่เป็นโครงการใหญ่ๆ และเป็นการทำงานที่เห็นผล
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเมื่องานแล้วเสร็จจริงตามที่เราได้พูดคุยกันในการประเมินสถานการณ์เหมือนท่านบุญมี
ท่านได้กล่าวมาแล้วข้อที่ 5 ผมอยากได้เพ่ิมโครงการปรับปรุงถนน  คสล. และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร- ศูนย์
วิทยาศาสตร์ กศน. ภาค – ห้วยม่วงเข้าไป ซึ่งโครงการนี้เราได้มีการพูดคุยกันและใช้งบประมาณถึง 29 ล้านบาท ถ้า
หากมันแล้วเสร็จก็จะเหมือนที่ท่านบุญมีพูดว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนตลอดจนการสร้างเมืองให้น่าอยู่
ในเขตเทศบาลนครเรามันก็จะเกิดผลในโครงการนี้อย่างมาก ตลอดจนสมาชิกสภาหรือฝ่ายบริหารที่ท่านจะมาใหม่ท่าน
จะได้นำมาขับเคลื่อนติดตามต่อไปได้ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนก็จะได้รับทราบรับรู้  อีกประเด็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้
เติมเข้าไปในส่วนที่เราจะขับเคลื่อนในนามของเทศบาลนครก็คือ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานขวัญเมือง อยากให้
เพ่ิมเข้าไปเป็น  ข้อ 6 เพ่ือให้การติดตามของเราได้มีความต่อเนื่องซึ่งเป็นโครงการใหญ่ๆที่เราจะสร้างเมืองอุบลให้น่า
อยู่ต่อไป  ในส่วนของการปรับปรุงการระบบการระบายน้ำขออนุญาตให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อสภาแห่งนี้จะได้ต่อเนื่องกัน
ไปในการดำเนินการที่พวกเราได้ร่วมทำกันมาใน 2 ปีเศษที่อยู่ที่เทศบาลนครแห่งนี้ ทางระบายน้ำที่เราได้พูดคุยกัน 



๔๐ 
 
ก่อนหน้านี้ คือทางระบายน้ำออกสู่เทศบาลนครแล้วไปเกี่ยวข้องกับโครงการทางแยกทางยกระดับแยกวนารมย์  
แยกดงอู่ผึ้ง       ขอเรียนต่อสมาชิกสภาฯและสภาแห่งนี้ว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ขออนุญาตบันทึกเป็น
หลักฐานว่า 20 มกราคม 2564 เป็นวันครบรอบวันเกิดหลวงปู่มั่น ปีที่ ๑51 ที่ศาลากลางจังหวัดเป็นการประชุม
กรอ.จังหวัด ซึ่งสมาชิกสภาของเราอีกฐานะหนึ่งท่านเป็นหัวหน้าส่วนราชการและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกรอ. ขออนุญาต
เอ่ยนามคือท่านภพ ภูสมปอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ท่านประสงค์ จันจำปา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผมเองในฐานะที่
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดได้เข้าประชุม กรอ. ตรงนี้ด้วย ได้พูดถึงประเด็นเรื่องการระบายน้ำเขต
เทศบาลนครฯ ที่โครงการทางแยกยกระดับดังกล่าว มีผลกระทบต่อการระบายน้ำของเทศบาล ซึ่งเราก็ได้ให้ข้อมูลไป
ว่ามีการพยายามปรับแก้ไขแบบก่อสร้างของโครงการทางแยกยกระดับเพ่ือให้การระบายน้ำออกเทศบาลนครนั้น
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วพยายามทำ แต่เนื่องจากว่าการดำเนินการดังกล่าวก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วก็เราประมาณ
สถานการณ์ไว้ว่าถ้าหน้าน้ำมาจะเกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำออกนอกเขตเทศบาลนครอย่างแน่นอน ที่ประชุมใน
วันนั้นก็สรุปว่า  ให้ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งเจ้าของโครงการ เทศบาลนครได้ร่วมพูดคุยกันเพื่อหาทางออกให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ก็นำเรียนที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบและบันทึกในหลักฐานว่า  สมาชิกสภาของเราทั้งใน
สถานะที่อยู่ในเวทีอ่ืนของจังหวัดเราก็ได้นำพาเอาความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้นพยายามทำทุกทางประสานทุกแห่งทุกเวที เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่แล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชน ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมในเบื้องต้นครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์     จันจำปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่ เคารพทุกท่าน ผมนายประสงค์            
จันจำปา เห็นด้วยกับความห่วงใยแล้วก็ประเด็นต่างๆที่ทุกๆท่านจะนำเสนอเมื่อสักครู่นี้ ก็ต้องขอบคุณทางฝ่ายกองของ
แผนงานที่ได้นำเสนอว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างในอดีตและยังมีอะไรบ้างที่เราจะต้องมาทำต่อแล้วที่จะต้องปรับปรุงให้
มันดีขึ้น ผมขอนำสู่กับที่ท่านไพฑูรย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้  เรื่องทางระบายน้ำตรงทางเลี่ยงเมืองแล้ววันนั้นก็ได้คุยถึง
ปัญหาตรงนี้ถามว่าใครจะเป็นเจ้าภาพมานั่งคุยกัน จับมานั่งคุยทั้ง 3 ฝ่าย  เพราะว่าวันนั้นก็ได้พูดคุยกับทางกรมทาง
หลวงผู้บริหารโครงการว่าเขาก็ยอมรับว่าปัญหาอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะกดท่อให้ต่ำลง
กว่าเราได้เนื่องจากว่าพ้ืนที่มันสูงแต่ว่าปัญหาเรื่องการระบายน้ำมีแน่นอนตามที่เราห่วงใยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ
ก็เลยคุยกันเบื้องต้นว่าเราควรจะต้องมานั่งคุยกันก่อนที่จะเกิดปัญหาแก้อะไรได้บ้างในขณะที่โครงการยังไม่เสร็จ  แต่
เมื่อสักครู่นี้คุยกับท่านไพฑูรย์ว่าแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพหลักที่จะมานั่งคุยกันวันนั้นก็เพียงแต่พูดในที่ประชุมก็ยังอยาก
ฝากไปยังฝ่ายบริหารท่านรักษาการแทนนายกฯ  ลองเชื่อมประสานกันอีกทีหนึ่งว่าใครจะเป็นโต้โผหลักในการระหว่าง
โครงการกรมทางหลวงแล้วก็ทางเทศบาลปัญหากับทางระบายน้ำจะทำอย่างไร ก็อยากฝากไว้นี้ เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2 
เท่าที่ผมดูเทศบาลเรามีพันธกิจหลักอยู่  3 ด้าน ด้านแรกก็คือ  เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเราพบว่าใน 2 ปีเศษที่พวก
เราซึ่งเป็น สท. ที่ได้รับจากการแต่งตั้งมาเราก็พยายามมาช่วยขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐานค่อนข้างจะเป็นพระเอกในโครงการที่เราได้ผลักดันและก็ขับเคลื่อน พันธกิจด้านที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตด้าน
เศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  ตรงนี้เราก็ได้ทำอยู่บ้างก็อาจจะไม่มากนัก ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาองค์กรใน
หน่วยงานเทศบาลฯเรา ผมคิดว่าถ้าหากเราสามารถฉายให้เห็นว่าเราเข้ามาใน 2 ปีกว่าโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเราไม่ได้ทำ 
มานานตั้งแต่ยุคก่อนๆเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองเราเข้ามาแก้ปมตรงนี้ได้หลายโครงการที่ทางฝ่ายกอง
แผนงานได้นำเรียนก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนขึ้นแล้ว ส่วนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต ที่เราทำก็มี
หลายตัวที่เราทำอยู่ถ้าหากว่าเราสามารถสรุปออกมาให้เห็นว่านี่คือด้านหนึ่งที่สภาฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารได้ขับเคลื่อน  



๔๑ 
 
อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องการพัฒนาองค์กร  วันนี้เรามีทรัพยากรบุคคลร่วมพันคนหรือพันคนเศษๆ  เราจะทำอย่างไรให้
ทรัพยากรบุคคลอยู่ในองค์กรของเราเหมือนกับว่ามีพลังเต็มเปี่ยมในการที่จะขับเคลื่อน เขตเทศบาลนครในพ้ืนที่ 
29.04 ตารางกิโลเมตร ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด กระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลภายใน
ของเรา ผมคิดว่าก็คงต้องควบคู่กันไปกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น  หลายเรื่องที่
เราได้ทำร่วมกันมาใน 2 ปีเศษแล้ว มีหลายเรื่องที่คนอยู่ภายนอกได้จับตามองการทำงานของเรา ตามที่เราได้ทราบกัน
ดีว่าเข้ามาได้ไม่นานก็ถูกร้องเรียนหลายหน่วยงาน ว่าเราประพฤติปฏิบัติในทางที่เสื่อมในทางที่ เสียหายในทางที่มิชอบ
ต่อหน้าที่ ซึ่งเราก็ได้แก้ปมไปแล้ว ก็ยังมีเหมือนอย่างที่เคยได้พูดถึงว่าเราเข้ามาทำให้เสียหายใช้เงินเป็นพันกว่าล้าน
แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ตรงนี้ท่านบุญมีก็ย้ำอยู่เสมอว่า ไม่อยากให้เสียชื่อเสียง ชาติตระกูลที่ได้สั่งสมคุณงามความ
ดีมา การที่เราร่วมกันทำงานและร่วมกันสนับสนุนเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนกระทั่งที่ จะ
ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการที่เราช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนให้มากที่สุด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผมก็คิดว่า
เราคงจะต้องยืนตามหลักพันธกิจที่เรามีอยู่ 3 ด้านหลักๆแล้วก็แม้แต่ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ซึ่งผมก็เคยอภิปรายมา
ตลอดเวลาว่าสิ่งที่กินได้ของคนในชุมชนเราก็คือทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าที่ผ่านมาเรายังให้ความสำคัญน้อยไปนิดนึง แต่
ถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหรือทำอย่างไรให้พ่ีน้องประชาชนในจำนวนประมาณ 7 หมื่น
กว่าคน มีคุณภาพชีวิตและด้านเศรษฐกิจดีขึ้น ถ้าหากว่าในโอกาสต่อไปในยุคต่อไปทางฝ่ายบริหาร จับประเด็นเรื่อง
แบบนี้ขึ้นมาเราก็เข้าใจว่าในเร็วๆนี้ อุบลจะได้รับประกาศเป็นเมืองในโครงการ Mice City ที่จะมีการจัดประชุมแล้วก็
มีคนมาเที่ยวเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรา จะได้ประโยชน์สูงสุดถ้าหากว่าเราคิดโครงการคิดแผนรองรับการ
พัฒนาเมืองในอนาคต ผมเชื่อมั่นว่าความเป็นอยู่เศรษฐกิจของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจะเกิดประโยชน์
สูงสุดก็ถ้าเป็นไปได้ก็ฝากทางฝ่ายผู้บริหารในโอกาสที่จะคิดงานด้านนี้ต่อไปครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ ถือว่าที่ประชุมรับทราบ เชิญท่านอัมพลครับ 
นายอัมพล     ทองพุ        ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในส่วนของการติดตามดำเนินโครงการของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตามที่กอง
วิชาการและแผนงาน ได้นำเรียนต่อที่ประชุมก็ถือว่าเป็นภาพรวมในการดำเนินโครงการ ทั้งงบประมาณในส่วนของจ่าย
ขาดเงินสะสม งบประมาณในส่วนของงบประจำปีตั้งแต่ปี ๒๕62,๒๕63,๒๕64 ที่จริงแล้วในส่วนของผมในฐานะที่
เป็นผู้ปฏิบัติและก็เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติสูงสุด ก็ได้ตั้งคำถามตลอดว่าในการติดตามนั้นท่านสมาชิก จะต้องติดตามเรื่อง
อะไรบ้างโจทย์ข้อนี้พยายามจะให้คำตอบตัวเอง และก็เจ้าหน้าที่เสมอว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่อง
ใหญ่ที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาก็คือ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งมันจะต้องชัดเจน โดยเฉพาะการใช้จ่ายเรื่องเงิน
สะสมที่ทางท่านสมาชิกฯ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ระยะเวลา 2 ปีกว่าๆ ได้ขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปทั้งหมด 12 ครั้ง แล้วก็ยอดตามที่อนุมัติก็คือ 700 กว่าล้านแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้ถึง
ขนาดนั้น บางโครงการมีการยกเลิกโครงการและก็ขออนุมัติใหม่ ซึ่งตรงนี้จะต้องชัดเจนจากที่ได้รับทราบจากการ
รายงานก็จะทราบว่าที่เราอนุมัติจริงๆทั้ง 12 ครั้งนั้นก็คือประมาณ 666 ล้านบาทเศษ ไม่ใช่ 730 และก็หลังจาก
บริหารสัญญาแล้วไม่ใช่ว่าเงินหาย มีเงินที่มันลดลงมาอีก จริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ 600 ล้าน เนื่องจากการ
บริหารสัญญามีการแข่งขันทำให้ตอนทำสัญญาราคางานก่อสร้างมันลดลง ซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่า ณ ตอนนี้ก็คือจะใช้จ่าย
จริงๆน่าจะประมาณ 600 ล้าน แล้วก็จะขออนุมัติจ่ายขาดในวันนี้อีก 40 กว่าล้าน รวมแล้วก็ประมาณไม่เกิน 650 
ล้านที่จะใช้เงินงบประมาณในสมัยที่ท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่น่าจะเกิน 650 ล้าน  
 



๔๒ 
 
ไม่ใช่ 700,800 หรือ 1,400 แน่นอน ที่นี้  ในโครงการที่อนุมัติจริงๆแล้วถ้าดูผลการเบิกจ่ายทั้ง 12 ครั้งก็อยู่ที่
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่จริงๆแล้วถ้าดูตามจำนวนโครงการจริงๆแล้ว โครงการที่ยังเหลือส่วนมากเป็นโครงการที่
อนุมัติครั้งหลังๆ ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ 12 หรือตอนประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 น่าจะเป็นครั้งที่ 9 หรือที่ 10 ที่มี
โครงการไฟฟ้าเยอะๆ ตรงนั้น ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่เรียกมาทำสัญญาโดยเฉพาะโครงการที่เป็นเฉพาะเจาะจงใน
การประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 น่าจะเป็นวันที่ 12 มีโครงการที่เป็นโครงการไฟฟ้าเฉพาะโครงการ
เฉพาะเจาะจง 59 โครงการ ตอนนี้ช่างได้ประมาณการอะไรมาให้ผมเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้เหลือแต่จะจัดหาผู้รับจ้าง
มาทำสัญญา  ก็คิดว่าถ้าโครงการในรอบนั้นเสร็จเปอร์เซ็นต์การดำเนินโครงการมันจะอัพขึ้นไปอีกจะสูงขึ้นไปอีก
พอสมควรและก็ที่อนุมัติเมื่อ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาก็มีโครงการที่เป็นเฉพาะเจาะจงอยู่ประมาณ 8 โครงการก็จะ
เร่งรัดในส่วนนี้ โดยเฉพาะโครงการที่ไม่มีการประกาศก็จะเร่งดำเนินการ ในส่วนของครุภัณฑ์นั้น  ที่จริงครุภัณฑ์ที่ยัง
ค้างอยู่ก็คือครั้งสุดท้ายที่มีการอนุมัติไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน รู้สึกจะมีอยู่ 6 รายการแล้วก็ที่เป็นครั้งก่อนโน้น ที่เป็น
รถรถดับเพลิงแบบบันได และก็รถดับเพลิงแบบธรรมดาอีก 2 คันรถดับเพลิงแบบธรรมดา 2 คัน นั้น ก็ประกวดราคา
ไปแล้วรู้สึกยื่นซองในวันที่ 4 หรือวันที่ 5 ที่จะถึงนี้แต่รถบันไดยื่นเสนอราคาในวันที่ 17 เดือนหน้านี้ ถ้าโครงการ
ใหญ่ๆเหล่านี้ออกครุภัณฑ์ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้ว     ผมคิดว่าโครงการจ่ายขาดเงินสะสมหลังจากนี้ไป ก็คงจะต้อง 
สานต่อคงจะไม่ได้หยุดอยู่กับที่ ต้องสานต่อ ที่นี้ในงบประจำปีโดยเฉพาะปีนี้ปี ๒๕64 ในการบริหารงบประมาณ 
โดยเฉพาะผมเองเป็นทั้งปลัด เป็นทั้งนายกฯ เป็นทั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณพยายามบริหารงบประมาณให้ดีที่สุด และก็
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย เฉพาะในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงต้นปีงบประมาณรายได้ที่เข้ามา เราจะต้องบริหารทั้งในส่วนของ
รายจ่ายประจำ ค่าใช้สอยที่จำเป็น วัสดุที่จำเป็นและที่สำคัญเรายังมีภาระที่จะต้องอุดหนุนเงินให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอีกรอบที่ 2 เราก็ได้เตรียมเงินตรงนี้ไว้แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยอดการเบิกจ่ายตรงนี้ผมดูแล้วงบประมาณ
ประจำปี ๒๕64 ส่วนมากจะอยู่ในส่วนของครุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน  ซึ่งตรวจเช็คแล้วว่าครุภัณฑ์
สำนักงานทั้งหมดใช้งบอยู่ประมาณ 30 ถึง 33 ล้าน วันนั้นประชุมประจำเดือนผมดูแล้วว่าจำนวนครุภัณฑ์ตรงนี้มัน
เยอะถ้าเรามีเงิน 33 ล้านหรือ 30 ล้าน มันก็สามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดในวันประชุมประจำเดือนก็บอกแล้ว
ครุภัณฑ์ทั้งหมดเบิกจ่ายได้เงิน 30, 33 ล้าน มีแล้วตอนนี้ ถ้าตรงนี้เบิกจ่ายออกมายอดเบิกจ่ายถ้าคิดเป็นโครงการมัน
จะสูงขึ้นมาทันที ซึ่งก็ได้สั่งการไปแล้วให้แต่ละส่วนราชการได้บันทึกก็เห็นหลายส่วนราชการบันทึกเบิกจ่ายมาเห็น
เยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโต๊ะ เรื่องเก้าอ้ี อะไรต่างๆ เพราะว่าเราเอาเงินอุดหนุนมาตั้งจ่ายใน
พวกนี้ เนื่องจากปีก่อนๆนั้นเราเอาเงินอุดหนุนไปตั้งจ่ายในโครงการใหญ่ๆอุดหนุนตรงนี้  หมายถึงอุดหนุนจาก
ส่วนกลางเป็นอุดหนุนทั่วไป พอเอาไปตั้งเป็นโครงใหญ่ๆที่นี้ทำไม่แล้วเสร็จภายในปีมันก็มีผลว่าเราไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน เวลาเราของบประมาณปีถัดไป เพราะจะโดนท้วงติงก็พวกโครงการเล็กๆ เงินอุดหนุนเอามาทั้งหมดยอด
เบิกจ่ายมันจะได้สูง ซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วผมคิดว่าหลังจากนี้ไปเพียงเดือน 2 เดือนข้างหน้านี้พวกครุภัณฑ์ต่างๆ
น่าจะเสร็จเรียบร้อย เหลือแต่โครงการที่มีไม่เยอะ ซึ่งตรงนั้นเราใช้เงินจากรายได้ของท้องถิ่นเอง ซึ่งผมก็คิดว่าในการ
บริหารงบประมาณเหล่านี้ มันก็คงจะตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรโดยเฉพาะฝ่ายที่ติดตามฝ่ายผู้ปฏิบัติ  ที่จะต้องบริหาร
งบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งผมคิดว่าในการบริหารงบประมาณในการอนุมัติงบประมาณจริงๆแล้วที่ท่านอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เราใช้เงินสะสมเท่านั้น  หลังจากท่ีขอวันนี้ถ้าท่านอนุมัติก็ยังจะมีเงินสะสมเหลืออยู่อีกประมาณเกือบ 100 ล้าน
บาทที่จะมาใช้ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน และเรายังมีเงินทุนสำรองอีก 486 ล้าน ที่ยังไม่ได้แตะเลย  ก็คงจะเป็นหน้าที่
ของสมาชิกสภาฯชุดใหม่ หรือฝ่ายบริหารชุดใหม่ที่ยังมีเงินงบประมาณเหลือให้เขาเข้ามาบริหารอีกเกือบ 500 ล้าน
บาท ซึ่งผมก็คิดว่างบประมาณต่างๆเหล่านี้ได้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมก็เลยขอสรุปในภาพรวมให้ทางท่าน
สมาชิกและทุกท่านได้รับทราบเพิ่มเติมครับ 
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นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญทา่นบุญมคีรับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ เขตเลือกตั้ง 4 ขออนุญาตหารือ
ท่านประธานฯ ท่านสมาชิกฯ เนื่องจากในวาระที่ 4  เรื่องพิจารณาขออนุญาตหารือท่านขอให้เป็นการพักประชุม
รับประทานข้าวแล้วก็มาพิจารณาในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือจะให้เนื้อหาติดต่อกัน มันเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและการเงิน 
ขอความเห็นชอบท่านเพ่ือพิจารณาอีกครึ่งชั่วโมง เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็พูดคุยปรึกษากันไม่ได้พักกันก็ขอ
อนุญาตนำเรียน 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขณะนี้ก็เวลา 11.30 น. นี้ถ้าหากเราประชุมในวาระ 4 ซึ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณาซึ่งมีญัตติที่ 9 ญัตติ มันก็จะ
ยาวและการประชุมก็ไม่อยากให้มันขาดช่วงวาระที่ 4 ก็จะขอพักก่อนเที่ยง เริ่ม 12.30 อย่างนี้คือไม่กินเวลามากก็ขอ
เวลาสัก 1 ชั่วโมง ในการพักเที่ยงก็ขอมติที่ประชุมจึงขอหารือท่านสมาชิก ตกลงว่าพักการประชุมชั่วคราว 1 ชั่วโมง 
 

*******พักรับประทานอาหาร ๑ ชั่วโมง******** 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพื่อพิจารณา 
   4.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี    
                                           งบประมาณ 2564 
                                           (สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)   
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐น. 
นางศิริเพ็ญ     พุทธจักร     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อองค์ประชุมพร้อมแล้วเรียนเชิญท่านประธานสภาฯค่ะ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นวาระระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เชิญครับ 
นายอัมพล     ทองพุ      ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้อนุมัติ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 
1 แห่ง งบประมาณ 1,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งประกอบไปด้วย
ก่อสร้างห้องพักพนักงานและเก็บอุปกรณ์พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4 X 8 เมตร ก่อสร้างหลังคาคลุมส่วนจอดรถกันแดดและ
ฝนเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยใต้หลังคาไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร และงานอ่ืนๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
นั้น  แต่เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในบริเวณอาคารสำนักงานจะเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีการอยู่เวรยามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งใช้เป็นสถานที่ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้รวมทั้งยานพาหนะต่างๆ สำหรับใช้ในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งทำให้มีความจำเป็นที่จะต้อง 



๔๔ 
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ 
1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย ข้อความเดิมโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงบประมาณ 1,000,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  ก่อสร้างห้องพักพนักงานและเก็บ
อุปกรณ์พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4 x 8 เมตร ก่อสร้างหลังคาคลุมส่วนจอดรถกันแดดฝนและเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยใต้หลังคา       
ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตรงานอ่ืนๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ข้อความใหม่  โครงการปรับปรุง
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 1,000,000 บาท เท่าเดิม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรายละเอียดใหม่ดังนี้ก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 280 
ตารางเมตรก่อสร้างหลังคาคลุมกันสาดขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตรก่อสร้างห้องครัวขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
12 ตารางเมตรและงานอ่ืนๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จึงขอเสนอญัตติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้เสนอ เพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับทางสภาฯเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมขอมอบให้ทางสำนักปลัดได้ชี้แจง
เพ่ิมเติม 
นายพิศาล    ดีพร้อม    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม
นายพิศาล    ดีพร้อม  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม
ผ่าน PowerPoint ซึ่งจะได้เห็นมิติของข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย ทางสำนักปลัดเทศบาลฯ ได้รับงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2564   ซึ่งประกาศเมื่อประกาศใช้เมื่อวันที่  23 กันยายน 2563 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวนทั้งสิ้น 
1,000,000 บาท ถ้าดูตามแบบจำลองทางที่ทางสำนักการช่างได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเขียนแบบแปลน จะเห็น
ภาพว่าเดิมนั้น  ทางสำนักปลัดเทศบาลโดยทางงานป้องกันฯ โดยหัวหน้าส่วนราชการก็คือหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ท่านเดิม ท่านก็มีความปรารถนา ที่อยากจะดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานที่อยู่เวรยามรักษาการณ์ 24 ชั่วโมง      
ท่านมองว่าน่าจะมีห้องเพ่ือที่จะเป็นห้องพักพนักงาน แล้วก็เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ แล้วก็ท่านต้องการที่จะให้มีกันสาด  
ด้านหน้าอาคารและหลังอาคารบางส่วน  เนื่องจากว่าปัญหาที่ผ่านมา ตัวอาคารไม่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ 
บางส่วนได้สาดเข้าไปในตัวอาคาร ทำให้ทางงานป้องกันฯ เองก็ต้องการที่จะให้มีกันสาดในส่วนของลานจอดรถ แล้วก็
ในส่วนของห้องพักของพนักงาน หลังจากท่ีผมได้เข้ามาลงพ้ืนมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผม
ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือที่จะไปดูสภาพปัญหาในเรื่องของอาคารสำนักงานและการทำงานของเจ้าหน้าที่ ก็ได้พบว่าปัญหาที่พบก็
คือ เรื่องของสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ จึงได้มีมีการปรับพ้ืนที่บางส่วนเพ่ือที่จะขยายพ้ืนที่ในการจอดรถ แต่ก็ยังไม่
เพียงพอ  จึงได้มีการมาพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ทุกคน  ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันคืองานป้องกันฯ ถือว่าเป็นหน่วยงานมี
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องมีการอยู่เวรยามตลอด  24  
ชั่วโมง  ปัญหาเรื่องของความต้องการของกันสาดและห้องพัก  แม้มีความจำเป็นและสำคัญ  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
เรื่องของสถานที่จอดยานพาหนะและสถานที่จัดดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นสัดส่วน พร้อมนำไปช่วยเหลือประชาชน ถือว่า
มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า  หลังจากนั้น  จึงได้ขอความอนุเคราะห์กับสำนักงานช่าง  เพ่ือให้ขอให้ช่วยออกแบบ
ประมาณการในส่วนของการปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีพ้ืนที่จอดรถ   เพราะปัญหาที่พบปัจจุบันก็คือว่า  ในส่วนอาคารงาน
ป้องกันฯ มีทั้ง รถดับเพลิง รถตรวจการณ์รถกู้ภัยเฉพาะของการป้องกัน  รถบรรทุกน้ำ รวมทั้งสิ้น 11 คัน  
 



๔๕ 
 
แต่ในขณะเดียวกันในตัวอาคารหลังนี้ มีหน่วยงานที่ใช้ร่วมกันอยู่อย่างน้อย 2 หน่วยงาน  หนึ่งก็คือ  ในส่วนของฝ่าย
รักษาความสงบหรือเทศกิจเทศกิจ  มีรถที่เป็นยานพาหนะของทางราชการอยู่ทั้งสิ้น จำนวน  3 คัน และมีอีก
หน่วยงานหนึ่งก็คือ หน่วยงานหน่วยกู้ชีพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ได้เข้ามาใช้พ้ืนที่ร่วม โดยมีรถยนต์ที่
เป็นรถตู้กู้ชีพอีก 1 คัน ดังนั้น รถของส่วนราชการที่ต้องใช้พ้ืนที่จอดรถ ถึง 15 คัน ด้วยกัน แต่สถานที่จอดรถที่  
สามารถให้ร่มเงา  มีเพียงแค่ 12  ช่องจอด  ไม่นับรวมถึงเจ้าหน้าที่ของพนักงานบางส่วนที่อาจจะมีมาจอดในบริเวณ
พ้ืนที่ใกล้เคียงด้วย ปัญหาที่มีอยู่ก็คือที่จอดรถไม่เพียงพอ  ประกอบกับ ทางสภาเทศบาลฯ ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ิมเติมก็คือ  รถดับเพลิงจำนวน 2 คัน  รถบรรทุกน้ำดับเพลิงจำนวน 2 คัน  และรถยนต์กู้ภัยดับเพลิงชนิด
บันไดเลื่อนความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร จำนวน 1 คัน รถสำหรับรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถท่ีมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งจะต้อง
มีสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมและปลอดภัยด้วย นอกจากนี้  งานป้องกันจะได้รถจักรยานยนต์ดับเพลิงอีก จำนวน 2 คัน
รวมจำนวน  7 คัน ที่เราจะต้องหาที่จอดรถเป็นที่รองรับรถคันใหม่นี้  ทำให้เรามองเห็นปัญหาว่า  หากว่าได้รถคันใหม่
มาแล้ว จะไม่สามารถหาที่จอดได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้  ผมขออนญาตนำเรียนข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง คือ งาน
ป้องกันฯ มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง  เวลาเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม จะมีการประกอบอาหาร
รับประทาน  ซึ่งใน  ไม่มี่ห้องครัวเป็นสัดส่วน จึงมีการใช้พ้ืนที่ว่างที่อยู่ในบริเวณแถบนั้น ไม่ว่าจะอยู่ข้างห้องน้ำหรืออยู่
ใกล้ๆกับทางที่จอดรถใช้เป็นสถานที่ประกอบอาหาร  ซึ่งถือว่า มีคุณภาพชีวิตทีย่ังไม่ดีพอ ในเรื่องนี้ผมได้พิจารณาแล้ว
ได้ข้อสรุปว่า  งานป้องกันฯ จะต้องมีสถานที่ประกอบอาหารที่เป็นห้องครัวที่ได้มาตรฐาน และเป็นสัดส่วน ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางสำนักการช่างช่วยออกแบบประมาณการพ้ืนที่ด้านหลัง
สำนักงานที่เป็นพ้ืนที่ว่าง และเป็นที่จอดรถทั้งงานป้องกันฯ  รถฝ่ายรักษาความสงบหรือเทศกิจและรถของพนักงาน
เจ้าหน้าทีบ่างส่วน ซ่ึงจดุนี้น่าจะเป็นที่รองรับรถยนต์ดับเพลิงรถยนต์กู้ภัย ของงานป้องกันฯ ได ้จึงนำเรียนทางสภาฯให้
ทราบข้อมูลเบื้องต้นในวันเที่สมาชิกสภาได้เยี่ยมชมสำนักงานแล้ว  สำนักปลัดเทศบาลจึงได้ขอความอนุเคราะห์ทาง
สำนักงานช่างได้ออกแบบโดมรองรับการจอดรถยานพาหนะดับเพลิง   และรถยนต์กู้ภัย คือต่อเติมจากตัวอาคารหลัง
เดิม เพ่ือให้เป็นโดมเป็นที่จอดรถ ถ้าท่านเห็นก็คือโดมเป็นที่จอดรถและก็จะมีตัวกันสาดเดิมบางส่วน เพ่ือที่จะให้ได้ใช้
เป็นพื้นที่ในการกันสาดกันแดดกันฝนได้พนักงานเจ้าหน้าที่  ส่วนหนึ่งจัดให้มีห้องครัวเป็นสัดส่วน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเพ่ิมขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราด้วย แก้ปัญหาเรื่องของที่จอดรถได้แล้วก็เพ่ิมคุณภาพชีวิต 
เพ่ิมขวัญกำลังใจให้บุคลากร  ในส่วนของห้องพักบุคลากรหลายท่านอาจจะมองว่า เราไม่ได้ละเลยปัญหานี้ สำนัก
ปลัดเทศบาลได้พิจารณาแล้ว มองว่าในเรื่องห้องพักพนักงาน ซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงานที่จะดูแลพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของเรา และได้มีการจัดการเคลียร์พ้ืนที่ที่เป็นห้องของครูฝึกให้เป็นห้องพักของพนักงาน  ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของเราก็สามารถที่จะใช้เป็นห้องพัก ในระหว่างของการอยู่เวรยามรักษาการ    ในอีกมุมหนึ่งก็เลยอยากจะ
นำเรียนให้กับทางสภาเทศบาลฯแห่งนี้ได้รับทราบว่า เรื่องของการปรับปรุงสถานที่จอดรถ และยานพาหนะที่เป็น
เครื่องมือสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำบริการสาธารณะ จุดประสงค์ตามภารกิจหน้าที่และอำนาจตาม
กฎหมายกำหนด เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง จึงขออนุญาตที่จะนำเสนอญัตตินี้ให้ทางสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี และโปรดพิจารณา ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณที่เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ก่อสร้างเดิม ให้เป็นรายละเอียดตามที่ทางปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ได้นำเรียน รายละเอียดอยู่ในญัตติที่ทุก
ท่านมีอยู่ในมือเรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณา ในการขออนุมัติเปลี่ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาร ณภัย 
1,000,000 บาท ครับ 
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นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์  
นายประสงค์    จันจำปา    สมาชิกสภาเทศบาลนรอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายประสงค์ก็จะรับฟังคำชี้แจงคำขอเปลี่ยนแปลงของงาบประมาณ
รายจ่ายตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้ เห็นว่าเป็นความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญรองรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนที่
จะมีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของของพนักงานด้วยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้งบประมาณไม่เปลี่ยนแปลงยังคง
เดิมนะครับเห็นสมควรอนุมัติตามคำชี้แจงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณครับขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านบุญมคีรับ 
 



๕๑ 
 

นาวาอากาศบุญมี  สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ก็เห็นด้วยนะครับตามที่ทางสำนักปลัดได้นำเสนอ PowerPoint เป็นเหตุ    

เป็นผลเห็นชัดในจำนวนรถ ถ้ารวมที่เราอนุมัติมา 11 คัน  เป็นรถใหญ่รถพิเศษดับเพลิงพิเศษ วัตถุประสงค์หลักก็คือ 
ที่จอดรถ และนี้ขอแนะนำจะเป็นที่พักของพนักงานหรือจะเป็นที่จอดรถ ที่มีอยู่หรือรถมาใหม่ ขอแนะนำว่าเอาที่พัก   
ก็ถือว่าสำคัญเป็นที่ค้างคืน ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้นำเสนอมาก็คือ คุณภาพชีวิต ก็ดูให้ดี เรื่องที่หลับที่นอนเรื่อง
ความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆ จะไปหมักหมมเพราะว่าที่นอนมันหมุนเวียนไม่ใช่ประจำเพราะเป็นการอยู่เวรแบบ  
หมุนเวียนก็เหมือนแบบของทหารนี่แหละ เขาจะมีคนจัดซักทำความสะอาดอยู่ เมื่อทำที่จอดรถมันจะมีรถฝากหรือ    
รถตัวเองก็แล้วแต่ มันจะเป็นรถธุรการแล้วก็รถดับเพลิง แล้วก็รถอะไร ให้มีชื่อช่องจอด จะต้องถูกกำหนดด้วยช่อง   
ของมันเอง รถถอยเข้าถอยออก รถหมายเลขต้องตรงกับป้าย ให้เขียนที่ พ้ืน ไม่ใช่รถว่างก็เอารถส่วนตัวไปจอด 
เพราะว่ารถดับเพลิงเป็นรถฉุกเฉิน ถ้าช่องไหนขาดก็คือ ว่ารถไม่อยู่ ไม่ใช่ว่าถ้ารถว่างเอารถไปจอดแทน ผิดหลักการ
และวิธีการ ถ้าเป็นรถธุรการก็จอดไว้อีกช่องหนึ่งเพราะต้องมีการเข้าออกเป็นประจำ เอารถใหญ่มาก็คงจะคำนวณ
มาแล้วว่างบประมาณ 1,000,000 บาท มันไม่มาก ฝากดูแลเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ด้วย อาคารสถานที่ตรงนี้ใช้อยู่ 2 
หน่วยงาน ที่มันเป็นอยู่ด้วยกันต่อไปของดับเพลิงป้องกัน ก็จะเป็นพระเอกมีคนเข้ามาดู และบริหารจัดการให้เป็น
ระเบียบ ในการแยกประเภทของรถแต่ละชนิด ทั้งเทศกิจเขาก็เป็นพระเอก เขามีกล้องวงจรปิดด้วยงบประมาณที่สูงก็
จะมีหน่วยงานมาขอดู เพราะฉะนั้น ความสะอาดการขึ้นบันได อย่างนี้จะต้องจัดระเบียบ ใครเป็นคนดูแลหรือ
ผู้บังคับบัญชา หรือคุณพิศาลคนเดียว หรือเทศกิจขึ้นอยู่กับใครอีกมันเป็นหน้าเป็นตา แล้วการขอดูก็ต้องมีการจด
บันทึกเขียนหนังสือให้ชัดเจน ขอบคุณครบ 
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 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ / ถ้าไม่ม ี/ ผมขอมติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ระเบียบวาระที่ ๔.๑  
   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ  ๙ เสียง 
- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ระเบียบวาระที่ ๔.๑  
- โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ที่ประชุม 
          มีมตอินุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  

 



๕๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๔.๒  “ญัตติ” ขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ  

                          “โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการจราจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔     
                           (สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นายอัมพล    ทองพุ     ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.2 เป็นญัตติขอความเห็นชอบในการจ่ายเงิน
อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการจราจรประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่เทศบาล
นครอุบลราชธานี ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบเงินอุดหนุนหมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการจราจรงบประมาณ 379,400 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการจราจร
ภายในเขตเทศบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ิมความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางลดความเสี่ยง
และความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการจราจรก่อน ซึ่งเทศบาลฯ ได้โอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลพุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พุทธศักราช 2562 ซึ่งการจ่ายเงินอุดหนุนจะกระทำได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงได้
นำเสนอต่อสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ และก็จะได้รายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ืออนุมัติต่อไป  สำหรับ
รายละเอียดในโครงการที่ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ได้เสนอของบประมาณตามหนังสือจากสถานี
ตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีที่  ตช. 0018อบ. 45/4733 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณในการจัดซื้อในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จราจรเพ่ือใช้อำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรแก่ประชาชน ซึ่งเรียนถึงนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และก็แนบโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือใช้อำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในส่วนของรายละเอียดโครงการนั้น  ที่ของบประมาณมาทั้งหมดก็คือตัว
โครงการจริงๆว่าประมาณทั้งหมด 392,000 บาท แต่ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี มีงบประมาณในการ
ดำเนินการเพยีง 12,600 บาท จึงขออุตหนุนจากเทศบาลนครอุบลราชธานีอีก 379,400 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการ ดังนี้ 1. สามเหลี่ยมหยุดตรวจจำนวน 9 ป้าย ราคาป้ายละ 800 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท  
2. แผงกั้นการจราจรขนาดกว้าง 1.2 เมตรยาว 1.5 เมตร จำนวน 100 แผง ราคาแผงละ 1,000 บาท เป็นเงิน 
100,000 บาท 3.กรวยยางจำนวน 400 อัน ราคาอันละ 300 บาทเป็นเงิน 120,000 บาท 4. เสื้อสะท้อนแสง
จำนวน 100 ตัวราคาตัวละ 550 บาทเป็นเงิน 50,000 บาท 5 . กระบองไฟจำนวน 100 อันราคาอันละ 450 
บาทเป็นเงิน 45,000 บาทรวมทั้งสิ้น ตามโครงการก็คือ 392,000 บาท เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ จึงได้นำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปรายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้จัดส่งให้กับทางท่านสมาชิกฯเรียบร้อยแล้วนะครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านฤทธิสรรค์ ครับ 
นายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพ กระผมนายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล                
นครอุบลราชธานี ขออนุญาตเรียนถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปทางฝ่ายบริหาร ในกรณีการใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาการจราจร เรามีงบประมาณส่วนหนึ่งที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ได้มีการจับกุมแล้วก็มีการส่งค่าปรับ 

 



๕๓ 
 
ให้เทศบาลฯ ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการว่า ให้นำ
เงินส่วนนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที ่ขออนุญาตเรียนสอบถามครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญฝ่ายบริหารครับ  
นางพิมพ์นภัส    ภัทรก่อพงษ์สขุ     ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง 

เรียนท่านประธานสภาฯเคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันนางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงษ์สุข 
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลังรักษาการผู้อำนวยการสำนักการคลัง ขออนุญาตรายงานเรื่องของค่าปรับจราจร 
ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 1,491,550 บาท เป็นวันๆ แล้วสุดท้ายคือ 1,491,550บาท เฉพาะปีงบประมาณนี้ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านประสงค์ครับ  
นายประสงค์   จันจำปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพกระผมนายประสงค์  จันทร์จำปา การที่เราจะอุดหนุนเงินให้กับทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จริงๆ ก็ตรงกับที่ท่านฤทธิ์สรรค์ได้นำเรียนว่าเราได้รับการจ่ายเงินจากค่าปรับการทำผิดการจราจร 
และทราบว่าเป็นเงิน 1 ล้าน 4 แสนกว่าบาทนี้ ผมคิดว่าในมิติด้านการจราจร  คือความปลอดภัยในชีวิตของพ่ีน้อง
ประชาชน  แล้วก็ความอำนวยความสะดวกการสัญจรไปมาได้อย่างคล่องตัว   ตรงที่ว่านอกจากตามภารกิจที่ขอทั้ง  
5 ตัวนี้เป็นภารกิจเป็นเครื่องมือของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะมาจัดการการจราจรแล้วผมคิดว่าได้ส่วนหนึ่ง มีหลายๆ
ด้านที่ผมอยากจะนำเรียนฝากไว้ ในยุคต่อๆไปเราจะพบว่าการจราจรบนในเขตเทศบาลบางเส้นการจราจรที่แออัด
มากๆ เป็นบางช่วง  เป็นไปได้กระบวนการแก้ปัญหาด้าน เราจะสามารถบริหารจัดการอย่างไร เช่น การจัดการเรื่อง
ทางทางวิ่งช่วงนี้เหมือนอย่างที่กรุงเทพฯ ช่วงนี้อาจจะวิ่งทางเดียวหรือสองทางอะไรทำนองนี้  หรือเพ่ิมเส้นทาง
การจราจร  ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน อันหนึ่งเส้นหน้าโรงเรียนเบญจะมะมหาชไปหาเซ็นทรัล  ถ้าจะเป็นช่วงเช้าช่วง
เย็นจะเป็นช่วงที่ติดยาวมากแล้วก็หนาแน่นมาก  เราจะเปิดเส้นทางอีกเส้นทางคู่ขนานเส้นหน้าเรือนจำอะไรพวกนี้ให้
มันเป็นเส้นทางถ้าเป็นช่วงนี้อาจจะให้วิ่งเส้นหน้าโรงเรียนออกมาพร้อมการเชื่อมเส้นทางมาทางเรือนอะไรทำนองนี้มัน
น่าจะคล่องตัวมากขึ้น  นอกจากจะฝากไว้  ส่วนการเขาขอการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวก
และก็ผู้ปฏิบัติคือเจ้าหน้าที่ตำรวจผมก็อยากจะเสนอควรอนุมัติตามที่ขอครับ  ขอบพระคุณครับ 

 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ / ถ้าไม่มี / ผมขอมติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ   “โครงการสนับสนุนงบประมาณใน    
   การจัดการจราจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  
   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ เสียง 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ   “โครงการสนับสนุนงบประมาณใน    
   การจัดการจราจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  
   โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
 
 



๕๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

                          งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (สำนักการศึกษา)  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  

 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปจะติดที่ 4.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
สำนักการศึกษาเสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เชิญผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกครับ 
นายอัมพล     ทองพุ      ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ เป็นเรื่องปกติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2563 ซึ่งได้เสนอญัตติต่อท่านประธานสภา ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จำนวน 7 ล้านบาท เนื่องจากคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน
รายละเอียด ดังนี้ ข้อความเดิมก็คือ  1. เป็นการก่อสร้างหลังคาคลุมโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
จำนวน 7 ล้านบาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลจำนวน 1 แห่ง
ดังนี้  ก่อสร้างหลังคาโครงสร้างเหล็กช่วงกว้างมุงแผ่นหลังคาคลุมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ,000 ตารางเมตร  เทพ้ืน คสล.    
หนา 10 ซม. ในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร หรือเปลี่ยนรางระบายน้ำ 
คสล.รอบๆบริเวณ พ้ืนที่ และจัดทำงานระบบอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องและก็งานอ่ืนๆตามแบบแปลนของเทศบาล              
นครอุบลราชธานี  โดยข้อความใหม่ ข้อความใหม่ก็คือ  เป็นโครงการเดิมงบประมาณเท่าเดิมแต่รายละเอียด
เปลี่ยนแปลง ก็คือ เป็นการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กช่วงกว้างมุงแผ่นเหล็กคุมพ้ืนที่จาก 1,000 เมตร เป็น 1, 500 
ตารางเมตร  แล้วก็เทพ้ืน คสล. หนา 10 เซ็นติเมตร เหมือนเดิม  แล้วก็มีการรื้อเปลี่ยนรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 53 เมตรและก็งานอ่ืนๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลและข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พุทธศักราช 2564 กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนของค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้คุณภาพและ
ปริมาณเปลี่ยนจะต้องเสนอต่อสภาฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับทางท่าน
สมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝ่ายบริหาร 
 

 

ที่ประชุม 
            มีมตเิห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ “โครงการสนับสนุนงบประมาณใน การจัด
การจราจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  
 



๕๕ 
 
 
นายมนต์ตรี    ธนะคุณ       ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในส่วนของเอกสาร      
ขออนุญาตแก้ไขเอกสาร ในหลักการระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ขออนุญาตเปลี่ยนพุทธศักราช 2541 เป็นฉบับพุทธศักราช 2563 ลงวันที่ประกาศนั้น ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 พฤศจิกายน มีผลบังคับใช้วันที่ 26 ขอแก้ไขเป็นตามข้อ 29 และข้อ 
30 เพราะข้อ 29 ก็คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
ให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ซ่ึงโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมของสภาแล้ว ขออนุญาตแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในตัวบทกฎหมาย ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ / ถ้าไม่มี / ผมขอมติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ.๒๕๖๓  ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๙ เสียง 
-  สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ.๒๕๖๓  ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
 
 
 

 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๔.๔  “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินค่าก่อสร้าง  

                             งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
                             (สำนักการช่าง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.4 แก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับลดและปรับวงเงินค่าก่อสร้างงบประมาณ
รายจ่ายก็มาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 สำนักการช่าง เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกครับ 
นายอัมพล     ทองพุ      ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภฯ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินค่าก่อสร้าง  งบประมาณจ่าย
ขาดเงินสะสม  ประจำปี 2562 เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2562  ซึ่งได้เสนอญัตติต่อท่านประธานสภาฯ ตามที่สภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562  ตามมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ 

 

ที่ประชุม 
             มีมตอินุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.๒๕๖๓  ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ 
 



๕๖ 
 

สมัยแรกประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งโครงการมี 1 โครงการ   ที่ไม่สามารถดำเนินการ
ก่อสร้างได้ตามสัญญา  ก็คือ  โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนชลประทานท่าบ่อ  จำนวนเงิน
ตามสัญญา 18 ,400,000 บาท ซ่ึงพบว่า  ไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดเป็นไปตาม
รายละเอียดและรูปรายการตามสัญญาจ้าง เพ่ือให้การก่อสร้างดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  
ตามระเบียบฯ  เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงจำเป็นต้องปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว
โดยโครงการดังกล่าว ก็คือ มีการปรับลดรายละเอียด  ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
ถนนชลประทาน- ท่าบ่อ ตามสัญญาเลขท่ี ทน.อบ 233/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 จำนวนเงินตามสัญญา 
18,400,000 บาท เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้างบางส่วนเกิดปัญหาเรื่องก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการของทางหลวงชนบท 
ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว  อีกทั้งแนวท่อระบายน้ำที่อยู่ใต้ดินคลาดเคลื่อน จากแนวสำรวจจึงขอปรับลดปริมาณงาน
ก่อสร้างและงบประมาณการก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 1. งานรื้อถนน ค.ส.ล. ปริมาณงานเดิม 4,000 ตาราง
เมตร  ปริมาณงานใหม่ 3,966 ตารางเมตร  ทำให้ค่างานลดลง  34  ตารางเมตร รายการที่ 2 งานลาด particles 
ปริมาณงานเดิม 24,600 ตารางเมตร ปริมาณงานใหม่ 24,125 ตารางเมตร ทำให้ค่างานลดลง 475 ตารางเมตร 
รายการที่ 3 งานผิวทางพาราแอสฟัลต์ ปริมาณงานเดิม 24,600 ตารางเมตร ปริมาณงานใหม่ 24,125 ตารางเมตร 
ทำให้ค่างานลดลง 475 ตารางเมตร รายการที่ 4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 เซนติเมตร พ้ืนที่ปริมาณ
งานเดิม 5,760 ตารางเมตร ปริมาณงานใหม่ 5,726 ตารางเมตรค่างานลดลง 34 ตารางเมตร รายการที่ 5 งาน
ทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 เซ็นติเมตร ปริมาณงานเดิม 288 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานใหม่ 286 ลูกบาศก์
เมตร ค่างานลดลง 2 ลูกบาศก์เมตร รายการที่ 6 Collection  ค่างานเดิมปริมาณงานเดิม 562 เมตร ปริมาณงาน
ใหม่ 556 เมตร ค่างานลดลง 6 เมตร  รายการที่ 7 งานท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 50 เซ็นติเมตร 
ปริมาณงานเดิม 239 เมตร ปริมาณงานใหม่ 228 เมตร  ค่างานลดลง 11 เมตร รายการที่ 8 และรายการสุดท้าย
งานปรับฝาท่อ  งานปรับฝาบ่อพักและใช้ฝาตะแกรงเหล็กเดิมทาสี  จำนวน 82 บ่อ เดิม 82 บ่อ ปริมาณงานใหม่  
74 บ่อ ลดลง 8 บ่อ ทำให้ราคาค่าก่อสร้างลดลงทั้งสิ้น 255,685.๑๔ บาท  คงเหลืองบประมาณที่จะเบิกจ่าย 
18,144,314.๘๖ เพ่ือให้โครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์    
จึงขอแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พุทธศักราช 2564 และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกเรียบร้อย
แล้วครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศบุญมี  สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือโครงการนี้ไม่มีปัญหาพิพาทใช่หรือไม่ครับ 
นายวัฒนา    สมลา       วิศกรโยธาชำนาญการ 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   โครงนี้ไม่มีข้อพิพาทครับ ลักษณะ
คล้ายๆ กับว่า คือเราทำโครงการไปแล้ว ประมาณ 1 กิโล อีก 665 เมตร แต่พอเราจะไปก่อสร้างจริง ทางหลวง
ชนบทได้ทำการลาดแอสฟัลต์มาแล้วเลยพ้ืนที่ก่อสร้างของเรามา 46 เมตร ทำให้พ้ืนที่หายไป 475 ตารางเมตร จึงทำ
ให้เราขอปรับลดเนื้องานลง ตอนนี้ 475 ตารางเมตร ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ตรงประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็มีโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช ผ่านไปห้วยม่วงแล้วก็เชื่อมโยงกับถนนเลี่ยงเมืองทางหลวงชนบทสร้างทางไปเซ็นทรัล แล้วก็มา
สร้างสะพานอีก ตรงบริเวรณประปาก็เลยขอตัดลดปริมาณงานลง 475 ตารางเมตร 

 



๕๗ 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ / ถ้าไม่มี / ผมขอมติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินค่าก่อสร้างงบประมาณ 
   จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้ง ๒/ ๒๕๖๒  ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ โปรดยกมือขึ้น /         
   มีสมาชิกยกมือ  ๙ เสียง 
-  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินค่าก่อสร้างงบประมาณ 
   จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้ง ๒/ ๒๕๖๒  ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ โปรดยกมือขึ้น /  
   ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
 
 
 

 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

  ๔.๕  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้างงบประมาณจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (สำนักการช่าง) 

                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๕ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับวงเงินก่อสร้างงบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เชิญครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน  
2562  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 38,583,800.-บาท (สามสิบแปดล้าน
ห้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)  เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยและได้
ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วนั้น แต่มีโครงการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา 
คือ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.5  จำนวนเงินตามสัญญา 340,000 .-บาท  
(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นตามรูปแบบรายการตามสัญญาจ้างได้  
จึงจำเป็นต้องปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงิน ดังนั้น เพ่ือให้การก่อสร้างดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
 

 
 
 

ที่ประชุม 
             มีมตอินุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับงงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ 
 



๕๘ 
 
ถูกต้องตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงจำเป็นต้องปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง  โครงการ
ดังกล่าว   โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

              หลักการ 
 การปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.5  
จำนวนเงินตามสัญญา  340,000 .-บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
4 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นฯ และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หมวด 9  การทำสัญญา มาตรา  97  และ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 
0405.4/32820  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562  วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนาม
แล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (1)  เป็นการ
แก้ไขตามมาตรา 93  วรรคห้า (2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้
หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์  (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ  
(4)  กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  และวรรคสาม บัญญัติว่า การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็นต้องเพ่ิม
หรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงไปพร้อมกัน    
            เหตุผล 
 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  ตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติแก้ไข
สัญญาจ้าง เรื่องการปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  ซอยธรรมวิถี 10.5  ตามสัญญาเลขที่  ทน.อบ. 
100/2563   ลงวันที่  16 เมษายน  2563  จำนวนเงินตามสัญญา 340,000 .-บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดย
มี หจก. อุบลลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง  ซึ่งไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการตามสัญญาจ้างได้ 
เนื่องจาก ไม่มีพ้ืนที่ในก่อสร้างเพราะเป็นซอยตันและมีแนวรั้วของบ้านเรือนประชาชนบังคับพ้ืนที่ ทำให้ปริมาณงานที่
ระบุไว้ในแบบแปลนความกว้างไม่ตรงตามสภาพที่ก่อสร้างได้จริง  จึงทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามปริมาณงานตาม
สัญญา จึงขอปรับลดปริมาณงานก่อสร้าง งบประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนการก่อสร้าง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ที ่ รายการ หน่วย ปริมาณ

งาน 
(เดมิ) 

ปริมาณงาน      
(ใหม่) 

ค่างาน  
รวม 

ราคา
(หน่วย) 

ราคา/บาท 

(1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5)=(6) (7) (6)x(7)=(8) 
1 
 
2. 
 
 
 

 งานแทคโคต๊ 
 
งานผิวจราจรพาราแอส
ฟัลท์คอนกรตีหนา0.05
ม.  

ตร.ม. 
 

ตร.ม.. 
 

 

535 
 

535 

492 
 

492 

43 
 

43 

17.71 
 

408.15 

761.53 
 

17,550.45 

 18,311.98 

  



 ๕๙ 
 
รวม  2  รายการ เป็นเงินที่ปรับลดทั้งสิ้น จำนวน  18,311.98 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปด
สตางค์)  คงเหลืองบประมาณที่จะเบิกจ่าย จำนวน  321,688.02บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดบาท
สองสตางค์)                                                                             
  ดังนั้น เพ่ือให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและสำเร็จตามบรรลุตาม
วัตถุประสงค์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง  จึงขอนำเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี     สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี             
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อยากได้เอกสารรายละเอียดเพ่ิมเติมเพราะมันเป็นวาระการประชุม
ครั้งสุดท้ายและเพ่ือความชัดเจนครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์   จันจำปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายประสงค์   จันจำปา  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมานั้นทำให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างว่าการสำรวจ
ข้อมูลที่เป็นที่สาธารณะถนนต่างๆของเรา ตามที่ท่านสมาชิกได้ถามว่าเรารุกที่เอกชนหรือเอกชนรุกที่เรา ผมขอเสนอ
ในที่ประชุมว่าทางฝ่ายบริหารจะต้องหาวิธีในการจัดการเรื่องนี้ ประเด็นแรก เรามีประธานชุมชน เราอาจจะบอกว่านี่
คือสภาพปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาลเรา ที่สาธารณะตรงไหนที่โดนเอกชุนรุกหรือตรงไหนที่เราไปรุก 
เอกชน หรือเอกชนยอมเสียสละนี้ก็เป็นเรื่องดี  เอาตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่ง ผมคิดว่าคงมีหลายที่อย่างกรณีที่เราเห็นอยู่
ตรงที่สารพัดช่างรู้สึกว่าเคยได้คุยกันครั้งหนึ่งว่าที่ทำถนนอยู่กลางฟุตบาทที่เป็นร้านกาแฟ ตัวนี้ก็ถือเป็นโจทย์หนึ่งซึ่ง
ชาวบ้านหลายคนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นตกลงชาวบ้านรุกที่สาธารณะทางเดินทางเท้าหรือว่าทางเดินทางเท้าเรา ไปรุกที่
เขา อันนี้ก็คือโจทย์ ขอฝากในที่ประชุม ขอบพระคุณครับท่านประธาน 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอำไพวรรณครับ 
นางอำไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอำไพวรรณ  เปรมภิรักษ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัตินั้น ขอทราบเหตุผลว่าตอนที่สำรวจและของบประมาณ
มาตอนแรกนี้เป็นเงินสะสม ทำไมถึงต้องมีการปรับลดเนื้องานและจำนวนเงินหรือว่าคำนวณผิดอะไรอย่างไร เพ่ือที่จะ
ชัดเจน เพราะว่าเราได้อนุมัติไปในครั้งที่ ๘ แต่เราอนุมัติตามท่ีท่านเสนอ แต่นี่ท่านก็มาเสนอขอเปลี่ยนอีกแล้ว โดยอ้าง 
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ว่าซอยตันแล้วก็พ้ืนที่ไม่เพียงพอ ถ้าท่านอ้างอย่างนี้ก็แปลว่าซอยเพ่ิงตันทีหลังตอนที่อนุมัติไปแล้ว กับรั้วนี่ก็เพ่ิงทำ     
ทีหลัง ขออนุญาตชี้แจงด้วยค่ะ 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายไพฑูรย์  พรหมสอน      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขออนุญาตนำเรียนเป็นข้อสังเกตในสภาฯแห่งนี้ เพ่ือฝ่ายบริหารจะได้ชี้แจงไป
คราวเดียว เงินที่ปรับลดไม่เยอะครับ  ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นความกว้างความยาวของถนนสภาพเดิมที่เราถอดออกแบบ
กันมาหรือไม่ แล้วไปดูหน้างานกลายเป็นว่าความกว้างความยาวนั้นมันไม่ตลอดสายหรือไม่ นำมาสู่ประเด็น เรื่อง 
เอกชนรุกทางสาธารณะ ซึ่งผมเองเคยรับรู้เรื่องเหล่านี้ตอนที่อยู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เมื่อเอกชนสร้างบ้านสร้างรั้ว
แล้วเสร็จเลยต้องรื้อถอน ทั้งรั้วทั้งประตูเหล็กรื้อออกไปเพราะเทศบาลเมืองวารินนั้นมาตรวจสอบแล้วรุกทางเท้า
สาธารณะก็ต้องรื้อออกไป รื้อถอนทั้งๆที่ทำรั้วมานานแล้วอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่าง ในฐานะทีเ่ทศบาลฯเราหน้าที่เพ่ือให้
บริการสาธารณะดูแลความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ขณะเดียวกันเราก็ต้องปกป้องหวงแหนสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สาธารณะด้วย ถ้าการที่เราไปปรับลดงานเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยให้เหตุผลว่าแนวรั้วชาวบ้านบังคับนั่น
แสดงว่าเรายอมรับโดยปริยายในสภาฯแห่งนี้ว่าพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นที่เอกชน  มันเป็นการผูกพันโดยผลของกฎหมาย ผม
จึงขออนุญาตให้ข้อสังเกตเพ่ือเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ได้กรุณาแก้ไขถ้อยคำเหตุผลในการขอ
ปรับลดงานปรับเปลี่ยนงบประมาณให้เกิดความรอบคอบถูกต้องต่อไปครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ความคิดเห็นของท่านอำไพวรรณกับผมแล้วก็จะคล้ายคลึงถ้าเราไม่เปิดแผนที่
ขึ้นมานี้เราจะมองไม่เห็นภาพ เท่ากับเรานั่งอนุมานอนุมัติงบประมาณไป อยากทราบรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วก็หา
บทสรุปร่วมกัน ก็เรียนมาเพ่ือทราบในการดำเนินการครั้งนี้ครับ 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ครับ 
นายอัมพล     ทองพุ     ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตนำเรียนถึงปัญหาการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจออกแบบการขออนุมัติงบประมาณ          
การบริหารสัญญา การเบิกจ่าย จริงๆแล้ว  ปัญหาแรกที่เจอก็คือ ปัญหาเรื่องการสำรวจออกแบบของทางสำนักการ
ช่าง ที่ผมเคยได้นำเรียนต่อที่ประชุมหลายครั้ง ว่าพ้ืนที่โดยเฉพาะถนนหนทางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มันเป็น
ชุมชนที่อยู่กันอย่างหนาแน่น ที่ดินมีมูลค่าราคาแพง ซึ่งถ้าดูตามสภาพพ้ืนที่จริงๆ แนวรั้วจะเห็นว่า มันไม่เท่ากันตลอด 
ถนนในแต่ละซอยแต่ละเส้นความกว้างจะไม่เท่ากันตลอด ที่ไม่เท่ากันนี้อาจจะมีอยู่หลายประเด็นประเด็นแรกก็คือ  
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  ๑.โฉนดเขาอยู่ตรงนั้นแต่การออกโฉนดของที่ดินตั้งแต่ไม่รู้สมัยไหนก็ไม่รู้มันทำให้แนวไม่เท่ ากัน บางโฉนด
อาจจะยื่นออกมาบางโฉนดอาจจะขยับเข้าไปก็มี ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับการออกโฉนดตั้งแต่ทีแรก ประเด็นที่ ๒. กรณีที่
เป็นที่ว่างตอนเราสำรวจเราก็ไม่ได้ตรวจเช็คทั้งหมดว่าโฉนดของใครอยู่ไหนอย่างไร เราสำรวจตามถนนพ้ืนที่ที่มันว่าง
ตรงนี้กว้างเท่านี้ตรงนี้กว้างเท่านี้ยาวเท่านี้ ก็เป็นประมาณการออกมาว่าพ้ืนที่น่าจะกว้างคูณยาวทั้งหมด  แล้วน่าจะ
ประมาณเท่านี้  ซอยนี้เป็นซอยตันก็คำนวณออกมา แต่พอลงปฏิบัติทีนี้มีคู่สัญญาลงปฏิบัติ มันก็มีอีกหลายปัญหา
เหมือนกันเวลาลง บางที่นี้เราเห็นว่าว่างอย่างนี้เราประมาณการเราก็คิดว่าแนวรั้ว นี่มันอาจจะเท่ากันกับรั้วที่เห็นตรงที่
ว่าง แต่พอสร้างไปแล้วนั้นเขาก็บอกโฉนดเขาอยู่ตรงนี้ ขยับเข้ามาอีก ๕ เซนติเมตร อย่างนี้ก็มี เพราะเราไม่ได้ไปขุด
โฉนดแต่ถ้าเข้ามาอ้างเขามาเอาโฉนดให้ดูว่ามันอยู่ตรงนั้นจริงๆเราก็ต้องขยับ เพราะมันไม่เท่ากันมันมีทั้งที่เป็นที่ว่างที่
สร้างไว้แล้ว ถ้าจะพูดถึงในส่วนที่สร้างไว้แล้วนี้เราได้สำรวจไหม เราได้ตรวจสอบไหมนั้นเพราะว่าการตรวจสอบ ไม่ใช่
เรื่องง่ายโดยเฉพาะการที่จะรังวัดใหม่  ถ้าเจ้าของพ้ืนที่ไม่ไปยื่น ที่ดินก็ไม่มารังวัดให้ แต่ในส่วนของเรานี่ที่สาธารณะเรา
ก็จะพอประสานได้มาดูเบื้องต้นให้ว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไร และก็บางครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็ตั้งเพ่ิมเข้ามา และถ้าไม่
เป็นซอยตันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะในการขออนุมัติงบประมาณเราจะใช้กว้างคูณยาว และเราก็จะใช้คำว่าหรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่าคือโดยประมาณให้มันสามารถขยับได้ ถ้ามันยาวไม่ได้หรือกว้างไม่ได้ก็ไปต่อยาวได้ ถ้าถนนซอยมันไม่ตัน
เวลาปฏิบัติ   แต่ถ้าซอยตันจะเจอปัญหาทันทีเพราะมันขยับไม่ได้ ต่อให้ยาวออกไปอีกเพ่ิมพ้ืนที่ไปมันไม่ได้ มันก็เลย
เป็นปัญหาในการปฏิบัติพอสมควร แต่ที่นี่หลังจากท่ีดำเนินการแล้วมันคงติดตรงนั้นตรงนี้ พ้ืนที่ออกมามันอาจจะติดก็
เลยมาขอความเห็นชอบเพ่ือให้มันปฏิบัติได้ เพราะถ้าไปตรวจสอบใหม่บางครั้งบางเรื่องอาจจะถึงศาลถึงจะจบ เราไป
สั่งหรือเขาไม่รื้อก็คงใช้เวลานานพอสมควร หรือถ้าสำรวจออกแบบตรวจสอบเขตก่อนกว่าจะจบแต่ละรายก็ไม่ง่าย 
ฉะนั้น ในหลักการตัวนี้คือตอนนี้ ณ พ้ืนที่ที่มันจะทำได้ให้โครงการนี้สำรวจพ้ืนที ่มันเท่านี้แล้ว มันลดลงจากที่ขออนุมัติ
ก็เลยมาขอความเห็นชอบว่าเราจะทำตามพ้ืนที่ที่มันทำได้ก่อน เพ่ือให้งานตรงนี้มันเสร็จเรียบร้อย  
จึงขอนำเรียนต่อท่านสมาชิกฯถึงปัญหาต่างๆ  ที่มันมันเกิดเวลาปฏิบัติให้ได้รับทราบครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอำไพวรรณครับ 
นางอำไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปถึงท่านผู้บริหาร คิดว่าท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าใจในบริบทในการ
ทำงาน แต่ว่าจากเหตุผลที่กล่าวญัตติไม่หน้าจะถูกต้องนัก เนื่องจากสิ่งของที่อ้างตามเหตุผล มีอยู่เดิม ก่อนได้รับอนุมัติ
ดังนั้นถ้าใช้เหตุผลนี้ ไม่น่าจะอนุมัติได้ ในส่วนที่ท่านสมาชิกฯเสนอไว้ว่าให้ไปสำรวจว่าที่เขายื่นออกมานั้นเป็นอะไร
อย่างไรก็ค่อยไปอีกตอนหนึ่ง ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานค่ะ 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขอต่อยยอดจากท่านไพฑูรย์และท่านอำไพวรรณ ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ว่าอันไหนที่มัน
ถูกต้องที่มันเป็นพ้ืนที่ของเรา ที่เราไม่ไปบุกรุกเขา เขาไม่มาบุกเรา แล้วเงินตรงนี้มันก็จะเดินไปให้ตรงเอาตรงนี้ก่อน     
ถ้ามาตัดประเด็นว่าทำแค่ตรงนี้แล้วที่ปล่อยไปมันก็ไม่ชัดเจน เพราะท่านเสนอญัตติเข้ามา ต้องการให้มันจบไม่ต้องการ
มาแก้ไขแล้วไม่จบ ตรงนี้ก็ต้องถามกลับผู้บริหารไปว่าจะสำรวจอย่างไรให้มันจบ จะให้จบของท่านหรือจะให้จบใช้
อำนาจญัตติของสภาฯช่วย มันจะจบอย่างไร เอาตรงนี้ก่อนประเด็นที่ถูกกฏหมายที่ท่านบอกว่า ถ้าไปแจ้งรังวัดเสร็จ
แล้วมีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องทำตรงนี้ เขาเรียกว่าพ้ืนที่ในกรณีพิพาท เราต้องหาทางออกให้เขาแล้วก็รักษาผลประโยชน์
ของเรา มันจะจบอย่างไรในญัตตินี้ หรือจะถอนญัตติก่อน มันจะจบอย่างไรให้มันจบ ไม่มีโอกาสที่แก้ไขแล้ว วันนี้เป็น
วาระในหน้าที่ของสภาฯ ขอหารือขอทางออกขอการพิจารณาว่าจะเอาอย่างไร กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์   จันจำปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายประสงค์   จันจำปา        
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ประเด็นข้อนี้คงจะยุติ ผมเห็นด้วยกับท่านอำไพวรรณ ขออนุญาตที่ เอ่ยนาม   
ได้หาทางออกให้เบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้ กรณีดังกล่าวคือ มีการสำรวจข้อมูลผิดพลาดตั้งแต่ตอนต้น จึงต้องปรับลด
งบประมาณ ส่วนประเด็นปัญหาตามที่ท่านบุญมีได้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่ทางฝ่ายบริหารจะต้อง
ดำเนินการต่อไป ขอบพระคุณครับ 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์    พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายไพฑูรย์   พรหมสอน  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขออนุญาตสรุปจากที่ท่านสมาชิกสภาฯ นำเสนอเป็นประเด็นต่างๆ ความเห็น
ข้อสังเกตต่างๆ ตลอดจนได้รับทราบข้อมูลจากฝ่ายบริหารอย่างนี้ได้ไหมหรือไม่ อยากจะขอเป็นบรรทัดฐานของการ
สำรวจออกแบบถนนที่เราจะไปดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ยิ่งโดยเฉพาะถนนที่มีความกว้างยาว
ไม่ตลอดสายนี้เป็นข้อสังเกตอย่างดียิ่งเลย เพราะโดยลักษณะของทางสาธารณะนี้มันก็ต้องมีความกว้างที่เท่ากันตลอด
สาย ต่อไปนี้การสำรวจออกแบบ  เพ่ือดูแลพ่ีน้องประชาชนในการสัญจรไปการมาด้วยความสะดวกปลอดภัย ต้องมี
การสำรวจที่แน่ชัดว่าถนนในแนวของทางสาธารณะมีความกว้างยาวเป็นประการใดเป็นต้น  เพราะถ้าไม่มีความชัดเจน
อย่างนี้พี่น้องประชาชนที่อาจจะรู้อยู่แก่ใจหรือเปลี่ยนมือซื้อต่อกันเป็นหลายทอดผู้ถือครองที่ดินนั้นก็จะได้ช่วยเทศบาล    
นครฯในการแก้ปัญหาด้วย เพราะถ้าหากว่าข้อเท็จจริงที่ฟังดูแล้วเทศบาลฯเราไปเอาแต่สภาพที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันว่า
รั้วยื่นออกมาเท่านีถ้นนต้องคดต้องงอตามรั้วที่โผล่พ้นออกมานั้นมันก็ยังเป็นการบริหารหรือการพัฒนาที่อาจจะไม่ 

 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ต่อไปภายภาคหน้าถ้าหากเป็นประเด็นร้องเรียนอีก  เราก็ต้องมาทำถนนหรือต้องดำเนินการ
ทางสาธารณะให้เกิดความถูกต้องโดยต้องใช้งบประมาณต่อไปอีก เพราะฉะนั้น  ผมขออนุญาตเรียนเป็นข้อสังเกตว่า
ต่อไปว่าเราคงต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่ีน้องจริงๆ ว่าหากว่าท่านได้ถนนดีไฟสว่าง ที่ท่านก็ต้องไม่รุกทาง ท่านก็ต้อง
อยู่ในที่ของท่าน ต้องมีการสำรวจในทางสาธารณะอย่างชัดเจน ต่อกรณีนี้ที่จะขอเปลี่ยนแปลงควรปรับถ้อยคำไม่ควร
จะใช้ถ้อยคำผูกมัดว่าสภาฯ ก็ด ีเทศบาลฯก็ด ียอมรับที่เอกชนเพราะไม่สามารถทำงบประมาณหรือเนื้องานได้เพราะว่า
รั้วของประชาชนบังคับพ้ืนที่  มันชัดเจนว่ารั้วของประชาชนบังคับพ้ืนที่ โดยข้อมูลในสภาฯแห่งนี้ที่ก็ยังไม่มีการยืนยัน
ได้ว่าคือที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ แต่ถ้อยคำที่ท่านขอเปลี่ยนแปลง คือ รั้วของชาวบ้านและบังคับพ้ืนที่ท่านไป
ยอมรับแล้วว่าเป็นรั้วของชาวบ้าน ถ้าหากว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นทางสาธารณะหรือเป็นที่เอกชนควรตัดถ้อยคำนี้
ออกไป และช่วยกันคิดว่าจะใช้ถ้อยคำอะไรที่ไม่เกิดการผูกมัด เพราะหากว่าสภาฯแห่งนี้ เห็นชอบเพ่ือให้การเป็นอยู่
ของพ่ีน้องประชาชนโดยส่วนรวมดีขึ้น ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นว่าขอบเขตทางสาธารณะมีอยู่
อย่างไร มีการรุกล้ำทางสาธารณะ หรือเข้าทางหรือไม่อย่างไรโดยสรุป ขอตั้งข้อสังเกตเป็น ๓ ประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง
คือ เรื่องของการปรับปรุงถนนทางในเทศบาลเราต้องชัดเจนในขอบเขตทางสาธารณะและที่เอกชนโดยเฉพาะเส้นทาง
ที่มีความกว้างยาวไม่เท่ากันตลอดสายนี้เป็นข้อสังเกตอย่างดียิ่ง ว่าจะมีการรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ ประเด็นที่สอง
ควรปรับถ้อยคำในคำขอชี้แจง และประเด็นที่สามหากว่าเห็นชอบแล้วต้องมีการตรวจสอบทางสาธารณะต่อไปครับ 

นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านภพครับ 
นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภพ   ภูสมปอง  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี คือในประเด็นนี้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลเรื่อง พรบ. ควบคุมอาคารกฎหมายควบคุมอาคาร      
พ.ศ.๒๕๒๒ อยู่แล้วซึ่งสามารถตรวจสอบการก่อสร้างของประชาชนและส่วนราชการต่างๆท่ีดำเนินการก่อสร้างในเขต 
เทศบาลนครแห่งนี้ ซึ่งจะตรวจสอบได้ว่าทางชาวบ้านได้ยื่นขออนุญาตถูกต้องตามแบบหรือไม่ อันนี้คือประเด็นหนึ่ง
และท้องถิ่นก็มีหน้าที่ที่จะออกคำสั่งให้รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายหรืออะไรต่างๆตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ ประเด็นนี้
ก็ไม่น่าจะตรวจสอบยากเพราะว่าทางท้องถิ่นเป็นผู้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอยู่แล้วก็สามารถตรวจสอบควบคู่ไปกับเรื่อง
การดำเนินการก่อสร้างซึง่เป็นคนละประเด็นกันกับตัวนี้ ก็ขอเรียนชี้แจงให้ให้ท่านทราบครับ 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านฤทธิสรรค์ครับ 
นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตนำเรียนเรื่องการดูแลที่สาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของ
เทศบาลฯ และนายอำเภอ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน 
 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ .๒๕๕๓ ข้อ ๖ ได้ระบุเป็นอำนาจหน้าที่  
ซึ่งเมื่อมีข้อพิพาทประเด็นนี้  เห็นได้ว่าเป็นการพิพาทระหว่างที่สาธารณะประโยชน์กับที่ของชาวบ้าน  ซึ่งเป็นอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลฯ ซึ่งผู้ดูแลจะต้องมีการแก้ไขให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อการดำเนินการในที่ประชุมแห่งนี้ เห็นได้ว่าเราไม่
สามารถชี้ชัดได้ว่ารั้วบุกรุกที่สาธารณะหรือที่สาธารณะบุกรุกรั้วชาวบ้าน  ก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ได้ว่าไว้นะครับ  แต่ถ้าเราดำเนินการไปก่อนซึ่งเราได้รู้แล้วว่ามันไม่ชัดเจนถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.๒๕๕๓ ครับ 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านชัยโรจน์ครับ 
นายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยโรจน์  สินธุพุฒิพงศ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตหารือว่า ที่เรากำลังหารือกันอยู่ตรงนี้  ถนนเส้นนี้สร้างเสร็จหรือยัง 
ถ้าสร้างเสร็จแล้วมาขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการหรือปรับลดเราทำได้หรือไม่ ขัดกับระเบียบหรือไม่ เพราะว่าถ้าทำ
ไม่ได้ก็จะผูกมัดเราว่าเรามีอำนาจหรือไม่เช่น สมมุติสร้างเสร็จแล้วเราจะเบิกเงินลงตรวจรับเรียบร้อยหมดแล้วก่อนวัน
ประชุมไปแล้วมาขอยกเลิกทีหลังนี่ทำได้ไหม สภาฯมีอำนาจอนุมัติหรือไม่ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
นายนพคุณ   เดชเสน     ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายนพคุณ  เดชเสน  
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง  ผมเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง 5 เดือน ในส่วน 
โครงการตัวนี้เกิดก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่แต่ขอเรียนชี้แจงทางสภาฯว่าจากการที่เห็นแบบก่อสร้างพ้ืนที่ของถนนมันจะมี
ความกว้างยาวไม่เท่ากันแต่ละแต่ละ section แต่ละ Stay ซ่ึงการคำนวณของผู้ควบคุมงาน หรือช่างที่ออกไปดูพื้นท่ี 
อาจจะเป็นการคำนวณในระยะยาวที่เป็นขนาดเท่ากันประมาณนี้ พอมีการก่อสร้างแล้วแล้วตรวจพบว่าปริมาณงาน
ไม่ได้ตามที่เรากำหนดที่ขออนุมัติสภาฯครั้งก่อน ช่างควบคุมงานก็เลยตรวจสอบรายละเอียดมาแล้วๆวัดทีละ section 
ก็ปรากฏว่าปริมาณงานมันไม่ได้ตามที่เราขอสภาฯครั้งก่อน น่าจะเป็นความผิดพลาดในการคำนวณของเจ้าหน้าที่    
ซึ่งขอนำเรียนท่านประธานสภาฯว่าเราขอใช้คำนี้ได้ไหมประมาณนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นการคำนวณปริมาณผิดของเจ้าหน้าที่
ในการออกข้ันตอนการสำรวจประมาณนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านชัยโรจน์ครับ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 
นายชัยโรจน์    สินธุพุฒิพงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตต่อเนื่อง คือ ผมสงสัยว่า  คือเกรงว่าเราจะสร้างหลักฐานผูกมัดตัวเราเอง ผมเข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าเรา
ก่อสร้างไปแล้วเจอปัญหาไม่เป็นตามรูปแบบรายการคำนวณไว้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  แต่พอไปทำจริงแล้วไม่ได้ถ้าเจอ
ปัญหาเช่นนี้ผมคิดอย่างนี้นะว่ากลับมาขออนุมัติผู้มีอำนาจ ซึ่งอาจเป็นท่านนายกหรือว่าสภาฯแล้วแต่กรณี ผมไม่ทราบ
ว่ากรณีนี้เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่า คือถ้าใช้คำพูดว่ากำลังก่อสร้าง และก็เจอปัญหามาขอเปลี่ยนรูปแบบรายการหรือ
ว่ามีข้อยกเว้น เพราะว่าการยกมือวันนี้จะผูกมัดแล้วก็เป็นหลักฐานให้เราสภาฯชุดนี้ ไม่สามารถแก้ตัวได้เพราะเราพ้น
วาระแน่นอนเร็วๆนี้ ขอความกระจ่างตรงนี้ว่าก่อนจะยกมือตรงนี้อยากทราบระเบียบตรงนี้กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอพักการประชุม ๑๐ นาที ครับ 
 

***พักการประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น. *** 
 

***เริ่มการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.*** 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือถนนเส้นนี้ประเด็นมันก็คือ ว่าช่างดำเนินการก่อสร้างแล้วไป เจอปัญหาว่าในการออกแบบเวลาคำนวณช่าง
วัดหัวท้าย คือเป็นการประมาณการวัดหัวท้ายกว้างคูณยาวคำนวณออกมา เนื่องจากว่าปี  ๒๕๖๒ เราได้ทำถนน
เยอะแยะเลย  แต่พอไปออกแบบรายละเอียดจริงๆปรากฏว่าถนนมันกว้างแคบไม่เท่ากันตลอดสายก็เลยคำนวณ
ผิดพลาด เมื่อดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ก็ต้องมีการส่งมอบ ประเด็นคือตรวจรับหรือยัง  ถ้าตรวจรับแล้วก็ถือ
ว่าแล้วเสร็จถ้ายังไม่มีการตรวจรับกระบวนการก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ คือ ถนนจะเสร็จหรือไม่เสร็จนั้น สุดท้ายมันคือ
ตรวจรับหรือยัง  งานทุกอย่าง งานพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้าง  ถ้ามีการตรวจรับแล้วมาส่งเบิกคือถ้าตรวจรับแล้วถือว่าแล้ว
เสร็จแล้วมาส่งเบิก  แต่ถ้ายังไม่มีการตรวจรับ  ก็ยังถือว่ายังอยู่ในกระบวนการก่อสร้าง ตรงนี้ก็ขอความชัดเจนจากฝ่าย
บริหารครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ที่จริงโครงการนี้ยังไม่มีการตรวจรับ
เนื่องจากโครงการยังก่อสร้างไม่เสร็จตามปริมาณงานที่เรากำหนด หรือสำรวจออกแบบไว้ เนื่องจากปริมาณงานยังไม่
เป็นไปตามกำหนด  และก็เกิดจากส่วนหนึ่งก็คือว่า  หลังจากที่เราตรวจเช็คแล้ว มันเป็นการคลาดเคลื่อนในการสำรวจ
ออกแบบเนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ ตลอดทั้งเส้นทางหรือตลอดซอยความกว้างมันไม่เท่ากัน มันเกิดข้อผิดพลาดจากการ
สำรวจออกแบบ ซึ่งตรวจสอบแล้วปริมาณงานลดลงไม่เป็นไปตามแบบจึงขอแก้ไขเนื้อความในญัตติจาก “เนื่องจากไม่
มีพ้ืนที่ในการก่อสร้างเพราะซอยตัน และมีแนวรั้วบ้านเรือนประชาชนบังคับพ้ืนที่ เป็นความคลาดเคลื่อน ในการสำรวจ
ออกแบบและคำนวณปริมาณงาน เพ่ือให้สภาฯ ได้อนุมัติเพ่ือจะได้ดำเนินการต่อไป ซึ่งในการตรวจสอบแนวเขตต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

นั้นก็คงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทางเทศบาลฯ จะต้องดำเนินการตรวจสอบเพ่ือให้รู้แนวเขตที่ชัดเจนของประชาชนที่อยู่
บริเวณข้างเคียง ซึ่งจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนาวาอากาศเอกบุญมี สุปรียชาติ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คือ ผมไม่ได้กังวลอะไร คือกังวลที่เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกประเด็น
ตามมา ถ้าในวันนี้มันวันที่ ๑ ถ้าไม่เป็นวันที่ขีดเส้นเราตรงนี้ก็ยังพอคุยกันได้  พอที่ยังว่างๆไปแก้หน้างานได้ แต่ครั้งนี้
มันไม่ได้เพราะว่าหลังมีสมาชิกฯ ชุดใหม่ขึ้นมานั้น ถ้าเขาย้อนหลังขึ้นมา ตรงนี้ถ้าประเด็นตรงนี้ท่าทางฝ่ายบริหารเสนอ
ขึ้นมาแบบนี้ มันจะเกิดอะไรขึ้น ในญัตติตรงนี้มันจะออกมายังไงให้มันจบ ใครจะยืนยันใครจะรับผิดชอบบอกมาตรงนี้
เลย จะแก้ยังไงให้มันจบอย่างนั้นเสียงแตกบอกว่าเสียงแตกเห็นชอบกับไม่เห็นชอบ เกิดแน่ๆ เพราะว่านี่พูดด้วยเหตุ
ด้วยผล ถ้าท่านบอกว่าตรงนี้ออกมาเหมือนที่ท่านประธานฯ ให้ข้อสังเกตให้พักการประชุมแล้วหารือมันก็ยังไม่ตกผลึก 
จะเอาอย่างไรที่ดีที่สุดด้านกฎหมายว่าอย่างไร ก็เรียนเพื่อวินิจฉัย ขออนุญาตใช้ขอวินิจฉัยด้วยอำนาจของประธานสภา
ฝ่ายนิติบัญญัติขอบคุณครับท่าน 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์   พรหมสอน สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในญัตติที่ ๔.๕ ถ้าปรากฏต่อสภาแห่งนี้ในความชอบด้วยกฎหมาย ก็คือสภาแห่งนี้ยังคง
มีอำนาจเหมือนที่ท่านชัยโรจน์ ขออนุญาตที่เอ่ยนามตั้งข้อสังเกตไว้ว่า   ถ้าสภาฯแห่งนี้ยังคงมีอำนาจที่จะพิจารณา
เห็นชอบในการปรับลดเนื้องานและวงเงินก่อสร้างได้ตามบทกฎหมายใด อันนี้ก็จะนำเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไป
ถึงฝ่ายบริหารว่าให้นำข้อมูลเข้าสู่สภาฯ ให้ชัดเพ่ือบันทึกเป็นหลักฐานว่าการดำเนินการในขั้นตอนของโครงการนี้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายใด ข้อใดซึ่งจำต้องนำเข้าสภาเพ่ือพิจารณาปรับลดเนื้องานและวงเงินได้ ซึ่งตอนนี้สมาชิก
สภาฯได้รับทราบข้อมูลตรงนั้นแล้วเราก็จะพิจารณาในการดำเนินการตามญัตติต่อไป อันนี้คืออันแรกก่อนเหมือนที่
ท่านชัยโรจน์ตั้งข้อสังเกตอยู่ในวาระอยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ยังคงจะใช้อำนาจในการพิจารณาปรับลดเนื้อ
งานร่วมกันได้หรือไม่ตามกฎหมายใดประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่ สอง หากชัดเจนตรงนั้นแล้วว่ายังไม่เลยระยะเวลา
ขั้นตอนของการพิจารณาปรับลดเนื้องานวงเงินได้ ก็นำมาสู่ประเด็นที่สองว่าถ้อยคำที่ใช้ในการขอแก้ไขปรับลดเนื้องาน
วงเงิน ถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ในวาระในสภาฯแห่งนี้ควรใช้ถ้อยคำใดให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมต่อไป เพราะเรา
เห็นชอบแนวทางร่วมกันแล้วว่าในญัตตินี้สุดท้ายเพ่ือประโยชน์สาธารณะพ่ีน้องประชาชนไปมาได้สะดวกหรือสภาพ
ถนนดีขึ้นพ่ีน้องได้รับประโยชน์แน่ๆ แต่ขณะเดียวกันในสภาพของถนนที่กว้างไม่เท่ากันตลอดสายนั้นเพื่อให้ฟังเป็นยุติ 
 

 
 
 
 
 
 



๖๗ 
ให้ได้และดูแลรักษาประโยชน์สาธารณะอีกเช่นกันว่า ทางสาธารณะแท้จริงแล้วมันมีขอบเขตอย่างไร ฝ่ายบริหารท่าน
จะได้ไปพิจารณาในการตรวจสอบต่อไป ซึ่งสมาชิกสภาฯ ท่านภพ ท่านเป็นโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ท่านก็
แนะนำแล้วว่าอยู่ในวิสัยและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะตรวจสอบได้ว่าการก่อสร้างอาคารมันมีขอบเขตอะไร
อย่างไร เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะเดินต่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดความสบายใจเหมือนท่านบุญมีพูดด้วยความเป็นห่วง 
ถ้าหากปรากฏโดยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายว่ายังไม่เลยเวลาขั้นตอนที่เอาเรื่องเข้าสภาให้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
เรื่องนี้ได้ เราก็จะเดินต่อในประเด็นที่สอง แล้วควรปรับถ้อยคำอย่างไร จากถ้อยคำเดิมบอกว่าพ้ืนที่ไม่เพียงพอ
เนื่องจากซอยตันกับรั้วชาวบ้านบังคับพ้ืนที่ ควรปรับเป็นถ้อยคำใดให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมแก่กรณีเพ่ือจะ
ดำเนินการต่อไปว่า  แม้ถนนนี้มีการดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในภายหน้าแล้ว มีการตรวจรับและมีการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว แต่ประเด็นว่าขอบเขตของถนนสาธารณะอยู่เพียงใดที่ของชาวบ้านอยู่เพียงใด ฝ่ายบริหารก็ไป
พิจารณาตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ตามขั้นตอนต่อไปได้ไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกัน ผมว่าเราก็จะสามารถดำเนินการ
เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในญัตตินี้ได้ครับ 
นายอัมพล    ทองพุ     ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตเพ่ิมเติมเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ประเด็นก็คือว่า ในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายประจำปีหรือเงินจ่ายขาดเงินสะสม หรือแม้แต่ของหน่วยงานอ่ืน ก็สามารถที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ถ้าทำสัญญาไปแล้วก่อสร้างมันมีปัญหาและอุปสรรค เพียงแต่ว่าอำนาจหน้าที่ข้ันตอนการปฏิบัติอาจจะ
แตกต่างกันในส่วนของเทศบาลฯ  ถ้าพูดถึงตามระเบียบเดิม ถ้าเป็นระเบียบวิธีการงบประมาณ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมอะไรต่างๆนั้น ถ้าทำสัญญาแล้ว ถ้า
มีการแก้ไขทำให้คุณภาพและปริมาณเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง เดิมก่อนหน้านั้นถ้าทำสัญญาแล้วก็ไม่ได้มา
เข้าสภาฯแต่หลังจากที่มี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐ ออกมามันจะมีข้อที่มาโยงผูกพันว่า
ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามวิธีการงบประมาณก็เลยมาโยงระเบียบวิธีการงบประมาณของปี ๒๕๔๑ ว่าถ้า
คุณภาพและปริมาณเปลี่ยนต้องมาเข้าสภาพ่ึงมาใช้ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านพอใช้แล้วมันเจอปัญหา จริงๆแล้วแต่ก่อนนั้น
ถ้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงพวกนี้เป็นอำนาจของของนายกท้องถิ่น แต่หลังจากปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อปลายปีที่แล้วก็แก้ใหม่แล้ว 
ต่อไปนี้ถ้าเป็นงบประมาณประจำปีเป็นอำนาจนายกฯ เหมือนเดิม แล้วเขาแก้ให้แล้วไม่ต้องมาเข้าสภาฯ แต่มันผูกตรง
หนึ่งก็คือว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยตรงนี้มันใช้กับงบประมาณประจำปี โครงการนี้เป็นจ่ายขาดเงินสะสม ฉะนั้น
มันก็เลยยังโยงมาหาผู้อนุมัติเงินสะสม  ถ้าขอแก้ไขต้องกลับมาหาสภาฯ เหมือนเดิม แต่งบประจำปีไม่ต้องแล้วตอนนี้ 
มันก็เลยโยงมามันจะข้ามตรงนี้ไม่ได้ ฉะนั้น ในการอนุมัติหรือเห็นชอบตรงนี้สภาฯก็เป็นห่วงว่าขั้นตอนนี้ผมดูแล้วสภาฯ
เป็นห่วงเรื่องขั้นตอนว่าเราทำถูกต้องหรือไม่ ที่นี้ขั้นตอนตรงนี้  ถ้าพูดถึงตอนนี้โครงการนี้ยังไม่มีการตรวจรับเพราะ
งานยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็ยังไม่เสนอให้ผม เห็นว่าส่งงานตรวจรับเรียบร้อยไม่มี จริงอยู่ถ้าตรวจรับไปแล้วนี่คือยังไงก็มา
ขอแก้ไม่ได้ เพราะรับไปแล้วแล้วก็จะมาขอแก้ไขเพ่ือจะเบิกเงินลดปริมาณงานลง คือตอนนี้ยังไม่มีการตรวจรับ
เนื่องจากว่าปริมาณงานมันยังไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ทีนี้พอไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็มาดูเหตุว่าเหตุมันเกิด
จากอะไรที่มันปริมาณงานมันลดลงมันก็เกิดจากว่า ๑.พ้ืนที่โดยเฉพาะความกว้างของถนนแต่ละช่วง ๕ เมตร ๑๐ เมตร 

 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 
นี่มันกว้างไม่เท่ากันแล้วก็เป็นซอยตัน ฉะนั้น มันก็เลยเจอปัญหาว่ามันไม่สามารถที่จะขยายออกไปได้ความยาว 
เนื่องจากเป็นซอยตันทำให้เขาไม่สามารถท่ีจะสร้างให้มันครบตามรูปแบบรายการหรือแบบแปลนได้ มันก็เลยติดตรงนี้
มันเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการสำรวจออกแบบและก็เหตุผลความจำเป็นด้านข้างด้วย ว่ามันมีรายละเอียดอะไร
เยอะแยะพ้ืนที่มันไม่เท่ากัน มันก็เลยทำให้การสำรวจออกแบบไม่ถูกต้องตามพ้ืนที่จริง ณ ปัจจุบัน ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรา
ไปตรวจสอบแนวเขตทั้งหมด มันอาจจะได้อยู่หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้   แต่ถ้าไปตรวจสอบตรงนั้นก็คงใช้เวลานานหลายปี
เพราะไม่มีเจ้าเดียวมีหลายเจ้าแต่ต้องไปตรวจสอบอะไรกันเยอะแยะ แต่ถ้าพูดถึงกายภาพตอนนี้ที่มองเห็นมันสามารถ
ที่จะทำได้ตามตารางเมตร ที่เสนอเข้ามาตามปริมาณงานที่เสนอเข้ามาเพ่ือให้งานมันเดินต่อได้ ก็อยากจะขอให้สภาได้
ให้ความเห็นชอบ  เพราะถ้าสภาไม่เห็นชอบก็ต้องรอสภาชุดใหม่อีกหลายเดือน ผู้รับจ้างเขาก็คงจะทำอะไรไม่ได้เบิก
เงินอะไรก็ไม่ได้  เพราะทำสัญญาไปแล้วการทำสัญญาก็มีระยะเวลาที่จะสิ้นสุด ซึ่งก็เห็นใจทั้งหลายๆฝ่าย ทั้งพ่ีน้อง
ประชาชนที่จะใช้ถนนหนทาง ทั้งผู้รับจ้าง ทั้งเทศบาลฯเองที่จะต้องอยากให้โครงการนี้มันแล้วเสร็จเบิกจ่ายให้มัน
เรียบร้อยตามที่สภาเคยได้อนุมัติงบประมาณไว้ จึงนำเสนอต่อสภาเพ่ือเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป กราบขอบพระคุณ
ครับ 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากศเอกบุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี             
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ถ้าปรับข้อความ ๓ ข้อตามที่ท่านไพฑูรย์ได้กล่าวไปนั้น มันจะ
ออกมาชัดเจนไหม ในส่วนที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวประเด็นตรงนั้นก็ยอมรับ แต่ประเด็นในข้อ ๓ ที่ท่านไพฑูรย์ได้ให้แก้
บันทึกให้เป็นบันทึกข้อความในเนื้อหาของหลักการและเหตุผลอะไร ก็แล้วแต่ที่ออกมาให้มาออกมาดี ตอนนี้เรามองว่า
มันเป็นพ้ืนที่รุกล้ำ ส่วนเรื่องที่งบประมาณมันลดลงทำไม่ได้นั้น มันคือประเด็นต่อมา มันสร้างไม่ได้งบประมาณก็ต้อง
ลดอยู่แล้ว ตรงนี้จะออกมายังไงถ้าให้ทางฝ่ายนิติบัญญัติรับรองคือ รับอนุมัติตรงนี้ไป ก็เสร็จแล้วมันก็จะไปเบิก
กระบวนการจัดการการงบประมาณในการของผู้รับเหมานี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง ขอให้ประเด็นตรงนี้ไปไม่ให้มันเกิดมาไม่ให้
เกิดในการบันทึกไม่ให้เกิดการที่ติดตามไม่ให้เกิดการที่ร้องเรียนของผู้ที่ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ให้แก้ตรงนี้มา 
แล้ววันนี้ก็แล้วแต่ท่านประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมอย่างไร อันนี้ก็เรียนเพ่ือเสนอนำเสนอเหมือนที่ท่านนายกฯได้
กล่าว เพราะเราเห็นชอบแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันครับ ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือประเด็นที่หนึ่ง ยังไม่มีการตรวจรับ ประเด็นที่สอง ให้ตัดที่บอกว่ารั้วชาวบ้านรุกเข้ามา เพราะตัวนี้ยังไม่มีการ
พิสูจน์สิทธิ์ที่ชัดเจน คือถ้าบอกว่าติดรั้วชาวบ้านก็เหมือนเราไปยอมรับรั้วชาวบ้านแล้ว ให้อยู่แค่แบบเป็นการคำนวณ
ผิดพลาดแต่สิทธิ์รั้วนั้นถนนกินไปรั้วหรือรั้วกินถนนนี่ให้เทศบาลไปตัดตัวนี้ออก ไม่ใช่ประเด็นให้เทศบาลฯไปแก้ไข
ปัญหาเอง ไม่ใช่ว่าโครงการนี้ปรับลดเนื่องจากติดรั้วชาวบ้านล้ำเข้ามามันก็จะเป็นปัญหาเหมือนเราไปยอมรับพ้ืนที่ของ 
 

 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

ชาวบ้านถูกต้องไหม คือแบบท่านอำไพวรรณบอกว่า คำว่าซอยตัน คำว่ารั้วชาวบ้านให้ตัดออก ให้ใช้ถ้อยคำว่า
เนื่องจากการคำนวณผิดพลาดคลาดเคลื่อนคำนวณกว้างคูณยาวแล้วก็ตีสเกลออกมาเลย แต่ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่มันมี
ด้านข้างไม่เท่ากัน ก็มีอยู่ 2 ประเด็น ต้องพิจารณาคือ ประเด็นที่หนึ่ง มันเสร็จหรือไม่เสร็จ ทางฝ่ายบริหารก็บอกว่ายัง
ไม่เสร็จเพราะยังไม่มีการตรวจรับ ประเด็นที่สอง ก็คือที่ทางช่างบอกว่ามันซอยตัน มันเป็นรั้วชาวบ้านเหมือนไปยอมรับ 
คือ ซอยตันก็พอพูดได้เพราะมันตันจริงๆ แต่รั้วชาวบ้านนี้ล้ำเข้ามานั้นเรายอมรับไม่ได้ เพราะยังไม่มีการพิสูจน์สิทธิ์กัน 
ถ้าสภาฯยอมรับไปรั้วชาวบ้านที่เราต้องลดถนนเพราะมีรั้วชาวบ้านติดรั้วชาวบ้านก็แสดงว่าเรายอมรับแนวรั้วชาวบ้าน
แล้วในประเด็นที่สามก็เป็นในเรื่องของฝ่ายบริหารที่คุณจะเป็นพิสูจน์กัน คือเราไม่ยอมรับเรื่องรั้วชาวบ้านเพราะยังไม่มี
การพิสูจน์สิทธิ์ ก็เป็นแค่ให้ข้อสังเกตมอบภารกิจฝ่ายบริหารให้คุณไปพิสูจน์สิทธิ์ต่อ ซึ่งทางท่านภพก็บอกแล้วว่ามัน
พิสูจน์ไม่ยากเพราะมันมี พรบ.ควบคุมอาคารอยู่แล้ว  ท่านก็ใช้อำนาจของท่านตาม พรบ.ควบคุมอาคารเหมือนที่ทำที่
ตลาดบ้านดู่ เมื่อท่านไปตรวจสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร เรามีหน้าที่เป็นโจทย์แจ้งเขาไปแล้วเขาก็จะหาข้อขัด แย้ง
อุทธรณ์มาหาเราเอง คือเราต้องสั่งก่อน  คือเราจะมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยทางฝ่ายบริหารต้องขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงก่อนว่ากับรั้วชาวบ้านออกก่อน เป็นการคำนวณผิดพลาด ทีนี้สภาก็จะพิจารณาอนุมัติไม่อนุมัติ
และก็ยังมีขมวดท้ายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการต่อในเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์ว่าใคร ชาวบ้านล้ำถนนหรือถนนมันมีอยู่
แค่นั้นเอง  เชิญท่านอำไพวรรณครับ 
นางอำไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอำไพวรรณ  เปรมภิรักษ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สรุปว่าในญัตตินี้จะมีการแก้ไขบางข้อความถูกต้องหรือไม่ แก้ไขจากตรงที่เขียน
สองถึงสามบรรทัดก่อนตารางนี้เป็น 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือฝ่ายบริหารเขาขอแก้ไขแล้วว่าเนื่องจากมีการคำนวณผิดพลาดคาดเคลื่อน ไม่ใช่ เนื่องจากซอยตันและมี
แนวรั้วบ้านเรือนของประชาชนบังคับพ้ืนที่ ให้เปลี่ยนใหม่เป็นคำนวณผิดพลาดคลาดเคลื่อน มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่/ไม่มี เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม  

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาด 
 เงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-
 

ส
ม
าชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

  
 

 
 
 

 

ที่ประชุม 
          มีมติอนุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โดยให้ฝ่ายบริหารพิจารณาตรวจสอบขอบเขตทางสาธารณะต่อไป 



๗๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                          ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
                          (สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน)  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๖ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน) 
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญครับ 
นายอัมพล      ทองพุ        ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  และได้มีการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติมี
จำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมภารกิจตามอำนาจหน้าที่ จึงมีความจำเป็นที่ต้องโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรายการที่ได้ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายและมีเงินเหลือจ่ายมาใช้จ่ายในรายการที่มี
ความจำเป็นต้องดำเนินการ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

    หลักการ 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 
ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติสภาท้องถิ่น 

      เหตุผล 
          เพ่ือให้การบริหารงานงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี    เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ     
เป็นเงินทั้งสิ้น  59,900  บาท  (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  เสนอต่อ
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

                 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                 งาน บริหารงานคลัง (00113) 
                 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

                   1. เครื่องคอมพิวเตอร์   All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท  
เป็นเงิน 34,000 บาท  เนื่องจากฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  มีบุคลากรโอนย้ายมาเพ่ิมทำให้จำนวนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพ่ือให้ภารกิจด้านการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ  (e-GP) ได ้
 

 
 



๗๑ 
 

รวดเร็ว ทันเวลา และพร้อมในการรองรับในการบริหารงานซื้องานจ้างให้กับ ทุกสำนัก/กอง รวมถึงประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ และอ่ืนๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 34,000 บาท   
                  2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่1  (28 หน้า/นาที)  จำนวน 1  เครื่อง 
เป็นเงิน 8,900 บาท  เนื่องจากฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  มีบุคลากรโอนย้ายมาเพ่ิมทำให้จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพ่ือให้ภารกิจด้านการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ  (e-GP) ได้รวดเร็ว ทันเวลา  
และพร้อมในการรองรับในการบริหารงานซื้องานจ้างให้กับ ทุกสำนัก/กอง รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ และ
อ่ืนๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 8,900 บาท   
                 3. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 
บาท  เนื่องจากฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  มีบุคลากรโอนย้ายมาเพ่ิมทำให้จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน เพ่ือให้ภารกิจด้านการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ  (e-GP) ได้รวดเร็ว ทันเวลา และพร้อมในการ
รองรับในการบริหารงานซื้องานจ้างให้กับ ทุกสำนัก/กอง รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ และอ่ืนๆ ดังนั้น จึงมี
ความจำเป็นต้องขอโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 17,000 บาท   
       รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทัง้สิ้น  จำนวน  59,900  บาท   (ห้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

          โอนลด 
           แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
         งาน  บริหารงานคลัง (00113) 
         หมวด เงินเดือน 
         1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

            1.  เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ  13,771,700.-  บาท  (สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ปัจจุบันคงเหลือ  10,996,730.-  (สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
ขอโอนลด 59,900.- บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นเงิน  10,936,830 บาท (สิบล้านเก้าแสน
สามหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)  เนื่องจากการตั้งงบประมาณได้ตั้งไว้ตามกรอบอัตรากำลัง ซึ่งสำนักการคลัง
มีอัตราตำแหน่งว่าง ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งหรือโอนย้าย จึงทำให้มีเงินเหลือจ่าย 

            รวมโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน  59,900  บาท   (ห้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ไม่มี เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม  

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 หมวดค่าครุภัณฑ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
 โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี่ 
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ระเบียบวาระท่ี    ๔.๗ “ญัตติ” ขออนุมัติแก้ไขปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงค่าก่อสร้าง  

                                   งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
                                  (สำนักการช่าง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.7  ญัตติขออนุมัติปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินก่อสร้างงบประมาณเงิน
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562  ของสำนักการช่าง เชิญครับ 
นายอัมพล    ทองพุ      ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง ญัตติขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน
และปรับลดวงเงินก่อสร้างงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 ได้อนุมัติงบประมาณในการจ่ายขาดเงิน
สะสมประจำปี 2562 สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 จำนวน 26 โครงการ แล้วก็มีโครงการที่ไม่สามารถ
ดำเนินโครงการได้ตามสัญญา 1 โครงการ ก็คือ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 
10.11  จำนวนเงินตามสัญญา 60๑,000 บาท ซึ่งพบว่าไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดและรูปแบบ
รายการตามสัญญาจ้างได้ เพ่ือให้การก่อสร้างดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง   ตามระเบียบ จึง
จำเป็นต้องปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ตามระเบียบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การทำสัญญาในมาตรา 97 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ บัญญัติว่าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่
กรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้  (1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรค 
5 (2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์  
(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ (4) กรณีอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง
และวรรคสามบัญญัติว่าการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงินหรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่ง
มอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงไปพร้อมกัน โครงการดังกล่าวนี้เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงขอ
ปรับลดปรับลดเนื้องานนะครับรายละเอียด ดังนี้ 1 งานแท้คโค้ดปริมาณงานเดิม 800 ตารางเมตร ปริมาณงานใหม่ 
772 ตารางเมตร ค่างานลดลง 28 ตารางเมตร รายการที่ 2 งานผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 5 ซ.ม. 
ปริมาณงานเดิม  800 ตารางเมตร ปริมาณงานใหม่ 772 ตารางเมตร ค่างานที่ลดลง 28 ตารางเมตร รวมทั้งหมด  
2 รายการ เป็นเงินที่ปรับลดทั้งสิ้น 12,727.12  บาท คงเหลืองบประมาณที่จะเบิกจ่ายจำนวน  5๘๘,272.88 
บาท ในความจำเป็นตรงนี้ขอแก้ไขในญัตติ เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้างที่ได้สำรวจออกแบบมีความคลาดเคลื่อนทำให้
ปริมาณงานลดลง จึงขอปรับลดปริมาณงานตามที่ได้เสนอเพ่ือให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ 
 

 

ที่ประชุม 
          มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 



๗๓ 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เข้า Google ค้นหาพ้ืนที่ตรงนี้  เหมือนมาสร้างบ้านล้ำถนน ต้องไปตรวจสอบต้องไปตรวจดูอีกครั้ง ปกติเสา
ไฟไม่ไปล้ำเขตเข้าบ้าน ต้องอยู่นอกรั้ว แต่นี้สร้างรั้วนอกแนวเสาไฟ ให้ทางฝ่ายบริหารไปตรวจสอบแล้วใช้ พรบ.
ควบคุมอาคารสั่งรื้อถอน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ไม่มี/เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม  

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ  ๙  เสียง  

- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาด 
 เงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-   งดออกเสียง  / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

   
 

 
 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

                                         ให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่  (กองวิชาการและแผนงาน)   
                                         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

   
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที  4.8 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของกองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เชิญครับ 
นายอัมพล    ทองพุ      ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องญัตติที่ 4.8 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพ่ือดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุม ซึ่งปัจจุบันเทศบาล
นครอุบลราชธานี มียอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๑8 มกราคม 2564 จำนวน 114,6๕4,741.๐๕ 
บาท ดังนั้น เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นไปตามระเบียบเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการ
เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 43,140,600บาท เสนอต่อสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  1.ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 

 
 

ที่ประชุม 
            มีมตอินุมัตใิห้แก้ไขปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้ฝ่ายบริหารพิจารณาตรวจสอบขอบเขตทางสาธารณะต่อไป 



๗๔ 
 
กิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด  2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว 3.ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และให้กันไว้อีกร้อยละ 
10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น         
4.เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปและ
ก็เหตุผลนะครับเพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงได้
จัดทำโครงการ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านคุณภาพชีวิตจำนวน 2 โครงการ โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
43,๑๔๐,๖๐๐ บาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีดังนี้ โครงการที่ 1 เป็นโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุง       
ภูมิทัศน์ทางเท้าที่เชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินงบประมาณ 40 ล้านบาท ในรายละเอียดจะให้
ทางทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้นำเรียนรายละเอียด โครงการที่ 2 เป็นโครงการ 1 ชุมชน 1 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV งบประมาณ 3,๑๔๐,๖๐๐ บาท จำนวน 1 ชุด รายละเอียดจะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อที่
ประชุม ดังนั้น เพ่ือเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ือดำเนินการต่อสภาฯ เพ่ืออนุมัติต่อไปรายละเอียดส่วนหนึ่งได้จัดส่งเอกสารให้กับทางท่านสมาชิกแล้ว สำหรับ
รายละเอียดทั้ง 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าที่เชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า
เคเบิล้ใต้ดิน งบประมาณ  40,000,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  - รื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิม ส่วนที่ชำรุดเสียหายไม่สวยงามหรือไม่ส่งเสริมภูมิทัศน์ ปรับปรุงติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าแสง
สว่างใหม่ให้แสงสว่างเพียงพอและมีรูปแบบสวยงาม หรือแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริม ภูมิทัศน์เมือง บริเวณลาน 
พ้ืนที่ใกล้เคียงและบริเวณทางเท้า ตลอดแนวความยาวถนน รวมไม่น้อยกว่า 3,400 เมตร 
  - รื้อถอนพ้ืนลานทางเท้า คันขอบ ในส่วนที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ส่งเสริมภูมิทัศน์ ปรับปรุงพ้ืนลาน ทางเท้า 
คันขอบหรือองค์ประกอบภูมิทัศน์อ่ืนๆ ให้มีรูปแบบสวยงาม ใช้สอยได้สะดวก ส่งเสริมภูมิทัศน์เมือง ตลอดแนวความยาว
ถนน รวมไม่น้อยกว่า 3,400 เมตร 
  - ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้าลงดินเชื่อมโยงกับโครงการระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินตลอดแนวความยาวถนน 
  - งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  

      งบประมาณ  ๓,๑๔๐,๖๐๐  บาท  จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย 
  ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP Network Camera แบบปรับมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง 
  ภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน  ๕๑ กล้อง  
  ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑   จำนวน ๑ เครื่อง  
  ๓. ซอฟแวร์สำหรับเครื่องบันทึกวีดีโอภาพเครือข่าย   จำนวน  ๕๑ ชุด  
  ๔. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสำหรับภายนอกอาคาร   จำนวน ๕๑ ตัว  
              ๕. ตู้เก็บอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร   จำนวน ๕๑ ตู้  
              ๖. สายสัญญาณ Fiber Opitic ขนาด ๖ คอร์   จำนวน ๒๕,๕๐0 เมตร  
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              ๗. สายนำสัญญาณแลนด์ Out door   จำนวน ๑,๕๐๐ เมตร  
              ๘. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA/๑๒๐๐/WATTS   จำนวน ๒ เครื่อง  
              ๙. ค่าแรงพร้อมเซ็ทระบบ   จำนวน ๑ ระบบ 

 
ขอมอบให้โครงการแรกทางในส่วนของสำนักการช่างได้นำเรียนต่อที่ประชุมเชิญครับ 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ โครงการแรกกับโครงการที่ 2 เป็น     
ข้อครหาจะต้องชัดเจนโครงการแรกก็แสงสว่างทางเท้า โครงการที่  2 ก็กล้องวงจรปิด  ที่ เราคุยกันทุกภาพ              
ในโครงการแรกขอให้ผู้ที่นำเสนอต้องชัดเจน ต้องต่อเชื่อมกับเมื่อเช้านี้ของไฟฟ้าภูมิภาคได้มากล่าว เราถูกเฝ้ามอง
ตรวจสอบซ้อนว่าผลประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้มันซับซ้อน แล้วทำไมถึงเป็นโครงการแรกท่ีนำสายไฟแสงสว่างขึ้นทางเท้า
ตรงนี้ต้องชัดเจน แล้วในโครงการแรกและโครงการที่ 2 จะต้องทำประชาสัมพันธ์เชิกรุกทันที เมื่อผ่านมติในสภาฯไป
แล้ว อย่างนั้นคณะของฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีโอกาสที่จะมาพูดในสภาฯ ต้องรู้ก็ฝากไว้จะต้องให้ชัดเจน   กราบ
ขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
นางขนิษฐา     มหาสโร      สถาปนิกปฏิบัติการ 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางขนิษฐา มหาสโร ตำแหน่ง
สถาปนิกปฏิบัติการ ขอนำเสนอโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าที่เชื่อมโยงกับ
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือปรับปรุงทางเท้าและภูมิทัศน์ให้มีความ
ปลอดภัยสวยงามมากยิ่งขึ้น เป้าหมายของโครงการเพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า
บริเวณก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน พ้ืนที่ถนนอุปราชช่วงวงเวียนน้ำพุถึงถนนชยางกูร ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์
และบริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมือง ตลอดแนวความยาวถนนรวมไม่น้อยกว่า 3,๔00 เมตร และอ่ืนๆตามแบบแปลน
เทศบาลฯ รายละเอียดโครงการมีดังนี้  1. รื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิมส่วนที่ชำรุดเสียหายไม่สวยงามหรือไม่ส่งเสริมภูมิทัศน์ 
ปรับปรุงติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ให้แสงสว่างพอเพียงและมีรูปแบบที่สวยงามหรือแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ส่งเสริมภูมิทัศน์เมืองบริเวณลานพ้ืนที่ใกล้เคียงและบริเวณทางเท้าตลอดแนวความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,๔๐๐ เมตร 
2. รื้อถอนพ้ืนทางเท้าคันขอบในส่วนที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ส่งเสริมภูมิทัศน์หรือปรับปรุงพ้ืนลานทางเท้าคันขอบหรือ
องค์ประกอบภูมิทัศน์อ่ืนๆ ให้มีรูปแบบที่สวยงาม ใช้สอยได้สะดวกส่งเสริมภูมิทัศน์เมือง ตลอดแนวความยาวถนน   
รวมไม่น้อยกว่า 3,400 เมตร 3. ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสายไฟฟ้าลงดิน เชื่อมโยงกับโครงการระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน
ตลอดแนวความยาวถนน 4. งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในงานการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
จะเริ่มตั้งแต่ช่วงแยกปั๊มเอสโซ่ถึงแยกอุบลพลาซ่า จะเป็นรูปแบบที่ 1 แนวคิดในการออกแบบปฏิมากรรมเสาไฟเป็น
รูปทรงสามเหลี่ยมชายธงฉลุลายดอกบัวและก้านบัวขด ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี วงกลมสื่อถึง
แม่น้ำและค้ำยันแบบอีสานเพ่ิมความมั่นคงแข็งแรง ส่วนนี้เป็นรูปแบบที่ 1 ที่จะอยู่ในย่านธุรกิจการค้าเราจึงลดทอน
รายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมไทยลงเพ่ือสื่อถึงความเป็น Modern ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่สื่อถึงความเป็น 
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เอกลักษณ์ของไทยมากขึ้น เนื่องจากว่าติดตั้งในบริเวณทุ่งศรีเมือง จะเริ่มตั้งแต่แยกอุบลพลาซ่ามาจนถึงแยกวงเวียน
น้ำพุและล้อมไปยังถนนตลาดโต้รุ่ง เมื่อมีการปรับปรุงแล้วจะเป็นสภาพแบบนี้ในรูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 จะติดตั้ง
บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง เป็นไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวความสูง 9 เมตร ตอนนี้เป็นบริเวณหน้าศาลหลักเมือง ต่อไปเป็นรูปแบบ
ที่ 4 ความสูง 9 เมตร ลักษณะเป็นกิ่งคู่ให้แสงสว่างทั้งสองฝั่ง จะอยู่บนเกาะกลางถนนรูปแบบที่ 5 เป็นความสูง       
3.๕๐ เมตร ให้แสงสว่างบริเวณทางเท้า รูปแบบที่ ๖ เป็นการส่องสว่างบริเวณทางเดิน ติดกำแพงพิพิธภัณฑ์         
เป็นต้นไป ขอบคุณค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ/ เชิญครับ / เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ตั้งข้อสังเกตว่าเราเป็นเทศบาลนครอุบลราชธานี มีอัตลักษณ์และมีสัญลักษณ์      
เส้นทางที่ออกแบบตั้งแต่หอนาฬิกาไปถึงดงอู่ผึ้ง เป็นเมืองหน้าด่านถ้ามาเส้นบายพาสเข้าเมืองก็จะใช้ทางตรงนี้ลอดมา
ในอนาคตถ้ามาในเมืองฝั่งวาริน ข้ามสะพานมาต้องมีอัตลักษณ์และสัญลักษณ์สอดคล้องกันตอนนี้มันสอดคล้องไหม    
เข้ามาแล้วมันได้ใจไหม ประทับตราประทับใจหรือไม่ เหมือนขุนแผนสุพรรณบุรี ถ้าตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้เราจะสูญเสีย
เงิน 43 ล้านบาท โดยที่ตอบโจทย์ไม่ได้ หาคำตอบได้ไหมครับ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าเป็นเรื่อง
สุดท้ายของสภาฯ ชุดนี้ เขาบอกว่าทำไมไม่กันงบประมาณ MOU ไว้เลยให้มันครบไปทั้งหมด  มาปะผุทำไม 43 ล้าน 
แล้วเราก็กำลังจะทวงเงิน 14 ล้านคืน แล้วก็เมื่อวานเมื่อเช้านี้ก็ได้อภิปรายต่อเนื่องให้ว่าเขาสามารถที่จะมาจั้มสายไฟ
มาคอยในโครงการของเรา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยที่ท่านสมลักษณ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เป็นหัวหน้าดูแล
ควบคุมอยู่ จะได้ไม่ต้องมาซักถามอยู่ใน ใน LINE ที่เกิดเกิดปัญหาต่างๆ อ่านแล้วมันไม่สบาย ก็ขอให้ข้อมูลแล้วก็ต่อ
จากนี้กอ่น ให้ชัดเจน 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ ครับ 
นายไพฑูรย์     พรหมสอน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายไพฑูรย์  พรหมสอน  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  ขอตั้งข้อสังเกตไปพร้อมกับท่านบุญมี ประเด็นที่ ๑ ฝ่ายบริหารช่วยให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
ทำไมมีถึง 7 รูปแบบในเส้นทางต่างๆ เหตุผลที่ไม่ซ้ำแบบกันในแต่ละเส้นทางคืออะไร หากเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด  
จะทำให้งบประมาณถูกลงหรือไม่ ประเด็นที่ 2 เสาไฟที่มีอยู่เดิมของคนเราและที่อนุมัติงบประมาณก่อสร้างใหม่ทั้งที่
ถนนแจ้งสนิท เกาะกลางถนนชยางกูรก็น่าจะม ีเป็นแบบเดียวกันหรือไม่ เหมือนกับของเดิมท่ีมีอยู่ก็มี ของทำใหม่เฟส  
2 ที่แจ้งสนิทก็มี แล้วในครั้งนี้ ซึ่งต่างกันทั้ง 7 เส้นทาง 7 แบบอีก ก็เลยจะขอตั้งเป็นข้อสังเกตว่ามันหลากหลายใน
ความเป็นอัตลักษณ์มากไปไหม โดยเฉพาะโครงการ 40 กว่าล้านบาทที่เราจะทำนี้ ถ้าเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดตอบ
โจทย์ได้ไหม หรือมันเกี่ยวกับทางเทคนิคเรื่องแสงสว่างเรื่องพ้ืนที่เหล่านี้จะนำมาซึ่งการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด 
เหมือนข้อสังเกตท่ีท่านบุญมีได้นำเรียนต่อสภาฯแล้ว การประชุมของเราวันนี้เหมือนเป็นที่คาดหวังว่าเป็นการทำหน้าที่
ครั้งสุดท้ายของสภาฯ ของสมาชิกสภาฯ จากการแต่งตั้ง ประธานสภาฯ เองท่านก็ให้ความเป็นห่วงข้อมูลบางอย่างนั้นก็
ส่งผ่านมาที่สมาชิกสภาฯ ว่าวันนี้คือเวทีสุดท้ายที่จะใช้เงินงบประมาณให้หมดหรือไม่ ดังนั้น ทุกอย่างทุกเรื่องทุก
ประเด็นเหตุผลต้องหนักแน่น เพ่ือเราจะได้ยืนยันกับพ่ีน้องประชาชนว่า ถึงแม้ว่าสมาชิกสภาฯจะไม่ได้มานั่งในสภาฯ
แห่งนี้แล้ว แต่ยังมีหลักฐานที่ปราฎกในรายงานการประชุมฯ ตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่แล้วจนในวันสุดท้ายนี้ เราก็จะขอทำ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนและพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าท่ีสุด และ 
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ประเด็นที่ให้เป็นข้อสังเกตไว้ว่าทำไมมี 7 แบบ 7 เส้นทางทำไมเปลี่ยนแบบอัตลักษณ์ไปเรื่อยหรือมันมีความจำเป็น
ทางเทคนิคหรือเหตุผลอ่ืนใดก็อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารได้ให้ข้อมูลต่อสภาฯ เพ่ือเป็นหลักฐานในการตอบต่อพ่ีน้อง
ประชาชนและสาธารณชนต่อไปครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นางขนิษฐา   มหาสโร     สถาปนิกปฏิบัติการ 
 เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จะมาอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดในการ
ออกแบบเสาไฟว่าทำไมถึงต้องมี  7 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 ขอเรียนอีกครั้ง จะเป็นรูปแบบสไตล์โมเดิร์น แต่ว่าจะไม่ได้
แต่ลักษณะของทั้ง 7 รูปแบบ จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยตามสภาพพ้ืนที่ ทางสภาพถนน
การใช้ประโยชน์ด้านแสงสว่าง  รูปแบบที่ 1 ที่บอกว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นกับแบบที่ 2 จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันจะ
เปลี่ยนตรงที่ลายขดลายฉลุ ก็คือ ลายฉลุของรูปแบบที่ 1 การลดทอนจากรูปแบบที่ 2 ลงมาก็คือมันจะมันจะเป็น
ลักษณะที่เรียกง่ายกว่ารูปแบบที่ 2 ที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมไทยจะอยู่ในโซนของพ้ืนที่อนุรักษ์ก็คือตั้งแต่บริเวณ
ทุ่งศรีเมืองเป็นต้นไปค่ะถึงแยกวงเวียนน้ำพุ และโดยเฉพาะโดยรอบพ้ืนที่โดยรอบทุ่งศรีเมือง เราเพ่ิมอัตลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมไทยขึ้นไปให้มันให้มันแตกต่างจากบริเวณท่ีอยู่ริมถนน  เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่นี้มีความสำคัญ รูปแบบ
นี้ที่จะอยู่โดยรอบทุ่งศรีเมือง  ในรูปแบบที่ 1 ที่มีการคำนวณประการราคาไว้ทั้งเสาไฟและปฏิมากรรมอยู่ที่ต้นละ      
3๔,500 บาท ถ้าแยกออกมาแบบเสาไฟจะอยู่ที่ 13,500 บาท ตัวโคมอยู่ที่ 1๒,000  แล้วก็ตัวปฏิมากรรมจะอยู่ที่ 
9,000 บาท ค่ะ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เสาที่ตั้งตรงนี้มันเป็นเสาประเภทอะไร แล้วก็ความสูงที่เขียนว่าความสูง  ๙ เมตร ที่ว่าเสานี้มันคือเสาชนิด
อะไร ครับ 
นางขนิษฐา   มหาสโร     สถาปนิกปฏิบัติการ 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกค่ะจะเป็นการผสมผสานของวัสดุ 3 ชนิด ก็คือตัวเสาไฟจะเป็นเหล็ก
ชุบกัลวาไนซ์ ส่วนลายฉลุจะเป็นสแตนเลส แล้วก็ส่วนตกแต่งจะเป็นอลูมิเนียม 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อติดเมื่อติดตั้งแล้ว ตรงฟุตบาทไปถึงหน้าร้านในพื้นที่ของเราเนี่ยมันกี่เมตรช่างตอบได้ไหม 
นางขนิษฐา   มหาสโร     สถาปนิกปฏิบัติการ 
 เรากำหนดไว้ให้เสาไฟติดตั้งบริเวณหลังคันหินบนทางเท้า  
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอนนี้เป็นการพิจารณาญัตติฯที่มีงบประมาณ  ๔๐ ล้านบาท ถ้าข้อมูลไม่ครบเสร็จแล้วมันไม่คุ้มค่าเหมือน   
ที่ท่านไพฑูรย์ ให้ข้อสังเกต ต้องตอบให้ชัดเจนเพราะตอนนี้ เป็นการพิจารณางบประมาณครั้งสุดท้ายของเรา             
ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน ถ้าท่านนำเข้ามาตั้งแต่นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินก็จะพิจารณาได้ง่ายกว่านี้ ข้อมูลต้องแน่น    
ต้องชัดเจนเหมือนที่ที่ตั้งคำถามไว้ว่า เสานี้ราคา 30,000 กว่าบาท ในสภาฯอาจดูไม่แพงแต่ถ้าไปถามชาวบ้าน เขาก็
จะบอกว่าทำไมมันแพง ต่อไปทางเท้าไม่มีเสาไฟฟ้าแล้ว และมีเสาไฟตั้งแทนสามารถตอบได้หรือว่ามีทางเท้าเหลือ
เท่าไหร่ 
 

 
 



๗๘ 
 
จ.อ.อุบล     จริาพงษ์    นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนของที่ท่านสมาชิกได้ถามว่าเมื่อตั้งเสา
ไฟแล้วเนี่ยทางเท้าจะเหลือใช้เท่าไหร่  คือในทางเดินทางสาธารณะนี่มันยังคงเท่าเดิมก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีการลด
พ้ืนที่ลงไป ในส่วนของเสาไฟที่ติดตั้งนั้นถูกกำหนดโดยมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ที่ใช้มาตรฐานล่าสุดก็ระยะจะ
เป็นไปตามมาตรฐานว่าคิดเข้ามาในถนนได้มากที่สุดก็คือห่างจากคันหิน 1 เมตร แต่ตรงนี้ก็จะมีการปรับปรับให้มีความ
สวยงามมากขึ้นเกี่ยวกับเสาที่ออกแบบทางสถาปัตยกรรม แต่ว่าพ้ืนที่ใช้นั้นก็ยังคงเดิม เสาก็จะต้องถูกติดตั้งตาม
มาตรฐานกำหนดไว้แต่พ้ืนที่ที่เหลือใช้นั่นคงเดิม ก็พ้ืนที่ไม่ได้หายไป ครับผม 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ชี้แจงรายละเอียดราคาต่อเสาเท่าไหร่บ้าง 
นางขนิษฐา     มหาสโร       สถาปนิกปฏิบัติการ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิก ราคาต่อเสา ในส่วนราคาของโคมไฟรูปแบบที่ 1     
เสา 9 เมตรกิ่งเดี่ยวราคาอยู่ที่ 3๔,500 บาท จำนวน 58 ต้น แยกรายการออกมา เสาไฟจะอยู่ที่ต้นละ 13,500 
บาท ส่วนตัวโคมที่ LED 150 วัตต์ จะอยู่ที่ 12,500 บาท ส่วนตัวปฏิมากรรมจะอยู่ที่ 9,000 บาท อยู่ 150 วัตต์ 
จ.อ.อุบล     จริาพงษ์        นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขออนุญาตนำเรียนเพ่ิมเติม ตามระยะที่ได้ออกแบบไว้ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการไฟฟ้านี่หลอดไฟแอลอีดี 150 วัตต์ ตามกำหนดก็คืออยู่ที่ระยะประมาณ 20 เมตรถึง 30 เมตรชนกัน
พอดี ทางเราก็ได้ออกแบบให้อยู่ในระยะที่เท่ากับ 20 เมตร  โดยที่ประมาณและระยะทางประมาณ 25 เมตร  แสง
สุดท้ายของของแต่ละดวงโคมนั้นก็จะไปชนกันพอดีครับจะไม่เกิดที่เป็นทางม้าลาย 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค ์
นายประสงค์   จันจำปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากว่าจากการที่นำเสนอเราครั้งนี้ผมเข้าใจ
ว่าทางฝ่ายบริหารเทศบาลคงมองถึง Timeline หากว่าไม่ได้รับอนุมัติไว้การดำเนินการที่จะให้มีความสมบูรณ์ในเรื่อง
ของการใช้โครงการนี้มันจะไม่ทันเพราะถ้าเกิดการเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆ จะมีปัญหาผมเข้าใจบริบทตัวนี้ครับจากที่
ผมนั่งดูแล้วจำนวนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสาร์ถึง 9 เมตรแล้วก็ 3 เมตรครึ่งแล้วก็เสาขนาดเสา High mast ทั้งหมด 
342 ต้น ในงบประมาณ 40 ล้าน แล้วผมก็เข้าใจว่าพวกเราเองก็กังวลใจว่าการใช้งบประมาณมันจะคุ้มค่าหรือไม่
อาจจะแพงไปหรือไม่ แล้วก็บวกกับฝ่ายตรงข้ามกำลังจับตามองดูอยู่ว่าเรากำลังทิ้งทวนจะหาประโยชน์หรือไม่ทำอย่าง
นี้เหมือนกับที่ท่านบุญมีได้นำอภิปรายครับตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเราก็มาดูว่าการออกแบบทั้งในเชิงปริมาณ
หรือสถาปัตยกรรมตามภูมิทัศน์ของเมือง ที่ฝ่ายสถาปนิกออกแบบมา อยากเรียนถามว่าพ่ีน้องประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการออกความเห็น ในการออกแบบตามที่เราได้ออกแบบ สร้างประติมากรรมสถาปัตยกรรมไทย ตามที่ท่านกล่าวไว้
นี่แหละมากน้อยแค่ไหนเพียงไร หรือมีการสำรวจความเห็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลของเรา
เพียงใด เพ่ือประกอบถ้าหากว่ามันไม่จำเป็นลดราคาลง แต่เราก็จะให้เกิดประโยชน์พ่ีน้องประชาชนจะต้องมีการเดิน
อย่างสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของพ่ีน้องได้อย่างดี   ก็ยังอยากจะเรียนถามว่าการออกแบบตรงนี้  พ่ีน้อง
ประชาชนเราได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นเพียงใด ถ้าหากว่าเราสามารถเซฟงบประมาณได้ ก็น่าจะเป็นทางออก
ที่ดีครับขอบพระคุณครับ 
 

 



๗๙ 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอำไพวรรณครับ 
นางอำไพวรรณ   เปรมภิรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากที่หลายๆท่าน
ไดอ้ภิปรายแล้ว ดั้งนี้  ๑. เหตุผลเขียนว่ารื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิมแต่ว่าพอมาดูในแบบไม่มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแต่เป็นเสา
โคม คือคำว่าเสาไฟฟ้าเข้าใจว่าเสาใหญ่ ซึ่งเมื่อเช้านี้เสาไฟฟ้าทางไฟฟ้ารับผิดชอบดังนั้นก็ชัดเจนว่า เรารื้อถอนเสาโคม
ไฟฟ้าที่เทศบาลฯติดตั้งไว้เองแค่นั้น ขอให้แก้ไขให้ตรงกันในแปลนกับญัตติ  2. ตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนต้น 300 กว่า
ต้น เหมือนที่ท่านสท.บางท่านได้อภิปราย ระยะห่างมันเหมือนกันชิดกันเกินไปหรือเปล่า ตั้งข้อสังเกตว่าความสว่าง
อาจจะซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าหมายถึงว่ามันสว่างเสาหนึ่งยังสว่างได้ใช้ไม่เต็มศักยภาพมีอีกเสาหนึ่งมาอีก เพราะมัน
ติดกันมากไปหรือเปล่า ประมาณ 25 เมตร ก็ไม่ไกลก็ลองดูแล้วกัน แต่ถ้าท่านมีเหตุผลชัดเจนว่ามันจะสว่างพอดีไม่
ซ้ำซ้อนมันกด็ีค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านภพครับ 
นายภพ      ภูสมปอง        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ จะถามเรื่องราคาของเสาไฟเราใช้การสืบราคาหรือมาตรฐานยังไงและ
ก็เห็นมันมีหลากหลายราคาโคมไฟด้วยเรามีสืบราคามีข้อมูลตรงนี้ไหมตัวนี้และให้ชี้แจงด้วยว่าเป็นราคาที่ได้สืบราคา
มาแล้วจริงๆครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นางขนิษฐา     มหาสโร      สถาปนิกปฏิบัติการ 
 ราคาเสาไฟและโคมไฟเป็นราคาตามมาตรฐานที่เราเคยจัดซื้อจัดจ้างไว้  ส่วนตัวประติมากรรมเป็นตัวที่เราใช้
สืบเราสืบราคาจากร้านที่เขาทำการฉลุลาย  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอถามหน่อยทำไมต้องเป็นลายนี้ทำไมถึงไม่เป็นลายที่สื่อถึงเมืองแห่งการแกะสลักต้นเทียนประจำจังหวัดเรา
ที่เป็นลายในการแกะสลักต้นเทียน 
นางขนิษฐา    มหาสโร      สถาปนิกปฏิบัติการ 
 รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ รูปแบบลวดลายในการแนะแนวคิดเบื้องต้นก็อยากท่ีจะให้สื่อถึงความเป็นเมือง
ของดอกบัว แล้วก็แม่น้ำ การใช้ชีวิตริมน้ำ ก็เลยทำให้เป็นลักษณะวงกลม 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ ครับ 
นายประสงค์    จันจำปา      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่องที่เห็นใจอยากจะเรียนถามฝ่ายบริหารผ่านทางท่านประธานสภาฯ ถ้าจะว่าเรายกไปให้ชุดใหม่จะทันไหม
ฟังดูแล้วพวกเราก็กังวลใจก็กลัวว่าจะถูกมองว่าเราทิ้งทวน การมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านเขา อยากเห็นยังไงฟังดู
แล้วทางฝ่ายสถาปนิกก็เป็นฝ่ายจินตนาการ ตามความคิดของสถาปนิกในภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิผู้นำชุมชน    
แบบมีส่วนร่วม เขาอยากเห็นบ้านเห็นเมืองเขาอย่างไร เรียนถามผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าถ้ารอชุดใหม่ทันไหมครับ
ขอบคุณครับ 

 



๘๐ 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายอัมพล    ทองพุ     ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตนำเรียนนิดนึงผมก็ตั้งคำถามอยู่ ว่าถ้าสภาฯไม่เห็นชอบในการอนุมัติให้จ่ายขาดทั้ง 2 โครงการใน
วันนี้โดยเฉพาะโครงการที่กำลังชี้แจงรายละเอียด ก็คือไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณที่นำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลใต้
ดินก็คือ 1 หลังจากสายเคเบิ้ลลงใต้ดินเสร็จเรียบร้อย ถ้าโครงการนี้ไม่อนุมัติจะต้องมืดแน่นอนมืดไม่รู้จะมืดไปนานแค่
ไหน ถ้าจะรอสภาชุดใหม่ ถ้าหากสภาชุดใหม่ อยากจะพูดตรงๆ กลั่นแกล้ง คุณทำสายเคเบิ้ลลงใต้ดินไว้แล้วเห็นไหม
คุณไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างผมจะไม่อนุมัติให้ชุดเก่ามาแก้ไขเอาเอง ผมก็คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ยาวเหยียดมาก แล้วก็โยน
ความมืดให้กับชุดเก่าไว้ทั้งหมด ฉะนั้น  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องเอาโครงการนี้เข้ามาถึงแม้เข้ามาแล้วนะ
อย่างน้อยๆ ได้อนุมัติงบประมาณไว้แล้วนี่มันจะไม่แล้วเสร็จทันเลือกตั้งใหม่ อย่างน้อยก็ถือว่าเจตนาของสภาชุดนี้  มี
แนวคิดว่าอยากให้บริเวณนี้มันสว่างแล้วก็สว่างกว่าเดิมด้วย หลังจากอนุมัติไว้แล้วนี่ชุดใหม่มาจะสานต่อหรือไม่สานต่อ
คุณต้องรับผิดชอบเองถ้าคุณไปยกเลิกแล้วไม่ตั้งอะไรมาใหม่นี่ผมคิดว่าเขาต้องตอบคำถามเอง แต่ถ้าเราไม่อนุมัติไว้นี่รอ
เขาชุดใหม่เขาจะโยนมาที่เขาบอกนั่นแหละว่าทำไมไม่ขอความเห็นชอบตั้งแต่ทีแรกมาพร้อมกัน  คุณลืมไปหรือเปล่า 
จริงๆแล้วไม่ได้ลืมหรอก ถ้าอนุมัติไว้ตั้งแต่ปี ๒๕62 ป่านนี้ก็ยังไม่ได้ทำงบมันอาจจะตกไปแล้วเพราะมันข้ามปีมาแล้ว 
เพราะว่ามันทำไม่ได้ ใต้ดินมันลงยังไม่เสร็จเรียบร้อย มันต้องรอสายจากใต้ดินขึ้นมาแล้วถึงทำมันมีขั้นตอนของมันอยู่
ถ้าเราอนุมัติตั้งแต่ตอนนั้นสิ้นปี ๒๕63 มันตกไปแล้วล่ะเพราะมันทำสัญญาไม่ทันละ ฉะนั้น ทางเรานี่คิดเตรียมไว้
ตลอดว่าหลังจากโครงการนี้เสร็จจะต้องต่อโครงการนี้ ถ้าคิดว่าจะทิ้งทวนหนี้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ขออภัยเงินทุน
สำรองและอีก 480 กว่าล้านถ้าจะทิ้งทวนรอบนี้เอาเข้ามาแล้ว 400 ล้าน ก็เข้ามาแค่จำเป็นแค่นั้นเงินสะสมร้อยสี่สิบ
กว่าล้านก็เข้ามาแค่ 43 ล้านก็ยังเหลือไว้ส่วนหนึ่งหรือว่าเอาเท่าที่จำเป็นจริงๆเข้ามาแค่นั้นนะครับ  ผมในฐานะผู้พูด
เสนอก็ตอบคำถามได้อยู่ว่ามันจำเป็นยังไง เพราะคงไม่ใช่สภาฯ รับผิดชอบอย่างเดียว ผู้บริหารยิ่งต้องรับผิดชอบหนัก
กว่า   สภาฯ อีก เพราะเป็นคนเสนอเข้ามา อย่างน้อยถ้าชุมชนประชาชนเขาสงสัย ผมก็จะได้ตอบตามเรื่องจริงที่ผมได้
ให้เหตุผลไว้ ผมคดิว่าการเมืองไม่เข้าใจถ้าประชาชนเข้าใจ ผมกเ็ข้าใจครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ตอนนี้เราเข้าใจตรงกันทั้งหมด ก่อนที่จะนำเสนอว่าเรื่องนี้ เป็นเหตุเป็นผล           
หนักมากก็คือ ด้านประชาสัมพันธ์ ต้องทำวันนี้  ในสภาฯฝ่ายนิติบัญญัติรับมาผิดชอบทั้งหมด สิ่งที่ท่านนายกได้กล่าว
ไว้ว่าเป็นภาระที่จะต้องชี้แจง มันไม่ยากหรอก วันนี้แค่ยกมือ แต่ความรู้สึกชอบมันตามไป เหมือนที่บอกว่าตรงนี้ให้
ผ่านหรือไม่ผ่านหรือให้สภาฯชุดใหม่ข้ึนมา ค่อนข้างที่จะเหมือนที่ท่านนายกฯพูด สภาฯชุดนี้สร้างตนเองมา 2 ปีแล้วก็
สว่างมาตลอด  เมื่อเช้านี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเขามองว่าตอนแรกว่าเสาไฟฟ้าก็บอกเขาติดต่อมาเคยบอกว่าเดือน
มิถุนายนให้เทศบาลรับผิดชอบไป เรื่องอำนวยความสะดวกเรื่องความชำนาญ ก็เมื่อเช้าการไฟฟ้าตอบว่าไม่สามารถรื้อ
ถอนได้ให้ตัด สายต่างๆเนี่ยมันจะทำยังไง เขาสามารถติดจั้มไฟมาคอยได้เลย เพียงแต่เรามอุีปกรณ์ครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ ครับ 
นายประสงค์    จันจำปา      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ จากที่ทางฝ่ายบริหารได้นำเสนอ ผมคิดว่าผมก็เลยอยากจะหาอยากจะหารือ
ว่าเราอนุมัติในหลักการตามที่ฝ่ายบริหารเสนอขอ เนื่องจากว่ามีความจำเป็นแล้วก็ท่านประธานท่านสมาชิกสภาก็ได้
พูดถึงว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่อนุมัติแล้วเกิดไม่มีปัญหาเมืองมืด เราก็จะเป็นจำเลยก็เห็นด้วยครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรา 

 



๘๑ 
 
อนุมัติในกรอบหลักการแล้วก็วงเงิน แล้วก็ทางฝ่ายฝ่ายปฏิบัตินำไปสู่การขอความเห็นของประชาชนของพ่ีน้อง
ประชาชน ความเห็นจะแตกต่าง แบบอาจจะแตกต่างไป ราคาอาจจะถูกลง ถ้ามีการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกกว่าที่เรา
อนุมัติไว้ไม่น่าผิด แต่ถ้าออกแบบมาใหม่แล้วก็จะใช้งบประมาณเกินกว่า 40 ล้าน ไม่ได้  ผมก็เลยอยากหารือท่าน
ประธานสภาว่า จึงอยากหารือว่าเราอนุมัติในหลักการไว้ก่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ไหม 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ไม่ได้ครับ สภาฯต้องอนุมัติตามหลักการ อันที่ ๑ ต้องอนุมัติตามรูปแบบ อันดับที่ ๒ รูปแบบสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ อันดับ 3 ในการจัดซื้อจัดจ้าง จริงอยู่เราตั้งงบไว้ 30,000 นะ แล้วมาแข่งราคาก็จะเหลือประมาณ 
20,000 บาท ก็เหมือนที่เราตั้งอนุมัติงบไว้เยอะๆ ตอนมันจะหายไปหายไปคือเวลาประกาศจัดซื้อจัดจ้างจริงๆ มัน
แข่งขันราคาก็ลดราคาลงคือตัวนี้คือราคากลางไว้ก่อน คือราคาประมาณการไว้ก่อนเสร็จ แล้วคณะกรรมการการ
กำหนดราคากลางอีกทีหนึ่ง ราคาพาณิชย์แล้วมันจะลดลงอีกชั้นหนึ่งตามการประกวดราคา การฟังเสียงประชาชน     
ก็คือตัวนี้น้องเขาบอกว่าทำเป็นโครงให้ดูว่ามันเป็นปฏิมากรรมแบบนี้ เราสามารถเปลี่ยนเป็นลายอะไรก็ได้ แต่ด้วย
ข้อจำกัด คือให้รู้ว่าตัวนี้คืออะไรเป็นลักษณะนี้  ส่วนเงินงบประมาณเงินที่เราใช้ได้ณปัจจุบัน 114 ล้านเงินสะสม        
ยังเหลือให้สภาฯชุดใหม่ใช้ได้อีก 70 กว่าล้าน มีเงินสำรองสะสมอีก 486 ล้าน ที่เรายังไมแ่ตะ สรุปแล้วสภาฯชุดใหม่มี
เหลืออยู่ 500 กว่าล้าน 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอำไพวรรณครับ 
นางอำไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เข้าใจได้ว่าเป็นความจำเป็น มิฉะนั้น
เดือนมิถุนายน  ปีนี้ก็คงจะมืดทั้งหมด สถาปัตยกรรมบนเสาไฟเราจะทำอย่างไร เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือจะ
เขียนไว้ในแบบว่า ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด แล้วค่อยหารือปราชญ์ชาวบ้านที่จะเอาเป็นรูปที่แสดงให้เห็น
เอกลักษณ์ของอุบลฯ ส่วนอ่ืนก็โอเค ส่วนของจำนวนต้น ถ้าลดลงได้มันก็จะลดลง แล้วคอ่ยปรับลดงบประมาณเอาเอง  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 โจทย์ของเรานี่เรามีเทียนขนาดใหญ่อยู่ทุ่งศรีเมือง ตัวบริวารทั้งหลายที่เป็นโคมไฟดิมันต้องสอดรับกับต้น
เทียนของเราแบบนี้แหละนี่คืออุบล /เชิญท่านชัยโรจน์ครับ 
นายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอหารือเรื่องหาทางออกเรื่องนี้คือโดยหลักการ
ส่วนตัวผมที่ว่าโครงการนี้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเราต้องอนุมัติเหมือนท่านปลัด เทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ว่าเรา
จำเป็นต้องอนุมัติเราคงจะรอสภาฯชุดใหม่ไม่ได้เพราะถ้าสมมุติเขาเลือกตั้ง 28 มีนาคม กว่าจะประกาศผลลัพธ์ที่ได้
อาจจะ เมษายน หรือพฤษภา หรือเปล่าใช่ไหมแล้วมันจะทันหรือเปล่า เหมือนเราโยนภาระให้คนอื่นเราน่าจะตัดสินใจ
ในสภาฯชุดของเราครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอพักสัก 15 นาที ครับ  
 

************ พกัประชุม 15 นาท ี*********** 
 
 
 



๘๒ 
 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ / เชิญครับ / เชิญท่านประสงค์ 

นายประสงค์   จันจำปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หลังจากที่พักเราได้พูดคุยกับหลายๆท่าน     

และฝ่ายบริหาร ก็พบว่าสิ่งที่เราติดใจก็คือเรื่องการออกแบบซึ่งตามเอกลักษณ์ของเมือง และก็ขณะเดียวกันมันมีผล  
ต่อราคา ก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถอนุมัติ ก็จะเป็นจำเลยพวกเราก็จะเป็นจำเลย ถ้าหากว่าเกิดการเลือกตั้ง
แล้วมีการมายังไม่รับรองแต่เราต้องใช้ไฟใน เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม ก็จะเป็นปัญหาเราก็ได้ทางออกว่า   
ให้ฝ่ายออกแบบนี้ ระบุลงไปในในโครงการนี้ตามที่คณะการออกแบบกำหนดตามที่เทศบาลฯกำหนด ก็ก็คงจะเป็น
ทางออกแล้วก็ทราบจากทางฝ่ายบริหารว่ามันจะมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการต่างๆตามมา  ซึ่งเรา
เพ่ือให้บ้านเมืองเดินได้แล้วก็เพ่ือพ่ีน้องประชาชนจะได้ประโยชน์  จากการที่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้  เราก็เห็น
ควรมีการอนุมัต ิขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกสมเกียรติครับ เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ไปหารือนอกรอบกับ
ทางทีมงานเทศบาลนครเรา เราต้องคืนความสว่างให้ประชาชนอยู่แล้ว เราไม่ทิ้งความมืดไว้อยู่แล้ว แต่ว่าวิธีการหรือ
ความสมบูรณ์แบบของการพูดคุยหารือในวันนี้  มันควรจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนหนักแน่นพอสมควรก่อนที่เราจะพักการ
ประชุมฯกันก็ได้คุยกันในหลายประเด็น เอาสิ่งที่เราพูดคุยกันก่อนพักการประชุมฯเลย หารือกับทีมงานทางฝ่ายบริหาร 
ซึ่งหากว่าเราได้นำเสนอต่อแต่นี้ไปก็จะเป็นข้อมูลที่ฝ่ายสภาฯเราได้พิจารณารอบคอบมากขึ้น ประเด็นที่ 1 ในเจ็ดแบบ
นี้อยากให้ทางฝ่ายบริหารแจกแจงว่า แบบที่ ๑ ราคา 34,500 บาท ประกอบด้วย เสาไฟราคาเท่าไหร่ โคมไฟ
ประเภทใด กี่วัตต์ ราคาเท่าไหร่ ประติมากรรมราคาเท่าไหร่ ประเด็นที่ ๒ แบบที่ 1 ใช้ในพ้ืนที่โซนไหน แล้วแบบที่ว่านี้ 
ความสว่างของไฟสอดคล้องกับพ้ืนที่อย่างไร การนำเสนอประเด็นที่ 3 ครับ เสาก็ดีโคมก็ดี ประติมากรรมก็ดี ไปถาม
ใครต่อใครหรือไปถามผู้มีวิชาชีพหรือผู้มีกิจการเป็นประจำแล้วจึงได้ประมาณราคาตามนี้ อยากให้ท่านนำเสนอแบบนี้ 
เนื่องจากเมื่อสักครู่ผมได้คุยหารือกับทางเจ้าหน้าที่นอกรอบ บางแบบจำนวนต้นไม่เท่ากัน แบบที่ใช้เงินสูงมี 10 ต้น 
แปดหมื่นกว่าบาทที่ประมาณการเหมือนกัน 10 ต้นที่ว่านี้ 1 ต้น  80,000 กว่าบาท เป็นเสายังไง เป็นโคมแบบไหน 
มีกี่โคม ประติมากรรมราคาเท่าไหร่ ทำไมจำนวนโคมไฟจึงเพ่ิม เอาไปใช้ประโยชน์อะไร มันตั้งอยู่โซนไหน แบบที่ว่า
แบบที่ 5 หรือแบบที่ 6 ตั้งอยู่โซนไหน ตอบโจทย์อะไร แล้วไม่ว่าจะเป็นราคาเสาราคาโคม หรือคุณค่าประติมากรรม
ที่ว่าไปถามผู้มีวิชาชีพหรือผู้ประกอบกิจการเป็นประจำ ไปถามมาแล้วจึงได้ราคานี้ใช่ไหม ก็จะเป็นเหตุผล ซึ่งหาก
นำเสนอแบบที่แล้วประกอบกับสิ่งที่ท่านประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้แนะนำว่า หากเราได้มีการพิจารณา
ทบทวนแบบที่เป็นประติมากรรมที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของอุบลฯมากขึ้น จะเป็นไปได้ไหมหรือไม่จำเป็นต้องลง
รายละเอียดก็ได้ หากฝ่ายบริหารมองว่าประติมากรรมปรับเปลี่ยนได้ ในวงเงินนี้ ในฝีมือในค่าความคิดไอเดีย 
ประติมากรรมและอยู่ในวงเงินนี้เนื่องจากใช้วัสดุแบบนี้ อันนี้มันก็จะถือว่าเป็นความหนักแน่นของเหตุผลที่ฝ่ายสภาฯ
จะได้พิจารณาต่อไป    ผมขออนุญาตนำเรียนให้การนำเสนอข้อมูลมีองค์ประกอบและประเด็นตามนี้ครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านบุญม ี
 



๘๓ 
 

นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนตกลงใจครั้งสุดท้าย จะขึ้นอยู่ที่ตัวหนังสือ ผมเห็นกับ

ท่านไพฑูรย์ พรหมสอน ที่ได้เสนอมา 3 หลักการ ในหลักการที่  3 จะต้องขมวดท้ายว่าเราอนุมัติในญัตติตามแบบที่
เสนอมาในพิมพ์เขียว แต่จะต้องขมวดว่าสามารถที่แก้ไขตามอัตลักษณ์อะไรต่างๆในงบประมาณตรงนี้  เราจะต้องเก็บ
รายละเอียดให้ครบ เปิดให้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ออกแบบตามหลังเรา แล้วก็มีเรื่องที่เห็นด้วยกับที่ท่านไพฑูรย์ 
ไดก้ล่าวไว้ ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญสำนักการช่างครับ 
นางขนิษฐา    มหาสโร     สถาปนิกปฏิบัติการ 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกท่ีเคารพ ขอชี้แจงรายละเอียดทั้ง ๗ รูปแบบมีดังนี้ค่ะ 
1.เสาไฟฟ้า รูปแบบท่ี 1  

 - เสาเหล็กกัลวาไนซ์ สูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยว  
-  หลอด LED 150 w เสริมประติมากรรมรอง 
 - จำนวน 58 ต้น  
 - ติดตั้งบริเวณ สองฝั่งถนนตั้งแต่สี่แยกปั๊มเอสโซ่ ถนนชยางกูร ถึงสี่แยกอุบลพลาซ่า ถนนอุปราช 

ประมาณราคางานก่อสร้าง เสาไฟฟ้ารูปแบบที่ 1    
ราคา 34,500 บาท 

ราคาเสาไฟฟ้า 9 เมตร โคมไฟฟ้าแสงสว่าง 150 w ประติมากรรมตกแต่งต้นเสาไฟฟ้า 
ราคา 13,500 ราคา 12,000 ราคา 9,000 

 
2.เสาไฟฟ้า รูปแบบท่ี 2 

 - เสาเหล็กกัลวาไนซ์ สูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยว  
 - หลอด LED 150 w เสริมประติมากรรมหลัก 
 - จำนวน 87 ต้น  
 - ติดตั้งบริเวณ 1.บริเวณทิศเหนือของถนนพโลรังฤทธิ์ 

                   2. พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าห้างอุบลพล่าซ่า 
          3. สองฝั่งถนนอุปราชตั้งแต่สี่แยกศาลหลักเมืองถึงวงเวียนน้ำพุ 
          4. บริเวณตลาดโต้รุ่งสองฝั่งถนนราชบุตร 
          5. บริเวณถนนราชบุตรฝั่งโรงเรียนอนุบาลอุบล 
          6. บริเวณถนนพโลรังฤทธิ์ฝั่งโรงเรียนอนุบาลอุบล 
          7. บริเวณถนนศรีณรงค์ฝั่งโรงเรียนอนุบาลอุบล 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ประมาณราคางานก่อสร้าง เสาไฟฟ้ารูปแบบที่ 2    
ราคา 37,500 บาท 

ราคาเสาไฟฟ้า 9 เมตร โคมไฟฟ้าแสงสว่าง 150 w ประติมากรรมตกแต่งต้นเสาไฟฟ้า 
ราคา 13,500 ราคา 12,000 ราคา 12,000 

 
3.เสาไฟฟ้า รูปแบบท่ี 3 
  - เสาเหล็กกัลวาไนซ์ สูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยว  

 - หลอด LED 150 w เสริมประติมากรรมแผงฉลุลายพร้อม LED 50w 
 - จำนวน 50 ต้น  

  - ติดตั้งบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมืองและบริเวณด้านหน้าศาลหลักเมือง 
ประมาณราคางานก่อสร้าง เสาไฟฟ้ารูปแบบที่ 3    
ราคา 78,000 บาท 

ราคาเสาไฟฟ้า 9 เมตร โคมไฟฟ้าแสงสว่าง 150 wและLED 50w ประติมากรรมตกแต่งต้นเสาไฟฟ้า 
ราคา 13,500 ราคา 12,000 / 2,900 ราคา 49,600 

 
4.เสาไฟฟ้า รูปแบบท่ี 4 (แบบ1) 

 - เสาเหล็กกัลวาไนซ์ สูง 9 เมตร กิ่งคู่  
 - หลอด LED 2x150 w เสริมประติมากรรมหลัก 
 - จำนวน 29 ต้น  
 - พ้ืนที่เกาะกลางถนนเขื่อนธานี และเกาะกลางถนนยุทธภัณฑ์ 

ประมาณราคางานก่อสร้าง เสาไฟฟ้ารูปแบบที่ 4 (แบบ1)   
ราคา 62,000 บาท 

ราคาเสาไฟฟ้า 9 เมตร โคมไฟฟ้าแสงสว่าง 2x150 w ประติมากรรมตกแต่งต้นเสาไฟฟ้า 
ราคา 20,000 รวมราคา 24,000 ราคา 18,000 

 
5.เสาไฟฟ้า รูปแบบท่ี 4 (แบบ2) 

 - เสาเหล็กกัลวาไนซ์ สูง 9 เมตร กิ่งคู่  
 - หลอด LED 4x150 w เสริมประติมากรรมหลัก 
 - จำนวน 10 ต้น  
 - พ้ืนที่เกาะกลางถนนนครบาล 

ประมาณราคางานก่อสร้าง เสาไฟฟ้ารูปแบบที่ 4 (แบบ2)    
ราคา 87,500 บาท 

ราคาเสาไฟฟ้า 9 เมตร โคมไฟฟ้าแสงสว่าง 4x150 w ประติมากรรมตกแต่งต้นเสาไฟฟ้า 
ราคา 20,000 รวมราคา 48,000 ราคา 19,500 

 
 



๘๕ 
 

6.เสาไฟฟ้า รูปแบบท่ี 5 
  - เสาอลูมิเนียมอบสี 3.5 เมตร กิ่งคู่  
  - หลอด LED 2x20 w เสริมประติมากรรมหลัก 

 - จำนวน 70 ต้น  
 - พ้ืนที่สองฝั่งถนนเขื่อนธานีตั้งแต่สีแยกปั๊มเซลถึงสี่แยกธนาคารออมสิน 

ประมาณราคางานก่อสร้าง เสาไฟฟ้ารูปแบบที่ 5 
ราคา 27,000 บาท 
ราคาเสาไฟฟ้า 3.5 เมตร พร้อมประติมากรรมตกแต่งเสาไฟฟ้า  โคมไฟฟ้าแสงสว่าง 2x20 w 

 10,000 4,000 รวมราคา 13,000 
 
7.เสาไฟฟ้า รูปแบบท่ี 6 

 - เสาซุ้มบัว ค.ส.ล.หล่อถอดพิมพ์ สูง 0.90 เมตร 
 - หลอด LED 30 w 
 - จำนวน 37 ต้น  
 - พ้ืนที่บริเวณแนวรั้วพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ประมาณราคางานก่อสร้าง เสาไฟฟ้ารูปแบบที่ 6  
ราคา 8,000 บาท 

ราคาเสาไฟฟ้า 0.90 เมตร ซุ้มบัว คสล.หล่อถอดพิมพ์   โคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED 30w 
2,000 รวมราคา 6,000 

 
8.เสาไฟฟ้า รูปแบบท่ี 7  

 - เสา High Mast สูง 20 เมตร  
 - ตกแต่งฐานประติมากรรม 
 - จำนวน 1 ต้น  
 - บริเวณแยกศาลหลักเมืองติดแนวรั้วบริเวณก่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ 

ประมาณราคางานก่อสร้าง เสาไฟฟ้ารูปแบบที่ 7  
ราคา 650,000 บาท 

ราคาเสาไฟฟ้า 20 เมตร   โคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED 8x200 w 
 ราคา 650,000 

 
เหตุผลการใช้ประโชน์   เนื่องการไฟฟ้ามีโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยการนำระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินและรื้อถอน
เสาไฟฟ้าแสงสว่างเดิมออก เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ในโครงการดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง
ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างทดแทนในส่วนที่มีการรื้อถอน พร้อมตั้งตกแต่งเสาไฟฟ้าให้มีความสวยงาม สื่อเอกลักษณ์
ท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามมากยิ่งข้ึน 
 



๘๖ 
 

ที่มาขอราคาแต่ละรายการ  ราคาเทียบเคียงกับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง , 
สวนสาธารณะห้วยม่วง , สวนสาธารณะหนองบัว , ถนแจ้งสนิท 
จ.อ.อุบล      จิราพงษ์     นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ แนวความคิดของเราในจุดนี้ที่จะเพ่ิมเสา High mast คือต้องการเพ่ิม
แสงสว่างที่เป็นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมจราจรที่แสงสว่างไม่เพียงพอ ถ้าสังเกตในเทศบาลนครอุบลสังเกตแต่ละแยกจะมี
เสา High mast อยู่ทุกจุด สังเกตมาตั้งแต่วงเวียนน้ำพุ รัชดาแยกหอสมุดประชาชน แล้วก็อุบลพลาซ่าเลยขึ้นไปที่
ตลาดน้อย ไปจนถึงบแยก Toyota หรือว่าเกียรติสุรนนท์จะมีทั้งหมด ยกเว้นจุดนี้ที่ยังไม่มี คือได้เพ่ิมเติมแสงสว่างเพ่ือ
เพ่ือความปลอดภัยเป็นหลัก ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนครับผม 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญอธิบายรูปแบบต่อไปครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ / เชิญครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขออนุญาตครับ เป็นมติตามที่ท่านไพฑูรย์ พรหมสอน ท่านให้ข้อสังเกตไว้ การจัดการบันทึกประชุมเก็บ
รายละเอียดได้ทั้งหมดหรือไม่ครับ ในการบันทึกประชุมไม่ให้เขียนเป็นข้อความบรรทัดเดียวอยากให้ จัดทำเป็น
ตารางข้อมูลของแต่ละรูปแบบไป ถ้าจดบันทึกได้หมดก็จะตรงกับมติที่จะขอครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นโครงการที่ 2 เชิญครับ 
นายพิศาล    ดีพร้อม       หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอรายละเอียดการ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่โครงการ 1 ชุมชน 1 
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ขอนุญาตที่จะนำเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของท่านในรูปแบบของ Powerpoint ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลได้มีการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งถือว่าเป็นการตั้งงบประมาณในเรื่องของกล้อง CCTV       
เป็นครั้งแรก โดยครั้งแรกได้มีการกำหนดจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดตามชื่อโครงการก็คือ 1 ชุมชน 1 ระบบกล้องวงจรปิด  
ครบทุกชุมชน มี 106 ชุมชน เขตที่กำหนด เช่น อาจจะเป็นสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ หรือที่ที่เป็นจุดเสี่ยง จุด
เฝ้าระวัง หลังจากที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด 115 จุด ซึ่งเป็นชุดแรก เราได้มีการจัดทำห้องควบคุมกล้อง CCTV ที่
ห้องฝ่ายรักษาความสงบหรือเทศกิจ ซึ่งเป็นห้องเล็กๆมีทีวีอยู่ 2 เครื่อง ตามภาพ  ในภาพก็คือประชาชนก็มาขอดูภาพ
กล้องวงจรปิด ในช่วงแรกประชาชนอาจจะยังไม่ทราบ ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆ แต่ก็ยังอยู่ใน 115 จุด 
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  เทศบาลนครอุบลราชธานี ก็ได้มีการเสนอสภาเทศบาลฯ ซึ่งเป็นสภาชุดปัจจุบัน 
เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม 256 จุด  ซึ่งเป็นสภาเทศบาลได้มีการอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม 256 จุด โดยมีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ เมื่อรวมครั้งที่ 1 จำนวน 115 จุด บวกกับครั้งที่ 2 จำนวน 256 จุด เทศบาลนครอุบลฯ จึงมีกล้อง
วงจรปิดทั้งสิ้น 371 จุด ซึ่งครอบคลุมจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวัง ทุกเขต ทุกชุมชนมากขึ้น เหตุผลที่มีการเพ่ิมนั้นก็คือ      
พ้ืนที่ของเรามี 29.๐4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่กว้าง หลายจุดก็เป็นจุดที่เป็นชุมชน หลายจุดก็เป็นจุดเสี่ยงจุด  
เป็นสวนสาธารณะหรือที่สาธารณะ ซึ่งจุดเหล่านั้น ควรจะมีกล้องวงจรปิด เพ่ือที่จะเฝ้าระวังป้องกันเรื่องของปัญหา
อาชญากรรม ดังนั้น การเพ่ิมจุดจึงเป็นเหตุผลความจำเป็น เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 



๘๗ 
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้มีการเสนอญัตติขออนุมัติโครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และครุภัณฑ์ชุดระบบส่งสัญญาณถ่ายทอดสด  ซ่ึงทางสภา
เทศบาลก็ได้มีมติอนุมัติโครงการปรับปรุงห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และครุภัณฑ์ดังกล่าว ทำให้
ปัจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานีมีห้องปฏิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่เป็นสัดส่วน และมี
ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น กล้องโทรทัศน์ที่ใช้ดูภาพ จากเดิมมีเพียงแค่ 2 จอ ตอนนี้ระบบห้องเป็นระบบปิดที่มีระบบ
ความปลอดภัย มีกล้องที่สามารถที่จะโชว์ให้เห็นได้ถึง 371 ตัว ณ ปัจจุบัน มีประชาชน หรือ ตำรวจมาขอดู
ข้อมูลภาพกล้องวงจรปิดของเราเป็นระยะ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับทางตำรวจในเรื่องของ
การสืบคดีร้ายหลายครั้ง ที่ได้ข้อมูลจากเราไปคลี่คลายคดี   ในภาพนี้ก็เป็นภาพตอนที่ทางสภาเทศบาลฯให้เกียรติไป
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการควบคุมกล้อง CCTV ของเรา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของเราได้มีการวางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการ
ที่จะดูแลเป็นระบบมากขึ้น ในภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทางตำรวจ สายสืบมาขอดูข้อมูล โดยทุกครั้งที่มาขอดูทางตำรวจเองก็
ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หรือขออนุญาตมาดูข้อมูลกล้องทุกครั้ง ซึ่งเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลนี้เพ่ือที่จะให้
การสืบคดีหรือคลี่คลายคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพนี้  เป็นภาพนี้เป็นภาพวันนี้  ที่ทางตำรวจสายสืบเข้ามา
ขอดูข้อมูล  สรุปภาพรวมตั้งแต่เราได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ได้มีการเก็บสถิติ เพ่ือให้เห็นว่าการที่มี
คนมาใช้บริการของเรามีจำนวนเท่าไหร่ เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕60 มีจำนวน 15 ราย ตอนนั้นก็อาจจะเป็นช่วงของกลาง
ปีงบประมาณ คนมาขอดูก็อาจจะยังดูน้อย  มาปีงบปรมาณ ๒๕61 ก็ยังถือว่าประชาชนอาจจะยังไม่ทราบ แล้วมาปี 
๒๕62 ได้เพ่ิมจำนวนเป็น 58 ราย ปี ๒๕63 จากข้อมูลของฝ่ายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งเชื่อมั่นว่าในปี 
๒๕64 จำนวนก็จะเพ่ิมมากข้ึนมากกว่าปี ๒๕63 เนื่องจากว่า ณ ตอนนี้หลายคนเริ่มรู้แล้วว่าทางเทศบาลฯของเรา มี
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นระบบ มีจำนวนกล้องเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าเทียบกับเมืองใหญ่ๆ ระดับเทศบาลนคร 
ด้วยกัน อย่างเช่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครอุดรธานี เขาเป็นเมืองที่มีกล้องวงจรปิดเป็นพันตัว เขาเป็นเมือง
ที่เป็น smart City กล้องวงจรปิดเขาเต็มพ้ืนที่ ซึ่งทำให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย นอกเหนือจากที่มีกล้อง CCTV  
เรามีห้อง Server ระบบกล้อง CCTV ซึ่งมีระบบความปลอดภัย ในเรื่องของการเข้าไป ในส่วนตรงนี้ถือว่า เป็นพ้ืนที่
เซฟตี้ ที่ป้องกันคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในระบบ เพราะว่าเป็นจุดที่เราต้องระวังเป็นพิเศษ ดังนั้น  คนที่จะเข้าได้ก็
ต้องมีรหัสและกำหนดชื่อชัดเจน Server นี่คือ Server ระบบกล้อง CCTV  ที่ได้มีการดำเนินการในอนาคต  ตู้ตัวนี้ก็
สามารถที่จะรองรับเพ่ิมเติมได้เหมือนกับที่จะรองรับกล้องจำนวน 50 ตัว ที่ เรากำลังจะพิจารณาณตอนนี้  
นอกเหนือจากที่เราได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้แล้ว ยังมีห้องควบคุมกล้อง CCTV ที่เป็นระบบมากขึ้นและเป็น
สัดส่วน และฝ่ายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ก็ได้มีการประชุมวางแผนบริหารจัดการเพ่ือที่จะให้การบริการ
ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุดกับโครงการที่เราได้รับอนุมัติงบประมาณ ในเรื่องนี้เรามองในแง่ของความยั่งยืน โดย
ได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือบริหารจัดการ และให้การบริการประชาชน ทั้งในวันเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ รวมถึงวันหยุดราชการ สามารถที่จะให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานราชการที่จะมาขอข้อมูล 
เราได้มองในแง่ของความยั่งยืน  ส่วนตัวนี้ก็มีการพูดคุยกัน  ได้เสนอคำสั่งให้ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว หากว่าในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง ก็อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงคำสั่งเพ่ือที่จะให้การบริหารจัดการเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับปัจจุบันที่มาของการ
เพ่ิมจุดติดตั้งกล้อง CCTV จากปัจจุบันที่มี 371 ตัว ทำไมเราถึงต้องมีการเสนอเพ่ิมเติม ผมขออนุญาตที่จะนำเสนอใน 
3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ภาคประชาชนได้ขอความอนุเคราะห์เสนอมาให้ทางเทศบาล
นครอุบลราชธานีพิจารณาติดตั้งเพ่ิมเติมในจุดที่ที่ยังไม่มีจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือจุดเป็นจุดเสี่ยง ทีเ่ทศบาลเช็คแล้ว
ก็ไม่มีหรือบางจุดประชาชนเองอาจจะไม่รู้ว่ามีกล้องของเทศบาลฯ และเทศบาลก็ชี้แจงไปแล้ว แต่ถ้าไม่มีอย่างเช่น  
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วัดหลวง ที่ได้มีการทำหนังสือมาผ่านทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางอำเภอ ผ่านทาง
จังหวัด หรือแจ้งกับเรามา  เราก็ลงไปสำรวจพ้ืนที่ แล้วบางจุดที่มีเรา ก็ได้แจ้งไป  ถ้าไม่มีเราพิจารณาความเหมาะสม
แล้ว  เราก็เพ่ิมเติม เพ่ือที่จะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตามความต้องการของประชาชน หรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
นอกเหนือจากนี้   เทศบาลเองก็ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ  ฝ่ายความมั่นคง เพ่ือ
พิจารณาจุดติดตั้งกล้องเพ่ิมเติม ภาครัฐภาคเอกชนที่ขอความร่วมมือขออนุญาต ยกตัวอย่างทางสำนักปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และก็แจ้งกับเราทางศูนย์ดำรงธรรมรวม หรือ กรณีเรือนจำกลางอุบลราชธานี ก็
เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่แจ้งให้เทศบาลฯ พิจารณรติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเรือนจำกลาง  ซึ่ง
พ้ืนที่ดังกล่าวถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง  เป็นพ้ืนที่ด้านความมั่นคง โดยได้มีการขอความอนุเคราะห์ว่า ในพ้ืนที่
ดังกล่าวควรจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือไม่ หลังจากได้รับเรื่อง  เทศบาลฯ เก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจ แล้ว
พบว่า  บางจุดจุดมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว เช่น ตรงหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขพโลชัย ซึ่งเป็นหัวมุมก็เคยมีการ
ติดตั้งแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะดูแลประชาชนในพ้ืนที่แถบนั้น  เราก็ลงไปสำรวจแล้ว ต่อมาเทศบาลฯเองก็ได้มีการ
พัฒนากิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังหรือที่สาธารณะต่างๆเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามชุมชนต่างๆ เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน  นอกเหนือจากนี้
เหตุผลที่เราต้องการเพ่ิมจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ไม่เพียงที่เราจะดูตัวอย่างของเมืองระดับนครที่มีหลายๆที่ที่ให้
ความสำคัญกับการการติดตั้งกล้องวงจรปิด      ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเองก็ให้แนวทางว่า  ทำอย่างไรที่
จะให้ทางจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเป็นเมืองปลอดภัย (Safe City)   เมื่อวานผมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะ
กรมการจังหวัดฯ ท่านผู้ว่าฯ ก็ได้มีการพูดในเรื่องนี้ในช่วงท้ายของการประชุม ท่านให้ความสำคัญที่จะทำให้จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นเมืองปลอดภัย  เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในส่วนนี้ เทศบาลฯ จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่
สามารถจับทะเบียนรถ ตามจุดทางเข้าเมืองทั้งสี่มุมเมือง  เป็นลักษณะที่เก็บรายละเอียดของตัวทะเบียนแบบชัดเจน 
ในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เป็น smart City ได้เช่นเดียวกัน สรุปว่า  เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพ่ิมเติม  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ทางประชาชนภาคเอกชนหรือภาครัฐได้มีการร้องขอมา  เราก็ลงไปสำรวจ พิจารณา
ความเหมาะสม  บางจุดที่มีอยู่แล้ว เราก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบ  บางจุดที่ไม่มีเราก็จะพิจารณาติดตั้งตามความ
เหมาะสม กระจายเต็มพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ภาพที่กำหนดจุดติดตั้ง 51 จุดในเขตเทศบาลฯ ซึ่งถือว่า
เป็นการติดตั้งเพ่ิมเติมในจุดที่ยังเป็นจุดเสี่ยง ที่ยังไม่มีกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมจาก 371 ตัว ที่มีการติดตั้งไปก่อนหน้านี้ 
จึงเรียนให้ทางสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้โปรดพิจารณา อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือที่จะดำเนินการโครงการ 
1 ชุมชน 1 กล้องวงจรปิดต่อไปครับขอบคุณ 
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นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ในฐานะที่ตัวเองอยู่ในระบบเทคโนโลยีตรวจเวรยาม  ประการแรกมีกล้องวงจร
ปิดตอนนี้ อยากจะให้มีระเบียบปฏิบัติ คือ เขาเรียกเอา รปภ. อำนาจระเบียบปฏิบัติ ก็คือ การปฏิบัติของหน่วยงาน
ตอนนี้คนที่จะมาขอดูเข้ามาหาเราอยู่ระดับไหน ใครที่มีอำนาจอนุมัติให้ขอดูพร้อมกับบันทึกอันนี้ถือว่าสำคัญ บางที
พวกมิจฉาชีพมาอยู่ๆขอดูขอลบทุกอย่าง เข้าไปในห้อง Server การรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆ ทั้งหมดตามที่ท่าน
พูดว่าได้คุมในจุดอับท้ังหมด พ้ืนที่ทีเ่รารับผิดชอบทั้งหมดไหมคำว่าจุดอับ ที่ท่านนำเสนอมาจะต้องตอบโจทย์ได ้           
อีกเรื่องหนึ่งในเสาไฟฟ้าไฮแมสหน้ากองบิน ที่มีอยู่เราสามารถที่ติดกล้องวงจรปิดได้ไหม ดูช่องทางดูทางเข้าออก      
ไปทางบ้านนาเมือง บ้านนาควาย  บางสิ่งบางอย่างสามารถแจ้งเตือนได้ ให้ใช้ประโยชน์นะครับขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญครับ / เชิญท่านประสงค์ 
นายประสงค์   จันจำปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ จากที่ได้รับฟังคำชี้แจงเจ้าหน้าที่  รวมเป็น 42๒ จุด เทียบกับเมือง         
ในระดับเดียวกัน ซึ่งท่านบอกว่ามีถึงพันจุด เรายังด้อยกว่าเขาเยอะ คงมีจุดอับจุดอะไรที่จะต้องเพ่ิมเติมเข้าไป         
อีกประการหนึ่ง ผมคิดว่าในภาคเอกชนผู้ประกอบการที่เขาติดตั้งทีวีวงจรปิดที่หน้าสำนักงานเขา ที่ทางเข้าทางออก   
ผมไม่ทราบว่าทางฝ่ายเราได้มีข้อมูลบ้างไหม อันนี้ประการที่หนึ่ง ประการที่สอง การที่จะเชื่อมโยง ทำเหมือนกับว่าเรา
รู้ว่าผู้ประกอบการอยู่บนถนนสายนี้มีคนติดกี่ตัว  ผู้ประกอบการอะไรทำนองนี้ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการเมื่อเกิด
ปัญหาอาชญากรรมหรือคดีต่างๆมันจะเป็นประโยชน์สูงสุด กับเข้ามาโครงการของเรา จากการที่เราได้คุยกันในวงนอก 
ทราบว่ามีการมองว่าเราไปไปสนับสนุนเฉพาะเรือนจำกลาง ที่จริงแล้วเราพบว่าพ้ืนที่ตรงนั้น แถวชุมชนโพธิ์ทอง ก็ดี
ชุมชนบุ่งกาแซวแล้วก็ดีหรือชุมชนวังแดงก็ดี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดการก่ออาชญากรรมหรือการกระทำผิด
ของผู้ประพฤติท่ีไม่ดีค่อนข้างมาก แล้วก็ทราบว่าใน 51 จุดนั้น เราก็สามารถได้ครอบคลุมที่จะดูแลระบบ 
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ความปลอดภัยในชุมชนดังกล่าวนั้น เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ ถ้าหากว่าทางเราก็สามารถที่จะตอบโจทย์กับผู้ที่ประสงค์
ไม่ดี ว่าเราเอ้ือให้แต่เรือนจำกลาง จากฟังที่ท่านชี้แจงทราบว่ามีทั้งอำเภอเมือง มีทั้งตำรวจภูธร อำเภอ และก็มีทั้งทาง
จังหวัดให้เราได้ไปติดตั้ง ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนอุ่นใจ ให้ประชาชนของเรามีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินในอนาคต ก็เห็นทุกคนควรคนอนุมัติครับขอบคุณครับ  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์    พรหมสอน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ในเรื่องของ CCTV ขออนุญาต 2 ประเด็นใหญ่ๆ ประเด็นที่ 1 
สืบเนื่องจากที่เราได้ไปดูการทำงานกระบวนงานที่ห้องปฏิบัติการ ท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้รายงานว่าจะมีการติดตั้ง
กล้องที่จับป้ายทะเบียนรถไว้ทุกมุมเมือง ไม่ทราบว่ากล้อง 4 ตัวนี้ได้ติดตั้งแล้วหรือยัง และอยู่ในจำนวนกล้อง 371 นี้
หรือไม่ หรือแยกออกมาต่างหาก ประเด็นที่ 2 CCTV 51 จุด ตั้งจุดใดบ้าง ขอข้อมูลท่านให้ปรากฏอยู่ในรายงานการ
ประชุมสภาด้วย แล้วในจำนวน 51 จุดนี้ได้เติมเต็ม ในจุดที่ทางผมได้เคยอภิปรายเป็นข้อคิดเห็นในสภาฯในการ
ประชุม แล้วหรือไม่คือ ในส่วนของห้วยม่วง จากการสาธิตกระบวนงานที่ห้องปฏิบัติการที่สวนสาธารณะห้วยม่วง เรามี
เฉพาะบริเวณถนนที่เป็นจุดอพยพเดิม ตรงนั้นเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการลักรถจักรยานยนต์บ่อย และมีบริเวณ
ด้านหน้าของลานจอดรถตรงถนนแจ้งสนิทเท่านั้น แต่ภายในห้วงซึ่งมีพ้ืนที่ค่อนข้างจะกว้างโดยเฉพาะกิจกรรมการเล่น
กีฬาจุดที่ 1  และโดยรอบพ้ืนที่หนองน้ำ ยังไม่มี CCTV ถ้ามีเหตุใดเกิดขึ้นก็ไม่มี การบันทึกเหตุการณ์ นอกจากนี้ครับ
บริเวณที่เป็นห้องน้ำสาธารณะในสวนสาธารณะต่างๆ ของเรา ผมอยากให้ท่านได้เพ่ิมมุมกล้อง ที่สามารถบันทึก
เหตุการณ์บริเวณหน้าห้องน้ำของสวนสาธารณะให้ครบถ้วนด้วย ซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับเหตุผลที่ทางสมาชิกสภาท่าน
ได้พูดคุยไปแล้วว่าในส่วนของเรือนจำนั้นก็เป็นพ้ืนที่ความมั่นคงอย่างหนึ่ง หากว่ามันอยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลนครเรา 
บริเวณโดยรอบของเทศบาลนครก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลนครเราที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของพ่ี
น้องประชาชน เหมือนกับบริเวณท่ีเราจะเฝ้าระวังบริเวณห้องน้ำสวนสาธารณะเหมือนกันได้  ผมมองความเป็นเหตุเป็น
ผลว่า คงไม่ใช่การไปลำเอียงหรือการไปสนับสนุนหน่วยใดหน่วยหนึ่ง  เป็นการเฉพาะ แต่ผมมองว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมา
กล้อง CCTV  ของเรา จะช่วยพี่น้องประชาชนช่วยดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล 
นครฯเราได้ จึงเป็นเหตุเป็นผลว่าถ้าหากเรามีศักยภาพเพียงพอในการติดตั้งกล้อง CCTV โดยรอบของเรือนจำในพ้ืนที่
เทศบาลนครฯเรา ก็เป็นความจำเป็น กล่าวโดยสรุป ขอข้อมูลและขอให้สามารถติดตั้งได้ครอบคลุมในประเด็นที่ 1 
กล้อง ๔ ตัว สี่มุมเมืองจับข้อมูลป้ายทะเบียนรถ ประเด็นที่ ๒ กล้อง CCTV  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในสวนสาธารณะ    
ห้วยม่วงและห้องน้ำสวนสาธารณะ ของเราทุกแห่งครับ ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญครับ 
นายพิศาล     ดีพร้อม         หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ขอมอบให้นายพงศธร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้ชี้แจงครับ 
นายพงศธร    โชติมานนท์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในส่วนของจุดติดตั้งกล้อง จับทะเบียนรถไม่ใช่
กล้องจับใบหน้าครับ ในทางเทคนิคคือโปรแกรม โมดูล ลายเส้นเพจ ซึ่งเราไปดูงานที่เทศบาลนครปากเกร็ด ในของ
ปกติเขาจะมีการจับทะเบียนรถสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร โดยในจุดหนึ่งจะมีกล้องทั้งหมด 2 ตัว คือ กล้องมุมกว้าง
แล้วก็ต้องมมุแคบในส่วนนี้เราก็ได้ทำประสานกับทางผู้รับเหมาว่าเราอยากได้โมดูลนี้เอามาใช้เทศบาลก่อน 
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โดยใช้โปรแกรมตัวนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเพราะเป็นโมดูลเสริมเข้ามาในกล้องฟิล์มกล้อง CCTV ที่เราได้ขอ
งบประมาณทั้งหมด 256 ตัวนี้ มันรองรับตัวนี้ได้ สามารถจดทะเบียนรถได้  แต่อ่านแล้วขอลองดูก่อน 8 ตัว ลองใน
ทีน่ี้เราก็ได้ประสานงานนอกงบประมาณ ตอนนี้ทางบริษัทเขาจะเอามาติดให้ มันกเ็ลยไม่ได้ปรากฏในแผนหรือว่า TOR 
ตอนนี้เราก็เลยเอามาลองดู โดยมองว่า จุดที่น่าจะติด ก็คือ สี่มุมเมือง แต่ตอนนี้คือทางบริษัทผู้รับเหมาตอนนี้อยู่ใน
ระหว่างการการติดตั้งโมดูลอยู่ตอนนี้ เพราะว่าเริ่มแรก คือ เราติดตั้งกล้องเดินสายเสร็จแล้วก็สร้างห้องทำห้อง
คอนโทรลและก็เอารูปเก่ามาใช้ระบบใหม่จนกลายเป็น 300 กว่าตัว เสร็จแล้วก็ทำเป็นสตรีมม่ิง 
นายพิศาล     ดีพร้อม         หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมต้องขออภัยที่ไม่ได้ทำเป็นเอกสารในส่วนตรงนี้ 
ในภาพรวม อันนี้เฉพาะจุดที่ว่า 51 กล้อง ที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ จะพูดไปแล้วอาจจะเป็นการเติมเต็มในส่วนที่เคยมี 
ดังนั้น มันอาจจะไม่ได้ดูเหมือนเต็มพ้ืนที่เท่ากับ 371 จุด แต่มันก็กระจายอยู่ทุกเขตการเลือกตั้งทั้ง 4 เขต เพียงแต่ว่า
บางจุดที่อาจจะเป็นจุดเน้นอย่างเช่น เขต 1 ก้านเหลือง หรือแม้แต่เรือนจำกลางมีการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
ให้ได้พิจารณาติดตั้ง เราก็ได้ไปสำรวจบริเวณรอบๆ และแถวทุ่งศรีเมืองรอบๆ สำนักงานเทศบาลฯ จะเป็นสถานที่จอด
รถของถนนคนเดิน ที่จัดอยู่บริเวณแถวนี้   ที่มีผู้ประกอบการ หรือแม้แต่บริเวณห้องน้ำที่อยู่ด้านข้างอาคาร
อารยสถาปัตย์ ก็จะมีคนเข้า – ออก ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ด้านหลังก็
เคยมีประวัติเรื่องของที่มีการขโมยรถ ตอนนั้นเราไม่มีกล้องวงจรปิดบริเวณแถบนี้ทั้งหมด ถ้าคนแถวนี้ไม่มีที่จอดรถเขา
จะมาจอดอยู่ข้างในเทศบาลฯ ซึ่งถือว่าประชาชนทั้งผู้ประกอบการ ทั้งประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าอยู่ที่ถนนคนเดิน 
และคนที่มาทุ่งศรีเมือง ประชาชนที่มาอยู่ที่โต้รุ่งราชบุตรบางส่วนก็เข้ามาใช้ห้องน้ำมาใช้สถานที่จอดรถอยู่ที่นี่ ถ้ากรณี
ของถนนคนเดิน แต่ถ้าเป็นวันปกติเราก็จะปิดในช่วง 18.00น. ที่ท่านไพฑูรย์ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ในส่วนของ
สวนสาธารณะห้วยม่วง ต้องขออภัยในรอบนี้อาจจะไม่อยู่ด้านนอกเท่านั้น เราไปสำรวจเพ่ิมเติมอีก 256 จุด ที่ขอไป
แล้วทางจราจรหน่วยปราบปราม เขาก็มาขอย้ายจุดไปบริเวณถนนชลประทานท่าบ่อ เพราะว่ามีการโจรกรรมรถมาก
เราก็ให้ย้าย เลยไปบอกผู้รับเหมาให้หันกล้องมาทางห้องน้ำกับทางที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ทั้ง 2 ข้าง เพ่ือลดปัญหา      
ตรงนี้ ส่วนในรอบนี้ก็มีอยู่แล้ว ถ้าเป็นข้างในมีอยู่แล้ว ในผังเดิมอาจจะไม่เยอะเพราะว่าพ้ืนที่ของเรากว้าง ตอนนั้นเรา
ติดต้ังช่วงกลางให้เขาแต่เขาไม่เอา ก็ต้องย้ายออกมาให้อยู่ตรงที่ว่ามีรถจอดมีห้องน้ำ  
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กล้องวงจรปิดมันจะช่วยเป็นตาสับปะรดได้มากแค่ไหนมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาหรือไม่ 
นายพิศาล     ดีพร้อม         หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีเจ้าหน้าที่ 24 ชั่วโมงอยู่ประจำในห้อง Center ถ้าเกิดมีเหตุหรือต้องการข้อมูลจะต้องพร้อมที่จะให้ข้อมูลได้
ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถท่ีจะขอข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง  ในส่วนของฐานข้อมูลจะเก็บได้  30 วัน อาจจะเตรียม Flash 
Drive มาบันทึกข้อมูล หรือปริ้นข้อมูลออกมา เราก็จะมีเครื่องปริ้นที่จะให้บริการ  
นายไพฑูรย์    พรหมสอน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เรื่อง CCTV  ขอให้ท่านพิจารณาตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ว่าใครจะมา
ขอดูขอเพ่ือการใดก็ตาม 2 การขอก๊อปปี้ไฟล์หรือโหลดข้อมูลจากระบบบันทึกของเราควรมีการตรวจสอบสแกนให้
ระบบเราปลอดภัยจากการโหลดข้อมูลด้วย 3 ควรมีระบบการบันทึกข้อมูลของผู้ขอข้อมูล การลงลายมือชื่อผู้ขอข้อมูล
ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือสามารถตรวจสอบได้ ขอฝากกระบวนงานไปยังฝ่ายบริหารด้วยความห่วงใยครับ 

 
 



๙๘ 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ไม่มี/เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม  

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน 43,๑๔๐,๖๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

-   สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนตามอำนาจ   
    หนา้ที่ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน 43,๑๔๐,๖๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-   งดออกเสียง  / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

   

 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙  “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 

                          โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล (สำนักการช่าง) 
                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4.9  เรื่อง“ญัตติ” เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เชิญครับ 
นายอัมพล    ทองพุ   ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายการที่ 1 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณบุ่งกาแซวบริเวณต่อเนื่องเขื่อนเดิมความยาว 780 
เมตร รายการที่ 2 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณเหล่ากาชาดความยาว 19๐.50 เมตร สำหรับ
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีจำนวน 2 รายการดังนี้ 
 1. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลวัดสุปัฏนารามวรวิหาร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) 
  2. โครงการพัฒนาพ้ืนที่บุ่งกาแซว-ท่ากกแห่ เฉพาะพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รับผิดชอบ ดังนั้น
เพ่ือให้การดำเนินการรับมอบพ้ืนที่โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลดำเนินการเป็นไปตามระเบียบเทศบาล     
นครอุบลราชธานี จึงขอยื่นญัตติ เพ่ือขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาต่อไป ใน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่อ้างถึงหนังสือจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นรื่องข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุพ.ศ.2560          
ซึ่งหนังสือหารือดังกล่าวมีการหารืออยู่ 3 ประเด็น ประเด็นที่เกี่ยวกับญัตตินี้ก็คือ ประเด็นที่ 1 ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ข้อ 4(3) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงนายกองค์การ 
 
 

 

ที่ประชุม 
           มีมติอนุมัติให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนตามอำนาจหน้ าที่ 
จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน 43,๑๔๐,๖๐๐ บาท 
 



๙๙ 
 

บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุจึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ก็คือนายกเทศมนตรีในส่วนของเทศบาล อย่างไรก็ดี
เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีอุทิศ ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุกรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอำนาจของสภา
ท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่น มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว  สรุปว่า
ถ้ามีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น แต่อำนาจเป็นของนายกเทศมนตรี ฉะนั้น
โครงการที่จะรับหมอบเป็นโครงการที่จะต้องมีการพัฒนาและก็บำรุงรักษาในอนาคต ซึ่งจะมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอนาคตจึงได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ประเด็นมีอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 ก็คือโครงการที่เสนอญัตติในวันนี้  2 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว มีโครงการหนึ่งเป็นโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างได้รับ
หนังสือจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่าน ด้วยสำนักงาน
โยธาและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าได้จัดสรรงบประมาณประจําปี 
2563 เพ่ือดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และโครงการพัฒนาเมือง ซึ่งที่ตั้งโครงการอยู่ในพ้ืนที่ของ
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้ โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลวัดสุปัฏนาราม 
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาพ้ืนที่บุ่งกาแซว-ท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
เพ่ือให้การดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และโครงการพัฒนาเมืองดังกล่าวแล้วเสร็จบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และแผนงานที่วางไว้และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของส่วนราชการอ่ืน  จึงขอให้ท่าน
พิจารณายืนยันเรื่องการส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง และเมื่อโครงการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ 
ยินดีรับมอบโครงการ เพ่ือใช้งานและดูแลบำรุงรักษาต่อไป ซ่ึงเป็นหนังสือจึงมีประเด็นมาว่าอีกโครงการหนึ่งยังไม่แล้ว
เสร็จกำลังดำเนินการ สามารถที่จะรับมอบได้หรือไม่ ที่จริงในการพิจารณาวาระนี้ ก็สามารถที่จะพิจารณาเป็นญัตติ
เดียวหรือแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น ถ้าแยกพิจารณาเป็นรายประเด็นจะต้องมีผู้เสนอและมีผู้รับรองแล้วก็ขอมติ 
ก่อนว่าจะแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น ก็สามารถที่จะกระทำได้ในส่วนรายละเอียดการส่งมอบ อยากจะให้ทางท่าน
โยธาฯ ได้ชี้แจ้งในรายละเอียดตรงนี้และก็การรับมอบจะได้พิจารณาในสภาฯอีกครั้งหนึ่ง  
นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอเรียนอย่างนี้ ว่าในทั้ง 2 โครงการที่แล้วเสร็จ
ก่อน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเรื่องมาเพ่ือให้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี รับมอบ
สิ่งก่อสร้างทั้ง 2 รายการคือ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณบุ่งกาแซว(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความ
ยาว 780 เมตร ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2558 โครงการที่ 2 ก็คือโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล
บริเวณเหล่ากาชาดตรงสะพานเสรีประชาธิปไตย ทั้ง 2 โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์และช่วยป้องกันตลิ่งพัง
หรือป้องกันน้ำท่วมเข้าในตัวเมือง เมื่อโครงการแล้วเสร็จในระเบียบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ต้องส่งมอบให้
ท้องถิ่นรับมอบสิ่งก่อสร้างไปบำรุงรักษา เพราะว่าในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางจะไม่มีงบในการ
บำรุงรักษาที่เป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาเล็กๆน้อยๆ ก็มีตั้งงบก่อสร้างให้ เมื่อจบโครงการก็ต้องส่งมอบให้พ้ืนที่       
ที่เข้าไปในการก่อสร้างเป็นผู้รักษาต่อไป อันนี้คือประเด็นเรื่องการส่งมอบให้ท้องถิ่นดูแลรักษา ถึงแม้ว่าเทศบาลนคร
อุบลราชธานีจะรับมอบไปแล้ว หากเกิดความเสียหายขนาดใหญ่หรืออุทกภัย สามารถของบประมาณผ่านโยธาธิการ 

 



๑๐๐ 
 

และผังเมืองในช่องงานพัฒนาเมือง หรืองานซ่อมแซม งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ ไม่น่าจะมีปัญหาในการที่จะรับมอบ
สิ่งของสิ่งก่อสร้างตัวนี้ไป ส่วนที่ท่านจะไปทำพัฒนากิจกรรมริมตลิ่งแม่น้ำมูลท่านก็จะได้ทำได้โดยตลอดเพ่ิมงานจัดงาน
อะไรได้ตลอดทั้งหมดต่อเนื่องไปในอีก 2 โครงการๆนี้เป็นโครงการที่แจ้งมาเพ่ือให้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี         
เพ่ือส่งมอบพ้ืนที่แล้วก็ยืนยันว่าเมื่อจะดำเนินการแล้วเสร็จ จะจัดการรับมอบสิ่งของสิ่งก่อสร้างทั้ง 2 รายการ ก็เป็น
โครงการที่จะทำต่อเนื่องในบริเวณโครงการได้ เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดสุปัฏนาราม
วรวิหาร โครงการนี้ประมาณก็จะมีจุดเริ่มต้นที่สะพานเสรีประชาธิปไตย ต่อเนื่องเขื่อนเดิมที่ยังไม่เชื่อมกับตลาดสีแดง
ขนาดเล็กอยู่ข้างสะพานจะไปต่อเนื่องกับของวัดสุปัฏนารามเดิมที่มีอยู่แล้ว ตัวนี้คิดว่าน่าจะในบริเวณตรงเส้นนี้ได้
ตลอดโครงการไปถึงไปถึงแม่น้ำมูลน้อย ในโครงการ ที่ 2 เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่บุ่งกาแซว-ท่ากกแห่ จะเป็นการ
ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เพ่ือขยายเป็นถนนมีไฟส่องสว่างมีจุดชมวิวในบริเวณนั้น ตลอดแนวไปถึงปาก
แม่น้ำมูลน้อย ตอนนี้เป็นรายละเอียดที่จะก่อสร้าง นับจากปากแม่น้ำมูลน้อยมาถึงสะพานเสรีประชาธิปไตยน่าจะ
โครงการครอบคลุมทั้งหมด สามารถที่จะเดินทางสัญจรโดยรถขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ำมูล เพ่ือชมทัศนียภาพได้อย่าง
สวยงาม  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ประเด็นคือเราจะพิจารณาเป็นรายโครงการหรือจะรวบยอดเพราะว่ามีทั้งดำเนินการเสร็จแล้ว และยัง
ดำเนินการไม่เสร็จ คือมี 3 โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมอบพื้นที่แล้ว ท่านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นของเราแล้ว
คือจะมอบพัสดุให้ทางเทศบาลฯ  โครงการที่ 2 ขอให้ส่งมอบพ้ืนที่เพ่ือจะสร้าง พอเป็นพัสดุเรียบร้อยให้ทางเทศบาลฯ 
รับปากว่าจะรับมอบซึ่งโครงการที่ 3 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง มี 3 โครงการหรือไม่อย่างไร 
นายภพ     ภูสมปอง      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มี 2 โครงการ คือมีส่วนที่กำลังสร้างแล้วเสร็จใน
ปีพ.ศ. 2564 ส่วนที่ของปีพ.ศ.2564  ยังไม่แล้วเสร็จ ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้ดำเนินการให้ส่งมอบ
พ้ืนทีแ่ต่สามารถแตกออกได้ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ประเด็นที่ 1 เสร็จแล้วรับมอบไหม  ประเด็นที่ 2 รับมอบรับปากว่าจะรับมอบ  ประเด็นที่ 3 มอบพื้นท่ี แต่ว่า
ของต้องเห็นของก่อนเพราะเป็นเรื่องของอนาคตที่จะรับมอบ เราต้องพิจารณาเป็นญัตติเดียวโครงการเดียว ถ้าไม่
พิจาณาก็ตกไป สมัยท่านท่าเฉลิมพลจะพิจารณาเป็นรายโครงการ โครงการไหนที่เห็นชอบก็เห็นชอบ โครงการไหนไม่
เห็นชอบก็ไม่เห็นชอบดังนั้นเราทำได้ไหม คือสามารถแยกได้การเสนอขอให้แยกเป็นรายโครงการ แต่ถ้าไม่มีคนใดเสนอ
จะต้องพิจารณารวมทั้งหมดให้เป็นญัตติเดียว/เชิญทา่นบุญม ี สุปรียชาติ  
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในญัตติที่ 4.9 ผู้นำเสนอคือมาจากจังหวัดฯ
หรือของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

จังหวัดฯทำเรื่องถึงนายกผู้นำเสนอคือตาม 4.9 คือนายกเทศมนตรี เพ่ือให้เห็นให้สภาเห็นชอบก่อนที่นายกฯ
จะอนุมัติตามระเบียบพัสดุปีพ.ศ. 2560  

 
 
 
 



๑๐๑ 
 

นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตามที่ท่านภพ  ภูสมปอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวแล้วก็ได้ชี้แจงหน้านี้ เสร็จแล้ว

กลับยังไม่เสร็จ ข้อดีก็คือ เรารับมอบเพ่ิมภาระได้พ้ืนที่เพ่ิมโครงการ ยอมรับได้แต่ที่ท่านประธานสภาฯว่าจะให้แยก
ประเด็นอย่างไร พ้ืนที่ตรงนี้คือ แล้วเสร็จโครงการเดียวใช่ไหม  โครงการตามที่ได้มา มี 2 โครงการตอนนี้ ในความ
คิดเห็นคือต้องแยกประเด็นพิจารณา ขึ้นอยู่ที่ว่าเมื่อเราได้พ้ืนที่ตรงนี้มาเราจะต้องดำเนินการ บริหารจัดการให้มันเกิด
ประโยชน์ ประเด็นที่สองก็คือยังไม่มีอะไรเลยจะต้องมาคุยกันก่อนว่ารับ 2 ประเด็น พร้อมโครงการตรงนี้ แล้วอีก  2 
โครงการหรือจะโยนให้ทางสภาฯใหม่เป็นผู้พิจารณาต่อไป มีเหตุและมีผลในลักษณะที่เสริม จะต้องหารือหลายๆคน 
เพราะว่าเป็นการรับมอบพ้ืนที่วันนี้ เห็นขอบรับพ้ืนที่ก็จะเป็นสมบัติ ถ้าพ้ืนที่ยังไม่แล้วเสร็จ รับมาจะเป็นภาระหรือ
เปล่า เพราะยังไม่มีงบประมาณตรงนี้ เป็นข้อความคิดเหน็ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต้องเอาให้จบก่อนว่าจะพิจารณาเป็นรายโครงการหรือไม่ จะรวบยอดลงมติทีเดียว คือถ้าไม่มีคนเสนอเป็นราย
โครงการก็จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายโครงการ ไม่งั้นจะโดนเหมือนคราวที่แล้ว ที่พิจารณาเป็นรายโครงการแต่ยังไม่มี
คนเสนอคือถ้ามีคนเสนอมาก็สามารถเป็นรายโครงการได้ เชิญ/ท่านอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ ครับ 
นางอำไพวรรณ    เปรมภิรักษ์     รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ท่านประธานสภาฯที่ เคารพ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม เหตุที่จะต้องมาเอาเข้าสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ให้สภาฯเห็นชอบเดิมเป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่ าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งใน
ข้อ 9(3) ได้บอกชัดเจนว่า ในกรณีที่รับมอบพัสดุที่จะมีผลทำให้ต้องบริหารงบประมาณเพ่ิมหรือต้องดูแลเพ่ิม ให้รับ
ความเห็นชอบจากสภาฯก่อน ทีนี้พอมาเปลี่ยนเป็นใช้พรบ.จัดซื้อจัดจ้างไม่มีการพูดถึง กระทรวงมหาดไทยจึงหารือไป
ที่กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการวินิจฉัยก็แจ้งมาว่าตามที่ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ได้นำเรียนเมื่อสักครู่จะแจ้งมาบอกว่าถ้าในหนังสือหารือ คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่าในกรณีมาตรา 3 ของพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง เขากำหนดเพียงแค่ว่าให้ระเบียบเดิมยกเลิกไป แต่ว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยก็บอกว่า ถ้ายังมีในกรณีอ่ืนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ก็ยังคง
ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่เมื่อรับมาแล้วก็ต้องไปบริหารตามหมวด 9 เรื่องการบริหารพัสดุที่
เกี่ยวข้องกับพัสดุเราจะเห็นชอบได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นพัสดุแล้ว ในกรณี 1 กับ 2 รายการที่เสร็จแล้ว เห็นสิ่งก่อสร้าง
ชัดเจน รับมอบเฉพาะสิ่งก่อสร้าง พ้ืนที่เป็นที่สาธารณะอยู่แล้ว ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ดูแลอยู่แล้ว รับมอบ
เฉพาะสิ่งก่อสร้างก็คือแนวตลิ่งต่างๆ ที่ท่านโยธาฯ ดำเนินการ ถ้าเราจะลงมติไปพร้อมกัน ยังไงเราก็ไม่สามารถรับได้  
ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะยังไม่เกิดสิ่งก่อสร้าง ดังนั้นจึงขอเสนอว่าควร เป็น 2 ประเด็นคือประเด็นที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามญัตติ  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ท่านอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ ขอเสนอรายการพิจารณาออกเป็น 2 ประเด็นคือ ประเด็นที่แล้วเสร็จกับที่
ประเด็นยังไม่แล้วเสร็จ ให้แยกพิจารณา ขอผู้รับรอง 2 ท่าน /มีผู้รับรองถูกต้อง 1.ท่านชัยโรจน์ สินธุพุฒิพงษ์          
2.ท่านบุญมี   สุปรียชาติ  มีท่านใดเสนอเป็นแนวอ่ืนไหม/เชิญท่านภพ  ภูสมปอง สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี   
นายภพ      ภูสมปอง      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีประเด็นเรื่องการส่งมอบพื้นท่ีอีกประเด็นหนึ่ง การส่งมอบเป็นอำนาจของนายกฯใช่ไหมขอสอบถามเพ่ิมเติม 
 



๑๐๒ 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 การส่งมอบเป็นอำนาจของนายกฯ การรับพสัดุซึ่งเป็นอำนาจสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีท่านใดเสนออีกไหม ถ้าไม่มีจะขอมติว่าให้แยกออกเป็น 2 ประเด็น ญัตติเดียวแต่แยกพิจารณาได้เป็น 2 
ประเด็น  ถ้าไม่เสนอแยกประเด็นต้องพิจารณารวมทั้งหมด ทั้ง 2 ประเด็นนี้ ก็ถือว่าแยกพิจารณา ประเด็นที่ 1 
โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ของสำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งจะมอบให้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี   
เป็นวัสดุก่อสร้างเสร็จแล้วคือโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณบุ่งกาแซว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ยาว 780 
เมตรกับโครงการที่ 2 คือโครงการป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลเหล่ากาชาดความยาว 190.50 เมตร มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือสอบถาม / เชิญครับ ถ้าเป็นของเทศบาลฯแล้วสามารถเอาไฟฟ้าส่องสว่างทำเป็นลานจอดรถทำเป็นอะไร
ต่างๆได้ รวมถึงที่จริงของเทศบาลฯเราไปตั้งแผงลอยขายของไปเก็บตังค์ผิดนะ เช่นถนนคนเดินก็ผิด เพราะไม่ใช่ของ
เทศบาลฯ ประเด็นที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 รายการคือทางกรมโยธาธิการแจ้งมาทางเทศบาล      
นครอุบลราชธานี มี 2 อย่างคือส่งมอบพ้ืนที่และเสร็จแล้วให้รับมอบ ซึ่งการส่งมอบพ้ืนที่ไม่มีกฎหมายระบุให้เป็น
อำนาจสภาฯ แต่ว่ารับพัสดุซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณคือหลักง่ายๆของสภาฯ คือมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณ    
ส่งมอบพ้ืนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณไม่ใช่อำนาจของสภาฯ เป็นของฝ่ายบริหาร สภาฯคงพิจารณาเฉพาะเสร็จ
แล้วรับมอบพัสดุ ก็จะมีอยู่ 2 โครงการคือโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัด สุปัฏฯที่ต่อเนื่องเขื่อนเดิม
กับโครงการพัฒนาพ้ืนที่บุ่งกาแซว-ท่ากกแห่ เฉพาะพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รับผิดชอบก็คือหลักเขตเรา
ถึงแม่น้ำมูลน้อยใช่ไหม ปากแม่น้ำมูลน้อยเราจะรับผิดชอบเฉพาะจากบุ่งกาแซวจนถึงปากมูลน้อย  บริเวณปากแม่น้ำ
มูลน้อยไปเป็นของจาระแม ถูกต้องไหม ท่านใดจะอภิปราย / เชิญครับ / เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตอนนี้มีข้อสงสัยอยู่กลัวจะยกมือผิด ขอทบทวนรายละเอียดด้วยครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ประเด็นที่ 1 คือเห็นชอบให้เทศบาลนครอุบลราชธานี  รับมอบโครงการที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ดำเนินการแล้วเสร็จ  ก็คือโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำมูลพ้ืนที่บุ่งกาแซว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ยาว 780 เมตรและ
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณหลังเหล่ากาชาดนั้นแล้วเสร็จเราเห็นชอบ ให้ฝ่ายบริหารเข้าไปอนุมัติต่อ 
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาต ประเด็นที่  2 ที่จะยกมือขอทบทวนความเข้าใจก่อนครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปจะเป็นการพิจาณา ประเด็น ๒ โครงการที่  3 , 4 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอมา 2 เรื่อง เรื่องหนึ่งให้
ส่งมอบพ้ืนที่ซึ่งเราไม่สามารถพิจารณาได้ เป็นหน้าฝ่ายบริหารความรู้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณไม่ผูกพันกับเรา วันนั้น
จะพิจารณาได้เฉพาะในเรื่องของการรับมอบ ซ่ึงขอใหร้ับมอบล่วงหน้าก่อนที่จะแล้วเสร็จได้เป็นโครงการที่ 3 ที่ 4  
นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯเข้าใจว่าจากที่ท่านปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้อ่านหนังสือของ   
โยธาฯ คือ 1. ให้ส่งมอบโครงการในประเด็นที่ 2 กับให้สัญญาว่าทำเสร็จแล้วให้เทศบาลนครอุบลราชธานี รับด้วย    
ซึ่งในความเห็นส่วนตัวว่าสภาฯไม่มีอำนาจที่จะไปสัญญาว่าจะรับ เพราะตอนนี้ยังไม่เสร็จ 
 
 
 



๑๐๓ 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมจะขอมติที่ประชุมสภาให้แยกเป็น ๒ ประเด็นพิจารณา คือ โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จกับโครงการที่ยัง
ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ไม่มี/เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม  

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แยกประเด็นพิจารณาเป็น ๒ ประเด็น คือโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จกับโครงการ
ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้แยกประเด็นพิจารณาเป็น ๒ ประเด็น คือโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จกับ   
    โครงการที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-   งดออกเสียง  / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

   

เชิญ/ท่านอำไพวรรณ ครับ 
นางอำไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ในส่วนที่ไม่เห็นชอบอยากให้ใส่เหตุผลด้วย เพราะว่าไม่ใช่อำนาจที่จะไปสัญญาว่าจะรับเพราะเรื่องของอนาคต 
ไม่สามารถท่ีจะสัญญาได้ว่าจะรับแตต่้องคุยกับท่านโยธาฯ ถ้าไม่สัญญาแล้วท่านจะทำให้ไหม 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญ/ท่านภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นายภพ      ภูสมปอง      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ถึงแม้ว่ายังไม่รับมอบในครั้งนี้ แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ผู้รับจ้างและได้สัญญาแล้วต้องดำเนินการให้
แล้วเสร็จ ถึงได้นำเขา้มาขอท่านนายกฯกับท่านปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือรับมอบต่อไป 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาฯ ในประเด็นที่ ๑ มี ๒ รายการ คือโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ           
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ไม่มี/เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม  

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูล 
    ในโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณบุ่งกา

แซว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว  ๗๘๐ เมตร ๒. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณเหล่า
กาชาดฯ ความยาว ๑๙๐.๕๐ เมตร โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

-   สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูล 
    ในโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล 
    บริเวณบุ่งกาแซว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว  ๗๘๐ เมตร ๒. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล  
    บริเวณเหล่ากาชาดฯ ความยาว ๑๙๐.๕๐ เมตร  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-   งดออกเสียง  / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
  
 

 
 

ที่ประชุม 
          มีมติเห็นชอบให้แยกประเด็นพิจารณาเป็น ๒ ประเด็น คือ โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จกับโครงการ 
ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 



๑๐๔ 

 
ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมสภาฯ ประเด็นที่ ๒  มี ๒ รายการ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/
ไม่มี/เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม  

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูล 
    ในโครงการที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล        
    วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (ต่อเนื่อง เขื่อนเดิม) ๒.โครงการพัฒนาที่บุ่งกาแซว – ท่ากกแห่ (เฉพาะพ้ืนที่ใน 
    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีรับผิดชอบ) โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

     -   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูล 
    ในโครงการที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล        
    วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (ต่อเนื่อง เขื่อนเดิม) ๒.โครงการพัฒนาที่บุ่งกาแซว – ท่ากกแห่ (เฉพาะพ้ืนที่ใน 
     เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีรับผิดชอบ)  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
-   งดออกเสียง  / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

  

นายนเรต       ศรีเมือง      ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
ขอสอบถามครบัเพราะว่าจะมีประเด็นที่ว่าถ้าทางโยธาฯส่งมอบมาตอนสร้างเสร็จแล้ว ก็จะมีสัญญาค้ำประกัน

อีก 2 ปีสามารถรับมอบได้หรือไม่ คือ อยากได้ความรู้ต่อไปเราจะได้ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ท่านโยธาฯตอบได้หรือไม ่
นายภพ    ภูสมปอง       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อันนี้เคยสอบถามไปทางกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อมีการก่อสร้างเสร็จให้ส่งมอบพ้ืนที่ให้ทางท้องถิ่น จะมี
ประเด็นในเรื่องการรับค้ำประกันในส่วนกรมโยธาฯยังรับประกันสัญญาในส่วนนี้ โดยไม่ผลักภาระมาให้ทางเทศบาล               
นครอุบลราชธานี ส่วนการค้ำประกันก็ต้องค้ำประกันให้ครบ 2 ปี  ในส่วนอีกประเด็นอันเนื่องในการขอใช้พื้นที่ในกรม 

 
 
 
 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูลใน 
โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณ 
บุ่งกาแซว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว  ๗๘๐ เมตร ๒. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล 
บริเวณเหล่ากาชาดฯ ความยาว ๑๙๐.๕๐ เมตร 

ที่ประชุม 
           มีมตไิมเ่ห็นชอบในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูล ในโครงการที่ 
ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดสุปัฏนารามวรวิหาร  
(ต่อเนื่อง-เขื่อนเดิม) ๒.โครงการพฒันาพื้นที่บุ่งกาแซว-ท่ากกแห่ (เฉพาะพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ที่รับผิดชอบ ) เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 
  



๑๐๕ 
 
ธนารักษ์ที่ต้องทำควบคู่กันไปในการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ผู้ครอบครอง จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นของเทศบาล         
นครอุบลราชธานี  ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแบบนี้มาทุกเทศบาลฯ ส่วนในกรมเจ้าท่าเป็นการขออนุญาตล่วงล้ำลำน้ำในส่วนนี้ทาง
กรมขออนุญาตให้ซึ่งไม่มีปัญหา 
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ต่อไปเป็นวาระท่ี 5 วาระอ่ืนๆ มีใครมีข้อเสนอแนะไหม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง อ่ืนๆ   
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ /เชิญท่านอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ รองประธานสภาเทศบาล          
นครอุบลราชธานี 
นางอำไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ในส่วนที่ เคยติดตาม เช่น ๑.เรื่องของชื่อโครงการ ควรชัดเจนว่าจะ
ดำเนินการช่วงไหนอย่างไร สืบเนื่องจากในการติดตามประเมินผลจะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ประธานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลในซอยว่างานสำเร็จแล้วแต่ทำไมบางส่วนยังมืดอยู่ แต่จริงๆเป็นเรื่องเข้าใจผิดเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่
เข้าไปในซอยชยางกูร 12.1 ในชื่อโครงการบอกแค่ซอยไม่บอกว่าเฉพาะช่วงไหน เจ้าบ้านมาร้องเรียนกับท่านประธาน 
คณะติดตามท่ีท่านสุเมธเป็นประธานฯ พอมาชี้แจงกันในที่ประชุมคณะติดตามและปรากฏว่าจริงๆโครงการทำแค่ช่วงนี้
ข้างในไปซอยตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้น ชื่อโครงการก็เป็นเรื่องสำคัญจึงอยากเสนอแนะว่าชื่อโครงการเพ่ือเป็นการป้องกัน
ตัวเทศบาลนครอุบลราชธานี และคนที่เกี่ยวข้องเขียนชื่อโครงการให้ชัดเจนว่าทำตรงส่วนไหนอย่างไรโครงการต่อๆไป 
2.เรื่องถนนกับเรื่องท่อระบายน้ำซึ่งเคยคุยกับท่านปลัดอัมพล ทองพุ แล้วคือ เมื่อพัฒนาถนน ถมถนน แต่ท่อระบาย
น้ำไม่ได้สูงขึ้นตามถนนก็จะลงไปหรือบางอันก็ทำท่อระบายน้ำก็จะสูงกว่าถนน แล้วก็จะเป็นอันตรายกับคนที่ขับขี่
ยกตัวอย่างเช่น หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในส่วนของเลนข้างซ้ายจากหอนาฬิกาไปชยางกูรอันนั้นก็อยาก
ให้แก้ไขด้วย เพราะว่าเดี๋ยวเขาตำหนิว่า ทำไมสมาชิกสภาเทศบาลไม่ดูแล ที่จริงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติ 3. เรื่องบุ่งกา
แซว ที่เป็นประเด็นปัญหาที่โชว์อยู่ในคณะติดตามว่ายังไม่สามารถดำเนินการ ได้เป็นเงินงบประมาณ จึงอยากให้มีอยู่
ในรายงานการประชุมเมื่อเราได้ติดตามและพยายามแก้ไขให้แล้วแต่ติดอะไรอย่างไร  ซ่ึงได้คุยหลายรอบแล้วแต่ตอนนี้
ยังไม่ทราบว่าจะสรุปหรือยังว่าเป็นพ้ืนที่ของใคร เป็นถนนของเราอยู่แต่ว่าคงจะหมดวาระไปก่อน 4.ลานขวัญเมืองที่
พยายามผลักดันแต่ว่าติดปัญหาอุปสรรคแบบแปลนยังไม่แล้วเส็จ 5.เรื่องท่อน้ำมัน ที่ไฟฟ้าที่รายงานเมื่อช่วงเช้าด้วย
ความเป็นห่วงอยู่ทั่วพ้ืนที่เทศบาลฯหรือเปล่าไม่ทราบ น่าจะต้องมีการนำเรียนให้จังหวัดได้รับทราบแล้วก็หาวิธีป้องกัน
แก้ไขด้วย หากระเบิดขึ้นมาหรือเป็นอะไรขึ้นมาประชาชนจะเดือดร้อน หรือจะมีวิธีแก้ไขมีแผนการเตรียมการไว้
อย่างไร 6.เรื่องคือเรื่องที่เป็นข่าวได้ถามท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเบื้องต้นแล้ว เรื่องการเรียกคืนเบี้ยยังชีพ
อยากให้สำรวจและไม่ควรมีกรณีอย่างนั้นอีก  ทราบว่ามีบ้างเหมือนกันในเรื่องการเรียกคืนเบี้ยยังชีพของคนที่ไม่มีสิทธิ์
ได้รับ ซึ่งเห็นด้วยกับที่ทนายความหลายท่านออกมาบอกว่าเขาไม่ทราบ ชาวบ้านก็จะไม่ทราบว่ามีสิทธิ์หรือไม่มี ในฝั่ง
ของเจ้าหน้าที่คงต้องตรวจสอบแต่ว่าก็ผิดด้วยระบบถ้ามีข่าวออกไปก็จะผิดด้วย แต่ก็ต้องฝากดูแล แล้วก็มีวิธีการ
อย่างไรที่จะเยียวยาประชาชนในส่วนนี้ด้วยขออนุญาตฝากไว้ 4 - 5 เรื่อง 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่องเบี้ยยังชีพถือว่าเป็นข้าราชการท้องถิ่นบางแห่งก็บอกว่าให้คืนเงินนั่นคือเขาผิด แต่ทนายกำลังจะสู้ในเรื่อง
ของลาภมิควรได้ คนรับไม่ได้ผิดจะคืนให้เฉพาะที่เหลือถ้าไม่เหลือก็ไม่ต้องคืนให้ออกไปทางลาภมิควรได้ ส่วนเรื่อง     



๑๐๖ 
 

ท่อน้ำมันให้ผมไม่แน่ใจบางทีมันเป็นความลับทางทหารจะให้ไปควานหาก็อาจจะไม่ถูก เจอแต่ว่าคุณเกิดเมื่อไหร่ก็
พยายามเงียบไว้หน่อยมันจะเป็นลักษณะนี้  บางทีความลับทางราชการทหารก็ไม่เปิดเผยตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
เชิญท่านบุญม ี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตใช้คำนี้ในวาระท่ีเราจะหมดหน้าที่สมาชิกสภาฯเขต 4 เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ ในเรื่องข่าวที่มาว่าในช่วง
ที่ท่านประธานเปิดแล้วก็ว่าการเลือกตั้งของ อบต.เอาไว้ก่อน เอาของเทศบาลฯไปก่อน มีเหตุมีผลขอถามว่าถ้าสมมุติว่า
เลื่อนการเลือกตั้งในตำแหน่งหน้าที่จะออกมาอย่างไร 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถ้าหากมีการเลื่อนการเลือกตั้ง สภาฯชุดนี้ก็ทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเหมือนเดิม  
และต้องประชุมสมัยสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยเป็นสมัยแรก 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  อันนี้ต้องมีการบันทึกไหมหรือไม่ต้องบันทึกไม่ก็ได้  
นายเกริกชัย       ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในข้อกฎหมายที่ยังไม่ประกาศสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกไปจนกว่า
จะมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล แต่ไม่มีประกาศ
ขึ้นมาก็ทำหน้าทีต่่อไปเรื่อยๆ  
นาวาอากาศบุญมี     สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่องที่ 2 เรื่องในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่มา 2 ปี มันเกิดผลงานที่มากมายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ไม่ได้
เบียดเบียนอะไร เนื้องานหรืออะไรต่างๆก็ได้คุยนอกรอบกับท่านนายกฯ ขอให้ช่วยทำหนังสือผลงานเข้าเล่มเรื่องที่ 3 
ในงานที่วันที่ 25 เราประชุมนอกรอบ แล้วก็ลงพ้ืนที่เป็นงานเริ่มต้นที่ผมต่อสู้มากับท่านปลัดเทศบาลฯ เป็นความ
ต้องการของชุมชนจริงๆแล้วก็ทำได้ วันพิธีเปิดป้ายขอเรียนเชิญในคณะนี้มาด้วยจะไปขัดแย้งหรือไปรกหูรกตาของชุด
เก่าชุดใหม่ยังไงก็ช่วยพิจารณาด้วย ถือว่ามาในนามอะไรดีท่านนายกเลือกท่านวันนี้เลือกได้ถึงวันที่จะมีการเลือกตั้งมา
ในฐานะอะไร จะได้สวมเสื้อวอร์มชุดขาวที่ท่านมอบให้เสื้อชั้นในก็เป็นเสื้อเชิ้ตโปโลสีน้ำเงินที่ 85 ปี อันนี้นั่งอยู่ไม่ได้
เรื่องทั่วไปขอเรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตท่าน ขออภิปรายปิดเล่มในระยะเวลา 2 ปี จากได้ปฏิบัติงานมาช่วง 
2 ปี เพื่อได้ข้อมูลต่างๆ ในงานต่างๆที่เป็นเหตุเป็นผลมาจากสายงานของคณะติดตามประเมินผล มีทีมงานที่กรองมาที่
ไม่มีหลุดเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ในคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนที่มาจากองค์กรในบทบาทตรงนี้มีบทบาทมากที่สุด 
จากที่เข้าไปทำงานปีแรกในแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เสียภาษี ผลออกมาพอใช้ทั้งหมดใน 5 ยุทธศาสตร์ย่อย
จึงทำให้เกิดความตกใจ ในปีที่ 2 ยังพอใช้อีก จึงมาปรึกษาเพ่ือต้องตั้งทฤษฎีใหม่ ครั้งล่าสุดผลออกมา 85-90 
เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้คำว่าตัวเลข 1 2 3 4 5 ถ้าไปถามคนบ้านเราไปทำงานเป็นไงบ้าง พอใจ ไม่พอใจ เสร็จแล้วขึ้นเป็น
ตัวเลขออกมาเป็นเท่าไหร่ ถ้าไม่พอใจอีก ถ้าพอใจเป็นคำพูดก็คือว่าพอใจ จริงใจ แต่ถ้าออกมาเป็นแบบสอบถามจะ
ออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่ 1 ใช่ไหม 1 2 3 4 5 เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องระวังคำพูดกับ Paper มันไม่มันไม่ตรงกัน 
งานอะไรต่างๆที่ออกมาค่อนข้างเท่ ด้วยเหตุด้วยผลทั้งหมดประมาณเหมือนที่เราถูกสอยว่าเราใช้งบประมาณ 1,400 
ล้าน เสร็จแล้ว พอมาทางนี้กับท่านภพ ออกมาแค่ 500 กว่าล้าน แล้วเนื้องานมหาศาลจับต้องได้ต้นปีพ.ศ.2565  
จะเห็นทั้งหมดก็จะลืมพวกเราที่เราทุ่มเทมาในระดับที่เราอยู่เนี่ยระดับ 8 เป็นหัวหน้าส่วน เป็นหัวหน้าแผนกระดับ 9 
สายสะพายมานั่งอยู่มีทั้งหมดตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการ คลัง ช่าง หมอ ฝ่ายปกครองแล้วก็ให้นโยบายว่า 4 + 1 
ได้ให้แล้ว 1. ก็คือฝ่ายบริหาร 2. ค่าราชการประจำทีล่งงานด้วยกัน 3.สมาชิกสภาเทศบาล 4. ผู้นำชุมชน 5. ท่านรอง 
 



๑๐๗ 
 

ผู้ว่าราชการ นั่งในฐานะประธานอยู่แล้วสามารถพูดได้งานที่เราปิดงานสนาม ที่สวนสาธารณะบูรพาเป็นสิ่งที่ชื่นชอบ
ตอนนี้ เราก็เปิดประเด็นไว้ให้นะครับเดี๋ยวก็ให้ท่านอื่นบ้างพูดในความในใจที่เราร่วมงานกันมา 2 ปี  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลหมดแล้วหมดแล้ว/เชิญท่านนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลปฎิบัติ
หน้าที่นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นายอัมพล      ทองพุ       ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ก็ถือว่าน่าจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ถ้าวันที่ 1 มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง ของท่านสมาชิกที่มาจาก
การแต่งตั้ง ที่จริงแล้วเคยทำงานร่วมกับสมาชิกมาหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ สมาชิกอบต.เล็กๆ อย่าง  
อบต.ขี้เหล็กและก็เป็นทำงานร่วมกับท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ คือ อบต.ขามใหญ่ ซึ่งมีสมาชิก
ทั้งหมด 52 คนแล้วก็สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลตำบล ก็คือ เทศบาลตำบลขามใหญ่ และก็ได้มา 
ร่วมงานกับท่านสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของเทศบาลนครอุบลราชธานี และสุดท้ายก็คือได้มาทำงานร่วมกับ
สมาชิกซึ่งมาจากการแต่งตั้ง ซึ่งในการทำงานร่วมกันทุกรูปแบบที่กล่าวมานั้นได้สร้างแนวคิดสร้างประสบการณ์ให้
ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาก็ 24 ปี ซ่ึงคิดว่าในการทำงานกับการเมืองซึ่งในท้องถิ่นนั้นก็จะมีทั้งในส่วนของผู้บริหาร  
ก็คือทีมงานท่านนายก แล้วก็จะมีทั้งในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นฝ่ายที่เห็นชอบและก็ตรวจสอบการทำงาน
ของฝ่ายบริหารแล้วก็ทำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงได้ทำงานก็คิดว่าในการทำงานร่วมกับสมาชิกที่มาจากการ
แต่งตั้ง ก็คือ ท่านสมาชิกในชุดนี้ 2 ปีกว่า งานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่สุดของจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งก็ได้เห็นได้พิสูจน์ว่าได้เปรียบเทียบหลายๆรูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบที่มีการบูรณาการก็คือทั้ง 3 ฝ่าย
ที่ได้กล่าวมาแล้วได้ร่วมมือกันในการแสดงความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนั้น เป็นเป็นรูปแบบที่มีการ
พัฒนา ซึ่งคิดว่าในอนาคต  ถึงแม้สมาชิกจะมาจากการเลือกตั้ง ก็อยากจะเห็นการทำงานในรูปแบบนี้โดยเฉพาะ
สมาชิกท่ีมาจากการแต่งตั้งในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ตั้งแต่ระดับจังหวัดมาถึงหัวหน้า
ส่วนราชการ และอดีตข้าราชการที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งผมคิดว่าในการทำงานร่วมกันนั้น มันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขรับทราบ
ปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย แต่ในส่วนตัวผมแล้วก็พร้อมที่จะทำงานโดยยึดพ่ีน้องประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งผม
คิดว่าในอนาคตก็อยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้   ในการทำงานร่วมกัน 2 ปีที่ผ่านมานั้น  ถ้าหากวันที่ 1 เป็นวันที่มี
การประกาศเลือกตั้งจริงๆ คงไม่มีอะไรมาก  ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งในครั้งนี้ ที่ได้มาช่วยคิดช่วย
เสนอแนะอันไหนที่มันจะผิดระเบียบกฎหมาย  ท่านก็ให้ข้อคิดให้แนวทางปฏิบัติ ซ่ึงคิดว่าพนักงานเจ้าหน้าที่คงจะน้อม
รับแล้วก็จะนำไปปฏิบัติ หากมีสิ่งใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้กระทำไปแล้ว มันไม่เป็นที่ไม่เป็นที่พอใจหรือทำแล้วให้
ท่านสมาชิก ได้เกิดความไม่สบายใจ  ในฐานะตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ต้องขอโทษขออภัย  ผมคิดว่าในอนาคต  
คงจะมีโอกาสได้ร่วมกันทำงานหรือแม้แต่พ้นหน้าที่ไปแล้ว ก็คงเป็นที่ปรึกษาอย่างดีให้กับผมเป็นที่เป็นบุคคลที่ให้ความ
เคารพนับถือ ก็คิดว่าในอนาคตนั้นผมยังมีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับท่าน  ถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องต้องขออภัย 
และขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ในนามของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง  ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกำลัง
จะหมดวาระหน้าที่ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทางท้องถิ่นแล้วก็พยายามให้ความเป็นพ่ีเลี้ยงของทุกคนมีความสุข
ร่วมกัน แล้วงานก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีต่อไปก็คงเป็นการอ่านประกาศประชุม/เชิญท่านเลขา 
นางศิริเพ็ญ    พุทธจักร     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง ปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยวิสามัญ       
สมัยที่หนึ่ง ประจำปีพ.ศ. 2564 ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  



๑๐๘ 
 

สมัยที่๑ ประจำปีพ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 มีกำหนดไม่เกิน 15 วันนั้น  บัดนี้  การประชุม
สภาเทศบาลได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 
2547 รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 36 วงเล็บสอง จึงปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ประจำปีพ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 
 

****** ปิดประชุมเวลา  19.15 น***** 
 
 

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

                                             (นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร) 
                                  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล 
............................................................................................................................. ................ 

 
 
 
 
 

(นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


