
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
สมัยวิสามัญ   สมัยทีส่อง  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓   

วันจันทร์ที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผู้มาประชุม 
     ๑. นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๒.   นางอ าไพวรรณ เปรมภิรักษ์ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๓.    นายชาญณรงค์ ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๔. นายไพฑูรย์ พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
     ๕.     นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๖.   นายไพฑูรย์     บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๗.  นายประสงค์ จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
     ๘.    น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
  ๙.  นายชัยโรจน ์ สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๐.  นายอัมพล ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ลากิจ) 
  
ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
 
๑. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นายชัยยงค์ โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายนเรต ศรีเมือง  ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
๗. นายพนคุน เดชเสน  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 

๘. นายวิชญ์พงษ์ สาลีสิงห์  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
๙.   นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 
๑๐. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๑๑.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๒.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๑๓.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๑๔.   นายสวาท ดวงค า ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

 



๒ 
 

๑๕.   นายประสพ ปรุโปร่ง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
๑๖.   ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล๕ชุมชนบ้านก้านเหลือง 
๑๗.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๘.   นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๑๙.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๒๐.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์ นิติกรช านาญการ 
๒๑.   นางณภัสนันท์ วงศ์ลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๒๒.   นายปัญญา ทองสรรค์ วิศวกรโยธาช านาญการ   
๒๓.   นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกช านาญการ 
๒๔.   นายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 
๒๕.   นายชัยยันต์ จันล่องค า หัวหน้างานเลขานุการสภา 
๒๖.   นางสาวนรินทร คมแม่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
๒๗.   นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 
                                       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  (ถ้ามี) 
-   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   
  ๔.๑  ญัตติ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 

  ๔.๒   ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้  
                                             ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓       
                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
  ๔.๓   ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (ส านักการช่าง) 
 

 



๓ 
 
   ๔.๔  ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน   
                                              ตามอ านาจหน้าที่ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (ส านักการช่าง) 
   ๔.๕  ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน   
                                              ตามอ านาจหน้าที่ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (ส านักการช่าง) 
   ๔.๖  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                              หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                               พ.ศ.๒๕๖๓ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (ส านักการช่าง) 
    ๔.๗  ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
                                               งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
                                               (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (ส านักการช่าง) 
   ๔.๘   ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       ๔.๘.๑ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
                  พ.ศ. ..............  
                                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
      ๔.๘.๒  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 

             พ.ศ. ...............  
                                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 

          ๔.๘.๓  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ    
                                              พ.ศ. .............  
                                              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 

     ๔.๘.๔  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
                                                              หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. .............  
                                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๘.๕  รา่งเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 
                                                              ต่อสุขภาพ พ.ศ. ...............  
                                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๘.๖  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ. ................ 
                                                              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๘.๗  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด 
                                                             น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ......... 
                                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 



๔ 
 
     ๔.๘.๘  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการจ าหน่าย 
                                                             สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............. 
                                                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๘.๙ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสถานที่ 
                                                             จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ............ 
                                                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นายอัมพล     ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 วันนี้มีขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม ทั้งหมด ๙ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมฯ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ 
จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีรองนายกเทศมนตรี เลขาฯและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน            
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ในวันจันทร์ที่  ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล   
นครอุบลราชธานี  มีสมาชิก ลากิจ ๑ ท่าน คือ นายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์  ขอด าเนินการตามระเบียบวาระครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ ครับ 
นายอัมพล     ทองพุ        เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  
ประจ าปี ๒๕๖๓  ด้วยประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีหนังสือร้องขอให้ผู้ว่ าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี พิจารณาเรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีก าหนด ๑๒ วัน  เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติ และ  
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ได้พิจารณาแล้ว เห็นเป็นความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาล จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
 
 



๕ 
 

ญัตติ และร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน        
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ มีก าหนด ๑๕ วัน ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ร้องขอ     
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๖๓  นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและในการบริหารจัดการท าให้เทศบาลนครอุบลราชธานี 
ของเราที่พัฒนาไปในทางท่ีดีขึน้เรื่อยๆ และขอขอบคุณแทนพ่ีน้องประชาชนเทศบาลนครอุบลราชธานี ทุกคนครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
      สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 
                                       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อเป็นระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  
สมัยที่สาม  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.                                        
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญท่านสมาชิกครับ  
 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมครับ /  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒  
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. 
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
- สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒  
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 

 

 
 

ที่ประชุม 
  มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สาม  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    



๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ  (ถ้ามี) 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ วันนี้มีรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มาใหม่ ๑ท่าน และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ ท่าน ให้ฝ่ายบริหารแนะน าชื่อด้วยครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ วันนี้ท่านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไปราชการด่วนจึงมอบกระผมท า
หน้าที่แทน เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  คือ พ.ต.อ.
สามารถ แก้วเนตร และ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คือนายสราวุธ  ฟุ้งสุข  ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯให้ท่าน พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร ได้แนะน าตัวต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
พ.ต.อ.สามารถ   แก้วเนตร    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมพ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร 
กระผมเคยเป็นรองผู้ก ากับอยู่ สภ.เมือง และเป็นผู้ก ากับอยู่อ าเภอนาจะหลวย ก่อนจะเกษียณอายุราชการเป็นรอง
ผู้บังคับการ สภ.เมือง อยู่ 3 ปี ครับ ได้รับความไว้วางใจจากท่านนายกฯให้มารับหน้าที่เป็นรองนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี ก็จะท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์           
จันจ าปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอน าเรียนเรื่องลานขวัญเมืองที่กระผมได้เข้าร่วมประชุมฯ 
อยากจะน าเรียนให้แก่สมาชิกและฝ่ายบริหารทุกท่านได้ทราบ มีประชาชนส่วนหนึ่งให้ความเห็นร่วมกันว่าเราน่าจะ
มีศูนย์รวมของเมืองอุบลฯที่จะเป็นหน้าเป็นตาเป็นปอดที่ท าให้คนอุบลฯได้ภาคภูมิใจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความ
เป็นมาของเมืองหรือประวัติศาสตร์ของเมือง ทางจังหวัดก็อยากให้มีลานขวันเมืองเกิดขึ้น ลานขวัญเมืองอยู่ที่ลาน
ศาลากลางหลังเก่า และได้มีความคิดกันว่าเราจะมีการหาแนวความคิดที่มันตอบโจทย์ร่วมกัน มีทั้งฝ่ายสถาปนิก
อิสระและ ม.อุบลฯ ร่างแนวคิดที่จะก าหนดลานขวัญเมืองให้ตอบโจทย์ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนให้เท่าที่
จะมากได้ และจะได้น าสู่เข้าท่ีประชุมสภาฯอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ท่านสราวุธ  ฟุ้งสุข  เชิญแนะน าตัวครับ 
นายสราวุธ     ฟุ้งสุข      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสราวุธ  ฟุ้งสุข 
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  ประวัติการท างานก็เคยท าบริหารงานส่วนกลางที่บริษัทมอเตอร์
ประเทศไทยมา ๕ ปี และมาเป็นทนายความ ๒๐ ปี เมื่อได้รับโอกาสก็จะท างานให้เต็มที่เพ่ือเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ครับผม 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอ าไพวรรณ   
 



๗ 
 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล          
นครอุบลราชธานี ขออนุญาตต่อเนื่องจากท่านประสงค์ เรื่องลานขวัญเมือง ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ สรุปว่า
ด าเนินการของลานขวัญเมืองไปถึงไหนและติดขัดอะไรหรือไม่  ประเด็นที่ ๒ ก่อนจะไปเรื่องพิจารณา ขอทราบ
รายการการเบิกจ่ายเป็นอย่างไรบ้างเพราะสิ้นปีงบประมาณแล้วค่ะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่องลานขวัญเมือง การออกแบบเป็นเรื่องของคณะกรรมการจังหวัดฯ นายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน มีโยธาธิการและผังเมืองเป็นเลขานุการ การที่จะด าเนินการสนับสนุน
งบประมาณได้ก็ต่อเมื่อ แบบพร้อม สถานที่พร้อม การด าเนินการต้องมีการรับรองแบบให้แล้วเสร็จก่อนและให้  
ธนารักษ์เห็นชอบถึงจะใช้จ่ายงบประมาณได้ แต่ตอนนี้ยังติดที่แบบยังไม่พร้อมที่จะเสนอกรมธนารักษ์ ก็ขอแจ้งให้
ทุกท่านทราบครบั / เชิญท่านประสงค์ 
นายประสงค์   จันจ าปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากที่ประชุมฯ ที่ศาลากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี  ในเรื่องของแบบแปลนยังไม่มีรูปแบบที่ลงตัว คือแบบต้องออกมาก่อนและให้ภาคประชาชน
ได้มีส่วนร่วมว่าเป็นความต้องการหรือความพึงพอใจของภาคประชาชนส่วนใหญ่ด้วย  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 การด าเนินการจะช้าหรือเร็วอยู่ที่คณะกรรมการด าเนินการ / เชิญท่านบุญม ี
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม น.อ.บุญมี  สุปรียชาติ  สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในเรื่องลานขวัญเมือง เป็นเรื่องของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่จะต้องบริหาร
จัดการอย่างไรในเรื่องงบประมาณ เพราะว่าเงินตรงนี้ก็เป็นเงินภาษีของประชาชน ต้องมีการน าท าประชาพิจารณ์
หรือไม่ ตามที่ท่านประธานสภาฯกล่าวมาแล้วว่าทางจังหวัดมีคณะกรรมการ ๒ ส่วน มีภาคบริหารและภาค
ประชาชน ในการบริหารจัดการเรื่องนี้ แต่เมื่อมาถึงเทศบาลนครอุบลราชธานี เราได้มีคณะกรรมการรองรับในการ
ก ากับดูแล เพ่ือให้เรื่องหลุดจากสภาฯ และต่อไปก็เป็นเรื่องของการติดตาม ในส่วนของสภาฯที่อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติก็
เป็นฝ่ายตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นายอัมพล    ทองพุ     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ          
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณฯ ผมขอน าเรียน ผมขอน าเรียนเรื่องการปรับปรุงบริเวณลานขวัญเมือง ทางจังหวัดฯ
ได้ติดตามการด าเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นอย่างไรบ้าง ขอน าเรียนขั้นตอนการด าเนินการดังนี้     
๑.การท าMOU เราก็ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒. คณะกรรมการที่จังหวัดแต่งตั้งดูเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานหน้าที่
ก็คือส ารวจออกแบบในการปรับปรุงลานขวัญเมือง ๓. การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ราชพัสดุ ผมขออ่านหนังสือที่ราชพัสดุ
ตอบกลับมาเทศบาลฯ มีใจความพอสังเขปว่า ตามหนังสือลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เรื่องการขออนุญาตใช้
พ้ืนที่ราชพัสดุปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ เรียนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ส านักงานธนารักษ์อุบลราชธานี 
พิจารณาแล้วเพ่ือให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง จึงไม่ขัดให้ใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว แต่เนื่องจากพ้ืนที่ที่ขอด าเนินการ 



๘ 
 

มีข้อก าหนดไว้ เป็นเขตพ้ืนที่ศูนย์ราชการในเขตระดับอ าเภอ ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวหากมีการ
สร้างสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงใดๆในพ้ืนที่บริเวณนี้ ขอให้เทศบาลฯได้จัดส่ ง แผนผังหรือแบบแปลน
การด าเนินการให้แก่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ได้ตรวจสอบก่อน เพ่ือให้เป็นไปตามก าหนดผังแม่บทศูนย์ราชการระดับ
อ าเภอ ซึ่งตอนนี้ยังขาดความเห็นชอบจากคณะกรรมการทางจังหวัดฯ และธนารักษ์พ้ืนที่ยังไม่เรียบร้อย ดังนั้นใน
ระเบียบวาระที่  ๔.๔ ญัตติ  ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน                                               
ตามอ านาจหน้าที ่ต้องมีการถอนออกไปก่อนครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเรื่องเพ่ือทราบ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นางสมลักษณ์   บุญณพัฒน์   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพดิฉันนางสมลักษณ์  บุญณพัฒน์   ผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน ขอสรุปรายงานเป็นเพาเวอร์พ้อยท์ค่ะ 

 

 
 

 



๙ 
 
 

 
 
 

โครงการค้างจ่ายปีงบประมาณ 2562 (กันเงิน) ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
หมายเหตุ : ยกเลิก 2 โครงการ 
               1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง งบประมาณ 1,816,000 บาท (ไม่มีผู้เสนอราคา) 

             2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ า ซอยอุบล  – ตระการ 13 งบประมารณ  
                      276,000 บาท (ผู้รับจ้างทิ้งงาน) 

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายช่วงมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2563 โครงการที่แล้วเสร็จจ านวนเท่าเดิม 

ล าดบั 

ที ่

หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 

จ  านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

เตรยีมความ 

พรอ้มเบ้ืองตน้ 

จดัท าราคา 

กลาง 

ขออนุมัติ 

โครงการ 

ขั้นตอนทางพัสดุ 
ส่ง

มอบ 
ยกเลิก 

แลว้ 

เสรจ็ 

หมาย

เหตุ 
ขอซ้ือ/ 

ขอจา้ง 

ขาย 

แบบ 

เชิญ 

เสนอราคา 

เชิญท า 

สญัญา 

ท าสญัญา 

แลว้ 

อยู่ระหว่าง 

การก่อสรา้ง 

1 

ส านักการคลงั 2 
800,000 - - - 2 - - - - - - - - 

 

2 
กองสาธารณ 

สุขฯ 

3 2,281,000 - - 1 - 1 - - - - - - 1  

3 
ส านัก

การศึกษา 5 
1,665,000 - 

- - - 
- - - - 1 - - 4 

 

4 ส านักการช่าง 13 30,955,900 - 1 - 1 - - - - 3 - 2 6 

 

รวม 
23 35,701,900 - 1 1 3 

1 - - - 4 - 
2 11 

 

คิดเป็นรอ้ยละ - 4.35 4.35 13.04  4.35 - - - 17.39 - 8.70 

  



๑๐ 
 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๗๐ โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 

เตรยีม

ความพรอ้ม

เบ้ืองตน้ 

จดัท า

ราคา

กลาง 

ขออนุมัติ

โครงการ 

ขั้นตอนทางพัสดุ 

ส่งมอบ

งาน 
ยกเลิก แลว้เสรจ็ 

ครั้งที่ 
จ  านวน

โครงการ 

ขอซ้ือ/

จา้ง 

ขาย

แบบ 

เชิญ

เสนอ

ราคา 

เชิญท า

สญัญา 

ท า

สญัญา

แลว้ 

อยู่

ระหว่าง

การ

ก่อสรา้ง 

1 24 34,577,671 - - - - - - - - 1 1 - 22 

2 27 116,077,000 1 - - 1 - - - - 4 1 2 18 

3 37 52,084,000 - - - 1 1 - 1 - 3 5 - 26 

4 33 11,490,000 - - - 5 - - - - - - - 28 

5 49 96,353,700 1 1 - 16 - - 1 - - - - 30 

6 4 13,550,000 - - - 3 - - - - 1 - - - 

7 2 11,840,000 - - - - - - - - 1 1 - - 

8 26 38,583,800 - 1 - 15 - - 1 - 5 1 3 - 

9 - - - - - - - - - - - - - - 

10 67 22,435,700 67 - - - - - - - - - - - 

11 1 1,057,500 - - - - - - - - 1 - - - 

รวม 270 398,049,371 69 2 - 41 1 - 3 - 16 9 5 124 

คิดเป็นรอ้ยละ 

 

25.56 0.74 - 15.19 0.37 - 1.11 - 5.93 3.33 1.85 45.93 

 



๑๑ 
 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการจา่ยเงินสะสมที่แล้วเสร็จ ปี 2562-2563 เปรียบเทียบตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม 
2562 ถึง 7 สิงหาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 
 

 
 
 

สรุปผลการจัดหาครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 
 

ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 

เตรยีม 

ความ 

พรอ้ม 

เบ้ืองตน้ 

จดัท า

ราคา 

กลาง 

ขออนุมัติ 

โครงการ 

ขั้นตอนทางพัสดุ 
อยู่ 

ระหว่าง 

ด าเนิน 

การ 

ส่งมอบ 

งาน 
ยกเลิก แลว้เสรจ็ 

ครั้งที่ 
จ  านวน 

โครงการ 
ขอซ้ือ/จา้ง 

ขาย 

แบบ 

เชิญเสนอ 

ราคา 

เชิญท า 

สญัญา 

ท าสญัญา 

แลว้ อยู่ระหว่าง 

การก่อสรา้ง 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 

2 4 11,562,000 - - - - - - - - - - - - 4 

3 2 6,630,800 - - - - - - - - - - - - 2 

4 6 38,700,000 - - - - - - - - - - 2 - 4 

5 2 6,624,000 1 - - - - - - - - - - - 1 

6 - - - - - - - - - - - - - - - 

7 - - - - - - - - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - - - - - - - - 

9 16 123,216,000 - - - - - - - - - 15 - - 1 

10 3 167,110 2 1 - - - - - - - - - - - 

11 - - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 33 186,899,910 3 1 - - - - - - - 15 2 - 12 

คิดเป็นรอ้ยละ 

 

9.09 3.03 - - - - - - - 45.45 6.06 - 36.36 

 
ผลการด าเนินการได้  36.36%  / ความก้าวหน้าเท่าเดิม 

 



๑๓ 
 

ผลการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดบั

ท่ี 

หน่วยงาน อนุมตัิ 

(รายการ) 

แลว้เสร็จ 

(รายการ) 

ยงัไม่ไดด้  าเนินการ 

(รายการ) 

1 ส านกัปลดั 264 262 2 

2 ส านกัการคลงั 79 31 48 

3 กองวิชาการและแผนงาน 54 54 - 

4 กองสวสัดิการสงัคม 41 31 10 

5 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 250 237 13 

6 ส านกัการช่าง 112 103 9 

7 ส านกัการศึกษา 1,185 1,181 4 

8 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 5 - 

รวม 1,986 1,900 86 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 95.67 4.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

สรุปผลการจัดหาครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เปรียบเทียบตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562  
ถึง 7 สิงหาคม 2563  ครุภัณฑ์ทั้งหมด 33 รายการ   งบประมาณ 186,899,910 บาท 

 

1

2 2 2 2

3

4

7

9

11 11 11

12 12

0

2

4

6

8

10

12

14

   มิ ย       มิ ย      ก ค      ส ค       ก ย       ต ค       พ ย       ธ ค       ม ค       มี ค      พ ค       พ ค       มิ ย      ส ค    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ได้รับงบประมาณ 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 7 สิงหาคม 2563 

 
 

ล าดบัที่ 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบ 

จ  านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ 

เตรยีม

ความ 

พรอ้ม

เบ้ืองตน้ 

จดัท า 

ราคา 

กลาง 

ขออนุมัติ

โครงการ 

ขั้นตอนทางพัสดุ 

ส่ง

มอบ 
ยกเลิก 

อ่ืนๆ  

(อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ) 

แลว้เสรจ็ ขอซ้ือ/

ขอจา้ง 

พิจารณา 
ผล 

ขาย 
แบบ 

เชิญ 

เสนอราคา 

เชิญท า

สญัญา 

ท าสญัญา

แลว้ 

อยู่

ระหว่าง 

การ

ก่อสรา้ง 

1 งบกลาง 5 97,441,800 - - - - - - - - - - - - 4 1 

2 ส านัก

ปลดัเทศบาล 19 
6,512,000 

7 1 - - - - - - - - - 1 2 8 

3 ส านักการ

คลงั 6 
2,650,000 

- - 1 - - - - - - - - 2 3 - 

4 กองวิชาการ

ฯ 

7 780,000 

- - - - - - - - - - - - 6 1 

5 กอง

สาธารณสุขฯ 

14 7,165,800 

1 - 5 - - - - - - - - 1 3 4 

6 กอง

สวสัดิการ

สงัคม 7 

610,000 
6 - 1 - - - - - - - - - - - 

7 ส านัก

การศึกษา 74 
122,093,400 

10 17 7 - - - 2 - 1 - - 6 6 25 

8 ส านักการ

ช่าง 15 
84,222,300 

1 - 2 - 4 4 - 1 - 1 - - - 2 

9 สถานธนานุ

บาล 1  1 
10,000 

- - - - - - - - - - - 1 - - 

10 สถานธนานุ

บาล 2 1 
10,000 

- - - - - - - - - - - 1 - - 

รวม 149 321,495,300 25 18 16 - 4 4 2 1 1 1 - 12 24 41 

คิดเป็นรอ้ยละ 
16.78 12.08 10.74 - 2.68 2.68 1.34 0.67 0.67 0.67 - 8.06 16.11 27.52 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 7 สิงหาคม 2563 

 

ล าดบั

ที ่

ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ยงัไม่ได้

ด าเนินการ 

จดัท า

ราคา

กลาง 

ขอ

อนุมัติ

โครงการ 

ขั้นตอนทางพัสดุ 

ส่ง

มอบ 
ยกเลิก 

แลว้

เสรจ็ 

อ่ืนๆ 

(อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ) หมาย

เหตุ 
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

จ  านวน

โครงการ 

ขาย

แบบ 

เชิญ

เสนอ

ราคา 

พิจารณา

ผล 

เชิญท า

สญัญา 

ท าสญัญา

แลว้/อยู่

ระหว่างการ

ก่อสรา้ง 

1 
ส านักการศึกษา 2 9,187,400 - - - - - - - 1 - - 1 -   

รวม - - - - - - - 1 - - 1 -   

คิดเป็นรอ้ยละ 

- - - - - - - 50 - - 50 -   

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 
ผลการด าเนินการ = 27.52% 

 

 
 

นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพ  ประเภทแรกการ “กันเงิน” ขออนุญาตเรียนถามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 59 ก าหนดว่า “ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก       
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”ในส่วน
ของอยู่ขั้นตอนทางพัสดุ ๖ โครงการ ต้องการต้องการให้ชี้แจงว่าด าเนินการถึงขั้นตอนไหนทางพัสดุ และ ๒ 
โครงการที่ขอขยายเวลา  
นางสมลักษณ์   บุญณพัฒน์   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 รายละเอียดขอชี้แจงในระเบียบวาระท่ีของญัตตินั้นๆค่ะ 
นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญเจ้าหน้าที่พัสดุ 
นางเสาวลักษณ์   กันธิยา       นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันเสาวลักษณ์  กันธิยา  นักวิชาการพัสดุ
ช านาญการ  ขอรายงานการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ – ๘ โครงการที่อยู่ในขั้นตอนของพัสดุจ านวน 
๗๐ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ตอนนี้ ๔๒ โครงการ ท าสัญญาไปแล้วและพ้นระยะอุทธรณ์ไปแล้ว
จ านวน ๒๒ โครงการ อีก ๒๒ โครงการที่จะพ้นอุทธรณ์ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ประมาณ ๕ โครงการ โครงการที่ 



๑๘ 
 
อุทธรณ์คือโครงการส่วนบูรพานอก และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนสาธารณะห้วยม่วง ลู่วิ่งมี ๓ โครงการ คือสวนสาธารณะห้วยม่วงอยู่ระหว่างเชิญท าสัญญา  
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองอยู่ระหว่างท าสัญญา และสวนสาธารณะหนองบัว 
นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์  
นายประสงค์      จันจ าปา      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จากที่ ผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน ได้ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และทางพัสดุได้ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการของพัสดุ เมื่อท่านได้รับ
อนุมัติงบประมาณไปบริหารโครงการที่ได้ขอต่อสภาฯไปแล้ว รู้สึกไม่สบายใจเพราะคิดว่าเราสามารถควบคุม
ระยะเวลาด าเนินการได้ถ้าเราบริหารจัดการอย่างมืออาชีพจริงๆ ถ้าเราเอาเดทไลน์เป็นตัวก าหนด อยากจะฝากไป
ยังฝ่ายบริหารว่าถือว่าเป็นบทเรียนว่าต่อไปพวกเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เราจะต้องบริหารจัดการโครงการ
ได้ดีกว่านี้ ผมเป็นตัวแทนภาคประชาชน ถือว่าเรายอมไม่ได้ถ้าบริหารงานแบบนี้ ครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี       สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม น.อ.บุญมี  สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
ขอสอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุ เรื่องโครงการสวนสาธารณะบูรพาว่าติดขัดอะไรถึงไม่ด าเนินการครับ 
นางเสาวลักษณ์   กันธิยา      นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
 โครงการสวนสาธารณะบูรพานอก ทางพัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ผู้รับจ้างแล้วคือประกาศผล
ผู้ชนะแล้ว มีการอุทธรณ์เข้ามาจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการที่มี
การอุทธรณ์เข้ามา ถ้าคณะกรรมการไม่เห็นด้วยก็จะส่งเรื่องอุทธรณ์ไปให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ
กรมบัญชีกลาง ในการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเราก่อหนี้ไม่ทันโครงการนี้ก็จะตกไปค่ะ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่องของการใช้จ่ายเงินหรือเรื่องของงบเงินสะสม น่าจะมีการรายงานให้เป็นเรื่องราวโดยเฉพาะในส่วน
ของรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน จะก่อหนี้ให้ทันก่อนปีงบประมาณถัดไป น่าจะมีการรายงานให้ทราบ
บ้างว่ามีการติดขัดอย่างไร แต่ไม่มีในวาระเลย เพราะถ้ามีการอุทธรณ์การด าเนินการอย่างไรก็ไม่ทันโครงการก็จะ
ตกไป จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องท าเป็นเอกสารและรายงานต่อสภาฯว่ามีการติดขัดอะไรบ้าง  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี      สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตามที่ท่านอ าไพวรรณ กล่าวมาถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด นายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี  ได้ขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส าหรับปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๖๒  ที่ท่านบอกว่าสามารถกันเงินต่อได้อีก ๑ ปี โดยมีระเบียบรองรับ ในเรื่องโครงการสวนสาธารณะบูรพา
นอกเป็นเรื่องส าคัญที่ท่านก าลังต่อสู้กับภาคประชาชน งบ ๑๘ ล้าน และผ่านการเห็นชอบในสภาฯแห่งนี้ ในกรณีที่
ท่านบอกว่ารอการอุทธรณ์ ตามที่ท่านได้รายงานดังกล่าวผมคิดว่าน่าจะด าเนินการไม่ทันปีงบประมาณและน่าจะ
ตกไป ฝากเรื่องนี้ให้น าไปพิจารณาและบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ขอบคุณครับ 



๑๙ 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 
นายอัมพล    ทองพุ      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอัมพล  ทองพุ          
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ขออนุญาตกราบเรียนงบที่ ใช้ ในเงินสะสมที่ เคยขออนุมัติต่อสภาฯแห่ง                
ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จะต้องท าสัญญาให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป ก็คือในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ถ้าไม่แล้วเสร็จก็ถือว่างบประมาณนั้นตกไป เป็นเงินสะสมเหมือนเดิมของเทศบาลฯ ส่วนใหญ่จะไปมีปัญหาตรง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งบางอย่างเราก็สามารถควบคุมได้ แต่ถ้าในกรณีตกไปเป็นสะสม เราก็สามารถยื่นเสนอ
เข้ามาใหม่ ขออนุมัติต่อสภาฯได้ ถ้าเป็นงบจ่ายขาดเงินสะสม ขอเรียนให้ทราบครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝากกองวิชาการและแผนงานให้ท าเป็นเอกสารรายงานต่อสภาฯเพ่ือทราบด้วย  ทั้งในเรื่องเอกสาร       
และเรื่องการชี้แจง เพ่ือให้เข้าใจง่าย / เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี      สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา     
จากข้อญัตติ ๔.๑ – ๔.๗ ขอให้ทางฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงเกี่ยวกับการน าญัตติทั้งหมดที่ 
เกี่ยวกับการเงินเข้ามาให้สภาฯแห่งนี้พิจารณาเห็นชอบ ครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายอัมพล      ทองพุ        ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล  ทองพุ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา ก็จะมีทั้งหมด ๗ เรื่อง ที่เกี่ยวกับเงินในระเบียบวาระ
ที่ ๔.๑ ญัตติ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถ้าดูในเอกสารที่จากให้ท่านสมาชิกทุกท่านจะมีอยู่ ๒ 
โครงการ   
 ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ ามูลชุมชนบุ่งกาแซว)  เทศบาล   
นครอุบลราชธานีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้จัดท าราคากลางคลาดเคลื่อน ท า
ให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและเทศบาลจะด าเนินการ
ปรับราคากลางใหม่เพ่ือให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบฯ   
 ๒. โครงการปรับปรุงประติมากรรมต้นเทียนภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว แต่ไม่สามารถ
หาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคาฯ จึงได้ยกเลิกประกาศประกวดราคา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก และหากไม่มีผู้มาเสนอราคาก็จะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                    
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อไป   

 



๒๐ 
 

ในส่วนญัตติที่ ๔.๒ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ ก่อหนี้ผูกพันในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในส่วนของหลักการกล่าวไว้ว่าหลักการ         
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 59 ก าหนด
ว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา  
หนึ่งปี” 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ “ญัตต”ิ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามที่สภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน งบประมาณ 3,500,000. -บาท(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
แต่เนื่องจากส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี  ได้เข้าตรวจงบประจ าปีของเทศบาลนครอุบลราชธานี   
และได้ทักท้วง  เรื่องการรายละเอียดรายการก่อสร้างไม่ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น  เพ่ือให้การก่อสร้าง
ด าเนินการได้ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงจ าเป็นต้องขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาด       
ท่าวังหิน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน  
งบประมาณ 3,500,000.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 
หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
  

เหตุผล 
 เพ่ือให้การก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน งบประมาณ3,500,000. -บาท  
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี  
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ในรายละเอียดก็จะชี้แจงในระเบียบ
วาระอีกครั้งหนึ่งครับ 
ในระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือด าเนินโครงการ
ปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ าถนนชยางกูร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ห้วยม่วง  เป็นเงินจ านวน 28,200,000.-บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน) เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณถนนชยางกรู   ซึ่งปัจจุบัน  เทศบาลนครอุบลราชธานี   มียอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้
คงเหลือ  ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จ านวน 164,710,913.07 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าร้อยสิบสามบาทเจ็ดสตางค์)         
 



๒๑ 
 

 ดังนั้น   เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ   เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้
จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม รวมทั้งสิ้น 1 รายการ  งบประมาณ 28,200,000.-บาท         
(ยี่สิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน)  เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
             เหตุผล 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ  ที่เกี่ยวข้องและเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอ านาจหน้าที่  เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงได้จัดท าโครงการ
ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณถนนชยางกูร จ านวน 1 โครงการ งบประมาณจ านวน 
28,200,000.-บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน) ในรายละเอียดจะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 

ในระเบียบวาระที่ ๔.๖ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และได้มีการบริหารการ
เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีจ ากัดไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ครอบคลุมภารกิจตามอ านาจหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากรายการที่ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นและมีเงินเหลือจ่ายมาใช้จ่ายในรายการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ จ านวน ๒ รายการ     
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) 
ในระเบียบวาระที่  ๔.๗ เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนรายละเอียดจะขอชี้แจงใน
ระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่งครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี      สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ให้ท่านเลขาฯในฐานะท่านเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงระเบียบ
วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา ในข้อ๔.๑ – ข้อ๔.๗ จะได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสภาฯ สท.สรรหาชุดนี้เข้า
มาช่วยในการบริหารไม่ได้เข้ามาเรื่องการเมือง งบประมาณที่ท่านน าเข้ามาขอกันเงินงบประมาณทั้งหมดนี้ ได้อยู่ใน
การอนุมัติเห็นชอบของสภาฯแห่งนี้หรือไม่ ให้ท่านชี้แจงในระเบียบวาระของญัตติฯนั้นด้วยครับ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
  ๔.๑  ญัตติ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
     กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)     
       (กองวิชาการและแผนงาน) 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเพ่ือพิจารณา ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เชิญฝ่าย
บริหารครับ 



๒๒ 
 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ให้กันเงินโครงการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2562 จ านวน ๒ โครงการ คือ 
  ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ ามูลชุมชนบุ่งกาแซว) งบประมาณ 
๔,๒๔๑,๕๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๒. โครงการปรับปรุงประติมากรรมต้นเทียนภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองงบประมาณ ๑,๖๕๗,๕๐๐ บาท  
  โดยทั้ง 2 โครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานีไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและ เบิกจ่ายเงินได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจาก 
  ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ ามูลชุมชนบุ่งกาแซว)  เทศบาล
นครอุบลราชธานีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้จัดท าราคากลางคลาดเคลื่อน   
ท าให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและเทศบาล ฯ            
จะด าเนินการปรับราคากลางใหม่เพ่ือให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบฯ   
  ๒ โครงการปรับปรุงประติมากรรมต้นเทียนภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว แต่ไม่
สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคาฯ จึงได้ยกเลิกประกาศประกวดราคา ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก และหากไม่มีผู้มาเสนอราคาก็จะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงต่อไป   

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 59 วรรคสอง 
ก าหนดว่า “กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น” 

เหตุผล 
 เพ่ือเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้ด าเนินการบริหารงานของเทศบาล ตามโครงการ  พัฒนาต่างๆ        
เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสามารถพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒  ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
นายเกริกชัย         ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญท่านอ าไพวรรณ 
 
 



๒๓ 
 

นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตสอบถามในส่วนของเหตุผลความจ าเป็นเพ่ิมเติมเพราะตามที่       
ท่านผู้บริหารชี้แจงเป็นเรื่องของปลายทาง คืองบประมาณนี้มันเป็นงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งในระเบียบการใช้
จ่ายเงินของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเก็บรักษาการใช้จ่ายเงิน บอกไว้ก่อนข้อ ๕๙ ว่างบประมาณปีไหนให้ใช้จ่าย
ให้แล้วเสร็จภายในปีนั้น เว้นแต่ว่าไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายได้ทันก็ให้ขยายได้ ๑ ปี และต่ออีก ๑ ปี แต่นั่นเป็น
ปลายทางแล้ว เหตุผลความจ าเป็นที่ก่อหนี้ไม่ทัน อันนี้เป็นปลายทางว่าจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ปรากฏว่าราคากลางสูงเกิน
จริง กับอีกอันหนึ่งก็คือจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างจริงๆควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ แล้ว แต่ว่าพอมาปี ๒๕๖๓ ยังใช้เหตุผลนี้อีกคือมันดูจะช้าเกินไป เพราะฉะนั้นอยากได้เหตุผลที่มันจ าเป็นอย่าง
ยิ่งยวดที่เราจะสามารถขยายเวลาให้ได้ กราบขอบพระคุณค่ะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านยอดยุทธครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาเพ่ือให้ได้รายละเอียดครบถ้วน กระผมขอมอบให้ท่านผู้อ านวยการส านักการช่าง
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายนเรต   ศรีเมือง   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายนเรต  ศรีเมือง  
ผู้อ านวยการส านักการช่าง ในโครงการแรกที่เป็นการก่อสร้างถนน คสล. และท่อลอดเหลี่ยม ช่วงถนนเลียบ      
แม่น้ ามูล ชุมชนบุ่งกาแซว งบประมาณสี่ล้านกว่าบาท งบตัวนี้เราตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ช่วงปลายปี ๒๕๖๒ ส่วนที ่   
เราท าราคากลางนั้น ก็คือหมายความว่าเวลาเราเข้าระบบคีย์ราคาต่อตารางเมตร เราท าสูงเกินกว่าราคาที่ก าหนดไว้     
เราก็เลยมายกเลิกในระบบ EGP ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยกเลิกนั้น เราก็จะหาเหตุไม่ได้เพราะว่าราคามันสูง สาเหตุที่มา   
กันเงินก็เป็นสาเหตุนี้  ส่วนโครงการที่ ๒ เป็นโครงการของปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่สมาชิกสภาชุดที่แล้วได้ปรับลดงบประมาณ 
เราก็ได้ประกาศ หาผู้รับจ้างไปแล้วแต่ไม่มีผู้ รับจ้างมายื่น ทีนี้ เราก็จะท าเป็นคัดเลือกเฉพาะเจาะจงต่อไป               
กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สปุรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ การที่จะน าโครงการเข้ากันเงินข้ามปี ญัตติที่น าเข้ามาให้พิจารณาในวันนี้ได้มี
การเห็นชอบของสภาฯแห่งนี้ไปแล้วนั้น ญัตติทั้งหมดเป็นเรื่องที่ล าบากใจของสภาฯแห่งนี้มาก ขออนุญาตพักการ
ประชุมฯ ครับเพ่ือปรึกษาหารือนอกรอบของสมาชิกก่อนครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ ครับ 



๒๔ 
 
นายไพฑูรย์    พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายไพฑูรย์  พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           
จากข้อห่วงใยของท่านสมาชิกหลายๆท่าน กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ตามที่ท่าน
ผู้อ านวยการส านักการช่าง และผู้อ านวยการกองวิชาการได้ชี้แจง ฝ่ายพัสดุของเทศบาลฯ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ อยากจะให้
สิ่งที่ท่านชี้แจงต่อสภาฯปรากฏในรายงานการประชุมฯ เป็นเอกสารหลักฐานที่สามารถใช้อ้างอิงได้ ประการแรกใน
รายงานผลการด าเนินโครงการ ผมอยากจะให้เป็นเอกสารอ้างอิงในการประชุมสภาฯครั้งนี้ ขอให้ท่านระบุในรายงานการ
ประชุมสภาฯด้วยว่าเป็นเอกสารประกอบการชี้แจงในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ประการต่อมาคือที่ท่านรองประธานสภาฯได้ตั้งสังเกตเอาไว้ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง     
สิ่งที่ท่านอาจจะเคยพูดกันมาแล้วในสภาฯหลายครั้งและหลายโอกาส เช่น ยกเลิก ๓ โครงการ และควรระบุในครั้งนี้ 
ด้วยว่าเพราะเหตุใด อยู่ในขั้นตอนทางพัสดุ ๖ โครงการ คือขั้นตอนใดในการด าเนินการทางพัสดุ และขอขยาย ๒ 
โครงการ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านก็เรียนในที่ประชุมสภาฯแล้วว่ามีเหตุผลความจ าเป็นอย่างไร จึงขอขยายเวลาและ
ท่านชี้แจงต่อสภาฯเมื่อสักครู่นี้ สิ่งที่ท่านควรจะสรุปให้สภาฯทราบว่าจ าเป็นอย่างไร เงินที่สภาฯแห่งนี้อนุมัติทั้ง ๒ 
โครงการนี้ เริ่มนับ ๑ ตั้งแต่เมื่อไหร่ กระบวนการทางพัสดุได้มีกรอบระยะเวลาด าเนินการอย่างไรบ้าง และให้ชี้ให้เห็นว่า
ท่านด าเนินการเต็มที่แล้วไม่ทัน ให้ระบุไปว่าทั้ง ๒ โครงการนี้ สภาฯอนุมัติไปเมื่อไหร่และฝ่ายบริหารมีกรอบระยะเวลา
ด าเนินการทางพัสดุอย่างไรให้ปรากฏในรายงานการประชุมสภาฯ อยากจะเรียนต่อประธานสภาฯฝากไปยังฝ่ายบริหาร
เพ่ือให้รายงานการประชุมสภาฯที่จะใช้อ้างอิงต่อไปในภายภาคหน้าไม่ให้สมาชิกสภาฯที่มาจากการแต่งตั้งท าหน้าที่แล้ว
พ้นสภาพไปก็สามารถบอกต่อพ่ีน้องประชาชนที่หวังพ่ึงพวกเราที่ท าหน้าที่อยู่ ณ ตอนนี้ได้ว่าโครงการเหล่านี้ท าได้หรือ
ไม่ได้เพราะเหตุใด สภาฯแห่งนี้ไม่ใช่เข้ามายกมืออย่างเดียว แต่ท าอย่างไรก็ได้ให้ตอบสนองความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชน ขณะที่เราอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ ด้วยครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอพักการประชุมฯ ขณะนี้เวลา ๑๐.๕๕ น.  ให้พักการประชุม ๑๐ นาที  เชิญเข้าที่ประชุมเวลา ๑๑.๐๕ ครับ 

 
*****พักการประชุม******* 

เริ่มประชุมฯ เวลา ๑๑.๐๕ น. 
นายอัมพล    ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผมขอน าเรียนเกี่ยวกับญัตติ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้ง ๒ โครงการ 
ซึ่งทั้ง ๒ โครงการนั้นได้เคยขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ ในการเบิกตัดปีมาแล้วครั้งหนึ่ง ในส่วนของความจ าเป็น
โครงการทั้ง ๒ โครงการนั้นเป็นโครงการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะโครงการที่ ๑ โครงการ
ท่อลอดเหลี่ยมนั้นจะเป็นการวางระบบระบายน้ าโซนบุ่งกาแซว ถ้าหากโครงการนี้ไม่ได้ด าเนินการ ก็จะเกิดปัญหา
น้ าท่วมขัง และประเด็นที่ว่าท าไมปล่อยระยะเวลาให้ยาวนานมาถึงตรงนี้ ต้องขอน าเรียนนะครับว่าในงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาทั้งปี ๒๕๖๒ ด้วยเราได้มีการขอจ่ายขาดเงินสะสมจ านวนเกือบ ๖๐๐ ล้านบาท และมี
โครงการหลายร้อยโครงการ ที่จะต้องด าเนินการร่วมกัน โดยเฉพาะในส่วนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือส านัก
การช่าง เรามีบุคลากรอย่างจ ากัด และเราจะต้องเร่งในเรื่องของจ่ายขาดเงินสะสมด้วย ทั้งงบประมาณประจ าปี
ด้วย ก็อาจจะท าให้การด าเนินการบางโครงการอาจจะไม่เสร็จเรียบร้อย เพราะถ้าเราจะมีการเพิ่มบุคลากรเข้ามาใน
ส่วนนี้ก็สามารถที่จะเพ่ิมได้ แต่โดยวิธีการปฏิบัติแล้ว ถ้าเราเพิ่มเข้ามาแล้วเวลาเงินสะสมหมดไปแล้วมาด าเนินการ 



๒๕ 
 
เฉพาะงบปกติบุคลากรที่เพ่ิมเข้ามาก็จะเป็นภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลเอง ฉะนั้น
โครงการมีทั้งปกติ งบประจ าปีและจ่ายขาดเงินสะสมนั้น เราก็พยายามบริหารจัดการบุคลากรที่เรามีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บางโครงการก็มีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง อย่างเช่นโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ท่อลอดเหลี่ยม เกิดจากข้อผิดพลาดจากข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อน โครงการที่ ๒ นั้น คือปรับปรุงประติมากรรม   
ต้นเทียน เนื่องจากโดนตัดงบประมาณตั้งแต่เสนออนุมัติงบประมาณแล้ว ท าให้งบประมาณไม่เป็นไปตามราคาตาม
มาตรฐานของทางช่าง ท าให้ไม่มีผู้ยื่นราคา แต่ถึงอย่างไรก็ตามโครงการทั้งสองโครงการนี้ ก็ยังมีความจ าเป็นอยู่ 
ฉะนั้นถ้าไม่ด าเนินการพ่ีน้องประชาชนก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการต่อ โดยขั้นตอนของกฎหมายก็คือขอเสนอต่อสภาแห่งนี้เพ่ือให้เห็นถึงความจ าเป็น และพิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติต่อไป ผมขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญท่านยอดยุทธครับ 
นายยอดยุทธ  เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมถึงเหตุผล            
ความจ าเป็น เรื่องความเป็นมา โดยที่สภาพภูมิประเทศของริมแม่น้ ามูลนี้ น้ าเซาะตลิ่งเยอะ และทุกๆปีจะมีการ
ก่อสร้างและมามีการซ่อมมาเกือบครึ่งถนนบริเวณถนนริมแม่น้ ามูลแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บุ่งกาแซวค่อนข้างที่จะ
มีมลภาวะเรื่องน้ าเน่า น้ าเสีย ซึ่งโครงการนี้มีความจ าเป็นเรื่องการท าท่อระบายน้ าจากบุ่งกาแซวที่ไหลมาจาก
แม่น้ ามูล โดยเฉพาะระดับน้ าที่ท่วมตอนหน้าฝนน้ าได้กัดเซาะตลิ่งพังทลาย ส่วนหน้าแล้งน้ าในบุ่งกาแซวก็จะส่ง
กลิ่นเหม็น ถ้าไม่มีการระบายท่อหมุนเวียนของน้ าอย่างเป็นระบบทั้งทางริมแม่น้ ามูลและทางบุ่งกาแซวให้เป็นน้ าที่
สะอาดมากขึ้น ประชาชนทางริมแม่น้ ามูลไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ บริเวณริมถนนหรือชีวิตความเป็นอยู่ก็จะ
ล าบาก จากเหตุผลความจ าเป็นจากทางท่านเลขานุการได้ชี้แจงแล้ว เราไม่อยากให้แก้ตัวว่าสิ่งที่ท ามันเกิด       
ความล่าช้า ผิดพลาดทางเทคนิคต่างๆ และขอชื่นชมจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๒๗๑ โครงการ จ านวนเงิน ๕๐๐ กว่า
ล้านบาทเพราะถือว่าพวกท่านท าอย่างเต็มที่แล้วทั้งก าชับ ข้าราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ส านักงานการช่าง ฝ่ายบริหารรวมทั้งกองฝ่ายต่างๆทุกๆวันอังคารที่ ได้ติดตามและเร่งรัดงานรวมทั้ง        
สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง แต่ได้มาเพียงเท่านี้ และข้อมูลต่างๆที่ประชาชนได้ให้ความร่วมมือให้เกิดผลส าเร็จลุล่วงมา
ด้วยดีตลอดครับ 
นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายมีอีกไหมครับ เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์      รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ต้องขอบคุณไปยังฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า     
๑.ถ้าอนุมัติให้ขยายการเบิกจ่ายไปอีก ๑ ปีค าถามคือมันได้แค่ปีเดียวเป็นปีสุดท้ายถามว่าหน่วยด าเนินการจะ
ด าเนินการเสร็จไหมคะเพราะถ้าไม่เสร็จมันจะกลายเป็นภาระของเทศบาลฯเองที่จะต้องหาเงินอ่ืนมาจ่าย ทั้งที่เรา
ก่อหนี้ไปแล้ว 
นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญฝ่ายบริหารครับ 
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นายยอดยุทธ      เดชรุ่งเรือง        รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณในความห่วงใยของทางสภาฯ ทางฝ่ายบริหารก็ตั้งใจจะท าให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี ๒๕๖๔ นี้ 

ส่วนต้นเทียนขออนุญาตเล่าถึงว่าเราได้สร้างมา ๒๐ กว่าปีแล้วไม่มีได้มีการบูรณะ มีแต่ทาสี ซึ่งมันก็ได้เสื่อมโทรมไป
ตามอายุขัย ถ้าไม่มีการปรับปรุงหรือพัฒนา เราก็จะมีต้นเทียนที่เก่า ๆ ที่ไม่สง่างามกับบ้านกับเมือง ด้วยกลไกของ
เจ้าหน้าที่จะพยายามกระตุ้นการท างานให้กระตือรือร้นให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไปครับ 
นายเกริกชัย       ผ่องแผ้ว          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรยีชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯครับ ก็คงจะต่อเนื่องจากท่านคลังจังหวัดถึงข้อห่วงใยก็จะเห็นตรงกัน ค าถามคือ
สมมุติถ้าเป็นมติเห็นชอบกับฝ่ายนิติบัญญัติว่า ตรงนี้จะสามารถจะขยายไปได้แต่อยากทราบว่ากระบวนการขั้นตอน 
ด าเนินการต่อไปนี้ก็ยืนยันว่าขั้นตอนจะจบไปตามลักษณะนี้หรือไม่เพราะว่าผมอยู่ในฐานะท่านคลังจังหวัดด้วย 
แล้วก็ท่านชัยโรจน์อยู่ในกระบวนการ คือพูดง่ายๆ คือโดยมีท่านสุเนตรเป็นประธาน และผอ.ช่าง เป็นเลขาก็อยาก
ให้ติดตามว่าจะจบอย่างไร เพราะตอนนี้ ๔.๑ ถึง ๔.๗ มันเป็นไฮไลท์เป็นกรณีพิเศษจริงๆ จึงอยากจะให้ถูกก าหนด
อยู่ในไทม์ไลน์ เพราะถ้าผ่านมติ ๔.๑ ถึง ๔.๗ ไปได้ จึงอยากให้ท าไทม์ไลน์เปเปอร์เป็นแผนอีกชุดหนึ่ง จากที่จะต้อง
ออกมาเป็นแผ่นมติในปี ๒๕๖๔ แผนพัฒนา แผนพัฒนาตรงนี้ในงบพิเศษ และอนุญาตเรียนฝ่ายวิชาการและแผน
ขอน าเข้าในไฟล์ติดตามด้วยเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน เพราะคราวที่แล้วมีตัวแทนของท่านนายกเข้าไปด้วยคือท่าน
เลขานุการท่านใหม่ เพราะจะได้ช่วยเป็นปากเป็นเสียงในการดูแลไม่อย่างนั้นก็จะหลุดตลอดและเราจะมาแก้ปัญหา
ในส่วนปลายนี้มันก็จะอันตราย ก็อึดอัดนะครับ จึงอยากจะให้เงินที่ได้มาก็จะให้ออกไปตามเวลาที่ก าหนด ไม่อยาก
ให้ตกไปเลย จึงอยากเรียนท่านเป็นข้อห่วงใยและข้อเสนอเพียงเท่านี้ครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์      พรหมสอน      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายนายไพฑูรย์ พรหมสอน ขอบพระคุณ    
ท่านนายก ท่านยอดยุทธ ที่ท าหน้าที่แทนในวันนี้ ท่านปลัดที่เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณให้ข้อมูลเพ่ิมเติมครับ 
อย่างไรก็ตามที่ได้น าเรียนต่อห้องประชุมสภาแห่งนี้ไว้ ก่อนหน้านี้ทั้ง ๒ โครงการนี้ที่น าเรียนท่านประธานสภาฯ 
ฝากถึงฝ่ายบริหารขอข้อมูลที่จะใช้ในรายงานการประชุมถึงการอนุมัติถึงงบประมาณของทั้ง ๒ โครงการว่าเป็นการ
อนุมัติสภาเมื่อวันที่เท่าไร เดือน พ.ศ. อะไร และมีการก าหนดขั้นตอนของทั้ง ๒ โครงการเป็นล าดับตามระเบียบ
พัสดุเป็นมาอย่างไรบ้าง ประการที่หนึ่งขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือบรรจุในรายงานการประชุม ประการที่สอง ซึ่งเป็น
ข้อสังเกตทีท่่านอ าไพวรรณ  จากเหตุผลที่เราระบุมาปรากฏในบรรทัดที่ ๒ ของหน้าที่ ๒ เป็นถ้อยค าทั่วไปที่ได้ระบุ
มาถึงค าเดือดร้อนของประชาชนก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อยากจะให้ระบุด้วยว่า สิ่งที่ท่านยอดยุทธได้น า
เรียนต่อที่ประชุมเมื่อกี้นี้ว่าเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนั้นอย่างไร    
ของทั้ง ๒ โครงการ บุ่งกาแซวท าแล้วท าให้สภาพน้ าดีขึ้นไหม ไม่เป็นมลภาวะไหม ป้องกันการท่วมขังของน้ า ไหม
อย่างไร ประชาชนที่ได้ประโยชน์กี่ครัวเรือน ขอให้ระบุเข้ามาเพ่ือเป็นเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการประชุม 
และประการสุดท้ายก็เป็นประเด็นที่ผมก าลังจะกล่าวพอดี นาวาอากาศเอกบุญมีได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ    
เมื่อสักครู่หากอนุมัติในวันนี้ทั้ง ๒ โครงการอยากให้ฝ่ายบริหารให้เขียนกรอบระยะเวลาด าเนินการ (Time line) 
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติว่าทั้ง ๒  
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โครงการนี้จะต้องด าเนินการอย่างไรที่จะให้เป็นเอกสารหลักฐานที่เราจะช่วยกัน ติดตามความคืบหน้าในทุกครั้งที่มี
การประชุมสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนครับ 
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์  จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายประสงค์  จันจ าปา สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ขอสืบเนื่องจากท่านไพฑูรย์  พรหมสอน ผมอยากให้เพ่ิมไม่เพียงแต่ ๒ โครงการนี้ แต่นี้ต่อไปถ้า
เป็นไปได้โครงการที่เราอนุมัติควรมีไทม์ไลน์เรามีคณะกรรมการประเมินผลสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีท่านอ าไพวรรณ     
ท่านบุญมี และท่านชัยโรจน์ ซึ่งเป็นตัวแทนของสภาเรา อยากให้มีการติดตามท าเป็นไทม์ไลน์ทุกๆ โครงการเพ่ือ
ไม่ให้เกิดประเด็นปัญหา เช่นนี้ และผมได้พูดคุยกันนอกรอบและได้พบว่าเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างว่า คือสูงสุด
อย่างไร ขออนุญาตเอ่ยนามท่านชัยโรจน์ผมได้มีโอกาสร่วมลงพ้ืนที่บุ่งกาแซวเราพบว่าเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขอีก
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าเน่าเสียต่างๆ ซึ่งตอนนี้ก าลังเป็นประเด็นให้กับพ่ีน้องประชาชน ซึ่งคิดว่าในการประชุม
คราวที่แล้วได้เสนอเป็นญัตติไว้แล้วว่าเราควรจะต้องท าเป็นโครงการใหญ่เป็นศูนย์ที่ระบายน้ าเน่าเสียของเทศบาล
นครอุบลราชธานี เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวฟังดูแล้วโครงการนี้เป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดย
ส่วนตัวขออนุญาตพูดว่าเห็นด้วยในหลักการครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เรียนท่านประธานสภาฯ ฝากไปยังฝ่ายผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ขอเรียนเพ่ิมเติมจากที่    
ท่านไพฑูรย์ และท่านประสงค์ว่าจะต้องมีระยะเวลาจึงอยากขออนุญาตน าเรียนว่าจากการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเม่ือวันที่ ๓ กันยายน ๒๕63 ในที่ประชุมนั้น ได้ก าหนดวิธีการติดตามของปีงบประมาณต่อๆ ไปโดยให้ทุกๆ 
โครงการได้มีแผนและระยะเวลาเสนอเข้ามาด้วยตั้งแต่ต้นปี แล้วเราก็จะติดตามตามนั้น ดังนั้นก็ในคราวประชุมครั้ง
ต่อไปต้นปีงบประมาณหน้าทุกโครงการที่ได้รับอนุมัติไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรก็ตาม จะต้องมีระยะเสนอเข้าในกองแผน
ด้วย เพื่อเสนอในคณะกรรมการติดตาม ขออนุญาตน าเรียนค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญท่านยอดยุทธครับ 
นายยอดยุทธ    เดชรุ่งเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ โดยหลักการการท างานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จะท างานตามแผนพัฒนาและแผนพัฒนามีระยะเวลาทุกโครงการช่วงเวลาตั้งแต่เวลาไหน มีการ
จัดซื้อ จัดเตรียมข้อมูลตั้งแต่เดือนไหนในการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการประมูลจัดซื้อจัดจ้างเมื่อใด และแล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 มีอยู่แล้วแต่ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงๆ บางเรื่องที่ท่านปลัดได้เรียนชี้แจงแล้ว 
เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างและการร้องอุทธรณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น นั้นเป็นเหตุที่วันนี้ต้องมาขอกันเงิน ปัญหาเรื่อง
สภาก่อนเราไม่พูดถึง ๒ โครงการนี้ เพราะตั้งงบประมาณต่ า และท าไม่ได้ แต่สภาชุดนี้เป็นสภาที่มาแก้ไข
ข้อบกพร่องสิ่งที่เป็นปัญหาท าให้พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน ปัญหาของบ้านเมืองที่ควรจะมีสง่าราศรี มากกว่านี้ 
บางสิ่งบางอย่างเราอธิบายเป็นตัวลายลักษณ์อักษรไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็มีกรอบในการท างานที่ชัดเจน
รวมทัง้คณะกรรมการสนับสนุนเร่งรัด รวมทั้งท่านสมาชิกสภาที่คอยก ากับและติดตามอีกแรงหนึ่ง ขอขอบพระคุณ 



๒๘ 
 
อย่างสูง ก็รับปากว่าจะท าการกรอกเวลาให้มันส าเร็จไม่ให้มีปัญหาอุปสรรคในการกันเงินหรือปัญหาอุปสรรคที่พ่ี
น้องเดือดร้อนได้น้อยท่ีสุด เพ่ือให้บ้านเมืองเราพัฒนาไปสู่เมืองที่ดี เมืองน่าอยู่ต่อไปครับ   
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         เราจะพิจารณาเป็นรายญัตติ ญัตติที่ ๔.๑ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ท่านสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ /  ถ้าไม่มี ผมจะขอมตทิี่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
    ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
    ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 
 
ที่ประชุม 

         มีมติเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒   ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้  
                                   ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓       
                                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปจะเป็นการพิจารณา ญัตติที่ ๔.๒ เนื่องจากว่าท่านเลขานุการสภาฯท่านแจ้งว่า เพ่ือให้มันสอดคล้อง
กัน เพราะการกันเงินมันจะต้องอนุมัติเกี่ยวกับของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ก็ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ก่อน จึงขอน าระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๓ ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปี ๒๕๖๓ 
เชิญทางฝ่ายเลขาฯ อ่านระเบียบวิธีปฏิบัติครับ 
นายอัมพล    ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายอัมพล ทองพุ ในฐานะเลขา       
นุการสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เป็นเรื่องขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปี ๒๕๖๓ และระเบียบ
วาระที่ ๔.๓ เป็นญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งโดยหลักการ
แล้วเราจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนถึงขอกัน ถ้าขอกันก่อนมันจะเป็นรายละเอียดเดิมที่ยังไม่มี การแก้ไขจึงขอ
เลื่อนญัตติที่ ๔.๒ เอาญัตติที่ ๔.๓ พิจารณาก่อนซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นพุทธศักราช ๒๕๔๗ รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ที่กล่าวถึงการประชุม
ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ตกลงเป็นอย่างอ่ืนในคราวประชุมนั้น     



๒๙ 
 
ทางที่ประชุมคงต้องหารือว่าขอเลื่อนญัตติที่ ๔.๓ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะให้
ด าเนินการตามที่ขอหรือไม ่
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาจึงขอน าระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวด     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างปี ๖๓ มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่/ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้น าระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างปี ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้น าระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างปี ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 
ที่ประชุม 

         มีมติเห็นชอบให้น าระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๓ ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ปี๒๕๖๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                          พ.ศ.๒๕๖๓ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (ส านักการช่าง) 
 
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๔.๓  ในญัตติขออนุมัติแก้ไขการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เชิญทางฝ่ายบริหารครับ 
นายยอดยุทธ  เดชรุ่งเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          เรื่อง“ญัตติ”ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ตามที่สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน งบประมาณ 3,500 ,000.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)           
แต่เนื่องจากส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าตรวจงบประจ าปีของเทศบาลนครอุบลราชธานี    
และได้ทักท้วง เรื่องการรายละเอียดรายการก่อสร้างไม่ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้การก่อสร้าง
ด าเนินการได้ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงจ าเป็นต้องขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563   โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวัง
หิน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
 
 



๓๐ 
 

              หลักการ 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน  
งบประมาณ 3,500,000.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ. 2543   
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
              เหตุผล 
 เพ่ือให้การก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหินงบประมาณ 3,500,000บาท  
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี  
จึงขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
 
 
         ชื่อโครงการ                  ข้อความเดิม             ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน    
 

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ตลาดท่า
วังหิน งบประมาณ 3,500,000.-บาท  
-เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง ศ า ล า
เอนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน จ านวน1แห่ง   
ดังนี้ 
 -ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พ้ืนที่  ไม่
ต่ ากว่า 150  ตร.ม. 
 -ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างลาน คสล. 
หรือปลูกต้นไม้หรือติดตั้งองค์ประกอบอื่นๆ 
 -ก่อสร้างระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล หรืองาน
ระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 -งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 
 

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ตลาดท่า
วังหิน งบประมาณ 3,500,000.-บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง อาคาร คสล. 
ชั้นเดียวตลาดท่าวังหินจ านวน 1 แห่ง 
ดังนี้ 
 -ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ชั้นเดียวรวม
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. 
 -ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างลาน คสล.และ
ปลูกต้นไม้หรือติดตั้งองค์ประกอบอ่ืนๆ 
 -ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ า 
หรืองานระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 -งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 
 

 
          ดังนั้น  เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน งบประมาณ 3,500,000.-บาท ต่อสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจาณาต่อไป    
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญท่านบุญมีครับ 

 
 



๓๑ 
 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เรียนท่านประธานที่เคารพครับ บุญมี  สุปรียชาติ จากการที่ท่านรองนายกเทศมนตรียอดยุทธได้ชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องญัตติจากข้อ ๔.๓ เป็น ๔.๒ คือเรื่องค าชี้แจงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไม่ได้ติดใจ เมื่อเราอนุมัติตามมติ
เห็นชอบไปแล้วงบประมาณ ๓.๕ ล้านจะยังคงเดิมไหม มีตัดลงหรือเพ่ิมขึ้นอย่างใดเพราะว่าระยะเวลาต่าง วัสดุ
ต่างๆก็จะต้องตามมาอย่างไรตรงนี้มีข้อน าเสนออย่างไรเพิ่มเติมไหมครับ 
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายยอดยุทธ  เดชรุ่งเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกครับ เพ่ือให้ได้รายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้า ง งบประมาณ     
เท่าเก่า  ๓,๕๐๐,๐๐บาท อยากจะให้รายละเอียดในเรื่องการประเมินราคาต่างๆ คือฝ่ายเทคนิค เราจะให้ทาง
ส านักงานช่างชี้แจงกันว่าจะมีกันปรับเปลี่ยนหรือไม่ให้ท่านเจ้าหน้าที่ ท่านณรงค์ฤทธิ์  ทองแสงเป็นผู้ชี้แจงครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ทองแสง   สถาปนิกช านาญการ 
          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับตัวราคา ในส่วนของ
ระยะเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปนี้เนื่องจากตัวรายละเอียดโครงการนี้เรามีทั้งตัวอาคาร และตัวภูมิทัศน์ และมีเรื่องของ
งานระบบไฟฟ้า ประปา รวมถึงโครงการเดียวกันเป็น ๓ ไอเท็มใหญ่ๆ ถ้าพ้ืนที่หรืองบประมาณจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามระยะเวลาที่ผ่านมานั้นสามารถเกลี่ยรายการให้ถัวเฉลี่ยกันได้ครับ อาคารจะมากหรือน้อยลง ก็ไปเกลี่ยให้
เท่ากับการปรับภูมิทัศน์ หรือว่าตัวงานระบบไฟฟ้า ประปาต่างๆ ซึ่งไม่ได้ขัดแย้งกับตัวเทศบัญญัติหรือว่าตัวแผนก็
จะใช้วิธีตัวนี้ในการด าเนินการจัดท าแบบจัดซื้อจัดจ้างต่อไปครับ 
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์  จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายประสงค์  จันจ าปา  จากการชี้แจงเพ่ือความมั่นใจว่าโครงการนี้ไม่ต้องมา
กันมาขยายอีกดูจากข้อความเดิม ไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ ตารางเมตร นี้คือพ้ืนที่เดิมแต่โครงการใหม่ รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๒๔๐ ตารางเมตร นั้นหมายความว่าปริมาณงานเพ่ิมขึ้นแต่ราคาเท่าเดิม เพ่ือความมั่นใจทางกองช่างรับรองว่าไม่มี
ปัญหาแต่งบน้อยไปกับปริมาณงานที่เราเพ่ิมขึ้น เช่นเพ่ิมขึ้น ๙๐ ตารางเมตร แต่งบเท่าเดิม จึงอยากให้ทางแต่ละ
ฝ่ายถือปฏิบัติยืนยันในที่ประชุมสภา ถ้าหากว่าต่อไปท าไม่ได้ เนื่องจากว่าพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นแต่เราใช้งบเท่าเดิม           
ขอกันเงิน ขอขยายเวลา ไม่อยากให้มีแบบนี้ครับ จึงอยากขอค ายืนยันอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ทองแสง   สถาปนิกช านาญการ 
          ขออนุญาตชี้แจงต่อเนื่องนะครับ ในส่วนค าห่วงใยเกี่ยวกับพ้ืนที่ เรื่องของวัสดุ ราคาต่างๆนี้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งจะมีของราคาถูก ของราคาแพง และเพ่ือให้สอดคล้องกับไซท์งาน ตัวงานราคานี้ถ้าเกิดมีการ
ขยายอาคาร ภูมิทัศน์จะน้อยลง ค่าใช้จ่ายในการใช้ภูมิทัศน์นี้มันก็จะน้อยลง เราก็เอาไปใส่ในตัวงานอาคาร 
หลักการก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็จะสอดคล้องไปกับตัวโครงการนี้ด้วยไม่ขัดแย้งอะไร เพียงแต่ว่าเราเขียนพ้ืนที่
เป็นของอาคารเท่านั้นเอง ถ้าเกิดอาคารใหญ่ขึ้นเราก็ไปเอาส่วนงานภูมิทัศน์ที่เนื้องานจะน้อยลง ก็เอาตัวเลขนั้นมา
ไว้ในตัวอาคารได้ครับ มันถัวเฉลี่ยได้ในแง่การออกแบบครับ 
นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 



๓๒ 
 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เรียนท่านประธานสภาฯ ฝากไปยังท่านผู้บริหารและคนท างานนะคะ ขออนุญาตด้วยความเคารพ          
คือตามที่ท่านรองนายกได้ชี้แจงตามที่ท่าน สตง. ได้ทักท้วงว่าไม่ตรงตามแผนนั่นก็แปลว่ารายงานที่ขอใหม่เป็นไป
ตามแผนพัฒนาอยู่แล้ว แผนบอกว่าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ นั่นก็คือมันต้องเป็นไปตามนั้น ก่อนที่จะท าแผนมันต้องมีตัว
บอกอยู่แล้วว่า อาคารมีขนาดกว้าง ยาวเท่าไหร่ แล้วในส่วนของปรับปรุงภูมิทัศน์จะเท่าไหร่อย่างไร อยากทราบว่า    
แค่พิมพ์ผิดหรือเสนองบประมาณผิดด้วย แต่ว่าจากค าอธิบายบอกว่าถ้าเงินไม่พอก็ไปลดอาคารลงมันไม่น่าจะใช่      
ใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือกฎหมายไปแล้ว บางที่เราปรับไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้ ขออนุญาตค่ะ 
นายเกริกชัย       ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

          เชิญทางกองช่างครับ 
นายณรงค์ฤทธิ์   ทองแสง       สถาปนิกช านาญการ 
          พอดีตรงนี้เป็นแผนดั้งเดิมก่อนที่ผมจะย้ายเข้ามารับงานต่อครับ แผนเดิม ๒๔๐ ตารางเมตร แต่ในแบบ
ของตัวอาคารนี้มันเป็น ๑๕๐ ตารางเมตร ผมก็เลยเขียนรายละเอียดโครงการเป็น ๑๕๐ ตามแบบชุดเก่าที่เขียนไว้
แล้ว ซึ่งตัว ๑๕๐ ได้ท าตรงตามงบประมาณที่ยื่นก็ให้ค าอธิบายว่า ๑๕๐ ท าได้ไหม ๒๔๐ ท าได้ไหมก็คือท าได้   
เฉลี่ยตัวอาคารและพ้ืนที่ของภูมิทัศน์ ที่มาที่ไปก็เป็นแบบนี้นะครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายปัญญา     ทองสรรค์     วิศวกรโยธาช านาญการ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มีการขอเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณ 
เพราะว่าทางผู้ออกแบบเองได้ลงไปพ้ืนที่ชุมชนท่าวังหินเพ่ือได้เอาแบบที่ทางช่างได้ออกแบบขึ้นมาใหม่นี้ที่เป็น
รูปทรงรูปอัตลักษณ์ของเมืองอุบล ทางชุมชนได้เห็นว่าแบบนี้สวยดี ทางช่างก็เลยได้ท าการขอเปลี่ยนแปลงแบบ  
ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้างานวิศวกรรม พ้ืนที่ ๒๔๐ ตารางเมตร ตกเป็นพ้ืนที่ละ ๘,๐๐๐ บาท ก็จะเป็นราคา
ประมาณ ๑.๖ ล้านบาท ก็จะเหลืออยู่อีกประมาณ ๑ ล้านกว่าบาท เพ่ือจะไปท าสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ก็เป็น
ความต้องการของชุมชนตามแบบที่น้องเขาได้ดีไซน์ออกมาใหม่ ก็เลยต้องปรับพ้ืนที่เป็น ๒๔๐ ตารางเมตร           
ก็เป็นโครงการที่สามารถก่อสร้างได้ตามท่ีระบุ และสอดคล้องกับที่ชุมชนต้องการครับ 
นายเกริกชัย       ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตสรุปว่ารายการในแผนเดิมเป็น ๒๔๐ ตารางเมตร แต่ว่าตอน          
ของบประมาณคิดแค่ ๑๕๐ ตารางเมตร พอ สตง. ทักท้วง ก็เลยจะขอปรับไปเป็น ๒๔๐ เหมือนเดิม ถูกต้องไหมคะ 
ถ้าเป็น ๒๔๐ ตรงตามแผนค าถามคืองบประมาณมันเพียงพอไหม ถ้าไม่เพียงพอเราจะท าอย่างไร เพราะตอนขอ
งบประมาณขอแค่ ๑๕๐ หรือไม่น้อยกว่า ๑๕๐ พออันใหม่มันไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ต้องเป็นอย่างต่ าคือความเป็นห่วง
ว่าท่านจะท าได้ไหม แต่พอท่านตอบมาว่าต้องไปปรับลดนู้น นี่ นั่น จึงไม่น่าจะใช่ เพราะอย่างน้อยที่สุด อย่างตัว
อาคารอย่างน้อยต้องไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แล้วถามว่าในส่วนของอ่ืนๆ มันจะพอไหม ถ้าพอก็ยืนยันว่าพอก็ได้   
ขอบคุณค่ะ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญท่านเลขาครับ 



๓๓ 
 
นายอัมพล        ทองพุ       เลขานุการสภาเทศบาลอุบลราชธานี 
          เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผมขอน าเรียนอย่างนี้นะครับว่า เดิมที่ระหว่างแผนกับงบประมาณ จะมีการวางไว้ก่อน ที่จะ
ตั้งงบประมาณ พอเราวางแผนไปบางครั้ง บางท้องถิ่นงบประมาณไม่มี สมมติว่าจะสร้างถนน ๕๐๐ เมตร แต่
งบประมาณมันมีแค่ ๔๐๐ เมตร พอเราวางแผนไว้แล้วแต่พอตั้งงบประมาณจริงๆงบประมาณมันแค่นี้ ท าได้แค่ 
๔๐๐ เมตร งบประมาณก็ลดลงก็คิดว่า ในหลักการน่าจะท าได้แต่ก่อน แต่พอ สตง. มาตรวจแผนแบบนี้ต้องท าแบบ
นี้ เราก็เลยมาแก้ตาม ตอนแรกแผนก็ไม่ต่ ากว่า ๒๔๐ แต่งบที่เราตั้งไว้ ๓.๕ ล้านบาท การตั้งงบประมาณในเทศ
บัญญัติมันเป็นแค่การประมาณการ ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดทั้งหมด พอค านวณแบบแปลนต่างๆมาเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ยอดอาจจะไม่ใช่ ๓.๕ ล้านบาท แต่มันจะเกินนั้นไม่ได้ ปัญหาตอนนี้คือในเมื่อแผน ๒๔๐ สตง. ทักท้วงมาว่า
คุณจะต้องท าตามแผน ฉะนั้นทางช่างจึงต้องมาดูงบประมาณที่มีอยู่กับแปลนเดิมมันสามารถที่จะเกลี่ยรายการ
อะไรได้บ้าง ตัวอาคารเดิม ๑๕๐ เป็น ๒๔๐ มันท าได้ไหมในงบ ๓.๕ ล้านบาท พอมาดูแล้วมันก็สามารถที่จะท าได้ 
โดยอาจจะไปลดในส่วนอ่ืนลง แต่ไม่ใช่ว่าไม่ท าดูแล้วมันสามารถท าได้ ส ารวจออกแบบใหม่แล้ ว ชุมชนก็รับทราบ
เรื่องนี้แล้วว่าต้องการแบบนี้ ทางช่างยืนยันว่าได้ในงบประมาณเท่าเดิม ไม่เกิน ๓ ล้าน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกินนี้แต่
ถ้าเกินเมื่อไหร่คือผิด ในเมื่อช่างยืนยันว่าท าได้ก็น่าจะด าเนินการต่อครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

          ขอสอบถามอีกตัวหนึ่งครับ หลังจากเปลี่ยนแบบแปลนแล้ว เพ่ือไปตัดแผนที่ทาง สตง. เขาชี้เป้ามาก็ขอ
มติเลยนะครับ 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการตลาดท่าวังหินก่อสร้าง ขอโปรดยกมือขึ้น / 
     สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
- สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการตลาดท่าวังหินก่อสร้าง ขอโปรดยกมือขึ้น /  
     ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
ที่ประชุม 

          มีมตเิห็นชอบเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ เกี่ยวกับการตลาดท่าวังหินก่อสร้าง 

 

 
ต่อไปเป็นญัตติที่ ๔.๒ หลังจากที่เราอนุมัติเปลี่ยนแบบแปลนแล้ว และจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีหลายรายการที่ยังไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง เราไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ ๖๓ ขออนุมัติกันเงิน เชิญทางฝ่ายบริหารครับ 
นายยอดยุทธ  เดชรุ่งเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ญัตติที่ ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน       
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓  
 



๓๔ 
    
          ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที่  30  กันยายน  ๒๕62  ไปแล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้ด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564  โดยมีรายการที่ขอ
อนุมัติกันเงิน จ านวน 19 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้     

 

หลักการ 
 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 59 ก าหนดว่า 
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี” 
 

เหตุผล 
 

          เพ่ือเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้ด าเนินการบริหารงานของเทศบาล ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         เรียนท่านประธานสภาฯ  มี ๒ ประเด็นที่จะขออภิปราย ประเด็นที่ ๑ คือ จากการประชุมเมื่อคราวที่แล้ว
เราทราบมาว่ารายได้ไม่เข้าเป้า เพราะมีการลดภาษีบางรายการไม่สามารถจัดเก็บได้เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาล 
ประเด็นที่ดิฉันจะเรียนถามก็คือในส่วนที่กันไว้มีเงินอยู่ใช่ไหมค่ะ กับอีกประเด็นที่ ๒ ก็คือบางรายการเท่าที่เห็น 
โดยเฉพาะรายการครุภัณฑ์นี้ รายการก่อสร้างเข้าใจได้เพราะกระบวนการเตรียมการมันค่อนข้างเยอะแต่ในส่วน
ของครุภัณฑซ์ึ่งบางรายการเงินไม่มากก็ยังไม่ได้ด าเนินการต้องกันไว้อีกก็เลยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร มี ๒ 
ประเด็นนี้ค่ะ 
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เรียนท่านประธานสภาฯ ผมบุญมี  สุปรียชาติ ต่อเนื่องกับท่านคลังจังหวัด จากข้อสังเกตจากการอภิปราย
ติดตามในสภาตลอดว่างบประมาณไม่เกิน ๕ แสนบาท ซึ่งอยู่ในอ านาจบริหารเทศมนตรีเป็นผู้ที่ด าเนินการ อีก
ประการหนึ่งงานโครงสร้างยอมรับได้ เพราะว่าจะต้องเขียนแบบเขียนแผนเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอ านาจอยู่
แล้ว แต่งานทีค่รุภัณฑง์านไม่เกิน ๕ แสนบาทนี้ สามารถหาคู่ค้าคู่ขายด าเนินการได้เลย ในวาระนี้ในข้อ ๔.๓ จะกัน
งบประมาณ ๑๙ โครงการ เงิน ๒๕ ล้านบาท ถ้ามองเปเปอร์ในวาระการประชุมก็คือยอดเงินไม่เยอะเพราะแยกกัน
ถ้ารวม ๑๙ รายการ งบประมาณเข้ามานี้เงินมาก ในหลักการและเหตุผลก็ไม่ได้ได้อยากต าหนิหรือว่ากล่าวว่ามัน 



๓๕ 
 
เป็นมาอย่างไร เพราะว่าได้อภิปรายข้างต้นมาแล้ว ทางฝ่ายบริหารก็บอกว่ามันเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ติดตาม
อย่างไรเราไม่ทราบ ในเรื่องนี้ถ้าอนุมัติไปแล้วสามารถที่จะท าได้ตามนี้ไหม แต่ถ้าจะจ าได้ผมจะพูดตลอดว่า
งบประมาณท่ีอยู่ในอ านาจของท่านนายกไม่เกิน ๕ แสน ท าไมมาค้างตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะ จึงอยากฝากเรียนว่า
ต้องเคลียร์ให้ได้ในระดับนี้เพราะว่าเงินที่จะขออนุมัติที่ยกมือในวาระนี้ ในข้อ ๔.๓ จ านวน ๒๕ ล้านบาท ที่จะขอ
มติท่านสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติเห็นชอบครับ เรียนเพ่ือทราบครับ 
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญท่านเลขาครับ 
นายอัมพล   ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลอุบลราชธานี 
          เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผมขอน าเรียนเกี่ยวกับกันเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ ครุภัณฑ์ทั้งหมด ๗ รายการ และ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๒ รายการ ในส่วนของครุภัณฑท์ี่ยังไม่ด าเนินการเนื่องจากว่ามันจะต้องปรับปรุงห้องให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน อย่างกองสวัสดิการสังคมที่เราขอโอนงบมาเมื่อครั้งการประชุมที่ผ่านมา ๑ ล้านบาทและก็จะต้อง
สร้างห้องตรงนั้นให้เสร็จก่อน และในส่วนส านักการศึกษา ๒ รายการ รายการที่ ๑ กับ ที่ ๒ นั้น จะต้องสร้างห้อง
ให้ เสร็จเรียบร้อยก่อนตามโครงการต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเพ่ือจะท าห้องสมุด โรงเรียนเทศบ าล ๓            
สามัคคีวิทยาคาร ซึ่งขอกันเงินในครั้งนี้ไว้ด้วย ๑.๕ ล้านบาท ฉะนั้น ๒ รายการนี้จะต้องท าห้องตรงนี้ให้เสร็จก่อน 
ต่อไปผมขอน าเรียนในภาพรวมปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ ท าไมถึงได้ขอกันเงินในครั้งนี้ ท าไม          
ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากว่าโครงการที่ขอกันเงินส่วนมาก จะเป็นโครงการที่ต้องใช้
เวลาในการออกแบบส ารวจใหม่ทั้งหมด ถ้าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานพวก ถนน การวางท่อ เรามีจะมีแบบมาตรฐานอยู่
แล้วจะไม่มีในรายการพวกนี้ ฉะนั้นโครงการที่ขอกันเงิน ช่างที่ได้น าเรียนว่ามีข้อจ ากัดเรื่องบุคคลากรในการ
ปฏิบัติงานอยู่ แต่เป็นโครงการไม่ใหญ่บางโครงการไม่ถึงแสน สองแสนบาทก็มี แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าโครงการปกติ
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาไล่ท าโครงการนี้ต่อ ก็จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณหน้า 
ส่วนมากเป็นโครงการไม่ใหญ่ ก็จะเร่งรัดต่อไปครับ 
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เพ่ือความสบายใจก็อยากให้แต่ละส านักตรวจดู โดยเฉพาะส านักการศึกษาแค่ติดผ้าม่าน 01.00 น. ก็ยัง
ไม่แล้วเสร็จ ติดแอร์บ้าง ๔ แสนกว่าบาท ๑ ปียังติดไม่เสร็จในโครงการเดียวกันคือโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี
วิทยาคาร เชิญท่านอ าไพวรรณครับ 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         เรียนท่านประธานสภาฯ เท่าที่ดูก็เข้าใจได้ตามที่ท่านเลขาบอกในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจง      
ก็คือว่า ประเด็นที่หนึ่งต้องปรับปรุงให้เสร็จก่อนถึงจะเอาครุภัณฑ์ไปใส่ได้ เท่าที่เหลืออยู่เป็นบ้านของตัวเองทั้งนั้น 
ก็แปลว่าทางเทศบาลได้ไปท าให้ประชาชนก่อน แล้วบ้านตัวเองท าทีหลังก็เลยท ายังไม่เสร็จ ก็เข้าใจได้ ขอบคุณค่ะ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาร์ทคลาสรูมเป็นแบบไหน เราเริ่มท าจัดซื้อจัดจ้างแล้วหรือยัง คือผมจะกล่าวง่ายๆคือเรื่องเทคโนโลยี 
ยิ่งนานไปมันก็ยิ่งเก่า มันจะมีใหม่ๆออกมาเรื่อย เราถึงข้ันตอนไหนแล้วขอทราบได้ไหมครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายยอดยุทธ    เดชรุ่งเรือง   รองนายกเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ขออนุญาตให้ท่าน ผอ.มนตรี ผอ.ส านักศึกษาเป็นฝ่ายชี้แจงเพ่ิมเติม
ครับ 



๓๖ 
 
นายมนตรี       ธนะคุณ      ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
          เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของห้องสมาร์ท    
คลาสรูม ซึ่งได้รับความเมตตาจากทางสภาเป็นอย่างดียิ่งในปีนี้ แต่เนื่องจากเรามีข้อจ ากัดบางประการเมื่อจะ
ด าเนินการเราได้เอาเข้า ICTจังหวัด จากนั้นก็มาก าหนด TOR ตอนนี้ก าหนด TOR เรียบร้อยแล้ว และได้มาคุยกับ
ส านักการคลังว่าเรามีงบประมาณบางส่วนที่ต้องรองบประมาณเข้า ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ 
๕,๓๒๗,๐๐๐ บาท รวมทั้งท่านประธานที่ได้เสนอเมื่อสักครู่ว่าโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคารนั้น          
ได้รับงบประมาณการก่อสร้างห้องสมุด จ านวน ๒ ล้านบาท แยกเป็นอาคารส านักงาน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ติดตั้ง
แอร์เครื่องปรับอากาศ ๔๕๐,๐๐๐ บาท และติดตั้งผ่าม่าน ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนห้องสมาร์ทคลาสรูมทางส านัก
การศึกษานั้นได้เตรียมการเรียบร้อยในเรื่องของ TOR เพียงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ ประมาณวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ก็จะน าเสนอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เงินจ านวน ๕ ล้านบาทนี้จะต้องให้ทางฝ่ายพัสดุเป็นผู้ด าเนินการก็เลยต้องท าพร้อมกัน 
ส่วนอื่นๆ ส่วนจ านวนที่ดินสิ่งก่อสร้างของส านักการศึกษาที่มีอยู่หลายรายการ ทั้งโดม ๗ ล้านบาท และอาคารโดม
ของโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร จ านวน ๑.๑ ล้านบาท รวมทั้งห้องศูนย์สื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย 
ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เชิญฝ่ายเลขาครับ 
นายอัมพล   ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลอุบลราชธานี 
          เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ เมื่อสักครู่ทางท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณรายรับที่เราประมาณการไว้     
ผมขอน าเรียนอย่างนี้ว่า เราประมาณการไว้ทั้งหมด ๗๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากที่ประมาณการรายรับ ณ วันนี้   
และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายรับเราจะไม่เข้าตามเป้าอยู่ประมาณ ๖๐ ถึง ๗๐ ล้านบาท ซึ่งจะต่ ากว่าเป้า 
พรบ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เขาให้จัดเก็บใหม่ เดิมทีนั้นมันจะเป็น พรบ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีท้องที่ ภาษี
ป้ายต่างๆ ซึ่งเอามารวมเป็น พรบ เดียวและตอนนี้รัฐบาลให้จัดเก็บได้ร้อยละ ๑๐ ของยอดทั้งหมด ลดให้ประชาชน 
๙๐ ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เราตั้งไว้ประมาณ ๖๔ ล้านบาท ตอนนี้พ่ึงเก็บได้แค่ ๔ ล้านบาท เพราะฉะนั้นภาษีตรง
นี้จะขาดหายไปประมาณ ๖๐ ล้านบาท ในหลักการก็คือว่าในการตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น มันมีตัว
บังคับไว้เลยว่างบลงทุนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ก็คือประมาณ ๘๐ ล้านบาท ฉะนั้นในงบลงทุนตรงนี้เรา
จะต้องด าเนินการ ถึงแม้รายรับจะน้อยลงงบลงทุนตรงนี้เราจะต้องท าให้ได้ ในเมื่องบประมาณมันก็เข้ามาเรื่อยๆอยู่ 
ฉะนั้นโครงการที่เป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็คืองบลงทุนร้อยละ ๑๐ นี้ โครงการที่ขอกันเงินไว้ทั้งหมด
จะต้องด าเนินการรวมทั้งที่จะโอนมาด้วยในวาระต่อไปจะต้องด าเนินการ เพราะถ้าไม่ด าเนินการมันจะไม่ถึงร้อยละ 
๑๐ เพราะฉะนั้นทุกโครงการจะต้องด าเนินการเพราะโครงการเหล่านี้มันอยู่ในงบลงทุนทั้งหมด ในการด าเนินการ
นั้นถ้างบไม่เข้า คือเราได้ปรึกษากันแล้วว่าเราต้องไปปรับลดในพวกโครงการค่าใช้สอย วัสดุอะไรต่างๆ รายจ่าย
ประจ าที่สามารถลดได้ ไม่ใช่เงินเดือนหรือค่าตอบแทนพวกนั้นลดไม่ได้ เราก็ไปปรับในส่วนนั้นลง และในส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงบประมาณหลังจากที่งบประมาณช่วงต้นปี คือช่วง ๓ เดือนแรกเราจะต้องกันเป็นเงินค่าตอบแทน 
ของพวกสวัสดิการ ค่าเช่าบ้านต่างๆ และปีนี้เจอปัญหาอุปสรรคท าไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะ ณ กลางปี
ประมาณเดือนมีนาคม เมษายน เรายังไม่ทราบเลยว่างบมันจะเข้าตามเป้าหมายหรือไม่เข้า ถ้าไประดมท าพวก
เหล่านี้ทั้งหมด ซึ่งจริงแล้วเผื่อมันช็อตถึง ๖๐-๗๐ ล้านบาท เราจะท าอย่างไร ซึ่งยังขับเคลื่อนอะไรไม่ได้มากในตอน
แรกรอดูงบประมาณอยู่เพราะว่าโควิดมันเข้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ประมาณเดือนธันวาคม เราก็ยังไม่รู้ว่าเพราะ 



๓๗ 
 

เศรษฐกิจมันลดลงเยอะ ภาษีหลายตัวลดลงเยอะ ภาษีมูลค่าเพ่ิมอะไรต่างๆลดลงเยอะ เราก็มีตัวอ่ืนเพ่ิมขึ้นมา ณ 
ตอนนี้สรุปได้ก็คือขาดเฉพาะในส่วนของภาษีโรงเรือนและที่ดินเดิมที่มันหายไป ๖๐ ล้านบาท ตัวอ่ืนก็ยังมีตัวเพ่ิม
ตัวลดสามารถท่ีจะเกลี่ยให้ใกล้เคียงกันได้ ฉะนั้นขอยืนยันว่าในส่วนของงบลงทุนที่เป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อย่างไรก็ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ จะไปขอปรับลดในตัวอื่นก่อนครับ 
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ในญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญครับ/ถ้าไม่มีผมจะ
ขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
     กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
     ขอโปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้อนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
     กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
     ขอโปรดยกมือขึ้น ขอโปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-    สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน   
                          ตามอ านาจหน้าที่ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (ส านักการช่าง) 
 
นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ต่อไปเป็นญัตติที่ ๔.๔  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายยอดยุทธ      เดชรุ่งเรือง    รองนายกเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          เรื่องญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่    
ในเรื่องของลานขวัญเมืองซึ่งเราได้กล่าวไว้แล้วในวาระที่ ๓ และที่ประชุมได้รับทราบในเรื่องของความพร้อม     
และระเบียบอะไรต่างๆ ทางเทศบาลฯเราเองมีความกระตือรือร้นที่จะให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด อุบลฯ        
โดยเร่งรัดการเขียนแบบแต่เมื่อมีการประชุมแล้วไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักการ  ท่านนายกฯจึงถอนญัตตินี้
ก่อนครับ   
นายเกริกชัย        ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระเบียบวาระที่  ๔.๔  ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (ส านักการช่าง) ฝ่ายบริหารขอถอนญัตติฯนี้ไปก่อน 

ที่ประชุม 
           มีมติเห็นชอบให้อนุมัติกันเงินในหมวดครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   



๓๘ 
 
เพราะการด าเนินการยังไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักการ มีสมาชิกท่านใดจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
ครับ / ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไข 
                  ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามอ านาจหน้าที่  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง 
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไข 
                  ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามอ านาจหน้าที่  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

- ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
   

 
 
      
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
  ๔.๕  ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
     ประชาชนตามอ านาจหน้าที่  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)     
       (ส านักการช่าง) 
    
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา  ๔.๕ เชิญครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ าถนนชยางกูร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาอุบลราชธานี สถาบัน  กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ห้วยม่วง เป็นเงินจ านวน 28,200,000.-บาท 
(ยี่สิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน)  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณถนนชยางกูร  ซึ่งปัจจุบัน เทศบาล              
นคร อุบลราชธานี  มี ยอดเงินสะสมที่ น า ไปใช้ ได้ คง เหลือ  ณ วันที่   31 สิ งหาคม 2563 จ านวน 
164,710,913.07 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสิบสามบาทเจ็ดสตางค์)                        
 ดังนั้น เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงได้จัดท า
โครงการเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม รวมทั้งสิ้น 1 รายการ งบประมาณ 28,200,000.-บาท (ยี่สิบแปดล้าน
สองแสนบาทถ้วน) เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
 

ที่ประชุม 
           มีมติเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
 
 



๓๙ 
 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. ๒๕61   ข้อ 89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท       
ตามระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ          
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ  ที่เกี่ยวข้องและเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอ านาจหน้าที่  เทศบาลนครอุบลราชธานี   จึงได้จัดท าโครงการ
ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณถนนชยางกูร จ านวน 1 โครงการ งบประมาณจ านวน 
28,200,000.-บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้.- 

           1.โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ าถนนชยางกูร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาอุบลราชธานี สถาบัน  กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ห้วยม่วง  เป็นเงินจ านวน 28,200,000.-บาท 
(ยี่สิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน)        

     -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย  6.00  ม. ยาว 738 ม.       
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2-2.10x2.10  ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร 
ยาว 600 ม.  และอ่ืนๆ ตามแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี    

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการในโครงการ
ดังกล่าว ต่อ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณา ต่อไป 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นายอัมพล       ทองพุ       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส าหรับญัตตินี้เป็นการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมใน
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ าถนนชยางกูร ซึ่งโครงการนี้ทางท่านนายกและคณะผู้บริหารได้ 



๔๐ 
 

ส ารวจออกแบบเนื่องจากเกิดปัญหาน้ าท่วม จากบริเวณหน้าโรงเรียนกีฬาจนถึงแยกเนวาด้า ซึ่งบริเวณนั้นทั้งหมด
จะรับน้ ามาจากทางตะวันออก พอฝนตกหนักปัญหาก็คือน้ าระบายไม่ทัน โดยทางคณะผู้บริหารได้ให้ส านักการช่าง
ส ารวจออกแบบโดยมีการวางท่อเหลี่ยมขนาด ๒.๑๐ ม. x ๒.๑๐ ม.  สองแถววางคู่กัน โดยจุดเริ่มต้นจะเริ่มที่หน้า
อีซูซุวางข้ามมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์วางไปเกือบถึงหน้าอาคารของสถาบันการศึกษานอกโรงเรียนก็จะเลี้ยวซ้ายลง
ข้างสนามฟุตบอลเพ่ือไปลงหนองน้ าสาธารณะตรงบริเวณศูนย์กาญจนาภิเษกและลอดใต้ถนนแจ้งสนิทไปลงห้วย
ม่วง ซึ่งโครงการดังกล่าวทางผู้บริหารได้ประสานเบื้องต้นกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์และสถาบัน กศน. ภาค ได้มีการ
ประชุมร่วมกันมาแล้วครั้งหนึ่งและ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีการท าหนังสือขออนุญาตใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือวางท่อระบายน้ า
ไปทางหน่วยงานทั้งสองแห่งแล้ว ขณะนี้ก าลังรอการตอบรับอยู่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นหน่วยงานที่ครอบครองก็คือ
สถาบันการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ทั้งหมดร้อยกว่าไร่ จริงๆแล้วที่ผืนนี้เป็นที่ราชพัสดุที่
จะต้องขออนุญาตตามขั้นตอน ฉะนั้นจึงมาดูระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายเอกสารให้กับทางท่าน
สมาชิกแล้ว เป็นหนังสือจากกรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๓๐๕ / ว๑๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ สรุปดังนี้ กรมธนารักษ์ใคร่ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให้การขอใช้ที่ราชพัสดุมีความชัดเจน รวดเร็วและถูกต้องดังนี้ กระทรวง ทะบวง กรม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่ขอใช้ที่ราชพัสดุจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้ที่
ราชพัสดุดังนี้ ๑. แบบค าขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุ(แบบ ทบ.๔) ๒.รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใช้ประโยชน์ในที่ราช
พัสดุที่ขอใช้ ๓.เอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือค าขอตั้งงบประมาณของโครงการที่ประสงค์จะใช้ที่ราช
พัสดุ (กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้เอกสารหลักฐานแผนงาน โครงการที่ผ่านการพิจารณาหรือได้รับอนุมัติ
จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้ว) ๔.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ๕.แผนผังแสดงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ๖. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ราชพัสดุ        
๗. ส าเนาหนังสือแสดงความยินยอมจากส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นอยู่ก่อน กรณีนี้คือ 
กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่ เราจะแนบในส่วนที่เกี่ยวกับวันนี้ก็คือในข้อ ๓ จึงได้
น าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภาเพ่ือขออนุมัติและจะได้ด าเนินการขอใช้ให้ถูกต้องแนบกับหนังสือแสดงความยินยอม
จากส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้น ซึ่งหนังสือที่ท าไปยัง กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กับศูนย์วิทยาศาสตร์ เราก็ท าเป็นเรื่องการขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุเพ่ือวางท่อระบายน้ า ดังนั้นถ้าทางหน่วยงานทั้ง ๒ 
ตอบกลับมาก็จะมีอยู่ ๒ ประเด็น ๑.ในกรณีที่เราขอใช้ตรงนี้มันไม่มีสิ่งก่อสร้างขึ้นมาข้างบน มันอาจจะเป็นอ านาจ
ของ กศน. ที่เขาครอบครองอยู่ สามารถอนุญาตได้เลยซึ่งตอนนี้เขาส่งเรื่องไปที่ส่วนกลางรอตอบกลับมาอยู่ หรืออีก
แบบคือถ้าเขาให้ขอไปที่ราชพัสดุอีกครั้งหนึ่งเราก็จะแนบเอกสารโครงการ หลักฐานการอนุมัติงบประมาณทั้งหมด
นี้เสนอต่อธนารักษ์พ้ืนที่เพ่ือขออนุญาตให้ถูกต้องตามข้ันตอนต่อไป จึงน าเรียนกับสภาแห่งนี้เพื่อพิจารณาครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
 



๔๑ 
 
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี          
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตถามเป็นความรู้ ในญัตติ ๔.๔  และ ๔.๕ ที่บอกว่าขอ
ใช้เงินสะสม กับในญัตติที่ ๔.๖ นั้นแตกต่างกันอย่างไร ในญัตติ ๔.๔  และ ๔.๕ ท าไมต้องใช้เงินสะสม หรือว่าเรื่อง
นี้ได้รับอนุมัติเห็นชอบในสภาแล้ว ขอทราบด้วยครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในญัตติ ๔.๔  และ ๔.๕ เป็นการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ตรงนี้จะเป็นเงินสะสมที่มีอยู่เหมือนที่เราขอจ่ายขาดทุกครั้งที่ผ่านมา การอนุมัติเป็นอ านาจของสภาฯ       
ทั้งญัตติ ๔.๔  และ ๔.๕ แต่ญัตติที่ ๔.๔ นั้นขอถอนไปแล้วเนื่องจากเอกสารไม่เรียบร้อย แต่ญัตติ ๔.๖ เป็นการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของปี ๒๕๖๓ ที่ตั้งไว้แล้ว ในญัตติ ๔.๕ นี้เป็นการขอใช้จ่ายเงินสะสม ยังไม่ได้มี
การอนุมัติ ถ้าสภาอนุมัติและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตถึงจะด าเนินการได้ ถ้าขออนุมัติจ่ายขาดได้แล้วนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไม่อนุญาต โครงการก็คือพับไปไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินสะสม ขอกราบน าเรียนครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 หมายความว่าในญัตติที่ ๔.๕ ที่ผ่านไม่ใช่เรื่องที่ยก เพราะว่าในรายละเอียดมันเป็นปี ๒๕๖๓ เพ่ือที่จะยก
การเห็นชอบของสภาไปอยู่ในปี ๒๕๖๔ เขาใจถูกหรือไม่ คือที่ผมสงสัยว่าในปี ๒๕๖๓ มันชะลอได้ ๑ ปี ไปปี 
๒๕๖๔  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์   จันจ าปา  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กรณีโครงการนี้จากที่ได้ทราบค าชี้แจงจากท่านปลัดว่าเป็นการแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง ก็เห็นด้วยในหลักการเพียงแต่ผมมีข้อสงสัยเล็กน้อย ถ้ากรณีเราจะอนุมัติงบประมาณ ๑.ที่ดินต้องพร้อม ๒.
แบบแพลนพร้อม ๓.โครงการพร้อม ๔.งบประมาณพร้อม เราก็สามารถอนุมัติได้ แต่ว่าเรื่องของเรานี้เรื่องที่ดินยัง
เป็นปัญหาไม่รู้ว่าราชพัสดุจะให้หรือไม่ให้ แต่ระเบียบราชพัสดุก็บอกว่าต้องได้รับอนุมัติโครงการจากสภาก่อนราช
พัสดุจึงจะพิจารณาว่าให้หรือไม่ให้ แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะตอบโจทย์เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาของพ่ีน้องประชาชน กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
 



๔๒ 
 
นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายภพ   ภูสมปอง       
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเรียนสอบถามว่าในการออกแบบนี้เราเลี้ยวซ้ายไปลงหนองน้ า มีความ
จ าเป็นเพียงใดที่ต้องไปลงที่หนองน้ าข้างอาคารกาญจนาภิเษก แล้วจะน าไปลงที่ห้วยม่วงด้วยวิธีใด ท าไมไม่ท าท่อ
มาตามถนนมาออกตรงถนนแจ้งสนิทเลยครับ  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์   พรหมสอน
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ผมดูที่จอภาพและได้ฟังท่านเลขานุการสภาฯน าเรียนต่อท่ีประชุม ระยะทาง 
๗๓๘ เมตร คือเป็นถนน คสล. จากหน้าประตูทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์มาถึงประตูทางเข้า ศอ.ศอ. ผมเข้าใจถูก
หรือไม ่นี่คือประเด็นแรก ประเด็นท่ีสองแนวของท่อที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวดินประมาณ ๒-๔ เมตร นี้ตรงตามแนวถนน 
คสล. หรือไม่ และเหตุใดถึงแยกเลี้ยวซ้ายมาตามสนามฟุตบอลและมาบรรจบที่หนองน้ าซึ่งก็จะเชื่อมกับที่ท่าน
สมาชิกตั้งข้อสังเกตว่าแล้วจะลอดมาท่ีห้วยม่วงในจุดใด กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ จากการส ารวจออกแบบผมก็ได้ลงพ้ืนที่กับ
เจ้าหน้าที่จริงๆ แล้วโครงการที่จะก่อสร้างก็คือตามที่ผมได้น าเรียนเบื้องต้น ก็คือตามถนนเดิมที่ผ่านศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนไปลงสนามฟุตบอลและไปลงที่หนองน้ าสาธารณะ ตามที่ท่านสมาชิกได้น าเรียนถ้าเราเริ่มจากถนน
ชยางกูรไม่ผ่านสนามฟุตบอลไปออกแจ้งสนิทแล้วมันก็จะวนกลับมาตรงอ่างเก็บน้ าสาธารณะ ระยะทางมันไกลขึ้น
จะท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ๒.การระบายน้ าระยะทางไกลขึ้นและวนมาลงจุดเดียวกันผมคิดว่ามันจะท าให้มี
ปัญหาอุปสรรคเพราะแต่ละช่วงมันจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา จึงได้ลัดมาลงสนามฟุตบอลและมาลงหนองน้ า
สาธารณะ จริงๆแล้ว ณ ปัจจุบันนี้น้ าเส้นหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ส่วนหนึ่งก็ลงหนองน้ านี้            
ทีนี้โครงการเดิมที่ท าไว้แล้วลอดใต้ถนนแจ้งสนิทตรงหนองน้ านั้น ณ ตอนนี้มีบล็อกใหญ่อยู่สามแถว แต่ตรงปากนั้น
เขาท าสันเขื่อนกันไว้บีบลงเฉพาะช่องเดียว ในอนาคตจะต้องเปิดสันเขื่อนตรงนั้นให้มันลงได้ทั้งสามช่องน้ าถึงจะ
ไหลทัน อาจจะเป็นอีกโครงการหนึ่งคงใช้งบไม่มากแค่เปิดสันเขื่อน เพราะว่าตัวลอดนั้นเรามีบล็อกเหลี่ยมสามแถว
อยู่แล้ว ก็เปิดตรงนั้นออกน้ าก็จะไหลได้มากขึ้น และในตัวสวนสาธารณะห้วยม่วงงบประมาณปีที่ผ่านมาก่อนจะสิ้น
ปีเราได้ขอโอนงบประมาณมาตั้งงบประมาณในการวางท่อเหลี่ยมเสริมไว้แล้วเพ่ือที่จะวางจากลานจอดรถผ่านแนว
ต้นไม้ทั้งหมดไปลงห้วยม่วง ซึ่งตอนนี้ได้คู่สัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วก าลังด าเนินการอยู่ ก็คิดว่าถ้าโครงการทั้งหมด
เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกัน เป็นห่วงตอนหลังเพียงแต่ว่าตัวที่เราก าลังจะท าจะรับทันหรือไม่แค่นั้น ถ้า
ตรงนี้รับทันก็คือน้ าไหลสะดวกแน่นอน กราบขอบพระคุณครับ 
 



๔๓ 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี      สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี         
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คือถ้ามองภาพรวมคือตอนนี้ปิดทางน้ าเข้ากองบิน น้ ามาสะสม
อยู่หน้าเนวาด้าน้ าอยู่ตรงนี้มหาศาล เพราะฉะนั้นเราจะมองแค่น้ าผ่านมาตรงนั้นไม่ได้ เราจะต้องมองน้ าสะสม      
ในปีที่ผ่านมาผมลงไปพ้ืนที่ที่น้ าท่วมและตรงนี้ฉุกเฉิน มีชาวบ้านมาร้องเรียนว่าตรงนั้นน้ ามันออกมาจากตรง      
ฝายน้ าล้น น้ ามันจะไหลเข้ามาตรงบ้าน จึงเรียนฝากว่าตรงนี้ต้องมองอีกระบบหนึ่ งให้มันสมดุลกันไป             
กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในประเด็นตรงหนึ่งที่เราเคยคุยกันคราวที่แล้วเรื่องระบบให้น้ า       
ลงใต้ดิน แต่ทางทา่นนายกได้น าเรียนว่าพ้ืนที่อุบลของเราไม่สามารถท่ีจะท าได้เนื่องจากว่ามีการก่อสร้างอาคารสูงๆ
มันจะมีผลต่อการทรุดตัวของอาคาร ก็เกิดความคิดว่าพ้ืนที่ ศอ.ศอ. ของเขาร้อยกว่าไร่ซึ่งตรงนั้นมันไม่ใช่อาคารสูง
ถ้าเกิดว่าเราใช้แนวคิดธนาคารน้ าใต้ดินเอามาลงตรงนั้นด้วยให้เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นไปได้หรือไม่ 
บังเอิญทางเทศบาลฯเราไม่ได้รับแนวคิดเรื่องธนาคารน้ าใต้ดินซึ่งตอนนี้กระแสตรงนี้ก็ก าลังมา ผมก็ไม่แน่ใจว่าทาง
เราจะคิดเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร กราบขอบพระคุณครับ  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ มีข้อสังเกตว่าถ้ามีการเขียนแบบแผนและความต้องการให้ชัดเจน    
ในงบประมาณ ๒๘ ล้านบาท นี้ จะท าอย่างไรที่จะให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์มากกว่านี้ ถ้าให้ถอนญัตตินี้แล้วเข้ามาใหม่
มันจะตกไปเลยหรือไม่ คือเอกสารตรงนี้ข้อมูลมันไม่ครบถ้วน ขอหารือท่านประธานครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากข้อสังเกตที่น าเรียนต่อที่ประชุม
แล้วก็มีการสอบถามเพ่ือให้เข้าใจตรงกันนั้น ผมยังมองว่าข้อมูล ณ ขณะนี้ที่ปรากฏสู่สภานี้ความจ าเป็นเร่งด่วนที่
เราจะจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งเป็นไปตามหลักการใช้เงินสะสมน่าจะเป็นเนื้องานจากถนนทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์แล้ว
จะเลี้ยวลงหรือไม่อย่างไรก็ตามแต่ ถ้าเลี้ยวลง  ณ ขณะนี้ความจ าเป็นน่าจะสุดอยู่ตรงนั้น ส่วนเกินจากนั้นไปผม
มองว่าความจ าเป็นที่จะจ่ายขาดเงินสะสมยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ น่าจะมีวิธีอ่ืนถ้าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหรือ
ความต้องการของ ศอ.ศอ. เพื่อให้สมประโยชน์ในฐานะท่ียินยอมให้ใช้พ้ืนที่ แต่ไม่น่าจะเอาไปผสมกับโครงการที่จะ
ใช้เงินสะสมเพื่ออ้างความเดือดร้อนของประชาชน มิเช่นนั้นข้อมูลที่ชี้แจงต่อสภาฯก็ต้องมากกว่านี้ว่าถนนที่เข้า 



๔๔ 
 
ประตูของ ศอ.ศอ. ไปบรรจบประตูของศูนย์วิทยาศาสตร์นั้นการสัญจรไปมาของบุคคลภายนอกนั้นมากน้อย
เพียงใด เพ่ือจะเป็นเหตุเป็นผลว่าเราใช้เงินของเทศบาลเราเกิดประโยชน์เหมือนเช่นที่เราอภิปรายกันเมื่อเช้า ใน
โครงการบุ่งกาแซวนอกจากเรื่องของน้ าท่วมน้ าเน่าเสียยังเป็นถนนสัญจรสู่ชุมชนไปทะลุที่แถวหาดคูเดื่อ แต่ ณ 
ขณะนี้เท่าที่ข้อมูลปรากฏอยู่ตอนนี้ด้วยความเห็นของตัวผมเองเห็นชอบในหลักการที่จะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
หากโครงการนี้เริ่มต้นจากแยกประตูทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์จะเลี้ยวหรือไม่นั้น แต่แนวถนน คสล. หน้าจะเป็นไป
ตามที่มีเนื้องานการวางท่อลอดเหลี่ยมเพ่ือระบายน้ านั้น หากว่าแบบเป็นอย่างนี้แล้วมาเพ่ิมจากจุดที่จะเลี้ยวอุโมงค์
ระบายน้ าลงไปบรรจบประตูทางเข้าของ ศอ.ศอ. เนื้องานที่เพ่ิมจากตรงนี้ผมมองว่ายังไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้เงิน
สะสมของเทศบาลครับ  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ที่จริงการจ่ายขาดเงินสะสมมันก็จะมีหลักการอยู่    
๓ หลักการ คือ ๑.เป็นการให้บริการชุมชนและสังคม  ๒.เป็นการเพ่ิมรายได้ ๓.กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน ฉะนั้นผมขอน าเรียนว่าโครงการที่ขอนี้มันอาจจะเข้าหลักการตัวใดตัวหนึ่งใน ๓ หลักการนี้         
ถ้าพูดถึงการบริการชุมชนและสังคม มันก็จะมองได้หลายมิติ ถ้ามองถึงถนนเส้นที่ก าลังอภิปรายกันอยู่นี้ จะเริ่มจาก
ถนนชยางกูรทะลุไปถึงถนนแจ้งสนิท ถ้าพูดถึงมีคนใช้ประโยชน์หรือไม่ ณ ปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็น
เส้นทางลัดคนที่มาจากถนนแจ้งสนิทจะมาถนนชยางกูร ฉะนั้นถนนเส้นนี้ถ้าพูดถึงถ้าประชาชนสัญจรมันเป็นการ
ให้บริการชุมชนและสังคมหรือไม่ และส่วนหนึ่งในโครงการนี้รู้สึกจะมีการออกแบบในเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะไว้
ด้วยเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรเพราะตรงนั้นจะมืดมาก ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านสมาชิก
ว่ามันเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ ๑.เป็นการให้บริการชุมชนและสังคม  ถ้าไม่เข้าก็จะตัดเหลือเฉพาะกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
มันก็จะมองได้ ๒ ประเด็น แล้วถ้าตัดตรงนั้นออกทาง ศอ.ศอ. เขาจะว่าอย่างไร มันก็เหมือนเราจะเอาประโยชน์
เฉพาะของเราอย่างเดียวแล้วไปลงตรงนั้น แต่ถึงอย่างไรในหลักการตรงนี้ถ้าเอาเข้าวันนี้มันก็ต้องอนุมัติตามนี้      
ถ้าไม่อนุมัติก็คือต้องน าไปแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วน ากลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ  
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี      สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี          
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เห็นด้วยกับท่านเลขา ผมตั้งข้อสังเกตเหมือนกับท่านไพฑูรย์   
ว่าเอาความจ าเป็นมาใช้ ถ้าลักษณะนั้นท่านท าเป็น ๒ เฟส ได้หรือไม่ ถ้าเราท าเหมือนที่ท่านไพฑูรย์กล่าวว่าเฟส
แรกตรงนี้ เฟสที่สองตรงนี้โดยให้ทางวิศวกรไปท ามาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครบถ้วน อยากสอบถามเป็นความรู้อีกครั้งหนึ่ง
ว่าสี่แยกดงอู่ผึ้งและสี่แยกวนารมณ์นี้ เมื่อท าเสร็จแล้วน้ าจะไปลงที่ไหน สิ่งที่ผ่านมาน้ าไม่ได้ท่วมแบบทั่วไปเพราะ
มันท่วมตามซอยและถนนเนื่องจากว่าเราสร้างสิ่งปลูกสร้างไปขวางทาง ส่วนห้วยม่วงถ้าไม่มีฝนปกติก็จะเป็นห้วย 
ถ้ามีหน้าฝนเข้ามาก็เป็นทะเลสาบ กราบขอบพระคุณครับ 



๔๕ 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีข้อสังเกตอยู่คือว่าถนนทางเข้า ศอ.ศอ. เป็นทางสาธารณะหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ทางสาธารณะแล้วมันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลหรือไม่ ขอฝากด้วยนะครับ เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ตั้งเป็นข้อสังเกตก็ด้วยเป็นความ
ห่วงใยและประการที่ ๒ ผมอยากให้ใช้เม็ดเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจว่าในทางธุรการและวิธีการด าเนินการ
เราใช้วิธีการเพ่ือให้เกิดการยอมรับและความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันนี้ เห็นใจ แต่สิ่งที่ท่านประธานได้กรุณาให้
ข้อสังเกตเมื่อสักครู่นั้นก็เป็นข้อสังเกตที่เติมเต็มที่เราจะด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ไม่ใช่พอ
เราด าเนินการไปแล้วก็ต้องมาคอยชี้แจงหน่วยตรวจสอบภายหลังซึ่งก็น่าจะไม่เป็นผลดี ฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่จ าเป็น
ทุกคนมองเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเดินหน้าท าทิศทางในการระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในเขตเทศบาล
นครของเรา ส่วนสิ่งต่างๆที่เป็นข้อสังเกตเพ่ิมเติมถ้าหากว่าเราได้มีการไปทบทวนและน าเข้าสู่ สภาเพ่ือเป็นข้อมูลที่
ชัดเจนและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเกิดความสบายใจกับทุกฝ่ายในการด าเนินการที่
ถูกต้องครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝ่ายผู้บริหารครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตตินี้ในเรื่องของรายละเอียด   
ซึ่งไม่ค่อยชัดเจนนัก เพราะฉะนั้นเพ่ือความชัดเจนในการศึกษาระเบียบรวมทั้งแบบที่ต้องรอบคอบให้มากขึ้น      
ขออนุญาตถอนญัตตินี้เพื่อจะได้เตรียมพร้อมในการประชุมครั้งต่อไปครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี      สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี         
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่ท่านผู้บริหารขอถอนญัตตินี้ ต่อไปในการส ารวจครั้งนี้
เพ่ือที่จะไม่ต้องมาสอบถามเพ่ิมเติม ขอนัดในการส ารวจพ้ืนที่ของท่านสมาชิกว่าสะดวกช่วงใดจะได้ไปลงพ้ืนที่ด้วย
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมันจะได้จบที่หน้างาน เพียงแต่เอกสารต่างๆน าเข้ามาเป็นพาวเวอร์พอยสรุปเนื้อหาอีกครั้ง
หนึ่ง เพราะว่าอย่างน้อยท่านสมาชิกลงไปด้วยนี้ก็จะได้มาถกกันหน้างาน ขอหารือกับท่านประธานครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายประสงค์     จันจ าปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายประสงค์ จันจ าปา  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอนั้นเป็นเรื่องดี แต่สิ่งที่ผมอยากน าเรียนในที่ประชุม 

 
 



๔๖ 
 
ก็เป็นห่วงในเรื่องของระยะเวลา เนื่องจากเราทราบดีว่าการใช้จ่ายเงินสะสมนี้จะต้องให้จบในปีงบประมาณก็เป็น
ห่วงตรงนี้ ระยะเวลาตรงนี้มันจะมีปัญหาหรือไม่ว่ากระบวนการที่เราจะเอาเข้าแล้วกว่าทางราชพัสดุจะอนุมัติ       
ก็ฝากเพ่ือเป็นการไม่ให้เสียเวลา กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ /  เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

-   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ 
     แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิก 
     ยกมือ ๘ เสียง 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
     เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ โปรดยกมือขึ้น / ไม่มี 
     สมาชิกยกมือ 

- ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
  ๔.๖  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
             หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
             งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)     

               (ส านักการศึกษา) 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา  ๔.๖ เชิญครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามท่ีเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และได้มีการบริหารการเบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้ว แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีจ ากัดไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุม
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากรายการที่ได้ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้วและมีเงินเหลือจ่ายมาใช้จ่ายในรายการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

ที่ประชุม 
           มีมติเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๕ ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่   



๔๗ 
 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เสนอต่อสภาเทศบาล   
นครอุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ งบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่ผมเคยน าเรียนไปแล้วว่าเรา
ตั้งไว้พวกงบลงทุนนั้นประมาณ ๑๐.๑ กว่าๆ ทีนี้หลังจากที่บริหารจัดการมีงบประมาณที่ยังเหลืออยู่หลังจากที่ได้
ด าเนินการไปแล้วโดยเฉพาะพวกไฟจราจรซึ่งมีการสู้ราคาและวงเงินลดลงเกือบครึ่งต่อครึ่ง ท าให้ยอดเบิกจ่ายไม่ถึง
ร้อยละ ๑๐ ในงบลงทุนเนื่องจากว่าต้องเบิกจ่ายจริงตามที่ท าสัญญา ฉะนั้นจึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือมาตั้ง
จ่ายอีก ๒ รายการเป็นเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการที่ตั้งใหม่โครงการแรกเป็นโครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๒ คือ โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสัตตบรรณโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร จ านวน ๔,๓๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยขอโอนเพ่ิม ๒ โครงการ และขอโอนลด ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณาครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี       สุปรียชาติ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี         
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พอดีได้เห็นรายงานในเอกสารว่าเป็นเงินที่จะต้องมาจัดสรรติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร อยากทราบว่าเมื่อติดตั้งแล้วถ้าได้อนุมัติไปเอาของเก่าออกเอาของใหม่เข้าไปแล้วมันครบ 



๔๘ 
 
ทั้งหมดหรือไม่ จากที่เราท าถนนสายหลักมาทั้งหมดแล้ว แต่ตรงถนนสายรองถ้าเราไปติดตั้งตามงบประมาณ        
ที่เหลืออยู่นี้มันท าได้หมดหรือไม่ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นส่วนที่โอนลดเพราะว่าเราท าไปแล้วมันมีเงินเหลือ พวกโครงการ     
ไฟจราจรไม่ใช่โครงการที่จะท าใหม่ โครงการเหล่านี้ได้ด าเนินการไปแล้ว  มีเงินเหลือจึงโอนเงินที่เหลือออกมา
รวมกันแล้ว ๑๔ โครงการ ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท แล้วมาตัง้รายการใหม่ ๒ โครงการข้างต้น กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝากเรื่องสัญญาณไฟจราจรแยกส านักงานที่ดินด้วยเพราะว่าเสามันช ารุด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
 
 -  สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าท่ีดิน 
                      และสิ่งก่อสร้างในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น /  
                      สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
 -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่หมวดค่าท่ีดิน 
                        และสิ่งก่อสร้างในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น / ไม่ 
                       มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
   

 

 
 

 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
            มีมตอินุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้างใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

 



๔๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
  ๔.๗  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ 
                 ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (ส านักการศึกษา) 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา  ๔.๗ เชิญครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้เทศบาล
นครอุบลราชธานี โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างจ านวน ๒ โครงการ รวมเป็นจ านวน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้  

 ๑. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง งบประมาณ 1,000,000 
บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

 ๒. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยา
คาร งบประมาณ 4,300,000บาท (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) นั้น เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 เทศบาลนครอุบลราชธานี เกรงว่าจะบริหารงบประมาณดังกล่าวไม่ทันในปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๓ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61   ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

 

      หลักการ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61   ข้อ 59 ก าหนด
ว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี” 

      เหตุผล 
 

           เพ่ือเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้ด าเนินการบริหารงานของเทศบาล ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในการท ากิจกรรมและช่วยส่งเสริมพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงห่างไกลยาเสพ
ติด เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 

 
 



๕๐ 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ / เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม  

-  สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้กันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อ หนี้ผูกพัน   
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
-  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้กันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได ้ก่อหนี้ผูกพัน   
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอพักการประชุม 
 

*** พักการประชุมเวลา 14.20 – 14.30 น. *** 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐น.         
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘   ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติ เทศ
บัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้งหมดรวม 9 ฉบับ ผมขออนุญาตต่อสภาฯว่า เพ่ือให้การประชุมพิจารณาเรื่อง
เทศบัญญัติ 9 ฉบับนี้มีความกระชับ จึงจะเสนอเรื่องเฉพาะหลักการและเหตุผลของแต่ละฉบับให้สภา ฯ           
อันทรงเกียรติได้รับทราบ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ เรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอย พ.ศ. หลักการให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยพ.ศ. .... หลักการให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป เหตุผลโดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปไม่ถูกต้องโดยสุขลักษณะ อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ จะควบคุมและป้องกันไม่ให้การแพร่กระจายของโรค 
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูล 

ที่ประชุม 
           มีมติอนุมัติให้กันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  



๕๑ 
 
ฝอยทั่วไปมีข้ันตอนการด าเนินการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลทั่วไป ให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์
จากการก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจ หรือให้รับประโยชน์ตอบแทน โดยการคิดค่าบริการและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปของเทศบาลและอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต ให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการ รับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการขยะมูลฝอย
ทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ ตอบแทนด้วยการ  คิดค่าบริการจึงตราพระราชบัญญัตินี้ครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทางฝ่ายเลขาสภาฯ ครับ 
นายอัมพล       ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ เลขานุการ
สภาฯ ในระเบียบวาระที่ 4.8 ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเข้ามาทั้งหมด 9 ร่าง ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ
เกี่ยวกับการพิจารณาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบังคับที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้ ในการ
พิจารณา 3 วาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนที่มีอยู่
ในที่ประชุมจะเสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ 2 
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่ 2          
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่ ว โมง ผมขอขยายความเกี่ ยวกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยข้อ 45 วันนี้ถือเป็นการเสนอร่างเทศบัญญัติ แต่ในระเบียบกฎหมายเขาใช้ข้อบัญญัติ เพราะ
ระเบียบนี้ใช้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย เทศบาลด้วยและก็ของ องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย เขาเลยใช้ค า
ว่าร่างข้อบัญญัติ ฉะนั้นในการพิจารณาเขาจะขมวดท้ายไว้ว่า ถ้าเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณก็คืองบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณเพ่ิมเติมนั้นจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ แต่กรณีที่เสนอในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเทศ
บัญญัติงบประมาณประจ าปีและเทศบัญญัติรายจ่ายเพ่ิมเติม เป็นร่างเทศบัญญัติทั่วไป สามารถที่จะประชุม 3 
วาระรวดเดียวก็ได้ คือ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้ นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการนั้นก่อนที่จะขอมติ จะต้องมีการเปิดให้อภิปรายได้พอสมควรถึงขอมติว่ารับ
หรือไม่รับ ถ้าสมมติว่าท่านไม่รับก็คือตกไป ถ้าท่านรับก็ประชุมวาระที่ 2 ต่อ คือแปรญัตติ แปรญัตติไม่ต้องมาตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติคือว่า ท่านสมาชิกทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยท่านประธานเป็นประธาน
กรรมการแปรญัตติ ถ้าท่านจะเสนอขอแก้ไขในรายละเอียดก็จะต้องมี 1 ท่าน สมาชิก 1 ท่าน ขอเสนอแปรญัตติมี
ผู้รับรอง 2 คน ท่านจะเสนอแปรอะไรในรายละเอียดที่ที่ร่างนี้ท่านก็เสนอได้ ท่านอภิปรายเสนอแล้วก็ลงมติ        
ถ้าท่านใดเห็นตามที่ท่านเสนอแปรญัตติ ก็ถือว่าแก้ไขตามนั้น ถ้าไม่เห็นด้วยก็คือว่ายืนยันตามร่างเดิม วาระที่  2 
นั้นถ้าไม่มีการแปรฯก็ไม่มีการลงมติ จะพิจารณาเป็นรายข้อ ที่ท่านเสนอญัตติเท่านั้นเสนอแปรฯเท่านั้น ถ้าไม่มีก็คือ 
ไม่มี ก็ขอลงมติรับหลักการ พอผ่านวาระที่ 2 จบ วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายใดๆทั้งสิ้นจะขอมติว่า เห็นชอบให้
ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่แค่นั้นไม่มีการอภิปรายจะอภิปรายเฉพาะวาระ ที่ 1 เป็นการอภิปรายทั่วไปถ้าจะ
อภิปรายก่อนจะรับร่าง วาระท่ี 2 อภิปรายเฉพาะที่มีการเสนอแปรญัตติ วาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปรายขอมติเลย     
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ทีนี้ในส่วนที่จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวในระเบียบบอกว่าในการพิจารณา 3 วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ตอนนี้มีอยู่ 8 ท่าน 1 ใน 3 ก็ 3 ท่านขึ้นไปเสนอ พอเสนอ
เสร็จก็ต้องมีการลงมติว่าจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไหม ถ้า 3 วาระรวดก็คือวันเดียวจบพิจารณาทั้ง 3 วาระถ้า
ไม่รวดเดียวก็ต้องเว้นวรรควันนี้รับหลักการและก็อีกวันข้างหน้า ก็ถึงมารับแปรญัตติและก็เห็นชอบ ฉะนั้นถ้าจะ
พิจารณา 3 วาระในวันนี้ต้องมีผู้เสนอ ฝ่ายบริหารก็ได้หรือสมาชิกเสนอไม่น้อยกว่า 3 คน เสนอและก็ขอมติสภาว่า
พิจารณา 3 วาระรวด ถ้าสภาเห็นมาว่าเห็นชอบตามเสนอก็พิจารณาเลย ขั้นตอนจะเป็นแบบนั้น ส าหรับร่างเรานะ
ครับ จะเป็นร่างเทศบัญญัติเทศบาล เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ซึ่งผมขอน าเรียนในภาพรวมสักนิดหน่อย
ครับ ร่างทั้ง 9 ร่างหลายร่างเคยจัดท าเป็นเทศบัญญัติมา 30 กว่าปีแล้ว ก็ยังไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อยังเป็น
เทศบาลเมืองอุบลราชธานีอยู่ จริงๆแล้วน่าจะแก้ไขตั้งแต่ยกฐานะ  ฉะนั้นเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน จึงได้น าร่างทั้งหมดที่
ไม่เป็นปัจจุบันนี้ มาเข้าสู่การพิจารณาของสภา เพราะว่าร่างทั้งหมดพอเป็นเทศบัญญัติแล้วมัน มีผลที่เราจะไปเก็บ
ค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆ ถ้าชื่อมันผิด มันจะเป็นประเด็น มันจะผิดไปหมด ฉะนั้น ในเมื่อรู้แล้วว่าไม่ได้แก้ ก็ต้องเอา
มาแก้ไขทั้งหมด และก็ทุกร่างนี้ได้ผ่านประชาคมมาแล้วที่ตลาดใหญ่ ประชาคมได้ให้ความเห็นชอบแล้วถึงได้
น าเสนอต่อสภาแห่งนี้ ผมจึงน าเรียนต่อสภาเพ่ือที่จะได้พิจารณาต่อไปครับ  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมี ครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี  สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมบุญมี  สุปรียชาติ คือ อายุการใช้งานค่อนข้างที่จะนาน ด้วยภาวะเศรษฐกิจก็
ต้องมีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ประชากรหนาแน่น จะต้องมีการใช้จ่ายของงบประมาณในการด าเนินการบริหาร
จัดการ อยากน าเสนอและเรียนถามว่าในร่าง 9 ร่างทุกอย่างนี้ ในเทศบาลเมืองใน 76,77 จังหวัด มีเทศบาลนคร
ประมาณ 30 จังหวัด ก็ยังมีเทศบาลใหญ่ๆ อยู่บางส่วนก็ยังไม่ได้ปรับฐานะขึ้นมา อยากเรียนถามในฝ่ายบริหารเรา
ได้มีการเช็คหารือในข้อเปรียบเทียบในระดับนครด้วยกันนี้ไหม มันก็จะได้ตรงกันว่าการจัดเก็บขยะ ขยะติดเชื้อขยะ
ทั่วไป อะไรต่างๆ เขาเก็บเท่าไหร่ พอมีอะไรเปรียบเทียบไหม ถึงแม้ว่าเราจะได้ผ่านประชาคมมาแล้ว แต่ยอดเงินยัง
ไม่ชัดเจนเพ่ือที่จะมาขออนุมัติกับมติเห็นชอบในสภา ขอดูการเปรียบเทียบว่าเก็บเท่าไหร่ ของจังหวัดใหญ่ๆ มีสถิติ
ในเรื่องนี้ไหมครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คืออย่างนี้ก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะพิจารณาเป็นรายร่างเทศบัญญัติ เนื่องจากว่าญัตตินี้ เสนอเป็นญัตติ
เดียว แต่ประกอบไปด้วย 9 ร่างเทศบัญญัติเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา
เอาเบื้องต้นก่อน เอาในหลักการก่อน คือการพิจารณาว่าเราจะประชุม 3 วาระรวดหรือจะแบ่งการประชุมก็ขอให้
เสนอขึ้นมาก่อนครับ เชิญท่านไพฑูรย์ครับ 
นายไพฑูรย์     พรหมสอน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  ผมเข้าใจว่า ตามที่ท่านบุญมี ได้น าเสนอต่อที่ประชุม 
น่าจะเป็นเหตุผล ก่อนที่ท่านประธานสภากรุณาแจ้งต่อที่ประชุม เนื่องจากว่ากฎหมายถือว่าเป็นกฎหมายเทศบาล
นครเรานะครับ เป็นข้อบังคับที่มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไปเป็นกฎในการกระท าทางปกครองอย่างหนึ่งอยู่ 9 เรื่อง 
ใน 9 เรื่อง เป็นเรื่องที่เสนอขึ้นใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในเทศบาลนครของเราอยู่ 2 เรื่อง คือร่างฉบับที่ 3 กับร่าง
ฉบับที่ 7 นอกนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อบังคับเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับมายาวนานหลายปี ที่ท่านเลขานุการที่ท่านได้
พูด ผมดูคร่าวๆร่างที่ 6 เมื่อพ.ศ. 2495 ยังเป็นเทศบาลเมือง ร่างที่ 7 ร่างที่ 8 ตั้งแต่พ.ศ. 2494 เมื่อ 69 ปีที่ 



๕๓ 
 
แล้ว ประเด็นที่ผมจะน าเรียนก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภา ว่าเราจะพิจารณารวดเดียวหรือแบ่งเป็นวาระใน
การพิจารณากฎหมายของเรา ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อสังเกตที่สภาจะร่วมพิจารณาว่าเราจะเอารวดเดียวหรือไม่ 
ประการที่ 1 นั้น ทั้ง 9 ฉบับ กฎเกณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีอยู่ 2 ฉบับ นอกนั้นก็เป็นปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จะมีกฎหมายแม่ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของ
อาคารสถานที่หรือกฎกระทรวงต่างๆในเรื่องค่าธรรมเนียม ซึ่งเห็นว่าท่านสมาชิกสภาหลายท่านก็ยังไม่ได้รับร่างที่
เราจะพิจารณากัน ก็เป็นข้อสังเกตว่าเราจะเอารวดเดียวเลยไหม กฎเกณฑ์หรือถ้อยค าต่างๆสอดคล้องกับ
ค่าธรรมเนียมที่เป็น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ระเบียบหรือไม่ ท่านบุญมีก็ให้เราสังเกตว่าแล้วเทศบาลนครอ่ืน เขาตั้ง
ค่าธรรมเนียมไว้ในระดับใด ก็จะเป็นรายละเอียดว่า ข้อห่วงใยหรือข้อคิดเห็นต่างๆมันจะจบในรวดเดียวไหม หรือ
จะท าเป็นพิจารณาเป็นวาระ อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่จะน าเรียนในที่ประชุมทราบครับ อีกส่วนหนึ่งครับ มีเรื่องหนึ่ง
ผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดเป็นข้อมูลที่เราพูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่
ผ่านมา เราเห็นชอบที่ซึ่งเห็นชอบไปแล้ว งบประมาณให้ไปแล้วในเรื่องการสร้างความเข้าใจ การจัดระเบียบหาบเร่
แผงลอยไม่แน่ใจสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งท่านผู้มาชี้แจงนั้น บอกว่าครอบคลุมทั้งอาคารสถานที่ต่างๆ ที่เอาสิ่งของ
ทรัพย์สินยื่นออกมาทางเท้าฟุตบาท ข้อบัญญัตินี้ครอบคลุมสิ่งที่พูดคุยกันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตว่า
ควรจะเอารวดเดียวไหม หรือพิจารณาเป็นวาระให้ เกิดความรอบคอบก่อนที่จะบังคับใช้นอกจากนี้ การผ่าน
ประชาคมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อ่านโดยละเอียดในทุกบัญญัติไหม ต่อไปต้องเอาหมาเอาแมวไปจด
ทะเบียน เดือดร้อนไหม อันนี้ก็กระทบต่อการปฏิบัติงานของประชาชน เขตเทศบาลนคร อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะ
ครับ   ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณารวดเดียวไหมหรือจะพิจารณาเป็นวาระ 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์  จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสงค์   จันจ าปา  ในเรื่องเทศบัญญัติก็เป็นเรื่อง        
ที่ส าคัญ เพราะว่าเป็นข้อบังคับให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นการจัดระเบียบ
สังคมในเขตเทศบาลของเรา โดยจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักที่ยังไม่ได้ดูรายละเอียด        
ต้องถือว่าตัวเองมีความบกพร่องอยู่ตรงนี้ครับ ก็หลายๆเรื่องที่ท่านไพฑูรย์ พูดถึงเนื่องจากเทศบาลเราเป็น    
เทศบาลนครอุบลราชธานี และการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัย แต่เทศบัญญัติฯเราก็ไม่ได้มีการดูกัน      
หรือปรับปรุงกันเรื่อยมา จะเป็นไปได้ไหม  ผมอยากหารือถ้าเป็นไปได้ในใจผมอยากจะศึกษาก่อน อะไรที่ออกไป
จากไป  เราอนุมัติไปแล้วอย่างน้อยต้องได้มาตรฐาน ชาวบ้านต้องไม่ต าหนิ ตรงนี้เราจะมีการประชุมหารือกัน    
นอกรอบ แล้วค่อยเอาเข้าในคราวประชุมหน้า แต่เมื่อสักครูคุยนอกรอบเราบอกว่าไม่มีอะไร ก็เพียงปรับปรุงบ้าง
เล็กน้อย ความรู้สึกมาฟังตอนนี้ ก็ไม่สบายใจ แม้แต่ทางท่านฝ่ายเลขาฯ ก็บอกว่าฝ่ายบริหารและสภาฯ จะต้องยื่น
เสนอ 1 ใน 3  วันนี้ฝ่ายบริหารมีมานั่ง 2 ท่าน ครบ 1 ใน 3 หรือไม่  คนเดียวได้หรือไม่  ไม่อยู่ในข้อบัญญัติตรง
นั้น เป็นที่น่าสังเกตเพราะว่าฝ่ายบริหารเรามีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รองนายกฯ อีก 4 ท่าน  เราไม่เห็น
ฝ่ายบริหารมาประชุมกันเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ก็เลยกลัวว่ามันจะไม่สมบูรณ์ อยากให้เราศึกษากันมากขึ้นกว่านี้
เพ่ือเราจะได้เห็นมีอะไรเพ่ิมเติมที่ควรจะเติมลงไปให้ดีกว่านี้ หรืออะไรต่างๆอย่างนี้ ผมอยากจะเสนอในที่ประชุม
ครับ 
 
 



๕๔ 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ๙ ร่างที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาฯพิจารณา นี้จะต้องพิจารณา          
เป็น 3 วาระ วาระแรกขั้นรับหลักการ วาระที่สองขั้นแปรญัตติ หรือเราท างบประมาณรายจ่ายนั้น ต้องใช้เวลา
หลายวัน วันนี้รับหลักการเสร็จก็ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา ท่านก็ไปแปรญัตติเห็นว่าตัวไหนไม่เหมาะสม 
ควรจะแก้อย่างไรในญัตติฯนี้แล้วก็ค่อยมาถึง พอแปรญัตติจะสงวนค าแปรญัตติ  ถ้าไม่สงวนก็คือแก้ไขกันตอนแปร
ญัตติ เหมือนงบประมาณที่ผ่านมา เสร็จแล้วมาประชุมขั้นแปรญัตติแล้วก็ลงมติเลย แต่ถ้าท่านเห็นว่าไม่ต้องแยก 
จะขอรวดเดียวเลย ทีนี้การประชุมรวดเดียว 3 วาระได้ มันไม่ใช่ธรรมดา จะต้องเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายเสนอ
สภา สภาฯเห็นด้วยไหมว่าจะเอารวดเดียว หรือฝ่ายบริหารไม่ยอมเสนอ ฝ่ายสภาฯ 1 ใน 3 เสนอก็ได้ว่าให้ประชุม
รวดเดียวแบบนี้ เชิญครับ 
นายประสงค์    จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เพ่ือให้เป็นการปรับปรุงให้เกิดความทันสมัยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ผมเสนอว่าวันนี้รับหลักการไว้ก่อน
แล้วก็ค่อยมาลงมติในครั้งต่อไปในวาระ 2 และวาระ 3 ดีไหมครับเพ่ืออย่างน้อยๆเป็นทางถอยให้เราไปนั่งศึกษา
เพ่ิมเติม ขอบพระคุณครับ 
นายอัมพล     ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ ในฐานะ
เลขานุการสภา ผมขอชี้แจงระเบียบเพ่ิมเติม ในการพิจารณานั้น ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องประชุมเป็นไปตาม
ระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ ถ้าหากวาระไหนที่ไม่มีการแถลงของฝ่ายบริหารและก็ไม่มีการเสนอ ถ้าสมัยประชุมนั้น
จบไปก็ถือว่าวาระนั้นเป็นอันตกไป วาระไหนที่มีการพิจารณาแต่พิจารณาไม่แล้วเสร็จในสมัยประชุมนั้น  ถ้าหมด
สมัยประชุมไปแล้วกถ็ือว่าเรื่องเหล่านั้นตกไปเหมือนกัน ญัตติเหล่านั้นตกไปเหมือนกัน ฉะนั้นถ้าจะพิจารณาเป็น 3 
วาระโดยอย่างน้อยต้อง 2 วันขึ้นไป จากที่ได้ฟังเมื่อสักครู่ วันนี้รับหลักการ จะต้องนัดมาประชุมอีกวันหนึ่ง วันไหน
ก็ได้ในสมัยนี้ จะไปสมัยหน้าไม่ได้แล้ว ถ้าไปสมัยหน้าถือว่าตกไป ต้องเสนอใหม่อีกครั้งหลักการจะเป็นอย่างนั้น    
ถ้านั้นจะพิจารณาเป็น 2 วัน วันนี้รับหลักการจะต้องนัดประชุมอีกในสมัยนี้ สมัยวิสามัญนี้ภายในวันที่ 30 
กันยายน ที่จะถึงนี้ถึงจะสมบูรณ์ ถ้าอย่างนั้นก็ตกไปเหมือนกัน ก็ขอน าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติม 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอความเห็นที่ประชุมฯครับ เชิญท่านไพฑูรย์  ครับ 
นายไพฑูรย์    พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 จากการฟังความต้องการจากสมาชิกของเราซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยส่วนตัวผม        
ขออนุญาตน าเรียนต่อท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือให้เห็นว่าให้เกิดความรอบคอบและทบทวนนั้น 
ช่วยกันกลั่นกรองก่อนที่จะมีการบังคับใช้ซึ่งมีผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนในเทศบาลนครอุบลราชธานี ควรมีการ
ประชุมโดยรับหลักการ แล้วก็มีการนัดก าหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาในวาระสอง วาระสามต่อไปในวันถัดไปครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สรุปว่าวันนี้จะเป็นการประชุมเพ่ือรับหลักการ ในขั้นแปรญัตติให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่และขอ
มติที่ประชุมสภาฯ ก าหนดวันแปรญัตติฯ จึงนัดประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาวาระที่สอง และวาระที่สามอีกครั้งในให้
อยู่ในสมัยประชุมสภาฯนี้ 
 
 



๕๕ 
 
นายอัมพล      ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตเพ่ิมเติม คือถ้าไม่พิจารณาสามวาระรวด จะต้องมีการแต่งตั้งหลังจากรับหลักการแล้ว จะต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ถ้าพิจารณาสามวาระรวด เขาอนุโลมไม่ให้ตั้งคือถือว่าห้องประชุมนี้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมด ท่านประธานเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติไปเลย ถ้าไม่สามวาระรวด
จะต้องแต่งตั้ง หลังจากรับหลักการแล้วก็ต้องเสนอตั้งกรรมการแปรญัตติ อาจจะไม่เลือกทีละคนจะเสนอว่า ขอใช้
คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก็ได้ครับ ใช้ชุดนั้นเลย แต่ก็ต้องขอมติทุกๆร่างนะครับ ว่าจะ
ให้ใครเป็นกรรมการแปรญัตติเพื่อให้สมบูรณ์จะต้องเสนอนะครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปจะเป็นการขอมติร่างเทศบัญญัติฯไปทีละร่าง  เริ่มจากระเบียบวาระที่ ๔.๘.๑ ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .............. วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ /ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี       
                      เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   

   โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี       
                      เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   

   โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 

 

    
 
 ต่อไประเบียบวาระที่ ๔.๘.๒  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  
พ.ศ. ............... (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ /ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                      เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   

   โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
 
 

ที่ประชุม 
           มีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   



๕๖ 
 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                      เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลพ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   

   โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

 ต่อไประเบียบวาระที่ ๔.๘.๓  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ       
พ.ศ. ............. (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ /ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                      เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   

   โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                      เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   

   โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

 
 ต่อไประเบียบวาระที่ ๔.๘.๔  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยง                                                           
หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............. (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ /ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป  
พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   
 

ที่ประชุม 
           มีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ       
พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   
 



๕๗ 
 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                      เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ......... วาระแรก ขั้นรับหลักการ   

   โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                      เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   

   โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

 ต่อไประเบียบวาระที่ ๔.๘.๕  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย                                            
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ............... (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ /ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
  -   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                   เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ......... วาระแรก ขั้นรับหลักการ   

             โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   

            โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 

    

  
 

 

ที่ประชุม 
           มีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือ
การปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   
 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย                                            
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   
 



๕๘ 
 
 ต่อไประเบียบวาระที่ ๔.๘.๖  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง ตลาด พ.ศ. ................ 
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ /ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง ตลาด  
                      พ.ศ.......... วาระแรก ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี   
                      เรื่อง ตลาด พ.ศ. .......... วาระแรก ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

 ต่อไประเบียบวาระที่ ๔.๘.๗  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด 
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .........  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ /ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ......... วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
                        โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                       เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ........ วาระแรก ขั้นรับหลักการ  
                       โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง ตลาด พ.ศ. ............ 
วาระแรก ขั้นรับหลักการ   
 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน 
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. .........  วาระแรก ขั้นรับหลักการ  
 



๕๙ 
 

 ต่อไประเบียบวาระที่ ๔.๘.๘  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้า 
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .............  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ /ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                        เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .............วาระแรก ขั้นรับหลักการ  
                        โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                      เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ........... วาระแรก  
                      ขั้นรับหลักการ  โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

 ต่อไประเบียบวาระที่ ๔.๘.๙ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหาร    
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ............ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ /ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุม 
                        สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ........... วาระแรก ขั้นรับหลักการ  
                        โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุม 
                        สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ............วาระแรก ขั้นรับหลักการ   
                        โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้า 
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............. วาระแรก ขั้นรับหลักการ   
 



๖๐ 
    

 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปคงเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  ๑.คณะกรรมการแปรญัตติก็จะมี 5-7 ท่าน ท่านจะเสนอ
ทีละคนไหม หรือเสนอ 5 ท่าน รับรอง 2 คน หรือใช้คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณประจ าปี  ทีนี้ก็ให้
คณะกรรมการแปรญัตติท างานกี่วันไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง อาจจะวันหรือสองวัน เราก็มานัดประชุมวาระต่อไปคือ 
วาระแปรญัตติ คือช่วงแปรญัตติ ก็ว่ากันเลยแก้ไขที่นั่นแหละ ยกเว้นมีคนสงวนค าแปรญัตติไว้ วันนี้วันที่ 21 ต้อง
วันที่ 23 ขึ้นไป หรือวันที่ 24 วันใดวันหนึ่ง แล้วก็มาเข้าวาระที่สอง คือขั้นแปรญัตติและก็ลงมติกันเลยคือต้องอีก
วันหนึ่ง คือต้องหารือกันว่าเราจะประชุมวันไหน เชิญพนักงานเทศบาลใครรับผิดชอบตรงไหนก็มาอธิ บาย         
แล้วต่อรองดูเรื่องราคาขยะ อะไรต่างๆเอาให้เสร็จพรุ่งนี้แปรญัตติให้เสร็จวันที่ 23 ก็ลงมติก็น่าจะได้  
นายอ าพล       ทองพุ       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภา       
ถ้าพูดถึงหลักการก็น่าจะแต่งตั้ง  สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมนี้ 3 ถึง 7 ท่าน ตอนนี้ก็มี 7 ท่านพอดี เพ่ือไม่ให้ผิด
ระเบียบกฎหมายก็น่าจะตั้งจากตรงนี้ตอนนี้มี 7 ท่าน ก็ตั้งทั้ง 7 ท่าน เป็นกรรมการเหมือนเต็มสภาอยู่แล้วเพราะ 
7 ท่านอยู่ตรงนี้ผมว่าน่าจะด าเนินการตามนี้ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เลือกคณะกรรมการ 5-7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติต้องมีคนเสนอ 1 ท่าน ผู้รับรอง 2 ท่านก็เหมือนที่
เราตั้งกรรมการแปรญัตติงบประมาณ เชิญครับท่านใดเสนอท่านใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญท่านบุญมี  
นาวาอากาศเอกบุญมี       สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมน.อ.บุญมี  สุปรียชาติ ขอเสนอนายชัยโรจน์  สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู้รับรองครับ มรีับรอง 2 ท่านถูกต้อง หนึ่งท่านชัยโรจน์ เชิญท่านชัยโรจน์ ต่อครับ 
นายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์  ขอเสนอท่านบุญมี  สุปรียชาติ ครับ  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง ท่านบุญมี เชิญท่านประสงค์ ครับ 
นายประสงค์    จันจ าปา        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสงค์   จันจ าปา ขอเสนอท่านไพฑูรย์  พรหมสอน 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ขอมรีับรอง   มีผู้รับรอง 2 ท่านครับ เชิญท่านไพฑูรย์    
 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจ าหน่าย 
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ............ วาระแรก ขั้นรับหลักการ   
 



๖๑ 
 

นายไพฑูรย์    พรหมสอน       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอเสนอท่านประสงค์ จันจ าปา ครับ  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ขอผู้รับรอง /  มีผู้รับรองความถูกต้อง  ท่านเชิญครับ 
นายภพ        ภูสมปอง        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอเสนอท่าน ไพฑูรย์  บุญพุทธ   
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
  ขอผู้รับรอง / มีผู้รับรองถูกต้องเชิญท่านต่อไป 
นายชาญณรงค์  ชลการ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอเสนอท่านภพ  ภูสมปอง  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 ขอผู้รับรอง / มีผู้รับรองถูกต้องครับ ครบครับ ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปด าเนินการเลือกประธาน
เลขานุการ กันเองใครจะเป็นประธาน ใครจะเป็นเลขา ให้ใช้เวลากี่วันครับ คณะกรรมการแปรญัตติฯมีดังนี้ 

๑. นายชัยโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์    
๒. น.อ.บุญมี    สุปรียชาติ 
๓. นายไพฑูรย์    พรหมสอน 
๔. นายประสงค์   จันจ าปา 
๕. นายไพฑูรย์     บุญพุทธ 
๖. นายภพ          ภูสมปอง 
๗. นายชาญณรงค์  ชลการ 

ทั้งหมด ๗ ท่าน เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี    สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภา ด้วยประสบการณ์การพิจารณาแปรญัตติงบประมาณ ขออนุญาตให้ท่านเลขาฯ
ก าหนดระยะเวลาจะตรงแล้วก็จะชัดเจน แล้วก็แจ้งในประกาศให้ทราบ เพราะว่าในระยะเวลาที่จะต้องพิจารณาใน
วาระท่ีสองท่ีสามนี้ เชิญท่านเลขาฯครับ 
นายอัมพล    ทองพุ     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอน าเรียน ครับว่า การเสนอค าแปรญัตติของท่านสมาชิก จะต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ฉะนั้นถ้าดู
ระยะเวลา ถ้าจะประชุม 23 บ่ายก็คือวันพุธ ฉะนั้นท่านสมาชิกที่จะเสนอแปรญัตติจะต้องเสนอภายในวันพรุ่งนี้ 
แล้วก็วันที่ 23 เช้า คณะกรรมการแปรญัตติประชุม แล้วก็ประชุมสภาบ่าย เวลามีแค่นี้ครับ ในหลักการท่านจะ
ปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่ time line ที่ผมบันทึกผมจะบันทึกตามนี้นะครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คืออย่างนี้นะครับ เสร็จจากนี้ท่านไปอ่านเลย ฝ่ายเลขาฯนุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมแปรญัตติเช้า
วันที่ ๒๓ กันยายน ท่านประชุมคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร วันที่ 23  กันยายน บ่ายโมง
ตรง ประชุมสภาฯวาระสอง วาระแปรญัตติกับลงมติ และวาระที่ ๓ ไหวไหมครับ  
 
 



๖๒ 
 

นาวาอากาศเอกบุญมี   สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตกลงตามท่านเลขาฯแนะน าจะได้อยู่ในระยะเวลาของช้อบังคับระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้  ถูกต้อง   
ไหมครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ท่านใดคิดว่าวันที่ 23 มันเร่งไปก็ขยับเป็นวันที่ 24 กันยายนได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ให้ก่อนวันที่ 23 
กันยายนบ่าย คือต้องเว้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง  เพราะฉะนั้นคณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมได้  เช้าวันที่ 23  
กันยายน วันที่ 22 กันยายน มันยังคงคาบเกี่ยวยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง เสร็จแล้วตอนบ่ายเราจะลงมติ เป็นวาระสอง 
กับวาระแปรญัตติ ถ้าหากประชุมตอนเช้าเสร็จ ไม่มีใครสงวนค าแปรญัตติไว้ มันก็แป๊บเดียวผ่านวาระสองได้       
พอวาระสาม ไม่มีการพูดอะไรแล้วก็ยกมืออย่างเดียวเห็นด้วยไม่เห็นด้วย เป็นการลงมติต่อไประเบียบวาระอ่ืนๆ     
มีท่านใดเสนออะไรไหมครับเชิญท่านบุญมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นาวาอากาศเอกบุญมี     สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตน าเสนอเรื่องร่างเทศบัญญัติเพ่ือให้มีข้อมูลเปรียบเทียบที่ผมน าเสนอในช่วงแรก อยากจะเรียน
ขอความอนุเคราะห์จากท่านเลขาฯขอให้ท าตารางเปรียบเทียบ เพราะว่าเราไม่เคยมี เขาอาจจะมีมาแล้ว เราจะ
เป็นข้ออ้างอิงได้ ให้น าข้อมูลจากเทศบาลนครฯใหญ่ๆ สัก 5 แห่ง ว่าจัดเก็บ เอาเป็นแต่ละภาค ภาคกลาง       
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ เปรียบเทียบ รวมถึงเทศบาลขนาดใหญ่เราจะเปรียบเที ยบ
เทศบาลนครใหญ่ๆ  จะได้เป็นฐานข้อมูลเป็นค าตอบประกอบการพิจารณาในเรื่องอ่ืนๆ ผมมีเรื่องสั้นๆอยู่ 3 เรื่อง 
เรื่องแรก ที่ได้ค้างไว้ว่า งบประมาณของที่สวนสาธารณะบูรพานอกนั้นน่าจะตกแน่นอน ผมไม่ห่วง ผมห่วงทางฝ่าย
บริหารจะเสียหน้า แล้วค าตอบค าถามเยอะจะตามมา อยากจะเรียนว่าวันที่ได้อนุมัติงบประมาณ 18 ล้าน        
เพ่ือปรับปรุงสวนสาธารณะบูรพา และมีการประชาสัมพันธ์ ขึ้นป้ายไว้ ตามวันเวลานั้นๆ และสื่อระบบไอที    เสนอ
ออกไป ครั้งนี้ถ้าตกไปในวันที่ 22 กันยายน นี้ เท่าที่ฟังคงไม่ผ่าน แต่เงินอยู่ ควรจะมีการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ 
เหตุผลที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือท าความเข้าใจให้ชาวบ้านสบายใจ ก่อนที่จะมีค าถามมากมาย 
เพราะฉะนั้นเราท าสื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกก่อน อันนี้ข้อแรกจะท าหรือไม่ท าไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องฝ่ายบริหาร
ต้องเสียหน้า และก็ต่อไปถ้าท่านจะเล่นการเมืองให้ได้คะแนนเสียง  แถบนี้หายไปหมดเลย เรื่องที่ 2 เรื่อง
รถดับเพลิงเอนกประสงค์พิเศษ 1 คัน 65 ล้านบาท รถดับเพลิงในอาคารสูง ในคราวประชุมครั้งต่อไปมีการประชุม 
ว่าได้ด าเนินการไปถึงไหน จัดซื้อจัดจ้าง การศึกษา การเตรียมตัว เข้าออกตามตรอกตามซอย จะไปอาคารไหนบ้าง 
คุ้มค่า สะดวกแบบไหนเป็นหลักวิชาการ ถ้าเป็นไปได้ท าเป็นเอกสารให้ชัดเจนนี้เป็นเรื่องติดตาม อีกเรื่องเป็นเรื่อง
ของสภา ผมไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯชุดนี้ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายไหน อยากจะฝากไว้ว่าในช่วง
ระยะที่ผมเข้ามาท างาน 2 ปี ปกติสากลทั่วไปคนที่เข้ามาจะต้องติดบัตร เข้าสภาเพ่ือเป็นสากลในการด าเนินการ
มาตรฐาน อยากจะท าให้คนที่รับผิดชอบ กรุณาออกบัตร ก่อนเข้าก็หนีบบัตรเข้ามา ตอนนี้ใครจะเข้ามาก็ได้ครับไม่
มีบัตรโดยสากลทั่วไป อันนี้ขอฝากไว้อยู่สามเรื่อง เรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องติดตามเป็นเรื่องเก่า ติดตามเป็นเรื่อง    
ลานขวัญเมือง ในขณะนี้ตามที่เฝ้าดูเป็นการโยนงานกันไปโยนงานกันมา ไม่มีเจ้าภาพตีกลองมีแต่กลอง  



๖๓ 
 
แต่ไม่มีคนตี ตีเปาะแปะเหมือนกลองยาว ไม่มีข้าวเหนียวไปติดให้มันทุ้ม ตรงนี้ที่ห่วงใย คนที่รับผิดชอบก็คือ
เทศบาล เงินก็เงินเรา ท าไม่ทันก็จะถูกต าหนิว่าไม่มีฝีมือ อันนี้เป็นข้อระวัง ถ้าท าเป็นรูปคณะกรรมการในการคัด
กรองหรือกลั่นกรองก็ได้ผลักไปก่อน อย่างน้อยก็มีมติของคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือในหลักการทั่วไปท่านจะท า
หรือไม่ท า ก็ไม่ทราบ เพราะเวลาเข้าประชุมวันนี้ ที่ทางจังหวัดขอหนังสือเรียนเชิญฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
คือสภา เข้าไปหารือด้วยนั้นแหละเขาใช้มือเราแล้ว เขาบังคับเราแล้วอันนี้ก็ขอฝากน าเรียนในเรื่องที่เขาห่วงใย 
เรื่องที่พูดมานี้เรื่องถึงตัวทั้งหมด แล้วก็เรียนเพ่ือทราบและโปรดพิจารณา ขอให้วาระนี้เป็นวาระอ่ืน ๆ นี้เป็นเรื่อง
ติดตามขอให้บันทึกด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นเรื่องส าคัญ ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านไพฑูรย์ ครับ 
นายไพฑูรย์     พรหมสอน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ในเรื่องอ่ืนๆซึ่ง น่าจะสืบเนื่องจาก ญัตติที่ 4.๘ มีร่าง
เทศบัญญัติฯ ๙ ฉบับ เรามีเวลาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติของคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่าน พรุ่งนี้วัน
เดียวที่จะรับทราบข้อมูล นอกจากไปท าการบ้านเป็นการส่วนตัวแล้ว พรุ่งนี้ก็จะขอรับทราบข้อมูล ผมไม่แน่ใจว่า   
ทั้ง 9 ฉบับนี้อยู่ในส านักกองเดียวกันทั้งหมดไหม ถ้ายิ่งต่างส านักต่างกอง จะขอความกรุณาท่าน ท่านปลัดท่าน
เลขาสภาฯ ได้ช่วยจัดวันพรุ่งนี้ใครก่อนหลัง แนวทางที่เราท า การแปรญัตติของงบประมาณ มีเวลาฟังเวลาพูดคุย
กันพรุ่งนี้วันเดียว  เช้าวันที่ 23 กันยายน ก็เป็นหน้าที่ของ 7 ท่าน จะประชุมกัน ฉะนั้นวันพรุ่งนี้ถ้าเรามีข้อสงสัย
อะไร เป็นตามมาตรฐานไหมตามที่ท่านบุญมีให้ข้อสังเกตว่าถ้าท าเป็นตารางมาก็ง่ายต่อการรับฟังข้อมูลในวันพรุ่งนี้ 
ว่าสิ่งที่เรายกร่างมาเปรียบเทียบ ควรถือตามนั้นไหมหรือว่ามีการปรับแก้ไขอะไรแบบไหน เพ่ือจะมีการอภิปรายใน
วันที่ 23 กันยายน ตอนบ่าย นั้นขออนุญาตเรียนหารือขออนุญาตน าเสนอว่า อยากจะขอความกรุณาท่านปลัดได้
ช่วยนัดบุคลากร หรือกองส านักที่เกี่ยวข้องกับร่างเทศบัญญัติทั้ง 9 ฉบับ นัดเวลาพรุ่งนี้ช่วงเช้า-บ่าย ข้อมูลที่มีอยู่
และเป็นข้อมูลที่เราไม่ต้องใช้เวลานาน เวลามีจ ากัดจริงๆ ถ้าท่านมีตารางเปรียบเทียบก็จะได้เร็ว ขอความกรุณา
ท่านและเรียนเพือ่เป็นข้อสังเกตและหารือ  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เชิญครับท่านประสงค์ 
นายประสงค์    จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประสงค์ จันจ าปา  ในวาระอ่ืนๆ ผมมีประเด็นที่เราได้เคยคุย
กันมาบ้างแล้ว อย่างยกตัวอย่างเช่นตลาด 6 ในคราวที่แล้วเราได้อนุมัติงบประมาณไปมีการปรับปรุงและทางสภา
หอการค้า ก็เคยได้พบท่านนายกฯ ก็ทางฝ่ายบริหาร อยากจะให้ตลาด 6 นั้นเป็นตลาดขายพืชผักปลอดสาร       
ของบริษัทประชารัฐ รู้สึกเคยได้พูดคุยกันบ้างแล้วตรงนี้ ไม่รู้ว่าต่อยอดไปถึงจุดไหน อันนี้ประการที่ 1 ที่อยากให้มี
ตลาดปลอดสารพิษ ทางหอการค้าก็ได้ถามผมในฐานะผมเป็นสมาชิกสภาหอการค้า เราก็ได้คุยกันเป็นการเบื้องต้น 
เพราะฉะนั้นขอฝากประเด็นที่ตลาด 6 ประการที่ 1 ประการที่ 2 เนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าถนนสรรพสิทธิ์เส้นหน้า
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จะเป็นถนนที่มีปัญหาด้านการจราจรเป็นอย่างมาก ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนไปส่ง
นักเรียนเช้า รับนักเรียนเย็น แล้วก็มีตัวแทนผู้ปกครองท่านหนึ่งได้เสนอความคิดให้กับผมว่า ถนนคู่ขนานเส้นหน้า
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ก็คือหน้าเรือนจ า ถ้าเราสามารถให้เชื่อมโยง 2 เส้นนี้ได้โดยเชื่อมถ้าหากว่าเป็นเส้น
ตลาดท่าวังหินก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของอาคารชุมชน ผู้ปกครองนั้นเขาได้เสนอเลียบถนนน้ ามูลน้อย ผมเคยพูดกับ
กรมทางหลวงชนบท ผอ.สามารถบอกว่ามีความเป็นไปได้ไหม ถ้ามีการออกแบบเชื่อมถนน 2 จุดนี้เส้นโรงเรียน 
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เบ็ญจะมะมหาราชกับเส้นเรือนจ า ให้เป็นเหมือนสะพานคอนกรีต เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝาก ทางฝ่ายบริหาร
ทางเทศบาล เพราะว่าเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พ่ีน้องเขตเทศบาลของเรา อันนี้ประการที่ 2 ประการที่ 3 เนื่องจากมีการ
ประชุม เรื่องลานขวัญเมือง วันก่อนได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ
สถาปัตยกรรมฝ่ายออกแบบ เขาพูดถึงเรื่อง ริมแม่น้ ามูล ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีของเรา เขาบอกว่า
ก็เคยได้รับประสานกับทางเทศบาล และทางเราก็เคยได้มอบทางเทศบาลอุบลราชธานี เป็นฝ่ายออกแบบในเรื่อง 
เส้นทางเลียบแม่น้ ามูล ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เหมาะสม มันเชื่อมโยงกับเมืองเก่าด้วยอะไรท านองนี้ เขาบอก
ว่าเขาก็ยังไม่ได้ท าอะไรไปมากนะ เพราะมันจะมีค่าใช้จ่าย มีงบค่าออกแบบท านองนี้ ค่าศึกษาและออกแบบผมถาม
เขาว่า แล้วตรงนี้ได้ตกลงยังไงกัน เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นโครงการที่เราพูดกันมานาน แต่มันก็คงไม่ไปไหนมา
ไหน เนื่องจากมีข้อจ ากัดอยู่ตรงนี้ ก็ฝากทางฝ่ายบริหาร เราจะสามารถเคลื่อนมันให้เร็วขึ้นได้อย่างไร ก็อย่างที่ท่าน
บุญมีว่าเรื่องงบประมาณ  ประการสุดท้ายครับ จากการที่เราได้ร่วมกันเข้ามาท างานในสภาชุดแต่งตั้งของเรานี้ เรา
ก็มาเร่งการท างานเร่งมอบงบประมาณ อนุมัติงบประมาณต่างๆ จ านวนมาก เข้าใจว่าเมื่อมีงานเพ่ิมขึ้น ปริมาณของ
การท างานฝ่ายปฏิบัติ ก็จะเป็นฝ่ายช่างฝ่ายต่างๆ ก็มีงานมากขึ้น ความเป็นภาระในการท างานที่หนักมากขึ้น 
ในขณะที่ค่าตอบแทนก็ยังเหมือนเดิม ฐานะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของสภา ได้เห็นพวกท่านฝ่ายปฏิบัติโดยการน าของ
ฝ่ายบริหารได้มอบหมายภารกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ท า ผมขออนุญาตชื่นชม แม้ท่านจะได้รับภาระหนัก
มากขึ้น ทั้งที่ผลตอบแทนท่านยังเหมือนเดิม ไม่ว่างานมากเท่าไหร่ ท่านก็ต้องท าขออนุญาตชื่นชมเชิญชวน สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปรบมือให้ฝ่ายปฏิบัติงานด้วยขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอัมพล 
นายอัมพล  ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอัมพล ทองพุ ผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของราชการเทศบาลนครอุบลราชธานี ปัญหาที่ท่านสมาชิกน าเรียนต่อที่ประชุม เรื่องแรกของท่านบุญมี     
เรื่องสวนบูรพานอก ตามจริงวันที่ 30 ก็จะรู้ว่าตกหรือไม่ตก ถ้าตกเราจะมีประชุมสภาอีก สมัยสามัญวันที่ 1  
พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ถ้าสรุปออกมาตก ก็จะเตรียมเอาเข้าต่อเลย ก็จะขอความเห็นชอบใหม่ 
เพ่ือให้ต่อเนื่อง และก็ข้อมูลที่มีอยู่ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็จะได้ด าเนินการต่อเลย จะเสียเวลาอยู่ประมาณ        
1 เดือน เดือนตุลาคม ตรงนี้ยังยืนยันว่า พ่ีน้องประชาชน จะไม่ได้เสียโอกาสจากตรงนี้เพียงแต่จะช้าขึ้นอีกนิดหนึ่ง 
โครงการที่ 2 การติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รถดับเพลิงแบบบันไดเลื่อน และรถดับเพลิงแบบทั่วไป และครุภัณฑ์ที่
สภาอนุมัติ โดยเฉพาะรถดับเพลิงแบบบันไดเลื่อน ซึ่งตอนนี้ผมก็เร่งทางงานป้องกันอยู่ เห็นว่าจะเสนอให้ทางพัสดุ
ภายในไม่เกินสิ้นเดือนนี้ วันก่อนก็ถามอยู่ว่าเรื่องไปถึงไหนอย่างไรตอนติดตามเรื่องน้ าท่วม   จะส่งให้ฝ่ายพัสดุได้
ภายในสิ้นเดือนนี้ อีกเรื่องคือเรื่องการติดบัตร การติดบัตรจริงคนที่เข้ามาในห้องประชุมนี้ ต้องให้แต่งเครื่องแบบ
ทั้งหมด มีชื่ออะไรต่างๆ จะไม่เหมือนสภาผู้แทนราษฎร ที่ใส่เสื้อสูท ก็ถ้าจะให้ท าบัตรก็ยินดี คนนอกต้องขอ
อนุญาตก่อน ถึงจะให้เข้ามาได้ ต้องขออนุญาตต่อท่านประธานสภาก่อนถึงจะเข้ามาในห้องนี้ได้ ส่วนมากเป็น
เจ้าหน้าที่ และท่านสมาชิกส่วนใหญ่ ประเด็นต่อไปเรื่อง ลานขวัญเมือง เราก็พยายามท าอย่างเต็มที่เพ่ือที่จะไม่ให้
ถูกมองว่าเราเตะถ่วงพูดง่ายๆ ดึงเรื่องไว้ ไม่ไปไหนมาไหน แม้แต่ในการประชุมครั้งนี้ ได้ให้ ช่างส ารวจออกแบบ
เร่งด่วนเหมือนกันก็เสร็จเรียบร้อย แม้กระทั่งได้บรรจุในระเบียบวาระไว้ด้วย เพ่ือจะได้พิจารณาตั้งงบอะไรไว้
เรียบร้อยรอไว้เลยเพียงแต่ว่า ขั้นตอนวิธีการผมได้น าเรียนแล้วในส่วนของคณะกรรมการจังหวัด กับทาง       
กรมธนารักษ์พ้ืนที่ให้เรียบร้อย แต่ก็ยังถอนเรื่องนี้ออก เรามีความตั้งใจที่จะไม่ให้ช้าอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามถึงแม้จะ 
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ไม่อนุมัติทั้งหมด แต่ก็อนุมัติบางส่วนในหลักการก็น่าจะเดินได้ ตอบโจทย์ได้ในส่วนหนึ่ง เราไม่ได้นิ่งนอนในเรื่องนี้ 
แล้วมีอีกเรื่องที่ท่านไพฑูรย์ ได้น าเรียนเรื่องเทศบัญญัติ ก็ฝากทางส่วนราชการทุกกองทุกส านักที่มีเทศบัญญัติเข้า
มาทั้ง 9 ร่าง ได้ไปเตรียมหลักฐานข้อมูล ตามที่ท่านสมาชิกได้ให้ข้อสังเกตไว้เปรียบเทียบกับเทศบาลนครอ่ืน ร่าง
ของเราโดยเฉพาะค่าธรรมเนียม ค่าปรับอะไรต่างๆนั้น เป็นอย่างไรใกล้เคียงกับเขาไหม แล้วก็พรุ่งนี้ทางสมาชิกก็จะ
คงได้มารอรับญัตติต่างๆในการแปรญัตติ ก็คงจะได้พุดคุยกันในเบื้องต้น จะท าให้วันที่ 23 กันยายน ตอนเช้า     
ง่ายขึ้น พรุ่งนี้ท าความเข้าใจกันทั้งหมด เช้าวันที่ 23 กันยายน ก็จะไม่ได้เสียเวลา  อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องที่อาจารย์
ประสงค์ ได้สอบถามเรื่องถนนเลียบแม่น้ ามูล ที่จริงทางเทศบาลก็มีความตั้งใจ ที่อยากจะด าเนินโครงการนี้ แรก
เคยเริ่มคุยกับทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่เราก็ต้องมาตั้งงบ เสียเวลา ที่จริงให้ช่างส ารวจประมาณการ
เบื้องต้นได้แล้ว แล้วก็เคยของงบในวันที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ ท่านมาที่ตลาดใหญ่ก็ได้
เสนอโครงการนี้ไว้แล้ว จ านวน 300 กว่าล้านบาท ซึ่งเราก็ด าเนินการอยู่ ซึ่งถ้าไม่ได้อย่างไร ผมว่าหลายๆ ส่วน
ราชการถ้ามีส่วนจะช่วยได้ อย่างท่านโยธาและผังเมืองจังหวัด ก็เป็นสมาชิกอยู่ที่นี่ พอมีงบจากในส่วนกลางของ
กรมโยธาบ้างไหม ถ้ามีก็เหมือนหลายๆ จังหวัดที่เขาท าก็ใช้งบจากโยธาและผังเมือง ไม่ว่าเป็นหนองคาย มุกดาหาร 
นครพนม ผมก็สอบถามมาแล้ว เขาก็ใช้จากงบตรงนี้ หรือแม้แต่ไม่มีจริงๆ ผมก็คิดว่าเงินทุนส ารองเราก็ยังมีอยู่ มัน
อาจจะใช้ได้ไม่มาก แต่อาจจะพอแก้ไขปัญหาได้ สัก 100 กว่าล้าน แต่ตรงนั้นเป็นช่องสุดท้ายที่จะมา ใช้เงิน
เทศบาล มันก็ยังมีช่องทางอยู่ ผมคิดว่าถ้าทุกฝ่ายมีความคิดตรงกันมีจุดมุ่งหมาย ผมคิดว่าโครงการนี้ก็น่าจะ
เดินหน้าก่อนได้ แต่ก็ติดที่ว่าจะมีการเลือกตั้งเร็วช้าอย่างไร ตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะน ามาประกอบ
พิจารณา ส าหรับเรื่องถนนเส้นเรือนจ าไปหาถนนสรรพสิทธิ์ตรงเลียบแม่น้ ามูล โครงการนี้ก็คงจะเป็นไปได้
ปรึกษาหารือกัน โดยเฉพาะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร ถึงระยะทางไม่ไกล 
แต่ก็คล้ายๆถนนเลียบแม่น้ ามูล ผมคิดว่าน่าจะด าเนินการได้ ส่วนของตลาด 6 นั้นตั้งงบแล้วก็น่าจะด าเนินการ
ต่อไป เรื่องทัง้หลายเหล่านี้ผมคิดว่าฝ่ายบริหาร ซึ่งวันนี้นากยกเทศมนตรีไม่อยู่ ผมก็จะรับแนวทางปฏิบัติรับปัญหา
ต่างๆ เพื่อน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป   
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เชิญท่านภพ  ภูสมปอง 
นายภพ       ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอเรียนในเรื่องของ ถนนปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมน้ ามูล ประเด็นความต้องการของชาวอุบลราชธานี     
ก่อนประชาคมฟังความคิดเห็นว่าจะด าเนินการในส่วนนี้ก่อน และเอาเข้าที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพ่ือที่จะเห็นชอบใน
หลักการว่าจะของบประมาณกับโยธาให้มาส ารวจออกแบบและสุดท้ายที่จ าเป็นคือ เมื่อกรมโยธาและผังเมือง       
มีงบประมาณมาลงในพ้ืนที่ มีการก่อสร้างทางเทศบาลนครอุบลราชธานีก็ต้องยินดีที่จะรับสิ่งก่อสร้างบ ารุงรักษา
ต่อไป เป็นประเด็นอยู่ว่าทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ยังไม่รับสิ่งก่อสร้าง เขื่อนล้นตลิ่งหลายๆโครงการอยู่        
ก็อยากเรียนท่านนะที่นี้ด้วยนะครับ เป็นประเด็นต่อเนื่องกันอยู่ แรกสุดคือต้องประชาคมชาวบ้านในเทศบาล     
นครอุบลราชธานี ทั้งหมดก่อน ว่าเขามีความเห็นพ้องต้องกันหรือเปล่า ที่จะด าเนินการคือให้ฝ่ายช่างของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ท าแบบตุ๊กตาไว้ก่อนก็ได้ครับ  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เชิญท่านยอดยุทธ ครับ 
 
 



๖๖ 
 
นายยอดยุทธ    เดชรุ่งเรือง    รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่าน ประเด็นขอเพ่ิมเติมเรื่องการพัฒนาริมแม่น้ ามูลชายฝั่ง 
ตามท่านภพ ภูสมปอง ได้มีการน าเรียนว่ามีการประชาคมหรือไม่ ที่จริงมีการประชาคมแล้วที่ตลาดใหญ่ ครั้งหนึ่ง   
ผู้น าเสนอคือ ดร.กัญญา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม เรื่องรูปแบบอะไรต่างๆ แต่ว่ายังไม่ได้เข้าแผน     
คิดว่าต้องตรวจสอบเข้าแผนอีกครั้งในการพัฒนา ทั้งหมดศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาตลาด เมืองเก่า รวมถึง
เส้นทางการเดินรถจนไปถึงสนามบินด้วย รูปแบบมีหมดแล้วครับ ขออนุญาตตอบค าถาม การยอมรับที่โยธาและผัง
เมืองเริ่มสร้างพนังกั้นน้ าอะไรต่างๆ ตอนนี้บางที่ไม่ได้รับการประสานงานกัน อยู่ๆมาให้เซ็นเลยโดยที่ไม่ได้
ประชาคม ถ้าเซ็นไปแล้ว ประชาคมไม่ยอมรับ เราก็ตกเป็นจ าเลยของพ่ีน้องประชาชนเหมือนกัน ขออนุญาตฝากว่า 
ในระยะส่วนกลางที่มาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ อยากให้เทศบาลที่ดูแลชุมชนให้ความร่วมมือ และก็พร้อมในการที่จะ
ประชาคมอยากจะให้ท่านมาชี้แจงแผนงานโครงการว่าจะสร้างเมื่อไหร่ท าอย่างไร เกิดผลดีต่อพ่ีน้ องประชาชน
อย่างไรบ้าง เราก็พร้อมท าประชาคมเกือบทุกเดือน หากมีแผนเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาของเทศบาลอยู่แล้ว อันนี้ก็
อยากจะประสานงานในทางปฏิบัติ  เพระหากว่าไม่มีความเข้าใจ จะให้เซ็นเลยทั้งๆที่ประชาคมไม่รู้ บางทีเราก็ท า
ยาก ขอฝากไว้เป็นประเด็น ส่วนเรื่องอ่ืนๆผมคิดว่าเหลือเวลาวันที่ 21 เหลืออีก  9 วัน ทางเทศบาลก็ใช้เวลาที่ 9 
วันนี้สังคายนาแทนที่จะท าโครงการต่างๆที่ค้างจ่ายให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด ที่จะล าดับความส าคัญของง าน เฉพาะ
ปัญหาความเดือดร้อน น้ าท่วมอะไรต่างๆ เป็นต้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีไม่ต้องกังวล เราเองลง time line ไว้
ชัดเจน แต่บางทีสิ่ งที่ เราไม่ เป็นไปตามแผนงานโครงการที่ เราร้องขอ สภาอนุมัติแล้ว เทคนิคขัดข้อง             
ระเบียบหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างข้อปฏิบัติ รายละเอียดต่างๆ  ขออนุญาตพูดถึงความในใจนิดหนึ่ง ในการจัดซื้อ
จัดจ้างการก าหนดราคากลางจริงแล้วท ายาก เพราะแผนงานโครงการบางที เขียนแผนงานตามที่ฝ่ายช่างเทคนิค
ประมาณการกับราคาที่เราจัดซื้อจัดจ้างกับราคากลางไม่สอดคล้องกัน มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย อันนี้ก็ต้อง
ปรับ บางทีก็การออกแบบล่าช้า ทางฝ่ายบริหารมีความตั้งใจจริง ถึงผมไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มีความ
ภาคภูมิใจในการท างานให้ท้องถิ่นให้พี่น้องประชาชน ฐานะที่เป็นประชากรอยู่ที่นี่มา 51 ปี ก็อยากมีอะไรดีๆให้กับ
ครอบครัว ประชากรให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและมีความอับเฉามาเป็นเวลานาน ก็มีความตั้งใจจริงครับ 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอฝากในเรื่องของ คุยกันเรื่องแม่น้ ามูล เขาก าลังแพลนจะสร้างหอเทียน ที่หาดวัดใต้และ sky walk     
ไปหาหอเทียน คือจะท าหอเทียนเหมือนหอโหวดร้อยเอ็ด หอแก้วมุกดาหาร อันนั้นจะมอบให้ทาง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กับใช้งบพัฒนาเมือง เหมือนหอโหวด ใช้งบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กับใช้ งบพัฒนาเมือง เหมือน
หอโหวด ใช้งบ อบจ.และพัฒนาเมืองอีก 400 ล้าน เพราะฉะนั้น ลานขวัญเมือง ก็จะมอบให้เทศบาลนคร เพราะ
ลานขวัญเมืองแต่ก่อนใช้งบกลุ่มจังหวัดมาท าให้แล้ว แต่ต้นไม้ก็ตายหมดเพราะมีแต่งบสร้าง งบปลูกดูแลไม่มี ไม่มี
คนไม่มีงบ ค่าน้ าค่าไฟไม่มี มีข้อจ ากัดของงบประมาณแบบ ฟังชั่น ก็เลยมอบให้ อบจ.พอมอบให้  อบจ.               
ได้สักประมาณ 6 เดือน นายกอบจ.ลาออก เพราะก าลังโดนเรื่องก็เลยล้มไป พอไม่มีหัวหน้า สจ.ก็ประชุมงบตอน
แรกไม่ผ่าน พอแบ่ง สจ.ไปหาร แล้วงบก็ลงแต่ละเขตของ สจ.หมด เพราะว่าลานขวัญเมือง ไม่อยู่ในเขต สจ. ก็ เลย
ไปไม่ได้ ก็ต้องขยับมาเทศบาลนคร มันอยู่ในเขตของท่านแล้วคนของท่านไปใช้ นี่คือที่ไปที่มา ท าไมว่ามันเลยทะลุ
มาถึงเทศบาลนคร ตามจริงจะใช้งบ อบจ.พอดีมีปัญหาภายใน เขาโดนปัญหาไป เหลือแต่ สจ. ก็ดึงลงพ้ืนที่ตนเอง
อย่างไรก็ดีเขาจะให้อบจ. รับผิดชอบ หอเทียน จะท าเหมือนหอโหวดร้อยเอ็ด ส่วนลานขวัญเมือง ก็ให้เป็นหน้าที่
เรานะครับ ก็คงไม่มีอะไรมากก็คอยดูก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับ อยากฝากฝ่ายบริหาร กรณีมีการประชุม 
โดยเฉพาะการน าเทศบัญญัติเกี่ยวกับ เรื่องการเงิน ญัตติเรื่องการเงินเข้าสู่สภา ควรที่ท่านนายกเทศมนตรี ควรเข้า 



๖๗ 
 

มาที่ประชุมด้วยตนเอง ถ้าประชุมเกี่ยวกับเทศบัญญัติอะไรต่างๆก็ไม่ต้องก็ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงินท่าน
นายกรัฐมนตรีก็ยังเข้า ถ้าเรื่องกระทู้ธรรมดา เกี่ยวกับกฎหมายธรรมดาไม่เกี่ยวกับการเงิน ท่านอาจจะมอบให้ท่าน
รองนายกฯเข้าก็ได้ นี่คือ เป็นหลักการในการประชุมสภา ก็เวลาก็เนิ่นนานมานานแล้วก็ขอปิดการประชุม 
 
 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยวิสามัญ  สมัยทีส่อง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
วันจันทร์ที่  ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 
                                       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                                     ทีป่ระชุม มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  (ถ้ามี) 
ที่ประชุม  รับทราบ 

-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   
  ๔.๑  ญัตติ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 

                                               ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
                                               กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                               งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒     
 
 
 



๖๘ 
 

  ๔.๒   ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้  
                                             ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓       
                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
                                            ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้อนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
                                            กรณียังมิได้ ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
                                            งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓   
   ๔.๓  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
                                              งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (ส านักการช่าง) 
                                            ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย      
                                            ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
   ๔.๔  ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน   
                                              ตามอ านาจหน้าที่ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (ส านักการช่าง) 
                                            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติ ๔.๔ 
   ๔.๕  ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน   
                                              ตามอ านาจหน้าที่ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (ส านักการช่าง) 
      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติ ๔.๕ 
   ๔.๖  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                              หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                              พ.ศ.๒๕๖๓ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (ส านักการช่าง) 
      ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
                                            หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                            งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
    ๔.๗  ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
                                               งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓   
                                               (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (ส านักการช่าง) 
          ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อ 
                                             หนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓   
 
 
 



๖๙ 
 
   ๔.๘   ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       ๔.๘.๑ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
                  พ.ศ. ..............  
                                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
                 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
      ๔.๘.๒  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 

             พ.ศ. ...............  
                                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
                 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระแรก ขั้นรับหลักการ 

          ๔.๘.๓  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ    
                                              พ.ศ. .............  
                                              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
                  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระแรก ขั้นรับหลักการ 

     ๔.๘.๔  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
                                                              หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. .............  
                                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
                  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
     ๔.๘.๕  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 
                                                              ต่อสุขภาพ พ.ศ. ...............  
                                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
     ๔.๘.๖  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ. ................ 
                                                              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
     ๔.๘.๗  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด 
                                                             น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ......... 
                                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
 
 
 



๗๐ 
 

     ๔.๘.๘  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการจ าหน่าย 
                                                             สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............. 
                                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
     ๔.๘.๙  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสถานที่ 
                                                              จ าหนา่ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ............ 
                                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 

     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
 

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

                                            (นายอัมพล  ทองพุ) 
                                      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (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 


