
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 

วันพุธที่  ๒๓ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

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

๙. นายวิชญ์พงษ์ สาลีสิงห์  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
๑๐.   นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศส์ุข ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 
๑๑. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๑๒.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๓.   นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานการคลัง 
๑๔.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

 
 



๒ 
 

๑๕.   นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล บูรพาอุบล    
๑๖.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๑๗.   นายสวาท ดวงค า ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๑๘.   นายประสพ ปรุโปร่ง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
๑๙.   ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนบ้านก้านเหลือง 
๒๐.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๑.   นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๒.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๒๓.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์ นิติกรช านาญการ 
๒๔.   นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกช านาญการ 
๒๕.   นายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 
๒๖.   นายชัยยันต์ จันล่องค า หัวหน้างานเลขานุการสภา 
๒๗.   นายอนุชิต อัปกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
                                       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                                       (ขอน าไปรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯในครั้งต่อไป) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  (ถ้ามี) 
-   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   
   ๔.๑  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  
      ๔.๑.๑ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
               พ.ศ. ..............  
                                                         วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติฯ 
                                                       วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
      ๔.๑.๒ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล   

            พ.ศ. ............... 
             วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติฯ 
                                                       วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 



๓ 
 

          ๔.๑.๓ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ    
                                           พ.ศ. .............  

                                                        วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติฯ 
                                         วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                (กองวิชาการและแผนงาน) 

     ๔.๑.๔ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
                                                          หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. .............  
                                                        วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                                        วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๑.๕ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 
                                                          ต่อสุขภาพ พ.ศ. ...............  
                                                       วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติฯ 
                                                       วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                                          (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๑.๖ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ. ................ 
                                                          วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติฯ 
                                                        วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๑.๗  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด 
                                                           น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ............. 
                                                           วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติฯ 
                                                         วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)   
                                                           (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๑.๘  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการจ าหน่าย 
                                                           สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............. 
                                                        วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
 



๔ 
 

                                                       วาระท่ี  ๓  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  
              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๑.๙ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสถานที่ 
                                                          จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ............ 
                                                       วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                                       วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 

 ๔.๒  ทบทวน “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณ      
                                                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

    

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
นายอัมพล     ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 วันนี้มีขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม ทั้งหมด ๘ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมฯ ขอน าเรียนระเบียบกฎหมายให้
ทราบดังนี้ พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ วรรค
สอง ความว่า รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภาเทศบาล
ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๗ ความว่า รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วย
ประธานสภาท้องถิ่น ในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นหรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมาย ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติ
หน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้น าความในข้อ ๒๖ วรรคสอง    
มาใช้บังคับโดยอนุโลม วันนี้ประธานสภาฯไปราชการที่กรุงเทพฯ ขอมอบให้ท่านรองประธานสภาฯท้องถิ่นปฏิบัติ
หน้าที่แทน คือท่านอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ ขอเชิญท่านรองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบวาระครับ 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ขอบพระคุณท่านเลขาฯ ท่านประธานสภาฯติดภารกิจไปราชการที่กรุงเทพฯ จึงมอบหมายให้ดิฉันปฏิบัติหน้าที่
แทนเนื่องจากมีญัตติเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก็คือเรื่องท่ีท่านประธานสภาฯไปราชการที่กรุงเทพฯค่ะ 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
      สมัยวิสามัญ  สมัยท่ีสอง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
                                       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                                       (ขอน าไปรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯในครั้งต่อไป) 
 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยวิสามัญ  
สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  ขอน าไปรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯในครั้งต่อไป  เนื่องจากการประชุม
เมื่อคราวที่แล้วเป็นวันจันทร์ที่ผ่านจึงไม่สามารถด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมฯให้แล้วเสร็จ  จึงขอน าเข้าไป
รับรองในคราวประชุมสภาฯในครั้งต่อไปค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ  (ถ้ามี) 
 

นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ
 ฝุายบริหารมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบหรือไม่ / ถ้าไม่มีขอไประเบียบวาระต่อไปค่ะ เชิญท่านเลขาฯค่ะ 
นายอัมพล     ทองพุ        เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล  ทองพุ    ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ  ขอน าเรียนว่าในคราวประชุมคราวที่แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๔   
มีการเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  ทั้งหมด ๙ ฉบับ ซึ่งทางสภาฯก็ได้ผ่านการเห็นชอบในวาระ
ที่ ๑ ได้รับหลักการในร่างเทศบัญญัติฯไปเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้ก็จะเป็นการพิจารณา ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ     
และวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมการได้มีการประชุมสรุปผลการแปรญัตติฯเสร็จเมื่อช่วงเช้า    
ประชุมฯเสร็จก็ ประมาณ ๑๒.๓๐น. ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ให้เริ่มพิจารณาไปทีละร่างเทศบัญญัติฯ 
และลงมตไิปทีละวาระครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพื่อพิจารณา   
   ๔.๘  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  
      ๔.๘.๑ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
               พ.ศ. ..............  
                                                       วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติฯ 
                                                       วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 



๖ 
 

      ๔.๘.๒ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  
           พ.ศ. ............... 

              วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                                        วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                                                         (กองวิชาการและแผนงาน) 

          ๔.๘.๓  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ    
                                           พ.ศ. .............  

                                                         วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                           วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                            (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                 (กองวิชาการและแผนงาน) 

     ๔.๘.๔   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
                                                          หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. .............  
                                                          วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                                          วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๘.๕   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 
                                                          ต่อสุขภาพ พ.ศ. ...............  
                                                          วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                                          วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                                          (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๘.๖   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ. ................ 
                                                         วาระท่ี  ๒  ชั้นแปรญัตติฯ 
                                                         วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๘.๗   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน 
                                                         บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ............. 
                                                         วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                                         วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 



๗ 
 

                                                         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)   
                                                         (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๘.๘   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการจ าหน่าย 
                                                          สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............. 
                                                          วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                                          วาระท่ี  ๓  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  
                (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 
     ๔.๘.๙   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสถานที่ 
                                                         จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ............ 
                                                         วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                                         วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (กองวิชาการและแผนงาน) 

 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 จะเริ่มพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ  ๔.๑.๑ พิจารณาไปตามล าดับ ทั้งหมด ๙ ฉบับ เชิญท่านภพ         
ภูสมปอง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญค่ะ 
นายภพ       ภูสมปอง        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายภพ  ภูสมปอง  ประธานแปรญัตติขอรายงานผลการแปรญัตติ    
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ไม่สอดคล้องหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินกิจการขององค์กรปรกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในวันที่23 กันยายน 2563 ๒๓ กันยายน  ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานและบันทึกความคิดเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯร่างเทศบัญญัติเทศบาลที่ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ได้ด าเนินการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล ที่ไม่สอดคล้อง 
หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่  
๒๓  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอ านาจ
จากนายกเทศมนตรี เข้าร่วมชี้แจง บัดนี้คณะกรรมการการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุมสรุปผลการพิจารณาลงมติ    
ตามรายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ดังนี้  
 

คณะกรรมการแปรญัตติ 
           ๑. นายภพ    ภูสมปอง  ประธานกรรมการ 
           ๒. นายไพฑูรย ์ บุญพุทธ  กรรมการ 
           ๓. น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  กรรมการ 



๘ 
 

๔. นายชัยโรจน์  สินธุพุฒิพงศ์  กรรมการ 
๕. นายประสงค์  จันจ าปา  กรรมการ 
๖.   นายชาญณรงค์  ชลการ       กรรมการ 
๗. นายไพฑูรย ์  พรหมสอน   กรรมการและเลขานุการ 
 

เริ่มประชุม ๐๘.๓๐ น. 
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมน าร่างเทศ
บัญญัติฯ  เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 

   ๑ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป    พ.ศ. ..............   
                     ๒ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล         พ.ศ. .............. 
  ๓ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ    พ.ศ. .............  
  ๔ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. .............  
                     ๕ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...............  
  ๖ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ. ................ 
  ๗ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ............. 
  ๘ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
                         พ.ศ. .............  
 ๙  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร      
                         พ.ศ. ............ 

นายภพ      ภูสมปอง      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                                                        

๑. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ............ 
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา ดังนี้ 
๑. ส่วนที่ ๒ การก าจัดมูลฝอยทั่วไปข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง ให้ปรับค าว่า “ปฐม”ในบรรทัดที่สาม  ไปติดกับค าว่า 
     “พยาบาล”ที่อยู่บรรทัดที่สี่ เป็น “ปฐมพยาบาล” 
๒. ส่วนที่ ๒ หมวดที ่๕ ใบอนุญาต ข้อ ๓๗ วรรคสอง บรรทัดที่สอง ให้ปรับค าว่า “เจ้า” ไปติดกับค าว่า  
     “พนักงานท้องถิ่น” ในบรรทัดที่สาม เป็นค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” 
๓.  ส่วนที่ ๒ หมวดที่ ๖ ค่าธรรมเนียม ข้อ ๔๒ บรรทัดที่สาม ให้ตัดค าว่า “อัตรา”  ออก แล้วให้ใช้ค าว่า 
     “บัญชี” แทน 
๔.  ส่วนที่ ๒ หมวด ๗ บทก าหนดโทษ ข้อ ๔๓ บรรทัดที่หนึ่ง ให้ปรับค าว่า “พระราช” ไปติดกับค าว่า     
     “บัญญัติ” ในบรรทัดที่สอง เป็นค าว่า “พระราชบัญญัติ” 

 



๙ 
 

๕.  ส่วนที่ ๒ หมวด ๘ บทเฉพาะกาล ข้อ ๔๔ บรรทัดที่สี่  ให้ปรับค าว่า “เทศ” ไปติดกับค าว่า “บัญญัติ”  
     ในบรรทัดที่ห้า เป็นค าว่า “เทศบัญญัติ” 
๖.  อัตราค่าธรรมเนียมให้บริการเกิน ขน และก าจัด และการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติฯ ให้เปลี่ยน 
     ค าว่า “อัตรา” เป็นค าว่า “บัญชี” แทน 

๗.  รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ ของบัญชีค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก าจัด และการออก 
     ใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติฯ “ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน  
     ๕๐๐ ลิตร” ให้เปลี่ยนเป็น “ค่าเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย ประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร” 
๘.  รายการที่ ๓ ของบัญชีค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก าจัด และการออกใบอนุญาตท้าย 
     เทศบัญญัติฯ “ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นการครั้งคราว” ให้เปลี่ยนเป็นค าว่า  “ค่าเก็บ ขน และ 
     ก าจัดมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว” 

นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
ต่อไปจะขอมติวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ /มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การจัดมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การจัดมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
 

   
  

 

นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี/มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การจัดมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การจัดมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
 
 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่อง การจัดมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. ......... 



๑๐ 

 
  

นายภพ      ภูสมปอง      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๒. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง การจัดการการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ............... 

๑. ข้อ ๔ ผู้มีหน้าที่จัดการปฏิกูล (๑) บรรทัดที่หนึ่ง ให้ปรับค าว่า “การ” ไปติดกับค าว่า “สาธารณสุข”  

         เป็นค าว่า “การสาธารณสุข”  
๒. หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๙ บรรทัดที่หก ให้ปรับค าว่า “ที”่ ไปติดกับค าว่า “แก้ไขเพ่ิมเติม” เป็นค าว่า  

        “ที่แก้ไขเพ่ิมเติม” 
๓.  หมวด ๖ ค่าธรรมเนียม ข้อ ๓๒ บรรทัดที่สอง ให้ตัดค าว่า “อัตรา” ออกให้ใช้ค าว่า “บัญชี” แทน 
๔.  อัตราค่าธรรมเนียม การให้บริการ ขน ก าจัดและการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติฯ ให้ตัดค าว่า  
     “อัตรา” ออก ใช้ค าว่า “บัญชี” แทน 
๕.  บัญชีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ขน ก าจัดและการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติฯ  (๑) ค่าเก็บ 
     และขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ คิดในอัตรา ให้ตัดข้อและข้อความของ ข้อ ๑.๔ และ ๑.๕ ออกทั้งหมด 
๖.  ให้แสดงข้อความของ (๑) และ (๒) ของบัญชีค่าธรรมเนียมในการขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต    
     ท้ายเทศบัญญัติฯ ในรูปแบบของตาราง 

นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
ต่อไปจะขอมติวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ /มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
                        เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง การจัดมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ......... 
 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. ......... 



๑๑ 
 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี/มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

 
 
 

 
นายภพ    ภูสมปอง      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๓. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....... 

  ๑.  หลักการและเหตุผล บรรทัดที่สอง ให้เพ่ิม “ร” ต่อท้ายค าว่า “กา” เป็นค าว่า “การ” 
๒.  หลักการและเหตุผล บรรทัดที่แปด ให้ปรับค าว่า “ผู้” ไปติดกับค าว่า “ด าเนินกิจการ”  ในบรรทัดที่เก้า  

                    เป็นค าว่า “ผู้ด าเนินกิจการ” 
 ๓. หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๑๐ วรรคสอง บรรทัดที่สี่  ให้ปรับค าว่า “ด้าน” ไปติดค าว่า “หนึ่ง” ในบรรทัด 
         ที่ห้า เป็นค าว่า “ด้านหนึ่ง” 

 ๔. หมวด ๒ สว่นที่ ๒ การขนมูลฝอยติดเชื้อ ข้อ ๒๔  (๔) บรรทัดที่สอง ให้แก้ไข ค าว่า “สาหรับ” 
         เป็นค าว่า “ส าหรับ” 

  ๕. หมวด ๒ สว่นที่ ๒ การขนมูลฝอยติดเชื้อ ข้อ ๒๕ (๑) ให้แก้ไขค าว่า “ปิดทึก” เป็นค าว่า “ปิดทึบ” 
 ๖. หมวด ๒ สว่นที่ ๒ การขนมูลฝอยติดเชื้อ ข้อ ๒๕ (๔) บรรทัดที่สอง ให้ปรับค าว่า “ติด” ไปติดกับ 
         ค าว่า “เชื้อ” ในบรรทัดที่สาม เป็นค าว่า “ติดเชื้อ” 
  ๗. ส่วนที่ ๓ การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อข้อ ๒๗ (๓) บรรทัดที่ ๓ ให้ปรับค าว่า “ค า” ไปติดกับค าว่า  
         “เตือน”  ในบรรทัดที่สี่ เป็นค าว่า “ค าเตือน” 

๘. หมวด ๔ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ข้อ ๔๓ บรรทัดที่สาม ให้เปลี่ยนค าว่า “อัตรา” เป็นค าว่า  
    “บัญช”ี แทน 

 ๙. ค าว่า “อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติฯ”     
         เปลี่ยนเป็นค าว่า “บัญชีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาตท้าย 
         เทศบัญญัตฯิ” 
 

ที่ประชุม 
             มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. ......... 



๑๒ 
 

  ๑๐. ให้แสดงข้อความบัญชีค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด และการออกใบอนุญาตท้ายเทศ 
                      บัญญัติฯ ในรูปแบบตาราง 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

ต่อไปจะขอมติวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ /มติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี/มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไมม่ีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

นายภพ     ภูสมปอง     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๔.  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี   เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....... 

 ๑. หน้าแรก ย่อหน้าที่สอง บรรทัดที่หนึ่ง ให้ตัดค าว่า “มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒” ออก 
 ๒. หน้าแรก ข้อ ๓ วรรคสอง บรรทัดที่สอง ให้ตัดค าว่า “ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่ง”    

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่อง การจัดการมูลฝอยติเชื้อ  พ.ศ. ......... 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ......... 
  



๑๓ 
 

                  ออก  ให้ใช้ค าว่า “ที”่ แทน 
 ๓. ข้อ ๕ บทค านิยาม ล าดับที่สี่ ถัดจากค านิยามของค าว่า “การปล่อยสัตว์” ให้เพ่ิมค านิยามว่า 
                 ““สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความว่า 

(๑)  สุนัขสายพันธ์ที่ดุร้าย เช่น   ลอดไวเลอร์ (Rottweiler) พิทบูลเทอเรีย (Pitbull terrier)  
      บูลเทอเรีย (Bullterrier) สเตฟฟอร์ด บูลเทอเรีย (Staffordshire Bullterrier) และสายพันธุ์อ่ืน 
      ที่เทศบาลประกาศก าหนด   

   (๒) สุนัขท่ีมีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
(๓) สุนัขท่ีมีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ” 

๔. ข้อ ๕ ให้ปรับระยะบรรทัดของค าว่า “สถานที่เลี้ยงสัตว์” ให้ถูกต้องตามระยะบรรทัดของงานสารบัญ 
๕. ข้อ ๕ ที่หรือทางสาธารณะบรรทัดที่สอง ให้ตัดค าว่า “(บัญญัติตามมาตรา ๔ และพระราชบัญญัติ 
    การสาธารณสุข)” ออก 
๖. ข้อ ๗ (ข) ข้อย่อย (๑.๒) บรรทัดที่หนึ่ง  ให้เพิ่มค าว่า “มี” ต่อท้ายค าว่า “ต้อง” เป็นค าว่า “ต้องมี”    
๗. ข้อ ๗ (ข) ข้อย่อย (๑.๑๓) บรรทัดทีห่้า ให้ปรับค าว่า “เจ้า” ไปติดกับค าว่า “พนักงานสาธารณสุข” 
    ในบรรทัดทีห่ก  เป็นค าว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” 
๘. ข้อ ๗(๒) ให้ปรับระยะบรรทัดของข้อความที่ว่า “เจ้าของสัตว์ที่เลี้ยงสุนัข......” ให้ถูกต้องตามระยะบรรทัด 
    ของงานสารบัญ 
๙. ข้อ ๘ วรรคสอง ให้แก้ไขข้อความใหม่ทั้งวรรคดังนี้  “กรณีเป็นสุนัขมีพฤติกรรมดุร้ายหรือสุนัขควบคุม 
    พิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่มั่นคงแข็งแรง และสุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอก และ 
    มีปูายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน” 

 ๑๐. ข้อ ๑๒ ให้แก้ไขข้อความใหม่ทั้งหมด ว่า “ผู้ใดฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ 
                   ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม”  

นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 เชิญท่านประสงค์ค่ะ 
นายประสงค์     จันจ าปา      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ  การที่ท่านประธานเสนอร่างเทศบัญญัติฉบับที่ 4 เรื่องการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ เนื่องจากว่าเทศบัญญัติฉบับนี้เราไม่มีการจัดเป็นหมวดหมู่ ตามร่างตามข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติ    
พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมในเรื่องข้อ 8 บทรักษาการซึ่งก าหนดไว้ว่าต าแหน่งของการรักษาการพระราชบัญญัติท้องถิ่น
ฉบับนี้มีการแบ่งหมวดหมู่ให้ก าหนดไว้ในบทน าจากค านิยามจากการที่เราแบ่งหมวดหมู่ได้ในท้องถิ่นฉบับนั้น ให้มีการ
แบ่งหมวดหมู่ ให้ก าหนดในข้อสุดท้ายของข้อบัญญัติท้องถิ่น จากข้อก าหนดในเรื่องการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไข เรื่องนี้จึงใคร่ขอเพ่ิมเติมเรื่องการขอญัตติ จากข้อ6ที่ร่าง
ปลายบัญญัติข้อ6ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ ไปอยู่ท้ายเทศบัญญัติข้อที่ 12 
แทน และเลื่อนจากข้อ7มาเป็นข้อ6 ตามล าดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับหนังสือคู่มือพระราชบัญญัติ 

 



๑๔ 
 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 เชิญท่านบุญมีค่ะ 
นาวาอากาศเอกบุญมี     สุปรียชาติ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องด้วยข้อบังคับของท่านประสงค์ จันจ าปา ในเรื่องข้อบังคับงบประมาณสามารถ
แตกแขนงไปได้ แต่ในข้อบังคับเทศบัญญัติในเรื่องกฎหมายในป้ายนิติบัญญัติจะออกกฎหมายให้ฝ่ายบริหารน าไปใช้ 
ขอหารือให้ถูกต้องถ้าเป็นการเลื่อนของมติเข้าในวาระ เนื่องมีสมาชิกตั้งข้อสังเกตในการสงสัยในการขอปรับนั้น       
ท่านอัมพล  ทองพุ อภิปราย คณะกรรมการแปลบัญญัติที่เสนอคณะกรรมการแปรญัตติมีมติที่ประชุมออกมาแล้ว ท่าน
ประสงค์ จันจ าปา มีลักษณะสงวนค าแปรญัตติจึงมาพิจารณาอีกครั้งว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงส่วนมากหรือ
ส่วนน้อยที่เสนอญัตตินี้ ถ้าไม่ให้เป็นประเด็นต้องให้ท่านประสงค์ จันจ าปา ถอนถ้าจะอภิปรายจะต้องอยู่ที่ท่าน
ประธานสภาฯ ที่สมาชิกท่านใดขอสงวนญัตติถึงจะสามารถอภิปรายได้ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

เชิญท่านชัยโรจน์ ค่ะ 
นายชัยโรจน์    สินธุพุฒิพงศ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องร่างท่ี4ข้อ5ที่ถูกต้อง ที่หรือทางสาธารณะ (บัญญัติ..) ต้องตัดออกหมด เพ่ิมเติม
ข้อ9ให้แก้ไขข้อความทั้งวรรคดังนี้ กรณีเป็นสุนัขพันธุ์ดุร้ายหรือสุนัขควบคุมพิเศษ ให้ตัดค าว่าสุนัข และต่อในข้อ 
เดียวกัน สุนัขพิเศษจะต้องเลี้ยงในที่พิเศษหรือกรงที่แข็งแรง และให้ตัดค าว่า ที่  ออก สุนัขไม่สามารถเข้าถึง
บุคคลภายนอกได ้
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

เชิญท่านภพค่ะ 
นายภพ     ภูสมปอง    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขอแก้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ท่านชัยโรจน์ เสนอแนะ ในร่างที่ 4 ข้อ5   
ที่หรือทางสาธารณะให้ตัดค าว่า บัญญัติและ...ออก  ข้อ9  ให้แก้ไขข้อความใหม่ท้ังวรรค ครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

ต่อไปจะขอมติวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ /มติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
                        เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
  

 
 
 
 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์  พ.ศ. ......... 



๑๕ 
 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี/มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

 
 
 

 
นายภพ     ภูสมปอง     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๕. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....... 

๑. หน้าแรกบันทึกหลักการและเหตุผล ค าว่า “เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........”    
    แก้ไขเป็นค าว่า “เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .......” 

๒. หน้าแรกหลักการ ค าว่า “ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” แก้ไขเป็นค าว่า 
     “เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” 
๓.  “เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........” แก้ไข 
      เป็นค าว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
      สุขภาพ พ.ศ. ......” 
๔.  ข้อความในข้อ ๓ วรรคสอง ให้ตัดค าว่า “ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่ง” ออก ให้ใช้  
     ค าว่า “ที่” แทน 
๕.  หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๑ บรรทัดที่หนึ่ง ค าว่า “สถานประกอบกจิการ......”  แก้ไขเป็น   
     “สถานประกอบกิจการ....” 
๖.  หมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๔ วรรคสอง แก้ไขข้อความใหม่เป็นว่า “ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร เจ้าพนักงาน   
     ท้องถิ่น อาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุ   
     ร าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ 
     ประสบเหตุนั้น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด”     
 

ที่ประชุม 
             มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
หรือการปล่อยสัตว์  พ.ศ. ......... 



๑๖ 
 

๗.  หมวด ๔ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง บรรทัดที่หนึ่ง ให้ตัดค าว่า “อัตรา” ออก   
     ใช้ค าว่า “บัญชี” แทน 

           ๘.  ให้แก้ไขข้อความชื่อ “บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ายเทศบัญญัตินี้ 
                เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๓”  แก้ไขเป็น “บัญชีค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็น   
                อันตรายต่อสุขภาพท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
                ต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๓”   
นางอ าไพวรรณ     เปรมภิรักษ์     รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

ต่อไปจะขอมติวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ /มติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี/มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง    

  
 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ......... 

ที่ประชุม 
             มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบัญญัตินครอุบลราชธานี  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 
 ต่อสุขภาพ  พ.ศ. ......... 



๑๗ 
 
นายภพ     ภูสมปอง     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๖. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง ตลาด พ.ศ. ....... 

๑. ให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า “เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. .....” เป็นค าว่า “เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .......” 
๒. ในหน้าร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... ย่อหน้าที่สอง  
    ให้ตัดค าว่า “มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒” ออก 

๓. ข้อ ๑ ให้เพ่ิมค าว่า “การควบคุม” ต่อค าว่า “เรื่อง” เป็นค าว่า “เรื่อง การควบคุม.........” 
๔. ข้อ ๒ บรรทดัที่สอง เดิมค าว่า “ณ ที่ท าการของเทศบาลนครอุบลราชธานี แล้ว เจ็ดวัน” แก้ไขเป็น 
    ค าว่า  “ณ ส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแล้วเจ็ดวัน”  

๕. ข้อ ๓ วรรคท้าย เดิมค าว่า “เทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรา 
    ไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน” แก้ไขเป็นค าว่า  
    “เทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดทีข่ัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้ 
      เทศบัญญัตินี้แทน”  

๖. ข้อ ๑๗ ให้ปรับระยะบรรทัดของ ข้อ ๑๗ ให้ถูกต้องตามระยะบรรทัดของงานสารบัญ 
๗.  ข้อ ๒๑ (๓) บรรทัดที่หนึ่ง  ให้แก้ค าว่า “สู่” เป็นค าว่า “อยู่” แทน 
๘.  ข้อ ๒๔ (๖) ให้ปรับระยะย่อหน้าของข้อความให้ถูกต้องตามงานสารบัญ  
๙.  ข้อ ๓๕ บรรทัดที่หนึ่ง ให้ตัดค าว่า “อัตรา” ออก ใช้ค าว่า “บัญชี” แทน 
๑๐. หมวด ๗ บทก าหนดโทษ ข้อ ๔๓ บรรทัดที่สอง  ให้เพ่ิมค าว่า “และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” ต่อท้าย ค าว่า 

    “......พ.ศ.๒๕๓๕”  
๑๑. ให้แก้ไขนามสกุลนายกเทศมนตรีให้ถูกต้อง 
๑๒. ชื่อบัญชีอัตราเงินเดือนค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฯ  ให้ตัดค าว่า “อัตรา” ออก และให้แก้ไข 
      ค าว่า “เรื่อง ตลาดเอกชน” เป็นค าว่า “เรื่อง การควบคุมตลาดเอกชน”  
 ๑๓. ให้ปรับระยะบรรทัดของหมวดที่ และเรื่อง ทั้ง ๘ หมวด ให้มีระยะบรรทัดเท่ากัน 

 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

ต่อไปจะขอมติวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ /มติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง ตลาด  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง ตลาด  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
 



๑๘ 
    

 
 

นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี/มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง ตลาด  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง ตลาด  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

นายภพ    ภูสมปอง    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๗. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....... 

๑. ข้อความในหน้าร่างเทศบัญญัติฯ ย่อหน้าที่สอง ที่ข้ึนต้นว่า “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา........” 
    ให้เพ่ิมค าว่า “และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” ต่อท้ายค าว่า “........แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
    พ.ศ.๒๕๒๒”  เป็นค าว่า “........แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” 
๒. ข้อ ๖ บรรทัดที่สอง ให้เพ่ิมค าว่า “บัญชี” หน้าค าว่า “เทศบัญญัติ” และให้ตัดค าว่า “เทศบาล 
    นครอุบลราชธานี” ออก 
๓. ข้อ ๖ วรรคสอง บรรทัดที่สอง ให้ปรับ ค าว่า “เทศ” ไปติดกับค าว่า “บัญญัติ” ในบรรทัดที่สาม  
    เป็นค าว่า “เทศบัญญัติ” 
๔. ข้อ ๑๐ บรรทัดที่หนึ่ง ให้ปรับค าว่า “เทศ” ไปติดกับค าว่า “บัญญัติ” ในบรรทัดที่สอง เป็นค าว่า 
    “เทศบัญญัต”ิ 
๕. ข้อ ๑๒ ให้เพ่ิมค าว่า “นครอุบลราชธานี” ต่อท้ายค าว่า “ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี......” 
 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่อง ตลาด พ.ศ. ......... 

ที่ประชุม 
             มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง ตลาด  พ.ศ. ......... 



๑๙ 
 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

ต่อไปจะขอมติวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ /มติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ....... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

 
 

นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี/มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
    

  
 

นายภพ     ภูสมปอง    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๘. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี   เรื่อง  การควบคุมการจ าหน่าย สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ............. 
     ๑.  ให้เพ่ิมข้อความ ในบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติฯ โดยให้เพิ่มค าว่า “เรื่อง การ....”   

                         ต่อท้ายค าว่า “ ประกอบร่างเทศบัญญัติ..” 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. ......... 

ที่ประชุม 
             มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียในอาคาร  พ.ศ. ......... 



๒๐ 
 
     ๒.  ข้อความในร่างเทศบัญญัติฯ จุดใดที่ระบุว่า “เรื่อง  ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
                          พ.ศ. ...”  ให้เพ่ิมค าว่า “การ” หน้าค าว่า “ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ. .......”  
                          ในทุกจุด 
     ๓.  ข้อความในข้อ ๑ บรรทัดที่ ๑ ให้เพ่ิมค าว่า “การ” ต่อท้ายค าว่า “เรื่อง”    
     ๔.  ในข้อ ๓ วรรคสอง ให้แก้ไขใหม่ เป็นค าว่า “บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง 
                          อ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน” 

๕. ข้อความในข้อ ๔ บรรทัดที่ ๖ ให้ปรับ ค าว่า “ผู้” ไปติดกับค าว่า “เสิร์ฟ”ในบรรทัดที่เจ็ด เป็นค าว่า 
    “ผู้เสิร์ฟ” 

๖. ข้อ ๙ บรรทัดที่หนึ่ง ให้ปรับ ค าว่า “ผู้” ไปติดกับค าว่า “จ าหน่าย” ในบรรทัดที่สอง เป็นค าว่า  
    “ผู้จ าหน่าย” 

     ๗.  ข้อ ๒๒ บรรทัดที่หนึ่ง ให้ตัดค าว่า “อัตรา” ออก ใช้ค าว่า “บัญชี”แทน 
     ๘.  ชื่อ“อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ท้ายเทศบัญญัติฯ” ให้ตัดค าว่า “อัตรา” ออก ใช้ค าว่า  
                          “บัญช”ี แทน 
                    ๙. ให้ตัดข้อความของ หมายเหตุตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติฯ และตัวอย่างประกาศท้าย 
                         หมายเหตุออกท้ังหมด 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

ต่อไปจะขอมติวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ /มติที่ประชุม 
  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การควบคุมจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ....... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การควบคุมจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 

    
 

นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี/มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การควบคุมจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ....... โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่อง การควบคุมจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   พ.ศ. ......... 



๒๑ 
 

  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การควบคุมจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง  
  

  
 

นายภพ   ภูสมปอง     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๙. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 พ.ศ. ............ 

 ๑. ในข้อความบันทึกหลักการและเหตุผล ให้เพิ่มค าว่า “การ” ท้ายค าว่า “เรื่อง” 
 ๒. ในข้อความหลักการ ให้เพ่ิมค าว่า “การควบคุม” ต่อท้ายค าว่า “ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วย....” 
 ๓. ในร่างเทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  “เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและ 
                        สถานที่สะสมอาหาร” ให้เพ่ิมค าว่า “การ” ต่อท้ายค าว่า “เรื่อง” 
 ๔. ข้อ ๑ ให้เพ่ิมค าว่า “การ” ต่อท้ายค าว่า “เรื่อง” 
 ๕. ข้อ ๓  วรรคท้ายให้ตัดค าว่า “ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วซึ่ง” ออก ใช้ค าว่า “ที่” แทน 
 ๖. ข้อ ๘(๑) ให้แก้ไขค าว่า “มรสภาพดี” เป็นค าว่า “มีสภาพดี” 
 ๗. หมวด ๕ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ข้อ ๔๔ บรรทัดที่หนึ่ง ให้ตัดค าว่า “อัตรา” ออก เปลี่ยน 
                        เป็นค าว่า “บัญชี” แทน 
 ๘. ค าว่า “อัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งแนบท้ายเทศบัญญัติฯ” 
                        ให้เปลี่ยนเป็นค าว่า “บัญชีค่าธรรมเนียม…..” และให้เพิ่มค าว่า “เรื่อง การ”หน้าค าว่า 
                        “ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓”  
 ๙. ให้ตัดข้อความค าชี้แจงและข้อความหมายเหตุแบบค าขอแนบท้ายหมายเหตุ ออกทั้งหมดตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕  
การประชุมของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยความละเอียดรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ คณะกรรมการมีความคิดเห็นตามรายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติจึงน าเสนอต่อ
ประธานสภา เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาน าเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต่อไป   
 

ที่ประชุม 
             มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง การควบคุมจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ   พ.ศ. ......... 



๒๒ 
 

นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
ต่อไปจะขอมติวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ /มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ....... โปรดยกมือขึ้น / 
                        สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น /  
                        ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง  
 

 
 

นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี/มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ....... โปรดยกมือขึ้น /  
                        สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
  -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ......... โปรดยกมือขึ้น / 
                        ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
  

 
 

ที่ประชุม 
           มีมตเิห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ......... 

ที่ประชุม 
             มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร   พ.ศ. ......... 
 



๒๓ 
 
นายอัมพล    ทองพุ     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
 หลังจากท่ีลงมติเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภาฯบันทึกรายการประชุมฯเสนอร่างที่สมาชิกได้เสนอความ
เห็นชอบ ให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ จึงส่งกับมาให้ท่านนายกเทศมนตรี ลงนามและประกาศใช้
เป็นเทศบัญญัติทั้ง 9 ฉบับ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เทศบาลนครอุบลราชธานี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  ทบทวน “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณ      
                                               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒ ทบทวน “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ซึ่งเป็นญัตติที่พิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ แต่มีข้อ
คลาดเคลื่อนตกหล่นไปบางรายการจึงน าขึ้นมาทบทวนใหม่โดยมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดเข้ามาพิจารณาในวันนี้      
ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ก าลังแจกท่านอยู่ขณะนี้ /  เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีรายการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๑ รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ “การกัน
เงินหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้ อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี” หากยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันให้
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน ๑ ปี 

หลักการ 
 การขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดที่กินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เหตุผล 
 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี มีโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ยังมีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้นอยู่ จ านวน ๑ รายการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ และ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียัง 



๒๔ 
 
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอมอบให้
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 เชิญค่ะ 
นายมนต์ตรี    ธนะคุณ      ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
 เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายมนต์ตรี   ธนะคุณ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ในส่วนขอญัตติฯทาง
ส านักการศึกษาขอแก้ไขเพ่ิมเติมเนื่องจากว่ามีรายละเอียดของการกันเงินนั้นตกหล่นไป ๑ รายการ คือ งานโรงเรียน ,    
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างร้านเบเกอรี่ส าหรับ    
การสาธิตการฝึกวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จ านวน  ๑ แห่ง งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ขอน าเรียนที่
ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 เชิญท่านประสงค์ค่ะ 
นายประสงค์    จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายประสงค์   จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
เพ่ือความชัดเจนขอทราบเหตุผลความชัดเจนให้ทางสมาชิกทุกท่านทราบว่าสาเหตุที่ทางโรงเรียนไม่สามารถใช้
งบประมาณได้ทันในปีงบประมาณปัญหามันเกิดจากอะไร หรือเพราะอะไร ขอบพระคุณครับ 
นายมนต์ตรี    ธนะคุณ       ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
 เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติในส่วนของการแก้ไขและกันเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดท าเบเกอรี่ได้ไว้แล้วในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนของอาคารร้าน  
เบเกอรี่นั้นอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบเนื่องจากส านักการช่างมีภารกิจค่อนข้างเยอะในการออกแบบโครงการต่างๆ
ในจ่ายขาดเงินสะสม ตั้งแต่ครั้งที่ ๑ – ๘ เพราะใกล้จะหมดเวลาด าเนินการ จึงท าให้การด าเนินการงบประมาณ 
๖๐๐,๐๐๐ บาท ที่จะใช้ในการก่อสร้างโครงการนี้ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์     รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 รายการนี้เป็นงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้และก็จะก่อหนี้ไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๓ ก็จะขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องการออกแบบ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณใน
ส่วนนี้อยู่ / มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ / ถ้าไม่มีจะขอมติทีป่ระชุม 

-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี   
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน  ๑ รายการ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /     
   สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 

   -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี   
                        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน  ๑ รายการ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / 
                        ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 



๒๕ 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง    อ่ืนๆ 
 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนายกเทศมนตรี ในนามของฝุายบริหาร
เทศบาลนครอุบลราชธานี ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ได้พิจารณางบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านและรวม
ไปถึงการขอกันเงินต่างๆ การขอจ่ายขาดเงินสะสม และการขอแก้ไขเทศบัญญัติให้เป็นไปตามกฎหมายและถูกต้อง   
และสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน  
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

เชิญท่านประสงค์ค่ะ 
นายประสงค์     จันจ าปา        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมมองเห็นว่าท าอย่างไรจะท าให้
เทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราเคลื่อนไปข้างหน้า จากสมาชิกสภาฯหรือฝุายบริหารก็ดี ท างานแล้วตอบโจทย์
ประชาชนได้ดี ในเขตเทศบาลฯของเรามีผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนหลายๆท่านที่ท างานเป็นสาธารณะประโยชน์
ให้แก่ชุมชน เช่น ผู้ประกอบการที่เปิดร้านออกก าลังกาย ก็จะให้ผู้มาใช้บริการออกก าลังกายได้ฟรีส าหรับผู้มีอายุ    
๖๐ ปีขึ้นไป เป็นการคืนประโยชน์ให้แก่สังคม ผมอยากเห็นภาพระหว่างพวกเราระหว่างสภาฯกับฝุายบริหาร           
เราคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีจิตอาสา เรามอบเกียรติบัตรให้เขา ในการประชุมประจ าเดือนหรือการประชุมฯส าคัญๆ  
ของจังหวัดก็ดี เราอาจจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีจิตอาสาเพ่ือมอบเกียรติบัตร อันนี้เป็นเรื่องที่ ๑ เรื่องที่ ๒ คือ   
เรื่องที่เราพูดกันถึงเรื่องการออกและพัฒนาริมแม่น้ ามูล เราให้ม.อุบลฯออกแบบ วันก่อนได้มีโอกาสได้เจอ           
คณะออกแบบของ ม.อุบลฯ มีการประสานให้ออกแบบแต่มีข้อจ ากัดบางอย่าง จึงยังไม่เป็นรูปธรรม จึงสอบถามไปอาจ
เป็นว่าในการออกแบบมีเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ทางเรายังไม่ได้มีการด าเนินการอย่างไร  และเราก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เอาไว้ เพ่ือให้ชาวบ้านเห็นว่าสิ่งที่เราท าเป็นการขับเคลื่อนบ้านเมืองและพัฒนาบ้านเมือง  ในมิติด้านท่องเที่ยว        
ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้า ฯลฯ ผมอยากจะฝากทางฝุายบริหาร  ช่วยประสานงานกับม.อุบลฯอย่างเป็น
กิจจะลักษณะและชัดเจน เรื่องที่ ๓ วันนี้เรามีสวนสาธารณะอยู่ ๓ สวน แต่เนื่องจากว่าบางส่วนก็มีปัญหาเรื่องไฟฟูา
แสงสว่าง ให้ทางเทศบาลฯสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที กราบขอบพระคุณครับ 

ที่ประชุม 
             มีมตอินุมัติให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓    จ านวน  ๑ รายการ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 



๒๖ 
 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

เชิญท่านเลขาฯ 
นายอัมพล      ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมอัมพล   ทองพุ  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอรายการเรื่อง       
การจ่ายขาดเงินสะสมปี พ.ศ.2562 และปี พ.ศ.2563 ในด้านการปรับปรุงสวนบูรพานอก งบประมาณ 18        
ล้านบาท หลังจากที่ได้ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นไปตามมาตรา 115 พรบ.  การจัดซื้อจัดจ้าง   
ในเรื่องผู้ที่สามารถประมูลได้ เป็นผู้ไม่มีประสบการณ์ในงานด้านนี้ แต่ได้ให้มาตกลงท าสัญญา จึงยังด าเนินโครงการต่อ 
ส่วนในโครงการที่อุทธรณ์ เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง คือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพ
โยธี  หน้าสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี งบประมาณ 4.9 ล้านบาท ,โครงการที่2 โครงการปรับปรุงแสงสว่างสวน       
สาธารณทุ่งศรีเมืองงบประมาณ 20.6 ล้านบาท , โครงการที่3 โครงการปรับปรุงแสงสว่างสวนสาธารณห้วยม่วง  
งบประมาณ 24.25 ล้านบาท และโครงการที่4 โครงการปรับปรังไฟฟ้าแสงสว่างถนนแจ้งสนิท งบประมาณ 
๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการอุทธรณ์ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีมติส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง 
คณะกรรมการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ดังนั้นจึงท าสัญญาไม่ทันท าให้ทั้ง4โครงการนี้ตก ในโครงการที่ตกนั้นกระผม
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ จะขอเสนอที่ประชุมขอจ่ายขาดในเดือนพฤศจิกายน อีกครั้งในการจัดประชุมสภา   
สมัยที่ 4 สมัยสุดท้ายในส่วนของวางท่อระบายน้ าผ่าน ศอศอ.ที่ขอถอนออกไปก็จะน าเข้ามาเสนอใหม่อาจจะท าเป็น ๒ 
โครงการๆ ที่ 1 คือ ท าในส่วนของท่อระบายน้ า ในส่วนของฝั่งทิศตะวันออก,ฝั่งทิศตะวันตก เส้นชยางกูร บริเวณ
โรงเรียนกีฬา และหลังโลตัส การประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่เบื้องต้นก็เห็นด้วยในส่วนนั้น ถ้าจัดท าได้จะสามารถ
แก้ปัญหาการในอนาคต ส่วนในหลายจุดที่แก้ไปก็มีผลที่น่าพอใจ ยกตัวอย่างหน้าเทศบาลฝนตกหนัก ไม่มีน้ าท่วมขัง 
จุดที่2 ชุมชนวังทอง ,จุดที่3 บ้านดู่ และจุดอ่ืนๆ ก็ไม่มีน้ าท่วมขังแล้วและแก้ไขปัญหาได้เยอะแล้ว 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
 ต่อไปจะขออ่านประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี       
พ.ศ.2563  ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจ าปี       
พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน15 วัน การประชุมสภาได้เสร็จสิ้น  ได้อาศัย
อ านาจความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่2 พ.ศ.2554 ข้อ17วรรค2 จึงปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจ าปี       
พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 ขอบคุณทุกท่านค่ะ 
 
 
 
 

******ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐น.****** 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 
วันจันทร์ที่  ๒๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  (ถ้ามี) 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   
   ๔.๑  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  
      ๔.๑.๑ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
               พ.ศ. ..............  
                                                         วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                                       วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
               ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
                                                 ๔.๑.๒ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล   

            พ.ศ. ............... 
             วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ                                                       

วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   

          ๔.๑.๓ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ    
                                           พ.ศ. .............  

                                                        วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                          วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
     ๔.๑.๔ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยง 

                                                          หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. .............  
                               วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ                                                      
                                วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

                                                           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
 



๒๘ 
 

     ๔.๑.๕ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย 
                                                          ต่อสุขภาพ พ.ศ. ...............  
                                                       วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                                       วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
     ๔.๑.๖ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ. ................ 

                                          วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ                                                                
วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

                                                          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
     ๔.๑.๗ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด 
                                                          น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ............. 
                                                          วาระท่ี  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ 
                                                       วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                                          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
     ๔.๑.๘ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการจ าหน่าย 
                                                          สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ............. 

                                        วาระที่  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ                                                            
วาระท่ี  ๓  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  

              ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
     ๔.๑.๙ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสถานที่ 
                                                          จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ............ 

                                        วาระที่  ๒  ขัน้แปรญัตติฯ                                                       
วาระท่ี ๓   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

                                                          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
 ๔.๒  ทบทวน “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณ      

                                                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
              ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
    
 
 
 



๒๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
 
 
 

(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 

 
 
 
 
 


