
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

........................ 
ผูมาประชุม 
 ๑. นายปรเมศร        ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๒ 
 ๒.   นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔   
          ๓.     นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓     
 ๔. นายเลิศชาย เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๕ นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
          ๖.     นางสาวนงนุช จิรันตกาล      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
 ๗. นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
  ๘.     นางรฐา        มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

๙.     นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๒ 

        ๑๐.     นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     
๑๑.   นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒         
๑๒.     นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

        ๑๓.    นายธนพล            โชควิวัฒนวนิช         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 
        ๑๔.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๕.    นางสุภาภรณ         โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓   
 ๑๖.    นายธานินทร    สินธุประสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓    
 ๑๗.    นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
        ๑๘.    นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔  
   ๑๙.    นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
 ๒๐.    นายปยะ ลายวิเศษกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 
 ๒๑.    น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔        

 

ผูไมเขารวมประชุม 
        ๑. นายเลิศ              อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 
        ๒. นางเฉลียว    คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๒ 
 ๓. นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๓ 

 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 
  ๑.นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  ๒.นายอาทิตย  คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๓.นายอธิปไตย โยธามาตย        รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๔.นางเดือนลอย คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
  ๕.นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์        รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 



๒. 
 
  ๖.นายกรศิริ                       มิ่งไชย           ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 
  ๗.ด.ต.เผด็จชัย บุญศักดิ์           ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ 
 ๘.นายประสพ                    ปรุโปรง           ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ 
 ๙.นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข    รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
๑๐.นางสุจิตรา นามพิทักษ  รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
๑๑.นางสุรางค                      ประสระบาล     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
๑๒.นายมนตตรี                     ธนะคุณ          รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๑๓.นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
๑๔.นายชัยยันต จันลองคํา         หัวหนางานเลขานุการสภา 
๑๕.นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี     หัวหนางานธุรการสภา 
๑๖.นางอรอินทร ไชยแสง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
๑๗.นายอนุชิต อัปกาญจน        เจาพนักงานธุรการ ๒ 
๑๘.นางสาวทิพยวรรณ           คําโสม             พนักงานจางทั่วไป 
 
       …………………………………………………. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา) 

วันศุกรที่ ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ  ขอช้ีแจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ไมทันตามกําหนดเวลา/แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ 
  (เมื่อเวลา ๑๕.๒๐ น. ประธานสภาเทศบาล สั่งใหเล่ือนการประชุมสภาเทศบาลฯไป 
                                  ประชุมตอ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.) 
ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ      ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน 
       ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ    ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การใหความรวมมือ 
   หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูเสนอ) 
ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การกําหนดบริเวณ 
                                  หามกอสราง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขต 
                                  เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๗  
   (สํานักการชาง  เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๗    เรื่อง  อื่นๆ 
 
 

…………………………………….. 



๓. 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขณะนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไปครับ 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะฝายบริหาร ทานปลัดรองปลัด        
และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ วันนี้เราจะประชุมกันตอเปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 
ประจํา  ปพ.ศ.๒๕๕๗    
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 วันน้ีมีสมาชิกลา ๓ ทานคือนางลําพูล  แสงวงศ , นางเฉลียว  คํานิยม , นายเลิศ  อาชวานันทกุล  มีใบลา
ถูกตอง และมีสื่อเขาบันทึกเทปของโสภณเคเบิ้ลมีใบอนุญาตถูกตองนะครับ ตอจากเมื่อวานเปนระเบียบวาระที่ ๓  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ ขอชี้แจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ไมทันตามกําหนดเวลา/แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขอช้ีแจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘   
ไมทันตามกําหนดเวลา มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญทานสุภชัย 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ผมขอใหอภิปราย

ในญัตตินี้ ในเมื่อฝายบริหารไมมีอะไรชี้แจง และฝายบริหารไมสามารถกําหนดวัน เวลาได ก็ขอใหนําใสวาระการ
ประชุมเสนอตอผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไปตามนี้วา ทางฝายผูบริหารไมสามารถกําหนดระยะเวลาไดวาจะนํา
งบประมาณนําสงเขาสภาพิจารณาเมื่อไหร ใหสรุปไปเลย ขอบพระคุณครับ 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ครับผม 
 

นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ       รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 ผมนายชูศักดิ์  รองนายกเทศมนตรี ไดรับมอบหมายจากทานนายกฯ ใหมาชี้แจงในที่ประชุมสภาแหงนี้      
เพ่ือทราบ ขณะนี้เราอยูระเบียบวาระที่ ๓ แจงเพ่ือทราบ ซึ่งพิจารณาตั้งแตเชาเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ พอดีสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทานไดนําเรียนทานประธานวาผูบริหารจะนํางบประมาณ ป ๒๕๕๘  เขาเมื่อไหร จริงๆแลวงบประมาณเรา
เตรียม ๙๙% แลวเหลืออีกนิดหนอยคงจะเสร็จเสนอไดไมเกินสิ้นเดือนตุลาคม ขอเรียนใหทานประธานและ         
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติรับทราบ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

 
 



๔. 
 
นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันอยากใหทานรองเนนอีกครั้งหนึ่งวาเปน
เดือนตุลาคม พุทธศักราชอะไร จะเปนปนี้หรือปหนา ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานรองนายกชูศักดิ์ 
 

นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ       รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 ขอบพระคุณทานประธานครับ ถางบ ๒๕๕๘ ก็คงเปนปนี้ ปหนาคงเปนงบ ๒๕๕๙ งบป ๒๕๕๘ ตองปนี้ตาม
กฎหมาย ตองกําหนดตุลาคม ๒๕๕๗ ถาป ๒๕๕๘ ก็เกินแลว ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ในมติสภาที่ลงก็ลงวาฝายบริหารจะเสนองบประมาณภายในสิ้นเดือนตุลาคมดวย ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ผมจะขอมติสภา ทานผูใดไมเห็นชอบที่รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ จะนําเขาสูสภา
พิจารณาภายในสิ้นเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗   เชิญทานอนันตครับ  
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ถาทานใชคําวาสิ้นเดือนมันจะแคบไป ไมเปนธรรมตอฝายผูบริหาร 
กราบเรียนวาจะนําเขาภายในสิ้นเดือนตุลาคม ขอเพิ่มคําวาภายในสิ้นเดือนตุลาคมครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานรองนายกชูศักดิ์ครับ 
 

นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ       รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 ทานประธานสภาที่เคารพ ยืนยันครับยืนยันภายในส้ินเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ผมจะขอมติสภานะครับ ทานผูใดไมอนุมัติใหนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ เขา
ภายในส้ินเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีนะครับ 
ทานผูใดอนุมัติใหนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ เขาภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
โปรดยกมือขึ้น / มติเปนเอกฉันทมีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน 

 
 

ที่ประชุม 
- มีมติอนุมัตินํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ เขาสูสภา 

พิจารณาภายในสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานอนันต  



๕. 
 
นายอนันต  ตันติศิรินทร    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต
เลือกตั้งที่ ๔  ผมขอเลื่อนวาระการประชุมจากระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล
นครอุบลราชธานี เร่ือง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   
ขึ้นมาเปนระเบียบวาระที่ ๔ และระเบียบวาระที่ ๖  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เร่ือง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท    
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นมาเปนระเบียบวาระ
ที่ ๕ สวนระเบียบวาระที่ ๔ ขอเลื่อนลงมาเปนระเบียบวาระที่ ๖ ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเล่ือนระเบียบวาระดังกลาวตามที่ทานอนันตเสนอ  โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิก    
    สภาเทศบาลยกมือ 
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนระเบียบวาระดังกลาวตามที่ทานอนันตเสนอ โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภา     
    เทศบาลยกมือ  เปนเอกฉันท ๑๘ ทาน 
 

 

ที่ประชุม 
             มีมติเห็นชอบใหเลื่อนระเบียบวาระดังกลาวตามที่ทานอนันตเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การ 
                                ใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนคร 
                                อุบลราชธานี (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูเสนอ) 
 

 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง       
การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูเสนอ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรื่อง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี        
พ.ศ.๒๕๕๗  หลักการ  เพื่อออกเทศบัญญัติ เร่ือง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขต 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  พ.ศ.๒๕๕๗  เหตุผล  เนื่องจากปจจุบันงบประมาณในการจัดทําบริการสารธารณะของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ในแตละปไมเพียงพอแกการจัดทําบริการสาธารณะ นายกเทศมนตรีจําเปนตองขอรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอ่ืน ดังน้ัน เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เขามาจัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ตามคํารองขอของนายกเทศมนตรี เกิดความมั่นใจวาการจัดทําบริการสาธารณะจะไดรับความรวมมือ
จากฝายบริหารในปจจุบันหรือที่จะไดรับเลือกตั้งเขามาเปนไปดวยความเรียบรอย เทศบาลนครอุบลราชธานีจึง
เห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้ 
 



๖. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัย 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง ๔ 
หลังจากที่ท านณัฐวุฒิไดมี เทศบัญญัติ ใหสภานี้และเราก็ไดขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เร่ืองการใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี    
พ.ศ.๒๕๕๗  ทําหนังสือเรียนผูวาราชการจังหวัดไป เรื่องขอสงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการให
ความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ และทางจังหวัดได 
มีหนังสือตอบกลับมาวา เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไมมีอํานาจตราเทศบัญญัติ เร่ือง การใหความรวมมือหนวยงาน
ของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ เรียนมาเพ่ือโปรดทราบใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล อันนี้คือหนังสือที่ทางสํานักงานเทศบาลไดสงใหกับทางผูวาราชการ
จังหวัด ทีนี้มาดูหนังสือผูว าราชการจั งหวัดตอบกลับมานะครับ เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติทั่ วไป                        
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี   เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อางถึงหนังสือสํานักงานเทศบาล      
นครอุบลราชธานี ที่ อบ ๕๒๐๐๑.๑/๓๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามที่สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบรางเทศ
บัญญัติเร่ืองการใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ 
ซึ่งเสนอญัตติโดยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัญสามัญ สมัยที่สาม 
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงไดเสนอรางเทศบัญญัติดังกลาวใหผูวา
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาใหความเห็นชอบ รายละเอียดแจงอยูแลวนั้น จังหวัดอุบลราชธานีไดพิจารณา
อํานาจการตราเทศบัญญัติของเทศบาลตามบทบัญญัติ มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๓๒ เห็นวาเน้ือหาในบทเทศบัญญัติดังกลาว ทานแยงมาวาไมเปนอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๓๒ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ จึงเปนกรณีใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาที่ดังกลาว ประกอบกับบทบัญญัติในรางเทศบัญญัติดังกลาวไมมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบญัญตัิ
หรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติได เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไมมีอํานาจตราเทศบัญญัติเรื่องการใหความรวมมือ
หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ จึงเรียนมาเพื่อทราบและ
ดําเนินการตอไป อันนี้คือหนังสือ ที่ทางจังหวัดตอบกลับมา ที่นําญัตติเขามาเพื่อหารือตอทางสภาและขอความเห็น
จากทางสภาในการดําเนินการตอไปเราไดทําเปนหนังสือตอบโตไปและจะนําเรียนในลําดับตอไปครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานอนันต  
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภา 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔  ในเร่ืองตราเทศบัญญัตินี้เพื่อประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยเฉพาะเทศบาลนครอุบลราชธานีของเราครับ เพราะวาในการที่ตราน้ีจะมีประโยชนตอผูที่จะนํางบประมาณเขามา 
ผมขอกราบเรียนวาบางปงบประมาณของเทศบาลนอย มีไมเพียงพอจึงตองไปขอความสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 
สรุปไดวาในกรณีที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไมมีงบประมาณเพียงพอจะดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะไดตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 
๑๖,๑๗,๑๘,๑๙ โดยมาตรา ๒๑ วรรค ๒ กําหนดวาในการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในมาตรา 



๗. 
 
๑๖,๑๗,๑๘,๑๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรวมกันดําเนินการหรืออาจรองขอใหรัฐ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นแลวแตกรณีดําเนินการแทนได เน่ืองจากปจจุบันงบประมาณในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีในแตละป มีไมเพียงพอ แตการจัดการสาธารณะจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอื่น 
ดังนั้นการใหจัดทําหนวยงานสาธารณะของรัฐในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนไปโดยสะดวกและเรียบรอย สภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้ การที่เทศบาลนครอุบลราชธานีจะรองขอใหหนวยงานของ
รัฐเขามาจัดทําบริการสาธารณะแทน ตามความในพระราชบัญญัติกําหนดแผน ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๑ วรรค ๒ นั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีตองนําเสนอโครงการ
จัดทําบริการสาธารณะน้ันผานยังผูวาราชการจังหวัด ใหออกหนังสือถึงหนวยงานของรัฐนั้น ในฐานะผูกํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๗๑ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 
๗  พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๗(๗) และมาตรา ๖๕(๔) เมื่อผูวาราชการจังหวัดมีหนังสือถึงหนวยงานของรัฐ และหนวยงาน
ของรัฐน้ันเขามาจัดทําบริการสาธารณะในที่ดินอันเปนที่สาธารณะสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน  
จึงถือไดวาผูวาราชการจังหวัดยินยอมหรือเห็นชอบใหบุคคลอ่ืนใชที่ดินอันเปนที่สาธารณะของแผนดิน ที่ประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน ตามพระราชบัญญัติปกครองทองที่ พ.ศ.๒๔๕๗ มาตรา ๑๒๒  แลว ที่ตองตราเทศบัญญัตินี้ สมมติ
วาผูบริหารปจจุบันน้ีตองการไปขอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น เพื่อมาทําสาธารณะประโยชนในเขตเทศบาลของเรา 
กวาเขาจะอนุมัติมาประกอบวาไดเปลี่ยนบุคคลอื่นเขามาดําเนินการ แลวบุคคลนั้นจะใหหรือไมใหที่ดินนั้นแกผูที่จะ
นํามาชวยเหลือเราก็ได เพื่อปองกันเหตุนี้ จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้เพื่อไมใหกีดกันในการที่จะมอบที่ดินนั้นใหแก
ผูที่นําเงินมาชวยเหลือ ผมขอยืนยันรางเทศบัญญัติเดิม ขอบคุณครับ 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ เกี่ยวเนื่องจาก       
เทศบัญญัตินี้ที่ผมเปนผูเสนอ ผมยังยืนยันที่จะเสนอรางตัวนี้ เพราะผมคิดวารางตัวนี้จะเปนประโยชนกับผูบริหารชุด
ปจจุบันหรือในอนาคตที่จะเขามาทําหนาที่ตอไป สําหรับทานผูบริหารชุดปจจุบันจะตองขอบคุณพวกผมดวยซ้ําที่ได
เสนอรางเทศบัญญัตินี้ เพราะโดยลําพังงบประจําของเทศบาลไมมีทางที่จะตอบสนองนโยบายที่ทานผูบริหารได       
หาเสียงกับประชาชน ผมยกตัวอยางเปดดูในกูเกิลนโยบายนายกแอนขึ้นทันทีรูปภาพรถราง ทางยกระดับหรือ 
แมกระทั่งรถรับสงนักเรียน นโยบายเหลาน้ีที่เปดดูดังมาก ผูบริหารชุดปจจุบันไมมีทางทําไดโดยใชงบปกติของเทศบาล 
ดังนั้นแลวผูบริหารจะตองขอบคุณพวกผมที่ไดเสนอรางนี้ เพราะวาปจจุบันถาเราจะยอนกลับไปที่นโยบายของ
ผูบริหารทานบอกจะวางระบบรถรางภายใน ๒ ป ตอนนี้เดือนมีนาคมจะครบ ๒ ปแลวที่ทานไดเขามาบริหารบานเมือง 
แตทานก็ยังทําไมไดเลย เพราะมันทําไมไดงบปกติของเทศบาลถาทําไดทานตองนั่งอยูตรงนี้ หรือถาหมดวาระของทาน 
ถาทานทําไมไดรวมถึงผูบริหารที่นั่งอยูตรงนี้อาจตองใชปบคลุมหัว เพราะทําตามนโยบายไมได แตรางเทศบัญญัตินี้จะ
อํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารชุดนี้ ถาทานมีความสามารถไปประสานหนวยงานกลางมาได ทานก็จะสามารถทํา 
ตามนโยบายที่ทานไดประกาศกับประชาชนได ทานไมตองเอาปบคลุมหัวถาทานหมดวาระ หรือถาทานไดทําตอก็แลว
ไปไมวากัน ดังน้ันแลวกระผมเปนผูเสนอญัตตินี้ก็ขอยืนยันตามรางเทศบัญญัติและจะสนับสนุนตามรางเทศบัญญัตินี้
ตอไป ขอบคุณมากครับ  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพล ครับ  
 



๘. 
 
นายนัฐพล  รัตนปูการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ตามที่ทานอนันต และ
ทานณัฐวุฒิ ขออนุญาตที่เอยนามที่กลาวเมื่อสักครู ในสวนตัวผมในนามตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ 
เห็นวารางเทศบัญญัตินี้เหมาะสมที่จะนําเขาสูสภาเพ่ือพิจารณาอีกครั้งเพื่ออนุมัติ เพราะเปนประโยชนกับฝายบริหาร
ยุคปจจุบันตามที่ทานณัฐวุฒิกลาวเมื่อสักครู มันเปนไปไมไดที่ทานจะใชงบประมาณรายจายประจําปแตละปทําระบบ
รถราง คงจะไมใชเงินหลักสิบหรือยี่สิบลานในการทําแนนอนคงเปนหลักรอย และถาทานมีความสามารถในการ
ประสานงบประมาณจากสวนกลางมาได แลวเกิดมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารชุดใหมเขามา รางเทศบัญญัติตัวนี้ก็
จะเกราะคุ มครองใหโครงการของทานยังดําเนินตอไปได ตามที่ทานณัฐวุฒิกลาวมาผมขอสนับสนุนกับรางนี้     
ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานธานินทร ครับ  
 

นายธานินทร  สินธปุระสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมนายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  ขอเรียนวางบประมาณประจําปของเทศบาลนครอุบลราชธานีมีไมเพียงพอกับการ
พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีและการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะได ดังน้ันเทศบาลรวมกับหรือรัฐหรือขอให
รัฐหรือองคกรปกครองอ่ืนดําเนินการแทนได จึงจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นเพ่ือใหเกิดการจัดทํา
สาธารณะของหนวยงานของรัฐในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนไปโดยสะดวกและเรียบรอย เชนที่ดําเนินการมาที่
ไดรับคือสะพานเลียบถนนแมน้ํามูลที่ไดดําเนินการเสร็จไปเรียบรอย ผลประโยชนตางๆที่ดําเนินการมาก็เปนประโยชน
ตอพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีหรือในเขตชุมชน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจการทองเที่ยว แถวริม
มูลเปนที่โชวเปนผลงานใหพี่นองชาวตางจังหวัดไดมาชมความสวยงามของแมน้ํามูลและใชประโยชนอ่ืนๆมากมาย เปน
แหลงทองเที่ยว พักผอนหรือออกกําลังกาย และยังเปนสถานที่จัดลอยกระทง แขงเรือทุกอยาง  ไมวาจะเปนตลาด
การคา เปนยานชุมชนที่พัฒนาใหพี่นองในเขตชุมชนมีรายไดตอการคาขายในพื้นที่ทั้งกลางวันกลางคืน มีรานอาหาร
เกิดขึ้นมากมาย มีแสงสวาง ไฟฟา ประปาลงในพื้นที่ในแหลงชุมชน ถาเปนเมื่อสิบยี่สิบปกอนแหลงชุมชนตลาดใหญถึง
หาดวัดใตเปนแหลงอบายมุข เกิดอาชญากรรมขึ้นมากมายวัยรุน โจรผูราย เปนแหลงหลีกหนีของผูกอความไมสงบจะ
ใชเสนทางนี้เปนแหลงอบายมุข เมื่อแสงสวาง ไฟฟา ประปาลงไปในที่ชุมชนทุกอยางก็สะดวกปลอดภัยเปนอยางมาก 
ผมจึงมีความเห็นวาเทศบาลนครอุบลราชธานีควรที่จะมอบพื้นที่ในการที่จะดําเนินการตามหนวยงานอื่นที่จะทํา
งบประมาณมาเพื่อพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมจึงขอสนับสนุนใหมีเทศบัญญัติเรื่องการใหความรวมมือ
หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรฐาครับ 
นางรฐา  มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางรฐา มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑  ในนามตัวแทนของประชาชนเห็นชอบในการรางเทศบัญญัตินี้เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน ในการประสานงานของบประมาณแตละคณะแตละฝายผูบริหารที่เขามาหรือจากหนวยงานอื่นๆ 
ซึ่งอยากจะพัฒนาจังหวัดอุบลฯ ทางเทศบาลนครอุบลฯนาจะใหความรวมมือในการประสานงานและมอบพื้นที่ใหเขา
พัฒนาจังหวัดอุบลฯตอไป  ขอบคุณคะ 
 



๙. 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น  พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ และเพื่อนสมาชิก ผมนายช่ืน พรหมจารีย  สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ การของบจากหนวยงานอื่นที่ยื่นมือเขามาชวยเหลือในเขตเทศบาล 
ของเรามีเงินไม เพียงพอถาคนอื่นจะชวยใยเลาจะคัดค าน เราก็แบมือรับอยางสวยงาม เพื่อเมืองอุบลของเรา          
เพ่ือประชาชนของเรา ถาหากจะอยูคนเดียวไมมีเพ่ือน ทํางานอะไรก็ไปไมได เรามีเพื่อนชวยเหลือกระเปาเราก็ไมตอง
ใชใหมาก เราใชเพียงนอยๆ เราใชสติปญญาไมควรคัดคาน เราใชสติปญญาเพื่อขอเงินจากหนวยงานอื่น สําหรับที่ดิน
นั้นเขาก็แบกเอาไปไมไดหรอกมันก็อยูจังหวัดอุบลฯของเรานี่แหละ ไดอุปกรณก็ได ไดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน ไดความเจริญมาสูเทศบาลของเรา ฉะนั้นผมขอสนับสนุนเกี่ยวกับญัตตินี้โดยไมมีขอแม สําหรับเพื่อนสมาชิก
ครับเรามองเห็นจังหวัดอุบลฯกําลังนั่งอยูโดยไมเดินไปขางหนา ดังน้ันญัตตินี้จะชวยใหเมืองอุบลฯของเราเปนหนาเปน
ตาใหรวดเร็ว เร็วเทาไหรยิ่งดี เราจะเปนเมืองที่ใหญที่สุด แตกอนอุบลราชธานีของเราเปนจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน
และนัมเบอรสองดวย ทุกวันหลนมาที่สี่เกือบจะเปนที่หาแลว ถาหากจะมีผูที่ยื่นมือเขามาชวยเมืองอุบลฯของเราให
เจริญ ถาทานจะหลับหูหลับตาอยางเดิมคงจะไมสวยงาม ขอใหชวยเหลือขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ และผูมีเกียรติทุกทานผม 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  ผมมีความเห็นชอบดวยเกี่ยวกับ
รางเทศบัญญัติเร่ืองการใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดย
เจตนารมณของผูเสนอรางเทศบัญญัติ เปนเทศบัญญัติที่มีประโยชนตอสาธารณชนและไมมีเจตนาที่จะทําใหขัดแยงตอ
กฎหมายอื่นหรือขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน แตเปนประโยชนตอสาธารณะผมขอเอยนามเชนโครงการ
ของคุณเกรียง กัลปตินันท ไดประสานของบประมาณของกรมทางหลวงมาสรางเกาะกลางถนนแจงสนิท ซึ่งเดิมทีถนน
แจงสนิทไมมีเกาะกลางถนนสองฝงทางจะเปนแนวกางปลาจํานวนมาก ทําใหเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดบนถนนแจงสนิท
ทั้งที่เปนถนนเสนตรงตลอด สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเพราะมีรถวิ่งออกมาจากซอยออกมาเพื่อจะขามซอยที่อยูฝงตรงขาม
กันอยางไมเปนระเบียบ ทําใหการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ เมื่อมีเกาะกลางถนนที่ประสานงบประมาณของกรม 
ทางหลวงโดยคุณเกรียง กัลปตินันท ไดมาสรางเกาะกลางถนนน้ี ทําใหมีกฎระเบียบอัตโนมัติคือไมมีการขามทางตอง
ไปยูเทินรที่อนุญาติใหกลับรถไดซึ่งเปนประโยชนตอสาธารณะชน ยิ่งคณะผูบริหารชุดปจจุบันของเทศบาลนครอุบลฯ 
ไดมีนโยบายทําโครงการเอาสายไฟฟาลงใตดินฯ ซึ่งลวนแลวแตตองประสานของบประมาณอื่นจากหนวยงานของ
รัฐบาลเพื่อเขามาดําเนินการเชนการไฟฟาตองเขามาดําเนินการ หากไมมีเทศบัญญัติฉบับนี้การดําเนินการก็ไมสามารถ
ทําไดโดยสะดวก เชนประปาจะเขามาเปลี่ยนหรือวางทอประปาใหม ถาเขามาขุดมาเจาะในเขตเทศบาลมีการเสียหาย
ก็เกิดการละเมิดทางแพงมาอีก เปนคดีบุกรุกทําใหเสียทรัพยทําใหเสียหายกับทรัพยสินของทางราชการในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานีซึ่งเปนปญหาหลายอยางที่จะเกิดขึ้นถาไมมีกฎหมายขอนี้ ที่เอื้อประโยชนใหกับหนวยงานอื่นของ
รัฐบาลที่เขามาจัดทําบริการสาธารณะประโยชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมเห็นวาเจตนารมณของผูราง       
เทศบัญญัตินี้ไมมีเจตนาใหขัดแยงตอกฎหมายอื่น เพราะโครงการอะไรก็ตามแตที่จะเสนอขอใหหนวยงานอื่นเขามา
จัดทําเพ่ือสาธารณะประโยชน โดยหลักการเราก็เสนอขอความเห็นชอบไปถึงทานผูวาราชการจังหวัด  
 



๑๐. 
 
เมื่อทานผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบก็ถือวาเปนการอนุญาตถูกตองตามกฎหมายทองถิ่น หนวยงานอื่นถึงเขา
มาดําเนินการได ผมจึงขอสนับสนุนรางเทศบัญญัติเร่ืองนี้ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทานประธานสภา ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตองขอขอบคุณทานสมาชิก
หลายๆทานที่เห็นพองตองกันกับรางเทศบัญญัติฉบับนี้ ผมขอเสริมประโยชนเกี่ยวกับเทศบัญญัตินี้ เมื่อสักครูทานชื่น
ขออนุญาตที่เอยนาม ทานไดบอกองคกรแหงน้ีทานอยูคนเดียวไมไดหรืออยูดวยตัวๆเองนั้นคงจะไมได ขอยกตัวอยาง
เหมือนองคกรน้ีเปนบุคคลจะทําอะไรสักอยางเงินก็มีแตไมพอ สุดทายแลวก็คงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะกูเขามาทํา ถาราง
เทศบัญญัตินี้ไดเขามาก็จะเปนการตัดปญหาการกูยืมเงินจากองคกร องคกรของเราไมตองกูยืมเงินใครเลยสามารถทํา
ไดถาทานผูบริหารมีพาวเวอรประสานงบประมาณมา ไมตองลวงกระเปาสักแดงเดียว หลายๆผูบริหารที่ไดเขามา
บริหารองคกรน้ีดูทางกรอบรูปซายมือของสมาชิกตองขอขอบคุณทานเหลานั้นขวามือดวย  ผมหวังวาจะไมมาหมดที่
ทางขวามือ ทางซายมือกอรางสรางมาเก็บเงินเก็บทองหารายไดเขาคลัง แตถาจะมาสุดเพราะวาผูบริหารทางขวามือ 
ผมวามันคงไมเขาทาเทาไหร ผมอยากใหองคกรแหงนี้เปนที่นาอิจฉาขององคกรอื่นๆตอไป องคกรนี้ถาเปนคนก็
เปรียบเสมือนเส่ียมีตังคไมตองกูยืมเงินใครและมีพาวเวอรดวย ดังน้ันอยากใหองคกรน้ีเปนอยางนั้นตอไป อยากให 
องคกรน้ันๆอิจฉาเทศบาลนครอุบลฯ ถาเรามองดูรอบๆตัวเราหลายๆองคกรจากที่เปนหนี้สินมากมายไปกูมาทํา 
สุดทายมานั่งดูเขาใชเงินไมอยากใหใชคําน้ีครับ องคกรอ่ืนแตละปมีการพัฒนามากมาย สุดทายองคกรเราแตละปแตละ
เดือนตองมาใชหนี้สิน ผูบริหารตองปวดหัวไมรูจะซอกเงินทางไหนมาใชจายในกิจกรรมของเทศบาล ดังนั้นแลวอยาก
ใหรักษาระดับการเงินการคลังเอาไวดวยรางเทศบัญญัตินี้ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล 
 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยาก
พูดถึงประโยชนเทศบัญญัตินี้ เหมือนหลายๆทานพูดผานมางบประมาณเรามีใชอยูจํากัด เงินเก็บเราก็ควรที่จะเก็บไว 
เมื่อยามจําเปน แลวในการใหความรวมมือกับหนวยงานอื่น ผมอยากใหสมาชิกทุกทานเล็งเห็นประโยชนราง         
เทศบัญญัตินี้ ผมขอยกตัวอยางโครงการหนึ่งคือโครงการอยูหวยวังนองเพราะเหตุใดทําไมถึงทําไมไดเพราะยังไมมีการ
สงมอบพื้นที่ใหกับหนวยงานที่เขานํางบประมาณมาลง คือเทศบาลนครอุบลฯไมมอบพื้นที่ใหเขาทําดวยเหตุอันใดผม
ไมทราบพูดภาษาชาวบานเหมือนการขัดขากันเอง เขาจะทําประโยชนเขาจะมาสรางสิ่งที่สวยงามใหกับเทศบาลนคร
อุบ ลฯ ของ เรา  แต ทํ า ไ ม เราถึ ง ไ ม เอา เพราะเห ตุ ใ ด  ถ าสมาชิ กทุ กท านเ ห็ นชอบกับ ร า ง เทศบัญญั ติ 
ฉบับนี้ผมคิดว าจะเปนประโยชน เขาจะไดทํ างานราบรื่น ผมเชื่อวาในจั งหวัดอุบลฯคนที่มีพาวเวอรผูนําที่มี
ความสามารถที่จะเขาไปของบประมาณจากสวนกลางได เขาก็มีความยินดีที่จะนํางบประมาณตางๆเขามาสูเมือง
อุบลฯของเรา เรามารวมมือกันทําดีกวาไมใชกลัวคนอ่ืนเขาจะทําดีกวา กลัวคนอื่นเขาจะไดหนากวา ไมมีใครไดหนา 
ประโยชนสุดทายแลวผูที่ไดรับประโยชนคือประชาชน และฝายบริหารก็จะไดประโยชนจากรางเทศบัญญัตินี้อยาง
ตรงๆ ในวาระที่ทานจะหมดไป ถาทานไปของบประมาณจากสวนกลางมาได โครงการของทานก็ไมตองกลัววา
ผูบริหารชุดใหมเขาจะไมทํา ก็ขอสนับสนุนรางเทศบัญญัตินี้ ขอบคุณครับ 
 

 



๑๑. 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เขตเลือกตั้งที่ ๒  อยากจะขอสนับสนุนรางเทศบัญญัติฉบับนี้ ดิฉันคิดวางบประมาณเงินอุดหนุนอื่นๆที่เขามาใหกับ
เทศบาลเปนงบประมาณที่ดีๆทั้งน้ัน ผลประโยชนทุกอยางก็จะเกิดในเขตเทศบาล และเทศบัญญัติฉบับนี้ใหเกิดความ
มั่นใจกับหนวยงานอื่นที่ใหเงินสนับสนุนเรามา ถาสมมติวาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารขึ้นมา ผูบริหารชุดถัดไป
ตองใหความรวมมือนะ ประโยชนทุกอยางก็จะดีกับเทศบาลกับประชาชนของเรา ยังไงก็ฝากดวย ขอบคุณคะ 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ดิฉันนางสาวตนขาว ตังคโณบล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ดิฉันขออภิปรายสนับสนุนเพ่ือนสมาชิกทุกทานที่สนับสนุนราง
เทศบัญญัติฉบับนี้ ตามญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการใหความรวมมือ
หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จากที่ทานสมาชิกสภาไดอภิปรายมา 
ทั้งหมดจะเห็นไดวาการพัฒนาของจังหวัด ดิฉันอยากขอใหมองอีกมุมหนึ่งดวยวาสิ่งที่เราอภิปรายมาทั้งหมดนั้นคงจะ
เปนอีกขอหน่ึงวา ส.ท.ไมไดมีแตความขัดแยง ไมไดตัดงบประมาณ มองเห็นวิสัยทัศนและทําทุกอยางเพื่อประชาชน
ชาวอุบลฯนะคะ ดิฉันขอสนับสนุน ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัย 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา เพ่ือนสมาชิก ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต
เลือกตั้ง ๔ ในฐานะรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กอนอื่นผมขอเตือนเพื่อนสมาชิกทานอยาเลนของสูง 
ถาสมัยกอนก็เราตองอยูหางๆกรวย ตอนนี้ทานณัฐวุฒิไปเลนกับปบระวังใหดี ตอนนี้ปบเปนเรื่องละเอียดออนมาก    
ผมพูดถึงการใหความรวมมือรางเทศบัญญัติเร่ืองการใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ เทศบาลนครอุบลราชธานีทานลองนึกตามผมทานตื่นเชาขึ้นมาทานอาบน้ําลาง
หนาแปรงฟน เก่ียวกับเทศบาล ระบบระบายน้ําพอไหมครับ ขับรถออกจากบานไปสงลูกหลาน ถนนหนทางเกี่ยวกับ
เทศบาล ไปถึงโรงเรียนในเขตเทศบาล เก่ียวของอยางยิ่ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลไมไดมีไวใชแจกใบปลิวโจมตี ส.ท.
อยางเดียว ใหลูกใหหลานเราไปเรียนดวย ทานอยาลืมนึกถึงขอน้ี ทานไปทํางานกิจวัตรของทานในแตละวันเกี่ยวกับ
เทศบาลไหมครับเก่ียวครับ บทบาทหนาที่ของเทศบาลคือเอื้ออํานวยความสะดวก ยิ่งกวาน้ันเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรามีประชากรสองแสนกวา นอกจากนั้นแลวขางบานทานประธานก็มีคนไมอยูในเขตเทศบาลแตเขามาพัก มีไหมครับ 
มีครับ คนที่อยูขางนอกเขามาทํางานในเขตเทศบาลมีไหมครับ เยอะแยะครับ เขาเรียกวาราษฎรแฝงและประชากร
แฝง นอกเหนือจากนั้นรถที่วิ่งเขามาในเขตเทศบาลก็ตองใชทรัพยากรในเขตเทศบาลเชนกัน ที่ทานนัฐพลขออนุญาตที่
เอยนามที่ถนนหวยวังนองที่เทศบาลนครอุบลราชธานียังไมสงมอบพื้นที่ใหเขา อันนั้นผมไดรับเรื่องทวงติงเปนอยาง
มากวาเทศบาลนครอุบลราชธานีเห็นแกตัวมากเกินไป คนที่ไดรับผลกระทบไมใชแตราษฎรในเขตเทศบาล แตหมายถึง
สวนอ่ืนที่จะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเชื่อมอยางเชนเทศบาลตําบลปทุม เสนน้ันถาถนนวิ่งไดสะดวกมีการขยายอยางเต็มที่  



๑๒. 
 
มีการวิ่งออกไปชุมชนก็ไดรับความขยายตัว ชุมชนก็ไดรับการพัฒนาวิ่งออกไปสูเสนบายพาสได ทานประธานกับผมก็วิ่ง
ไปเสนนั้นประจํา มันออกแหลงทองเที่ยวอําเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียม ชองเม็ก เสนอุบล-ตระการ การบริหาร
บานเมืองไมใชใชงบประมาณอยางเดียว ใชสมองบริหาร ใชเงินมาทําคุณมีพาวเวอรของบประมาณมาทําไม ลงพื้นที่
ไหม เสนอุบล-ตระการ สัญจรวันน้ีสะดวกสบาย ทอนํ้าขางลางระบบน้ําระบายน้ําสะดวก แจงสนิทเมื่อกอนมีอุบัติเหตุ
มากมาย ขออนุญาตเอยนามทาน ส.ส.วรสิทธิ์ กัลปตินันท ทานไดประสานกับกรมทางหลวงขอเกาะกลางถนนเพื่อใหมี
การยูเทินรอยางเปนระบบ ไมใชคิดจะกลับรถก็กลับรถ รถขับมาขางหลังไมทันระวังตัวก็เกิดอุบัติเหตุ เรื่องเหลานี้คนที่ 
เปนฝายบริหารหรือเราๆที่เปนตัวแทนของประชาชนตระหนักในเรื่องน้ีดีวาการบริหารบานเมืองไมตองใชเงินก็ได ไม
ตองใชเงินอยางเดียวใชสมองบางก็ได ประสานงานเปนไหม เปรียบงายๆถนนเสนนี้ก็มีชาวบานเขามาไมใชเฉพาะใน
เขตเทศบาลนครอุบลฯ กรมทางหลวงทานชวยหนอยไดไหมงบเราไมพอ หรืองบเราจะไปใชอยางอื่น เราก็ประสานงาน
เอาเขามาได ถาเอาเขามาสมัยน้ีทานนายกฯทานน้ีของบประมาณไวรอยลานขยายถนน หมดสมัยทานเลือกตั้งเขามา
ผมสมมติวาทานไมได นายกฯทานใหมเขามา อาจเปนนายกฯสุภาภรณเกิดอยากกลั่นแกลงข้ึนมาไมสงมอบพื้นที่ใหทํา 
คนที่เสียประโยชนนายกฯคนปจจุบันไมใชครับ คือพี่นองประชาชน การที่นํารางเทศบัญญัตินี้ขึ้นมาถาเปรียบเหมือน
ผูหญิงเหมือนผูหญิงที่ใหทา เราพรอมเสมอที่จะมีผูชายดีๆเขามาเพื่อสูขอ ผมเปรียบเทียบขนาดนี้แลวทานคงเห็นภาพ 
นะครับ เหมือนทาน ส.ท.ธานินทร สินธุประสิทธิ์ ทานคับแคนอกคับแคนใจในเรื่องของเข่ือนที่โยธาธิการจังหวัดเอางบ
มาสนับสนุนตั้งหลายพันลาน ทานคับของใจมันลอมรอบมาหมดแลวเข่ือนแลวทําไมมาเวนชองน้ัน เปนที่สลัมใหเปนที่
ปา ถาเราบริหารบานเมืองใหมีความนาอยู ไมใชเฉพาะพวกเราที่นาอยูในชุมชน การทองเที่ยวการสัญจรไปมาหรือ
แมกระทั่งการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการที่อยูในจังหวัดอุบลฯ ซึ่งจะนํามาซึ่งภาษีอากรที่จะนํามาพัฒนา 
บานเมือง สิ่งเหลาน้ีเปนงูกินหางไปเรื่อยๆ มันเรงที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆ เมืองอุบลฯวันนี้ไมตองพูดถึงการปรับตัวเขาหา 
AEC หรอกครับ ไมตองพูดถึงการพัฒนากับเมืองอื่น พูดถึงวันไหนงบประมาณจะเขาก็เหนื่อยแลว พูดถึงวาวันไหน
เมืองอุบลฯจะพัฒนาเทาเทียมกับเมืองอื่น เอางายๆวาถาทานขอความรวมมือไปโยธาธิการ พาณิชยจังหวัดที่มัน
เก่ียวของหรือผมยกตัวอยางคนอุบลถือเปนทอคออฟเดอะทาวน สะพานเสรีประชาธิปไตย ที่การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยที่ทานสนับสนุนงบมาเพื่อติดไฟ LED ตอนกลางคืนสวยงาม เปนผลงานของอุบลฯทั้งจังหวัด ผมเดินไปไม
เห็นใครถาม LED นี้มาจากหนวยงานไหน มีแตคนพูดวา LED นี้สวยจังเลยทําใหลํานํ้ามีสีสันขึ้นมา ทานยิ่งชอบการจัด
อีเวนท การจัดฟูลมูล ทานไปทําเลยสงเสริมภาพลักษณ นาจะตบมือใหดวยซ้ําไปคนที่หางบประมาณเหลานี้มาได ผม
วาศักยภาพของผูบริหารเมืองใหญๆ นอกจากการบริหารภายในใหดีแลวการที่จะประสานงานเอางบประมาณมาลง
พื้นที่ ถาทําไดคือคนที่มีสมองในการบริหารบานเมือง งบประมาณอยางเดียวไปไดยากแลวก็เปนธรรมกับจังหวัดอุบลฯ
ในเขตเทศบาลดวยวาคนในเขตเทศบาลไดรับความเปนธรรม บางทีเราก็มองเราเสียภาษีในเขตเทศบาลแลวมีราษฎร
แฝงมาอยูมากมายบางทีเราก็ตองอาศัยงบประมาณจากสวนอ่ืนมาดวย ผมเห็นควรที่จะสนับสนุนเทศบัญญัติฉบับนี้
ตอไป ตอนนี้หองประชุมสภาเราจะถลมแลวขอใหทานลงมติแตโดยเร็ว ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับผม ถาไมมีผมจะขอมติที่สภา 

- สมาชิกทานใดไมยืนยันตามรางเดิม  โปรดยกมือ / ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 
- สมาชิกทานใดยืนยันตามรางเดิม  โปรดยกมือ / เปนเอกฉันท มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ ๑๙ คน  

 

 

ที่ประชุม 
             มีมติเห็นชอบยืนยันตามรางเดิม 

 
 
 



๑๓. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เสียงสนับสนุนเกิน ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่มีอยู ตามขอ ๖๒ ของเทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ง
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ใหกิจการสภามอบใหนิติกรดําเนินการประกาศใชตอไปเลยนะครับ 
ตอนน้ีก็เวลา ๑๒.๐๐ น. ผมขอพักเที่ยง เล่ือนการประชุมเปนเวลา ๑๔.๐๐ น. ครับผม 
 

 
พักการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
นายพิพัฒน     นิลรัตนศิริกุล  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนด 
                                  บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
                                  ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี        
                                  พ.ศ.  ๒๕๕๗ (สํานักการชาง  เสนอโดยนายกเทศมนตรี 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ยังเปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจํา  ปพ.ศ.๒๕๕๗  ครั้งที่ ๒  ตอเนื่องจากชวงเชา
ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การใหความรวมมือ
หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มอบใหนิติกรสงเรื่องใหนายกเทศมนตรีลง
นามตอไปครับ  มีเรื่องแจงใหทราบเร่ือง การแตงตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คือแตงตั้งนายสุรชัย  
ยิ้มเกิดเปนเลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบราง
เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(สํานักการชาง  เสนอโดยนายกเทศมนตรี)  เชิญทานรองนายกครับผม 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กราบขออภัยทานรองครับ  เมื่อสักครูทานประธานพูดระเบียบวาระที่ ๖          
ขอแกไขเปนระเบียบวาระที่ ๕ ครับ  
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับแกไขเปนระเบียบวาระที่ ๕ ครับ 
 

นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ       รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา ถูกตองแลวครับเดิมเปนวาระที่ ๖ เล่ือนมาเปนวาระที่ ๕ ญัตติ  เรื่อง การกําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สิ่งที่สงมา
ดวย  รางเทศบัญญัตินครอุบลราชธานี เร่ือง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงฯ จํานวน ๒๔ ฉบับ  ดวย 



๑๔. 
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคจะขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการ
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารบางชนิดหรือโดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

 

หลักการ 
 ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการถายโอนภารกิจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรงรัดใหดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามที่ไดรับการถาย
โอนภารกิจ  รวมทั้งการดําเนินการออกเทศบัญญัติทองถิ่นโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร      
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินไปพลางกอน ในระหวางที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสิ้นสุด
ระยะเวลาใชบังคับ 
 

เหตุผล 
 

 เน่ืองจากในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการเติบโตดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทําให
มีการขยายตัวดานการกอสรางอาคาร แตในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ยังไมมีกฎหมายในการควบคุมการ
กอสรางอาคารในแตละบริเวณที่เหมาะสมตอการขยายตัวของชุมชนประกอบกับกฎกระทรวงผังเมืองยังไมมีผลบังคับ
ใช ดังน้ัน เพื่อประโยชนแหงการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและการผังเมือง จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 
 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ มาตรา 
๙  วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเห็นควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เร่ืองการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ครับ / เชิญทานสุภชัย 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล              

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง ๔  ที่มาคือจากประชาชนครับ ทานนําเอาญัตติ เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๗ ญัตติ  รางเทศบัญญัติฉบับนี้ทานเคยนําเขาสภาเพื่อพิจารณามาแลว  
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ แตทางสภาเทศบาลแหงน้ีไมรับหลักการ ก็ขอยืนยันอีกครั้งวาสภาเทศบาลแหงนี้ 
ก็ไมขอรับหลักการรางเทศบัญญัติฉบับนี้ เขาบรรจุใหเปนรางเทศบัญญัติครับ ดวยเหตุผลที่วาเรามี พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารอยู แลวการจัดทําของกระทรวงก็จะออกมาเร็วๆนี้ ครับเราจึงไมรับหลักการนี้ครับ กราบเรียนทานประธาน
เทาน้ีครับ 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับผม / ถาไมมี / ผมจะขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การกําหนดบริเวณหาม   
    กอสราง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี    
    อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 
- สมาชิกทานใดไมรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การกําหนดบริเวณหาม   
    กอสราง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี    



๑๕. 
 
    อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๗   โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภา เทศบาลยกมือ    
    เปนเอกฉันท มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทานครับ 
 

 

ที่ประชุม 
  มีมติไมรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การกําหนดบริเวณหาม 

กอสร าง ดัดแปลง  หรื อเปลี่ ยนการใช อาค ารบางชนิดหรื อบางประเภท ในเขตเทศบาล               
นครอุบลราชธานี  อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน 
       ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ 
ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 
เชิญทานรองนายกครับผม 
 

นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ       รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  หนังสือเร่ือง ญัตติ ขออนุมติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
กรณียังไมมีกอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๕๗  เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้น
ปงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เกรงวาจะเบิกจายไมทันในปงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕๙ กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวด
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังไมไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 
 

หลักการ 
 การขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

เหตุผล 
 เพ่ือเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       
พ.ศ . ๒๕๕๗ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้     
ขอบคุณครับ 



๑๖. 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีหนังสือจากทานนายกขอถอนญัตตินี้  ไมทราบวาฝายผูบริหารยังยืนยันที่จะถอนญัตตินี้หรือเปลาครับ                
เชิญเลขาทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย    ย้ิมเกิด      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกทุกทาน ตองขอบคุณทานนายกที่ใหโอกาสผมขึ้นชี้แจง       
ในสภา เร่ืองหนังสือขอถอนญัตติทานนายกไดลงนามในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตามที่ทานนายกไดทําหนังสือฉบับ
นี้ไปทานยังไมทราบวาทานประธานไดจัดระเบียบวาระแลว  แตเมื่อทานประธานไดเกษียนหนังสือวาไดจัดระเบียบ
วาระการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว  แตทานนายกก็ยอมรับตามที่ทานประธานวินิจฉัยก็ไมไดโตแยงแตทานก็ยืนยัน
ตามหนังสือคือใหถอนญัตตินี้ ครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ยืนยันตามฝายบริหาร ชี้แจงครับ คือฝายบริหารขอถอนญัตตินี้ตามหนังสือครับ /  เชิญทาน สุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  คือผมไมเขาใจ คือตามที่ทานขอถอนญัตติโดยไมพิจารณาขอใหทานอธิบายใหมชัดๆวา
ตามหนังสือขอถอนมามีผลใชหรือไมครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย    ย้ิมเกิด      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 คือเมื่อประธานเกษียนส่ังแบบนั้นแลว นายกไมโตแยงก็คือวาญัตติขอถอนนั้นก็ใหเปนอันตกไปครับผม ก็ให
พิจารณา ญัตติขอกันตอไป 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝายบริหารครับ 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ       รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 คือหนังสือขอถอนญัตตินี้ ทานประธานเกษียนไปยังทานนายก วาทานนายกจะติดใจหรือไม  ถาติดใจหรือใหมา
ถอนในสภา หรือไมติดใจก็ไมตองสงหนังสืออะไรเขามา ก็คือวาคําสั่งของสภาก็ถือวาเปนที่สิ้นสุดแลว ก็คือทานขอถอน
ญัตติ ก็คือตอนนี้มีญัตติเดียวที่เสนอเขาสูสภาเมื่อผมอานไปเมื่อสักครู คือเขาใจตรงกันครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณ ครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิกทุกทาน การขอกันเงินของฝายบริหารที่ขอเขามามีหมวดของคา
ครุภัณฑคอมพิวเตอร มีจํานวนเงินไมถึงสองลานก็มีหลายรายการก็นํามากันตอสภา การขอกันเงินตอสภานาจะเปน
ยอดเงินตั้งแตสองลานบาท เพราะทางสภาก็ผานงบประมาณใหแลวเปนเวลาถึง ๔๐ วัน คิดวานาจะทําตรงนี้ทันจึง
ขอใหฝายบริหารชี้แจงตรงน้ีดวยคะ ขอบคุณคะ 
 
 



๑๗. 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย    ย้ิมเกิด      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกที่เคารพ ที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานทวงติงวา มี
ครุภัณฑบางรายการราคาไมกี่หมื่นบาทก็นํามาขอกันเงินตอสภา ก็ขอขอบคุณที่ทานมีความละเอียดถี่ถวนนะครับที่
ทานไดอานทุกรายการ ที่นี้เหตุผลผมขอชี้แจงวาการที่นําครุภัณฑบางรายการที่ไมถึงสองลานบาทมาเสนอขอกันเงิน
ตอสภานั้น เพราะวา ครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอรกอนที่จะทําการจัดซื้อจัดจางเราจะตองนําเสนอใหคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรระดับจังหวัดไดพิจารณาอนุมัติกอนที่จะจัดซื้อจัดจางตามระเบียบการพัสดุได  และคณะกรรมการจะมี
วาระการประชุมเพียงเดือนละครั้ง  ดังน้ันเวลาที่เหลือจะทําใหเจาหนาที่พัสดุจึงไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันได
กอนส้ินปงบประมาณได  กวาจะกอหนี้ผูกพันไดก็คงเลยเดือนกันยายน เพราะขณะนี้คณะกรรมการคอมพิวเตอรทาง
จังหวัดยังไมไดมีการนัดประชุม ดังน้ันฝายบริหารจึงมีความจําเปนนํายอดเงินมาขอกอหนี้ผูกพัน เพราะจะตองรอ
อนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งไว และก็มีขอบังคับวาทองถิ่นจะจัดซื้อ 
อุปกรณคอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรตางๆตองนํารายการพรอมราคาเสนอคณะกรรมการคณะน้ี ใหพิจารณากอนถึง
จะดําเนินการได ครับขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
สําหรับรายการกันเงินในหมวดของครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับระเบียบและหนังสือสั่งการที่ทานเลขาไดอธิบายเมื่อ
สักครูนี้ คือทางเราอยากทราบวาระเบียบตัวนี้เขาระบุมาตั้งแตเมื่อไหรและอยากดูหนังสือสั่งการตัวนี้ดวย ทางสภาเรา
สามารถรับทราบขอมูลตัวนี้ไดไหมครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย    ย้ิมเกิด      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 สําหรับระเบียบสั่งการ ของหนังสือตัวนี้ระเบียบมีปฏิบัติมานานหลายปแลวครับ ตั้งแตไดนําคอมพิวเตอรเขามา
ใชในระบบราชการ สวนเรื่องหนังสือผมขออนุญาตทางสภาใหเจาหนาที่นํามาแจกทานสมาชิกภายหลังไดหรือครับ 
เพราะเปนเร่ืองที่เราปฏิบัติมาเปนเร่ืองปกติ และผมขอยืนยันวามีระเบียบตามที่อางอิงครับผม 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณ ครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ถาทานฝายบริหารอางวามีหนังสือสั่งการตัวที่ถือปฏิบัติมา
หลายปแลว ในการจัดทําเทศบัญญัติทานก็ตองมีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารตัวนี้  แตทําไมไมเห็นทานนํามาเพื่อ
ยืนยันกับสภาเพ่ือขออนุมัติกันเงินคะ  ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ  



 

๑๘. 
 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก      
ตั้งที่ ๒  เมื่อสักครูทานเลขาบอกวาระเบียบตัวนี้มีมาหลายปแลว ดังนั้นแลวทางสภาอยากจะทราบวามันเปนความผิด
ของเจาหนาที่หรือความผิดของฝายผูบริหารและเมื่อสักครูที่มองไปทางขวามือของกระผม มีทานเลขาอยู ๒ ทาน อีก
ทานหนึ่งเหมือนจะอยากช้ีแจง คิดวาถาทานช้ีแจงสภาก็อาจจะเขาใจมากกวานี้นะครับ คือถาทานตองการชี้แจงอะไรก็
ขอใหทานยกมือขอทานประธานชี้แจงเลยครับ ผมคิดวาดีกวาทานเลขาสุรชัย อธิบายมาทานสุภาภรณก็พูดอยูและก็มี
การพูดสวนขึ้นมาคือถาทานมีความรูดีๆ ทางเราก็ยินดีที่จะรับฟง ทางเราก็ถือวาเปนความรูดวยพวกเราก็ไมไดปฏิเสธ 
เพียงแตวาวันนี้ ญัตติขอกันเงินดังน้ันแลวเพ่ือการที่จะใชงบประมาณอยางคุมคางบประมาณเล็กๆนอยๆ ทางสภาก็
สงสัยยอดเงิน  ๘,๕๐๐ บาท วาทําไมทานจึงมาขอกันเงินกับสภา เงิน ๘,๕๐๐ บาทก็เปนเงินภาษีประชาชนเพียงแตวา
มันมีระเบียบเสริมเขามาทางเราก็อยากจะทราบ ดังน้ันเมื่อทานเลขาสุรชัย ไดชี้แจงมาวามีระเบียบมาหลายปแลวตอง
มีการพิจารณาจากคณะกรรมการคอมพิวเตอรระดับจังหวัดเสียกอน ทางสภาจึงอยากจะทราบเหตุผลตัวนั้น ถามี
หลายปแลวเหตุใดทานจึงนําเขามาในเทศบัญญัติและพอนําเขามาเทศบัญญัติแลวยังไมพอก็ยังมาขอกันเงินตอสภา 
แปลวาทานไมทราบตั้งแตแรกหรือครับถึงไดนํางบประมาณตัวนี้เขามา ดังนั้นทางสภาก็ขอความรูจากทานเพื่อคราว
หนางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ จะไดไมมีความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นอีก ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณ ครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  เพื่อใหไมเปนการเสียเวลาในการรอเอกสารทางฝาย
บริหารนะคะ ก็จะมีคาครุภัณฑพาหนะขนสง ซ่ึงมีราคาไมถึง สองลานบาทอีกสองรายการคือคารถบรรทุกขยะแบบถัง
คอนเทนเนอร จํานวน ๑ คัน เปน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และคารถบรรทุกขยะแบบเอนกประสงค จํานวน ๑ คัน      
เปน ๙๐๐,๐๐๐ บาท  ๒ รายการน้ีก็ไมถึง ๒ ลานบาทเหมือนกันในขณะที่คณะกรรมการแปรญัตติและคณะผูบริหารก็
เขามาชี้แจงแลวพรอมกับเจาหนาที่ คณะกรรมการก็เรียนถามไปแลววาทานจะดําเนินการทันหรือไมเพราะวาจะใกล
สิ้นปงบประมาณแลว ฝายบริหารก็รับปากวา ๑๕ วันก็ทันเพราะเตรียมดําเนินการไวแลว แตเมื่อเราอนุมัติไป ๔๐ วัน
เต็มทานก็ดําเนินการจัดซื้อไมทันและนํามากันกับเราก็ไมทราบวาดวยสาเหตุใด ไมทราบวาฝายบริหารจะชี้แจงได
หรือไมคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย    ย้ิมเกิด      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ก็ขอเรียนใหทราบวา ครุภัณฑบางรายการที่ทาน
ไดกลาวมา ๒ รายการ คือรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร และรถบรรทุกขยะแบบเอนกประสงค เปนครุภัณฑ
ไมไดมีราคามาตรฐานกําหนดเปนราคากลาง ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดไวซึ่งถาสํานักงบประมาณมีราคามาตรฐาน
ราคากลางทุกหนวยราชการสามารถก็จะหยิบขึ้นมาใชไดเลย ซึ่งเราก็จะสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดเลย แตถา
เปนครุภัณฑที่นอกเหนือแตกตางไปจากราคากลางที่กําหนดไว แตรถประเภทนี้ยังไมกําหนดไวในราคาบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑกลางเจาหนาที่เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณแลวก็จะดําเนินการอยางละเอียดรอบครอบตามที่การ
พัสดุไดวางแนวทางปฏิบัติไว ก็คือจะตองแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและกําหนดราคากลางขึ้นมากอน
เพ่ือเปนหลักในการดําเนินการและนอกจากน้ันยังตองใชเวลาในการมีหนังสือสอบถามไปยังหนวยงานหรือองคกรที่เคย 



๑๙. 
 

ซื้อเคยจางครุภัณฑประเภทนี้วาทานเคยซื้อในราคาเทาไหรในครั้งสุดทายอยางนอย ๓ แหง เพื่อจะไดนําราคามา
เปรียบเทียบกันวาราคาเทาใดที่จะเปรียบเทียบกับคุณภาพของครุภัณฑที่สมควรที่จะจัดซื้อครุภัณฑเพราะฉะน้ันแลว 
การจัดซื้อครุภัณฑเหลานี้จะตองใชเวลานานกวาปกติในการสอบราคาดังน้ันมีความจําเปนตองขอกันเงินไวตอสภาให
การดําเนินการน้ันความรอบคอบและรักษาผลประโยชนของทางราชการครับผม ขอกราบเรียนเทาน้ีครับ       
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทาน สุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภา และฝายผูบริหารครับ เมื่อสักครูมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง
ญัตติขอกันเงินในสวนน้ีไป ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน อธิบายใหทานผูชมทาง
บานไดเขาใจดวยวางบประมาณในสวนนี้ ทางสภาไดอนุมัติงบประมาณใหกับทานไดจัดหาไมวาจะเปน ครุภัณฑ
ยานพาหนะ คือรถยนตดับเพลิง จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คารถบรรทุกขยะแบบอัดทายขนาด ๖ ตัน 
๖ ลอ จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ค ารถบรรทุกขยะแบบอัดทาย จํานวน ๑ คัน เปนเงิน 
๒,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท คารถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท คารถบรรทุก
ขยะแบบเอนกประสงคจํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ถามวาทําไมฝายบริหารตองนํางบประมาณที่สภา
อนุมัติแลวดังกลาวมาขอกันเงินกับสภาอีกครั้งหนึ่ง ก็เรียนชี้แจงใหประชาชนและเพ่ือนสมาชิกบางทานไดทราบวาการ
ที่ฝายบริหารเอางบประมาณดังกลาวมาขอกันเงินงบประมาณจะใชไมเสร็จและใชไมทันเพราะจะสิ้นปงบประมาณ คือ
วันที่ ๓๐ กันยายน ที่จะถึงน้ี ในชั้นแปรญัตติเราไดสอบถามทั้งฝายบริหารและฝายขาราชการที่เก่ียวของวาในเมื่อทาน
นํางบประมาณเขามาชา และพิจารณางบประมาณชา  สภาไดสอบถามทานวาจะใชงบประมาณเหลานั้นไดทันใน
ปงบประมาณหรือไม ทานบอกวาทานใชไดทันเราจึงอนุมัติออกไป นี่ก็เปนเหตุผลวาทําไมสภาจึงตองมีการตัด
งบประมาณออกไปอีก รอยกวาลานเพราะมีเหตุผลวาทานจะใชงบประมาณไมทัน อันนี้ก็เปนเหตุผลที่ทานใชไมทัน
ทานจึงตองมาขอกันเงินกับสภา แตอยางนั้นเลยครับพี่นองสมาชิกสภาเทศบาลครับ ถึงจะมีขอของใจในบางประเด็นวา
ทานนําเขามา ผมไมมั่นใจวาทานสุภาภรณ กระจางชัดหรือยังทานเปนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ทานจะตอง
กระจางชัดนะครับ ทานตองนําความรูเหลานี้ไปใช ผมขอโนมนาวในที่ประชุมแหงน้ีเราเห็นแกพี่นองประชาชน ในเมื่อ
เราอนุมัติงบประมาณแลวเราจะทําตอใหเสร็จหรือไมครับใหพี่นองประชาชนไปใชหรือไมครับ ทานลองไปพิจารณาดู 
ผมไมไดขอรองแทนฝายผูบริหารแตผมขอรองแทนประชาชนทุกคน คือใหมันเปนบทเรียนและก็ชี้แจงกับสภาแหงนี้วา
ทําไมสภาแหงนี้ยังตองตัดงบประมาณอีกเพราะทานนําเขามาชา และผลประโยชนของพ่ีนองประชาชนตองมากอน ผม
กราบเรียนในสภาแหงนี้วาการที่สภามาจี้ใหงบประมาณเขามาเร็วๆ เพราะในเรื่องน้ีดวยครับ เราจะไดชวยกันพิจารณา
และนํางบประมาณเหลานั้นเขาถึงพี่นองประชาชนเขาสูพ่ีนองประชาชนใหเร็วที่สุดครับ กราบขอบพระคุณครับ 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย    ย้ิมเกิด      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ผมขออนุญาตอางอิงในเรื่อง ในระบบ
คอมพิวเตอรเพราะวาไดเอกสารมาแลวครับ ของจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่องการ
พิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือสรุปวามีคณะกรรมการระดับจังหวัด 
ที่จะพิจารณาโดยมีหลักเกณฑ ประเภทที่ ๑ โดยมีวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทใหจัดเสนอพรอมแบบรายการให
คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติจึงจะดําเนินการตอไปได ประเภทที่ ๒ โครงการที่มีมูลคาเกิน  



๒๐. 
 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคณะกรรมการรวบรวมพิจารณาแลวก็สงไปขออนุมัติกรรมการระดับกระทรวงอีกครั้งหนึ่งครับ 
ผมขอยื่นเอกสารใหทานประธานครับ  

 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณ ครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  หนังสือที่ทานสงมอบมาใหนี้เปนของป ๒๕๕๓ ซึ่งเปนป
เกาไปหรือไมคะและหลักเกณฑและแนวการปฏิบัติที่เราดูในเน็ต ก็กําหนดใหการเหมือนกัน แตมีมติครั้งใหมให
กําหนดใหใชหลักเกณฑนี้ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป ซึ่งเปนเวลากอนที่จะนํางบประมาณเขาแสดงวา
หนังสือนี้มีมานานแลวฝายบริหารก็นาจะเตรียมเอกสารตัวนี้มาพรอมกับการของบประมาณเลย ไมใชวาไมรูวาสภาจะ
ใหหรือไมใหทานขอเขามาทานตองเตรียมเอกสารของทานใหพรอมกอน แสดงวาสภาอนุมัติงบใหแลวแตทานพึ่งจะมา
เร่ิมทําหรือคะ เพราะเอกสารตัวนี้จะมีแตราชการกับราชการเทานั้นที่จะไดรับเราไมไดรับดวย แตหลักเกณฑตัวนี้ทาน
มาอธิบายใหเราฟงเมื่อเราอนุมัติไปแลว แตวาหลักเกณฑที่จะใชไดนี้ยังมีเวลาที่จะทําใหแลวเสร็จ ฝายบริหารไม
เตรียมการสําหรับตรงนี้เลย ดิฉันวาการกันเงินในหมวดครุภัณฑคาคอมพิวเตอรไมควรจะกันเงิน กรณียังไมกอหนี้ผูพัน 
ในการกันเงินราคาไมถึงสองรายการไมเห็นดวยที่จะใหกันเงินและอีกประการหนึ่งทานก็บอกแลววาระยะเวลาในการ
นํางบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๘ เขาภายในสิ้นเดือนตุลาคม ก็คงใหเอากลับมาพรอมกับหนังสือสั่งการตัวนี้ทานจะได
เวลาในการดําเนินการจัดเตรียมไดทันที่จะมาขอกันเงินตอสภา สวนคาครุภัณฑยานพาหนะ และขนสง ๒ รายการ ที่มี
ราคาไมถึง สองลานบาท ดิฉันในนามสมาชิกสภาและคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งไดถามกับฝายบริหารแลวทานได
รับปากแลววาทานสามารถดําเนินการทันปงบประมาณ ดิฉันจึงไดอนุมัติไป แตทานเลขามาชี้แจงแทนนายกเทศมนตรี
วาตองมีรายละเอียดประกอบแสดงวาที่ทานรับปากไปแลวทานทําไมได ฉะน้ันดิฉันก็ไมเห็นดวยกับ ๒ รายการนี้ดวย
ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทาน สุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ครับทานประธานครับ ในเมื่อมีความคิดเห็นขัดแยงกันผมเสนอใหพักการประชุม ๑๐ นาที ครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอพักการประชุม  ๑๐ นาที ครับ มาประชุมใหมตอน ๑๕.๑๐ น. ครับผม 
 

พักการประชุม ๑๕.๐๐ น. 
 
 

นายพิพัฒน     นิลรัตนศิริกุล  เลขานุการภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขณะนี้อยูในระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ 
ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 



๒๑. 
 
นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  ขณะนี้เรากําลังพิจารณาเรื่อง ขออนุมติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
กรณียังไมมีกอหนี้ผูกพัน เมื่อสักครูเราก็ไดรับความกระจางจากทานเลขาสุภชัย ก็ขอขอบพระคุณทานมากแตทั้งหมดนี้
ก็เกิดขึ้นเพราะการนํางบประมาณเขาสูสภาลาชา ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สมควรที่จะนําเขาตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แตฝายบริหารไดนํารางเทศบัญญัติงบประมาณ เขาสูสภาในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และก็เหลือเวลา ๔๐ วันที่จะหมดปงบประมาณสุดทายแลวปญหาก็วนกลับมาที่เกาทานก็มา
ขอกันเงินก็เปนปญหาเดิมๆที่ทานเคยทําในป ๒๕๕๖ แตไมไดใชวิธีขอกันเงินตอสภา แตทานไปขอกันเงินกับที่ไหนผม
ก็ไมรูแตสุดทายปญหาที่เกิดขึ้นผูที่เสียประโยชนก็คือประชาชน แตวาก็เปนที่นาดีใจที่ทานนายกไดรับปากกับพวกเรา
วาจะนํางบประมาณป ๒๕๕๘ เขาภายในสิ้นตุลาคมนี้ ก็เปนที่นายินดีที่พี่นองประชาชนของเราจะไดใชประโยชนจาก
เงินภาษีของพวกเขา คือถาทานนํางบประมาณเขาภายในกําหนดเวลาที่ทานรับปากปญหาที่เรามาถกเถียงกันก็จะไม
เกิดขึ้นเลย  ดังนั้นแลวสภาขอตําหนิฝายบริหารที่ทานนํางบประมาณเขาสูการพิจารณาของสภาลาชาในปที่ผานมา   
ชาเกินไป  สิ่งที่จะพูดวันน้ีก็คือตองการใหพี่นองประชาชนไดรับทราบความจริงตรงน้ี  ถาทานนํางบประมาณเขามาให
เร็วกวานี้ ปญหาตางๆก็จะไมเกิดที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปน ขยะลนเมืองหรือปญหาการปรับปรุงโครงการพื้นฐานของ
เทศบาลนครอุบลของเราก็จะไมเกิดขึ้นเลย ถาทานไมนําเอารางเทศบัญญัติงบประมาณเขาชาแบบนี้ ซึ่งปนี้ก็จะเปน   
ปที่ ๓ สําหรับผูบริหารชุดนี้ ดังน้ันถาทานนํางบประมาณเขาเร็วกวานี้หรือนําเขาเปนปกติทุกอยางก็จะไมเปนแบบนี้ 
แตถาทานทําใหมันไมเปนแบบปกติ ก็จะเกิดปญหาแบบนี้เราก็จะมาถกเถียงกันและมาถามเรื่องระเบียบและคน
ระเบียบกัน การที่เรามาเถียงกันเราไมไดอะไรแตคนที่เสียประโยชนก็พี่นองประชาชน มีหลายอยางที่รอการดูแลจาก
ทานอยูทั้งเรื่องถนนหนทางที่เสีย  ไฟฟาแสงสวาง การระบายน้ํา ทุกอยางรอการแกไขจากทานรอการปรับปรุงจาก
ทาน ไมใชวาใหงบประมาณเกาไปพลาง พอใชก็ใชเงินทานก็มาถกเถียงกับคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปร
ญัตติก็ตองมาคิดหาเหตุผลถาใหไปจะเกิดปญหาหรือไม อีกทั้งยังเปนการปกปองพี่นองประชาชนดวยการที่ทําอะไรที่
นอกเหนือจากกฎระเบียบ มันจะเกิดผลไมดีตอตัวบุคคลซึ่งเปนขาราชการของแผนดิน ดังนั้นแลวผมก็ขอวิงวอนตอ
ฝายบริหารใหรีบนํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ เขามาสูสภาพิจารณาจะไดไมมีปญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีก 
กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / ถาไมมี / ผมจะขอมติเปนขอๆ ครับ 
 ขอ ๑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   
                ๑.คารถยนตดับเพลิง    จํานวนเงิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

 

ที่ประชุม    

             มีมติอนุมัติกันเงินคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงคารถยนตดับเพลิง  
จํานวนเงิน   ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 



๒๒. 
 
 ขอ ๒ กองวิชาการและแผนงาน  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
               ๒.๑  คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๒ KVA    เปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 
ที่ประชุม    

           มีมติไมอนุมัติกันเงินคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๒ KVA    เปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 

 
 

            ๒.๒ คาตูจัดเก็บเอกสารเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (ขนาด ๔๒u) จํานวน ๑ ตูเปนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

 
ที่ประชุม    

           มีมติไมอนุมัติกันเงินคาตูจัดเก็บเอกสารเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (ขนาด ๔๒ 

u) จํานวน ๑ ตู   เปนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 

 
          ๒.๓  คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก   จํานวน ๑ เครื่อง     เปนเงิน ๘,๕๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

 
ที่ประชุม    

           มีมติไมอนุมัติกันเงินคาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๘,๕๐๐บาท 

 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภาภรณ  
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออภัยคะทานผูวาทานเรียนมาวาจะมาเขารวมประชุมดวยคะ  ก็ขอใหพักการประชุมรอทานผูวาสักครูคะ 
 



๒๓. 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอพักการประชุมจนกวาทานผูวาราชการจังหวัดจะมาครับผม 
 

นายพิพัฒน     นิลรัตนศิริกุล  เลขานุการประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอกราบสวัสดีทานทานรองผูวาทานคันฉัตร  ที่มาเปนเกียรติในการประชุมสภาเทศบาลครับ  ผมจะขอเขา
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองขอกันเงินคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ตอจากเมื่อ
สักครูครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอ ๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
          ๓.๑  คารถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ  จํานวน ๑ คัน   จํานวนเงิน  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

 
ที่ประชุม    

             มมีติอนุมัติกันเงินคารถบรรทุกขยะแบบอัดทาย    ขนาด ๖   ตัน ๖ ลอ     

จํานวน ๑ คัน      จํานวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 
        ๓.๒  คารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบอัตโนมัติ   จํานวน ๑ คัน   จํานวนเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

 
ที่ประชุม    

             มมีติอนุมัติกันเงินคารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบอัตโนมัติ  จํานวน ๑ คัน   

จํานวนเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภาภรณ  
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ในรายการที่ ๓ คารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบถังคอนเทนเนอร ซึ่งดิฉัน
อภิปรายไปแลว จํานวนเงินไมถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทางฝายบริหารนํามาขอกันเงินชวยที่พักการประชุม ก็ไดปรึกษา 



๒๔. 
 
กันวาถึงแมวาฝายบริหารจะกันเงินยอดไมถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทมาแตเพื่อเปนผลประโยชนแกพี่นองประชาชนซึ่งมี
ผลกระทบตอการจัดเก็บขยะเปนอยางมาก จึงขอเรียนตอทานสมาชิกวาขอผานงบตัวนี้ใหฝายบริหารเพื่อประโยชน
ของประชาชนเปนหลัก ขอบพระคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
         ๓.๓  คารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบถังคอนเทนเนอร   จํานวน ๑ คัน   จํานวนเงิน  ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

 
ที่ประชุม    

             มมีติอนุมัติกันเงินคารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบถังคอนเทนเนอร   จํานวน ๑ คัน   

จํานวนเงิน  ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

 
         ๓.  คารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบปกอัพอเนกประสงค  จํานวน ๑ คัน   จํานวนเงิน   ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

 
ที่ประชุม    

           มีมติอนุมัติกันเงินคารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบปกอัพอเนกประสงค  จํานวน ๑ คัน   

จํานวนเงิน  ๙๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ขอ ๔ กองสวัสดิการและสังคม  คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  
          ๔.๑ คาเครื่องพิมพ Multifunction  ชนิดเลเซอร / ชนิด LED สี จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

ที่ประชุม    

           มีมติไมอนุมัติกันเงินคาเครื่องพิมพ Multifunction  ชนิดเลเซอร / ชนิด LED สี จํานวน ๑ เครื่อง 

เปนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท 

 
          ๔.๒ คาสํารองไฟฟา ขนาด ๑ KVA  จํานวน ๓ เครื่อง เปนเงิน  ๑๕,๓๐๐ บาท  
มติที่ประชุม 



๒๕. 
 

- ทานผูใดอนุมัติปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

 
ที่ประชุม    

           มีมติไมอนุมัติกันเงินคาสํารองไฟฟา ขนาด ๑ KVA  จํานวน ๓ เครื่อง เปนเงิน  ๑๕,๓๐๐ บาท  
 

 

  
ขอ ๕  สํานักการชาง ครุภัณฑ ยานพาหนะ และขนสง 
         คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  
              ๑ คารถกระเชาไฟฟา ชนิด ๖ ลอ เครื่องยนตดีเซล จํานวน ๒ คัน เปนเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

ที่ประชุม    

             มีมติ อนุมั ติ กัน เงินค า รถกระเช า ไฟฟ า  ชนิด  ๖ ล อ เค รื่อ งยนต ดี เซล  จํ านวน ๒ คั น                     
เปนเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 
         คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
          ๑. โครงการปรับปรุงวงเวียนนํ้าพุ        งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

 
ที่ประชุม    

            มีมติอนุมัติกันเงินโครงการปรับปรุงวงเวียนน้ําพุ   งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

          
 
        ๒. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล ๕ จุด       งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

 



๒๖. 
 

ที่ประชุม    

            มีมติอนุมัติกันเงินโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล  ๕  จุด       

งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
      ๓. โครงการกอสรางเตาเผาแบบไรมลพิษ (วัดหนองบัว)          งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

ที่ประชุม    

          มีมติอนุมัติกันเงินโครงการกอสรางเตาเผาแบบไรมลพิษ (วัดหนองบัว) งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
      ๔. โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาและฝาเพดานอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี            
          งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม 
 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  มติเปนเอกฉันท 

ที่ประชุม    

          มีมติอนุมัติกันเงินโครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาและฝาเพดานอาคารสํานักงานเทศบาล           
นครอุบลราชธานี  งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 
นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๕. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร ๒ งบประมาณ ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท  ขางซอย
ชยางกูร ๔ กับซอยชยางกูร ๑๒ นะครับ  
มติที่ประชุม 

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ  ๑๖ เสียง มติเปนเอกฉันท 

 

ที่ประชุม   

 มีมติอนุมัติกันเงินโครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร ๒ 

งบประมาณ ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

 



๒๗. 
 
นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไมครับ ในวาระน้ี เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานผูบริหารและทานรองผูวาฯ วันน้ีมีความยินดีที่ทานมารวม
ประชุมกับคณะของเรานะครับ เปนเกียรติเปนศรีและทานนายกที่พึ่งเขามานะครับ การกันเงินผมเคยเรียนแลววาเมื่อ
ทานขอเขามา สภาก็ให ทานใชไมทันทานมากันเงินเราก็ให แตในสิ่งไหนที่เราไดคุยกันแลวในการแปรญัตติวันนี้เราก็มี
ขัดใจกันบางเล็กนอย คือในเร่ืองครุภัณฑที่มันต่ํากวาสองลานบาท แตดวยความจําเปนที่เรามองเห็นถึงประโยชนของพี่
นองประชาชนวันน้ีเราก็อนุมัติใหกันเงิน ถาเห็นจากวาระกันเงินครับเราไมอนุมัติกันเงินแค ๘๒,๘๐๐ บาท เราอนุมัติ
ใหทานกันเงิน ๓๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท ถาทานเอางบประมาณเขาเร็วทานก็จะไดมีงบประมาณไปใชเร็วครับ วันนี้ทาน
นายกทานพึ่งมาก็นําเรียนทานวาเที่ยวหนาทําใหมันเร็วกวานี้ครับ ประชาชนจะไดประโยชนมากกวานี้ครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไมครับ เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานรองผูวาฯ และทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ผมขออภัยทั้งฝายบริหารเปนอยางสูงครับ ที่ทางสภาไดตัดไมใหกันเงิน
เปนบางสวนซึ่งเปนสวนนอย ที่เราไมใหนี้เนื่องจากวาทานเขางบประมาณโดยที่ทานไมตรวจสอบระเบียบใหรอบคอบ
วาทานตองทําอยางไรบาง ซ่ึงจะเปนขอคิดตอทานวาในปงบประมาณตอไปนั้นทานตองรอบคอบมากกวานี้นะครับ 
ความจริงแลวเราก็อยากจะให แตมันเหมือนกับวาทานไมดูระเบียบใหรอบคอบกอนแลวคอยนํางบประมาณเขาแลวถึง
จะเขามากันเงิน แตถายอนกลับไปอีกวาถาหากวาทานนํางบประมาณเขาเร็วกวานี้การกันเงินก็คงไมเกิดขึ้น ขอบคุณ
ครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง อื่นๆ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กอนที่เราจะเขาสูวาระที่ ๗ เร่ือง อื่นๆ ผมมีเร่ืองจะแจงใหทราบนะครับอยากฝากถึงทานผูบริหารดวยนะครับ 
เอกสารทางสภาที่เราเคยขอไปทานยังไมเคยนํามาใหเราเลยนะครับ และการพิจารณาของทางสภาก็ทําไดยากอยากให
ทานชวยตามเอกสารที่สภาฝากขอไปนะครับ เอกสารตั้งแตตอนที่ผมมาเปนประธานสภาไดหกเดือน เอกสารตัวนี้เห็น
วาทานสมาชิกตามไปหลายฉบับมากแตยังไมไดสักฉบับเลยนะครับ รบกวนตามใหอีกดวยนะครับเพื่อใหทานสมาชิกได
พิจารณาไดงายขึ้นนะครับ ผมมีเร่ืองที่จะแจงอีกเรื่องหน่ึงนะครับ เน่ืองจากวาชวงน้ีผมมีภาระทางครอบครัวและธุรกิจ
สวนตัวเยอะซึ่งทําใหไมคอยมีเวลาใหทางสภาสักเทาไหรครับ ผมเชื่อวาในสภาแหงนี้มีสมาชิกหลายคนที่เกงและทํา
หนาที่ไดดีกวาผม ฉะน้ันผมขอลาออกจากประธานสภานับตั้งแตบัดนี้ครับ เรียนเชิญทานรองประธานสภาขึ้นดํารง
ตําแหนงแทนครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอกราบเรียนเชิญทานรองผูวาฯใหโอวาสกับสภาแหงนี้ครับ เพื่อเปนเกียรติกับทางสภาครับ กราบเรียน    
เชิญครับ 
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นายคันฉัตร    ตันเสถียร  รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 รูสึกเปนเกียรติมากนะครับที่ไดมารวมประชุมสภากับทุกทาน ผมอยากจะกลาววาเปนการประชุมที่มี
ความรูสึกที่ดีๆมากครับ และขอใหพวกเราทุกคนจงใชความรูความสามารถในการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีไปสู
เปาหมายทุกคนครับ กราบขอบพระคุณครับ ขออนุญาตครับเผอิญผมมีงานตอ ขอบคุณครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตลุกสงทานรองผูวาฯครับ ขออนุญาตยืนครับ ครับเราก็เหลือวาระในการประชุมอยูใหผมดําเนินการ
เปนประธานอยู ๑ วาระนะครับ เขาสูระเบียบวาระที่ ๗ เร่ือง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทาน
สุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณคะทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ กอนอื่นเรื่องวาระอื่นๆก็ขอหนังสือตั้งแต
ประชุมเที่ยวที่แลว หนังสืออนุญาตติดตั้ง LED ในเขตเทศบาลซึ่งวาจะนํามาใหเราวาใครเปนผูอนุญาตใหติดตั้ง ขอ
หนังสือตัวนี้กอนเพ่ือนเลยคะ ขอบคุณคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เน่ืองจากคราวที่แลวทางสภาเรามีที่พูดขึ้นมาไมวาจะเปนทานอนันต  ตันติศิรินทร ที่ทานพูดขึ้นมาเรื่อง LED 
ตอนน้ีทางสภาแหงน้ีไมทราบวา LED ที่ติดตั้งไปเปนของเอกชนในสวนไหนที่มาติดตั้งแลวเทศบาลใครเปนคนอนุญาต
ใหติดตั้ง แลวติดตั้งไปแลวจะมีรายไดสวนไหนมอบใหทางเทศบาล แลวมาตรการในการติดตั้งหรือความปลอดภัยที่ใช
ควบคุมจอ LED ที่ติดตั้งไป ไมทราบวาฝายผูบริหารมีอะไรชี้แจงไหมครับ เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย   ยิ้มเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่องนี้ก็เผื่อวาถาผิดพลาดผมก็ขออภัยนะ
ครับเน่ืองจากวา เพราะผมพึ่งรับหนาที่ก็ยังไมคอยทราบปญหานะครับ แตวาผมก็เห็นจอ LED ตามแยกตางๆเยอะ ผม
ก็สงสัยอยูวามาตั้งไดอยางไร แตเมื่อสักครูนี้ผมไดถามทานรองปลัดผูซึ่งรับเร่ืองตางๆเขามา ทานยืนยันวาไมปรากฏวา
มีผูขออนุญาตติดตั้ง และกําลังใหเจาหนาที่ตรวจสอบอยูวามีขอมูลที่แทจริงยังไงวาตั้งอยูที่ไหนบาง ใครเปนเจาของ
และไปเอาไฟจากไหนมาใช และเก่ียวของกับเทศบาลหรือไมนี่ก็มีการคุยกันอยูครับ เพราะวาเปนเรื่องใหมนะครับก็
ตองขออภัย ทางทานรองปลัดอธิปไตยทานอยูที่นี่นานนะครับ ทานก็วาทานไดรับเรื่องเขามาใหมทุกเรื่อง เรื่องยื่นคํา
ขอตางๆไมปรากฏวามีผูยื่นคําขอติดตั้ง เพราะฉะน้ันขออนุญาตสภาแหงนี้ขอตรวจสอบใหไดขอมูลที่ชัดเจนเสียกอน 
จึงจะนํามาตอบในสมัยประชุมนี้นะครับ ไมเกินสมัยประชุมนี้ครับทานรองปลัดตองรับไปติดตามครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทานรับปากกับสภาเปนครั้งที่สองแลวนะครับ ผมคาดวาการประชุมในครั้งหนาคงดําเนินการไดเรียบรอยนะ
ครับ ถาเขามาติดตั้งในเขตเทศบาลในพื้นที่สาธารณะถาไมมีใบอนุญาตการติดตั้งก็สั่งใหรื้อถอนไดนะครับ เทาที่ผม
เขาใจนะครับเพื่อประโยชนของชาวบาน เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เปนที่นาแปลกใจนะครับที่ไดรับคําตอบจากทานเลขาฯ รวมถึงขอมูลที่ไดรับจาก
ทานรองปลัดฯ ปาย LED ผมไมทราบวาทานปลอยใหเขาติดอยางเสรีไดอยางไร แลวถาเราจําไมผิดนะครับ ปาย LED 
ขนาดใหญติดตั้งตั้งแตชวงงานประเพณีงานแหเทียนพรรษา แตกอนหนาน้ันก็ติดขึ้นมาอยูหลายที่มันเปนไปไดหรือครับ
ที่ทางเทศบาลจะไมรูวาใครเอามาติด ทานกําลังโกหกกลางสภาหรือเปลา ผมคิดวาเรื่องเทานี้นะครับมันเปนไปไมไดที่ 



๒๙. 
 

ทานจะไมรู เมื่อสักครูนี้ทานเลขาฯก็บอกวาทานอธิปไตยทานรองปลัดฯทานก็อยูมานาน แตทานไมรู อีกทั้งทางสภาก็
ไดสอบถามทานทุกครั้งของการประชุมเก่ียวกับปายไฟ LED ตัวนี้ ทานไมรูไดอยางไร ปายขนาดใหญติดทวมหัวนะครับ 
มองไมเห็นไมรับรูวาใครติด ทุกคนที่นั่งอยูน่ีไมไดตาบอดนะครับแลวก็ไมใชคนที่ไมรูหนังสือ หรือไมรูกฎระเบียบใดๆ
ทั้งสิ้น แตทานทํากับประชาชนทั่วไปนะครับเปรียบเสมือนวาเขาเปนคนไมรูเร่ือง ทานอยากใหใครมาติด ทานก็ใหเขา
ติด กระผมก็ไมแปลกใจนะครับวาไมวาจะเปนการตอเติมการกอสรางตางๆทุกวันนี้มันเสรี อยากตอเติมอะไรก็ทํานะ
ครับ ใครอยากยื่นกันสาดจนสุดฟุตบาทก็ทํา พอมีเร่ืองรองเรียนนะครับไปถายรูป สรางภาพ บอกวาไปเตือนแลว พอ
หลังจากน้ันไมกี่วันมันก็เหมือนเดิม ทุกวันนี้แมแตเด็กประถมเขาก็ยังหัวเราะทานนะครับ เขาวาไอนี่เลนอะไร เพจ
เทศบาลนี้มันทําอะไรนะครับ มันเปนเรื่องนาตลกที่ทานกําลังจะมาโกหกกลางสภา เขาติดมาไมต่ํากวาครึ่งปนะครับ
ทานบอกทานไมรู แลวพื้นที่ของเทศบาลเปนพ้ืนที่ที่ทานดูแลอยู หนําซ้ําไมพอเราพิจารณารางเทศบัญญัติที่ทานเสนอ
มานะครับ ตอเติมการกอสรางอาคารทานไมรูแตทานยังพูดงายๆนะครับ ขออนุญาตใชภาษายังมีหนามาขอเทศบัญญัติ
ขออนุญาตใหตราเทศบัญญัติตัวนี้อยู ขนาดกฎหมายที่มีอยูทานยังไมทําใหเปนกฎหมายไดเลยนะครับ ทานมีหนาที่
บังคับใชกฎหมายแตทานไมยอมทํา ทานละเวนการปฏิบัติหนาที่ทุกอยาง แลวก็ยังมีหนานะครับขออนุญาตที่ใชคําไม 
สุภาพจะใหถอนทีหลังก็จะถอน ยังมีหนาที่จะนําเอารางเทศบัญญัติการกอสรางเขามาถึงสองครั้งนะครับ ทานไมอาย
หรือครับ อีกทั้งก็ยังบอกวาไมรูใครติด ถาพูดภาษาชาวบานอีกที่หนึ่ง บฮูหมาตัวไหนเอามาติด 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ใชคํารุนแรงไปครับ ถอนครับ หมาไมสุภาพครับ สุนัขครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับมันเปนภาษาถิ่น ผมขอถอนครับ ทุกคนนั่งอยูน่ีนะครับ แตละคนหัวดําหัวหงอกกันทั้งนั้นครับ
ถาพูดถึง แตทานจะโกหกกลางสภาแหงนี้ผมวามันก็ไมสมควรนะครับ ทานบอกวาทานไมรูนะครับ ทานอายุเทาไหรผม
ก็ไมอยากพูด เมื่อสักครูน้ีทานมาใหความรูเก่ียวกับระเบียบตางๆนะครับ ผมก็ใหความเคารพทานทานสุรชัยนะครับ 
แตถาทานจะบอกวาทานไมรูวาใครเอามาติดผมวามันจะไมเหมาะสมนะครับ อีกทั้งตอนนี้ก็มีการถายทอดสดไปทางพี่
นองประชาชนดวยนะครับ ก็ไมอยากจะใหใชคําวาไมรู ติดมาตั้งแตตนปบอกวาไมรูแบบนี้เขาตอไฟตออะไรไปใชไฟ
อยางนี้นะครับใครเสียหาย ทานแจงความหรือยัง ถาเขาติดแบบนี้ ทานตองมีคําตอบใหกับสภานะครับ ถาทานจะตอบ
วามาตรวจสอบ การประชุมงวดที่แลวยังมีในบันทึกการประชุมอยูเลยนะครับ ไปอานดูนะครับทานรักษาการ ผ.อ.ชาง 
ทานผ.อ.วิสุทธิ์นะครับ ทานก็บอกวาขอเวลาตรวจสอบจากวันนั้นถึงวันน้ีนะครับก็ยังไมรูอีกหรือครับ ผมวาแบบนี้มัน
ไมเหมาะไมควรที่ทานจะมาโกหกกลางสภาอยางนี้นะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกฯชูศักดิ์ครับ 
 

นายชูศักดิ์     สุทธิรารักษ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ที่ทานสอบถามมาและใชถอยคําที่ดุดันซักหนอยนะครับ การกอสราง
การดัดแปลงอะไรตางๆนาๆน้ี ทุกวันน้ีเรายังไมมีมาตรการควบคุมคือกฎหมายอุดชองวางซึ่งเราขอสภาไปเมื่อสักครูนี้
นะครับ เขาจะไปสรางตรงไหนน้ีเรายังใชกฎกติกาที่จะไปบังคับจับกุมทันทีทันใดไมได ถาทานอนุมัติในเรื่องเทศบัญญัติ
ที่นําเสนอที่เมื่อสักครูนี้นะครับ ไมวาจะเปนเรื่องเครื่องมือที่จะใหผูบริหารน้ีบังคับไปจัดการในสวนที่เขาลวงเกินทําไมดี
ไมงามในเทศบาล ผมเห็นดวยนะครับที่ทานอภิปรายวาทําไมเขามาสรางโดยภารการแลวเราจะไมรู เห็นนะครับเราก็
กําลังตรวจสอบวาของใคร ถาทําฝาฝนกฎระเบียบซึ่งถาเรามีขอบังคับที่ชัดเจนที่สภาออกใหหรือที่เรามีอยูในขณะนี้เรา
ก็จะพยายามเรงทํานะครับทาน เราอยากใหบานเมืองเจริญเหมือนกันกับทานสมาชิกทุกทานนะครับ ขอบคุณครับ 
 



๓๐. 
 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เดี๋ยวผมขอโตแยงกับทานรองนายกนะครับสักนิดหนึ่ง เรื่องนี้ผมเปนคนศึกษาไวในเรื่องผังเมืองนะครับ ถึง
สภาแหงนี้ไมอนุมัติ รางเทศบัญญัติที่ท านนําเขามานะครับ แต เทศบาลยังคงไวซึ่งศักดิ์ และสิทธิ์ในการยึดถือ
พระราชบัญญัติอาคารสถานที่นะครับ ใครที่จะกอสรางจะตองมาขออนุญาตเอาแบบแปลนกอสรางมา แลวสํานักการ
ชางออกไปตรวจถึงจะกอสรางได กอสรางแลวเปนไปตามแบบหรือไม มีทางหนีไฟไหม มีรั้วรอบขอบชิดหรือเปลา อัน
นี้คือส่ิงที่พระราชบัญญัติคุมครอง พระราชบัญญัติอาคารสถานที่ยังดูแลอยูนะครับ ไมใชวาตั้งใจจะทําอะไรก็ไดนะครับ 
อันนี้ผมชี้แจงเพราะวาเมื่อสักครูผมเปนสมาชิกนะครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ถาทานบอกวาไมทราบวาใครมาติดและมา
ติดไดอยางไร ถือวาทานละเวนการปฏิบัติหนาที่ไหมคะ ไมดําเนินการใดๆเลย มีเจาหนาที่เลขาฯของ ปปท.     เขต ๓ 
นครราชสีมา ก็ไดโทรมากับทางสภาวาทําไมจังหวัดอุบลอนุญาตใหติดได มีเทศบัญญัติพิเศษหรือที่ใหเขามาติดตั้งบน
ทางเทาซึ่งเปนที่สาธารณะ ทางเราก็ไดตอบไปวาสภาแหงน้ีไมไดเปนผูบริหาร เราไดสอบถามในสภาแลวแตผูบริหาร
ยังใหคําตอบไมได ถาจะใหคําตอบไดก็คือมีหนังสือมาขอใบอนุญาตวาใครเปนผูอนุมัติ แตเราไมไดหนังสืออยางนี้ การ
ตอบกับ ปปท. ก็คงจะเปนอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเร่ืองที่ ปปท. โทรศัพทติดตอเขามาไมใชเรื่องน้ีเร่ืองเดียว มีสองถึงสามเรื่อง
ซึ่งทานประธานก็คงทราบ แตในที่นี้ยังเปดเผยไมไดนะคะ แตที่เปดเผยไดเพราะวาทางสภาคิดวาทานนาจะดําเนินการ
ไดเก่ียวกับจอ LED ซึ่งไมใชเรื่องยุงยากเลย แตถาทานไมทําอะไรก็ถือวาทานละเวนการปฏิบัติหนาที่ ก็ขอใหเวลาฝาย
บริหารเจ็ดวันที่เราจะมีคําตอบไปให ปปท. เขต ๓ นครราชสีมา วาทานจะมีการแจงความตรงนี้ไหม ขอบคุณคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย   ยิ้มเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขออนุญาตกอนเพราะถูกพาดพิงนะครับ 
คือทานสมาชิกทานผูมีเกียรติทานกลาววานั่งอยูที่น่ีมีทั้งหัวหงอกหัวดํา เปนคําดานะครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ ผมใหถอนแลวครับ 
 

นายสุรชัย   ยิ้มเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ยังครับ ทานยังไมไดใหถอน ทานบอกใหถอนคําวา “หมา” คําวา “หัวหงอกหัวดํา” ทานยังไมใหถอนครับ 
เชนถาเราเห็นคนหัวลานแลวจะไปบอกวาถึงความจริงเขาจะหัวลาน ไปบอกวาหัวลาน คือคําดาครับ ไมมีใครอยากหัว
หงอกหรอกครับ ถึงเวลามันก็หงอกเองทานก็จะไมพนเหมือนกัน เดี๋ยวกรรมจะสนองสักวันหนึ่งขางหนาทานจะตองหัว
หงอกเหมือนกัน 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อยาอาฆาตแคนครับ เรียนเชิญทานณัฐวุฒิถอนครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 หัวดําหัวหงอกผิดตรงไหนครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมก็หัวหงอกรีบถอนเถอะครับ ถอนเลยครับ 



๓๑. 
 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อสักครู 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อยาช้ีครับ อยาช้ี 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อสักครูทานก็แชงผมเหมือนกัน 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมเตือนทานแลวครับ ทานถอนกอนจะไดจบประเด็น 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ใหพูดคําวาอะไรครับ  
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถอนคําวา”หัวหงอกหัวดํา” ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดวยความเคารพนะครับ ผมก็เคาพรผูหลักผูใหญทุกทานบางอยางก็พูดไปนะครับ แตความจริงมันก็เปนศัพท
ทั่วไป แตถารับไมไดก็ไมเปนไรนะครับ แตผมก็จะถอนครับผม แตวาเมื่อสักครูนี้ที่ทานวาสักวันผมจะผมขาวก็ยอมรับ
นะครับ ไมผิดนะครับผมก็ยอมรับบอกวา ผมดีใจดวยซ้ําอายุมากผมสีบรอนดแตวามันไมใชกรรมนะครับ แตมันเปน
สังขาร ผมยอมรับนะครับแตถึงยังไงผมก็เคารพทานนะครับทานเปนผูหลักผูใหญ ผมเคารพผูใหญทุกทานนะครับ ผม
ถอนครับทานประธาน 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ ขอเชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ผมอยากจะฝากไปยังทานผูบริหารสักเรื่องสองเรื่อง เรื่องแรกก็เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องปาย
ประชาสัมพันธบนฟุตบาทซึ่งตรงนี้ความจริงผมไมอยากจะไปยุงแตอยากจะใหทานไปดูปายตรงที่สี่แยกเรือนจํา 
เมื่อกอนน้ีเราเรียกวาสี่แยกบานพักนายอําเภอ ตรงนั้นจะมีเสาไฟเขียวไฟแดงอยูหนาบานพักนายอําเภอเกานะครับ ที
นี้บังเอิญวามีปายประชาสัมพันธบนฟุตบาทนี้มันไปอยูใกลกับไฟเขียวไฟแดง ซึ่งถาหากวิ่งรถมาจากทางเรือนจําปายตัว
นี้จะปดไฟเขียวไฟแดงพอดี ซึ่งมันใกลมากไมนาที่จะไปชิดขนาดนั้นเลยทําใหไมเห็นไฟแดงตรงนั้น ขอฝากดวยวาเลื่อน
ออกไปไดหรือไม เร่ืองที่สองซึ่งความจริงก็ไมอยากจะพูดแตก็ขอพูดหนอยวาอยากจะฝากทานผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เร่ืองการสงเอกสารนะครับ อยากใหทานกําชับกับสวนตางๆในการสงเอกสารนั้นก็สงใหกับสมาชิกโดยตรงเลย ไมใช
เอาไปทิ้งตรงนั้นทิ้งตรงน้ี หรือยกตัวอยางไดงายๆวาขณะน้ีเลมหนังสือสีเหลืองๆนี้เอาไปกองไวอยูในหองสมาชิก ให
สมาชิกมาเซ็นตรับเอาเอง มันไมเหมาะมันไมควร กรุณาอยาทําเลยครับถาหากวาไปสงกับสมาชิกนั้นก็คงไมเสียเวลา
มากนอยแคไหน ก็ขอฝากดวยวาการสงเอกสารนั้นถาเผื่ออยากใหสมาชิกทราบก็ควรจะใหสงถึงมือสมาชิกโดยมี
สมาชิกเซ็นตรับนะครับ ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานบัวหลวงครับ 
 



๓๒. 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางบัวหลวง   อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๑ คะ ปญหาที่เกิดขึ้นขณะน้ีก็คือนํ้าทวมนะคะ อยากฝากทานประธานสภาไปยังฝายผูบริหารนะคะ ฝนตกที
ไรนํ้าทวมทุกครั้งเลย จริงๆแลวมันก็เปนมาหลายปแตเราควรมีการแกปญหาไดแลว อยางนอยๆก็ใหมันบรรเทาไปได
บาง อยางเมื่อเชาน้ีน้ําทวมหนาโรงพยาบาลราชเวชไปถึงแยกบิ๊กซี แลวมีรถจอดเสีย ซ่ึงจริงๆแลวมันควรจะแกไขไดก็
อยากใหฝายบริหารไดประสานกับกรมทางเพราะเขาใจวาตรงนั้นเปนเขตกรมทางที่เขาดูแลบางชวงอยูนะคะ อยาก
เรียนใหทานชวยประสานใหหาทางแกปญหาใหบรรเทาเพราะวายิ่งตอนชวงเชาชวงเกาโมงสิบโมงนี่น้ําเลยทวมเขาเลย
นะคะ การสัญจรโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ตองไปโรงเรียนตรงนี้จะเปนปญหามากเพราะอยูกลางเมือง เดี๋ยวนี้ที่สี่แยก
บายพาสวนารมณหรือวาแยกบิ๊กซีจะเปนกลางเมืองของจังหวัดอุบลของเราพอฝนตกมาปุบน้ําจะทวมตลอดนะคะ มัน
จะกลายเปนสโลแกนฝนตกนํ้าทวม ซึ่งจริงๆแลวก็อยากใหฝายผูบริหารเรงประสานงานกับทางกรมทางนะคะ วาจะหา
วิธีไหนก็ขอใหทุเลากอน สงสารประชาชนนะคะที่อยูฝงทิศตะวันออก นํ้าทวมถึงครึ่งบาน โดยเฉพาะพวกโซฟาของเขา
นั้นเสียหายหมด เปนสี่หารอยหลังคานะคะเพราะวาเปนชุมชนใหญ ตรงนี้ไมใชปญหาเล็กๆนะคะเพราะวาถาโดนอยาง
บานพวกเราแคครั้งเดียวแคน้ําขึ้นถึงเขาแคนี้เราก็อยูไมไดแลว ยังไงก็อยากเรียนทางฝายบริหารเรงตรงนี้นะคะ คือฝน
อาจจะมาอีกก็ได หาทางทะลุอะไรบางเสนทางไหนก็ไดนะคะใหมันออกเสนไหนก็ไดใหเปนปญหาดวนหนอยนะคะ 
ขอบคุณคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันไมเขาใจวาทางสภายังมีความสําคัญกับพวกทานอยูหรือเปลาคะ ทําไม
พวกทานนั่งกันอยูตรงนี้สามคน เวลาที่เราฟงเร่ืองรองเรียนตางๆจากทานสมาชิกหลายๆคน หลายครั้งคะที่ไมไดรับการ
แกไข ถายอนกลับไปดูบันทึกเกาๆก็จะเห็นวาดิฉันก็จะพูดแตเร่ืองเดิมๆที่ชาวบานเขาเดือดรอน แตก็เหมือนเดิมคะก็
ตองมาพูดอีก ก็ไมรูวาครั้งหนาจะตองไดมาพูดเร่ืองเดิมอีกไหม บันทึกก็มี หลายครั้งในสภาแลวก็นอกสภาถาเจอกัน
สวนตัวก็ขอรองวาใหชวยดูแลใหหนอย กับปญหาที่ชาวบานรองเรียนมานะคะ ดิฉันมีปญหาหลักๆก็เรื่องฟุตบาทของ
ชาวบานที่เขาชํารุดจากการทําถนนเสนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช บานเลขที่ ๕๔๐ ถ.สรรพสิทธิ์ ตรงนี้นะคะหลาย
ครั้งแลวที่ดิฉันพูดในสภาจนเบื่อ ชาวบานเขาก็ถามวาจะรองเรียนกับใครไดบางดิฉันก็บอกวาจะนํามาพูดในสภาใหทุก
ครั้งคะ แตไมไดรับการแกไข ลาสุดที่เจอทานรักษาการ ผ.อ.สํานักการชาง ก็ถามวาเปนแคนี้หรือซึ่งจริงๆแลวมันไมใช
นะคะ ฟุตบาททรุดหนาบานใครที่เกิดจากการกระทําของเทศบาลแตไมรับผิดชอบใหเขา แลวตองใหพวกเรามาพูดซ้ําๆ
ใหชาวบานรองเรียน เขาถามดิฉันมาคําหนึ่งวาทําไมตอนเลือกตั้งไมพูดแบบนี้ไมทําแบบนี้ตอนหาเสียง อันนี้ก็ตอง
กลับไปคิดเอาเองนะคะ ดิฉันก็ใหคําตอบเขาไมได ดิฉันบอกวาดิฉันแคมีหนาที่นําเรื่องรองเรียนเขามายังสภา สวนการ
แกไขน้ันเปนของฝายบริหาร และมีอีกเร่ืองหนึ่งนะคะถนนหลังสถานีตํารวจไปทางหองดับจิตตรงแยกวัดสารพัดนึก 
ครั้งที่แลวดิฉันก็ไดพูดวาถาติดตั้งไฟแดงไมไดขอใหใชไฟกระพริบ หรือใชตัวชะลอความเร็วซึ่งตรงนี้ประมาณสัปดาหที่
แลวดิฉันก็เกือบจะประสบเหตุดวยตัวเองแตดิฉันคุนชินกับถนนเสนนั้นอยูแลว ดิฉันก็ชะลอความเร็วแตคนอื่นที่เขา
อาจจะมาเยี่ยมญาติหรือไมคุนมาจากตางจังหวัด เพราะวาเสนนั้นก็มาจากสนามบินได แลวก็มาเยี่ยมญาติจากตาง
อําเภอจากตางจังหวัดได เขาขับดวยความเร็วเขาไมรูวาเปนแยกเล็กๆตรงนั้น ตรงนี้คะสําคัญมากนะคะถาดิฉันขับเร็ว
กวาน้ีสักนิดหนึ่งอาจจะไมไดมายืนนําเร่ืองรองเรียนเขามาสูสภาวันนี้ก็ไดคะ และดิฉันก็เคยเกิดเหตุการณเองตรงนั้น
ดวยจากที่รถคันอ่ืนเขาเปนชาวตางอําเภอชนรถดิฉันเอง สองอยางนี้นะคะที่ดิฉันไดรับเรื่องรองเรียนมาอยากจะขอรอง 



๓๓. 
 
นะคะใหฝายบริหารนําไปแกไขอยางเรงดวน เพราะวาเปนเรื่องของชาวบานที่เขานําเขามา อยาฟงอยาบันทึกแลวก็ให
มาพูดอีกครั้งหนึ่งในสภาอีกครั้งหนา ขอรองคะดิฉันอายเขาคะ ขอบคุณคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนงนุชครับ 
 

นางสาวนงนุช   จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดิฉันนางสาวนงนุช   จิรันตกาล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ วันนี้ดิฉันดีใจนะคะที่เมื่อสักครูไดเห็นหนานายกแวบๆแลวก็
ออกไปอีกดีใจมากนะคะ ดิฉันมีเร่ืองรองเรียนฝากทานประธานถึงฝายบริหารนะคะ วันนี้ดิฉันไดขับรถเขามาจอดที่
ดานหลัง ที่จอดรถแลวดิฉันก็ใสเกียรวาง บังเอิญวาวันนี้มีรถของหนวยงานหนึ่งมาจอดตรงที่จอดรถของนายกแลว
พนักงานคนนั้นก็ไดไลดิฉันออกใหขับรถออกไป นี่มันหมายถึงยังไงคะมันหนวยงานของเทศบาลนะคะ แลวดิฉันมา
ประชุม ดิฉันฝากถามนะคะวาเสนใหญขนาดไหนคะ หนวยงานอื่น เรื่องนี้นี่มันเกินไปและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่จอดรถ
ของประธานและรองประธานสภา ที่จอดรถของประธานมีที่จอดแตของรองประธานมีรถทะเบียนหมายเลข กง ๒๔๗๐ 
ของเทศบาลนี้คะมาจอดแทน ทุกครั้งจะมีปญหาเรื่องน้ี ดิฉันขอฝากดวยนะคะ อีกเรื่องก็คือเรื่องน้ําทวมถนนชยางกูร 
ชวงชยางกูร ๓๐ ลงมาเสนเมนใหญเลยนะคะ ซึ่งจะทวมทุกครั้งที่ฝนตกหนัก ตรงน้ีดิฉันรูสาเหตุวาทําไมน้ํามันถึงทวม
เพราะทอระบายน้ําที่ทํามันทําถึงซอยนี้ตรงหนาซอยนี้ ดิฉันอยากฝากฝายบริหารนะคะใหดําเนินการตอนะคะ คือ
โครงการนี้เปนโครงการเกาของทานนายกรจนาขออนุญาตเอยนามนะคะ ดิฉันอยากใหทานไดสานตอเพื่อจะไดมีที่
ระบายน้ําแลวน้ําจะไดไมขังตรงชวงตรงน้ัน ดิฉันขอฝากดวยนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตนะครับ ทานนงนุชพอจะชี้แจงไดไหมครับวาเปนหนวยงานไหนครับ ที่นี่สภาเทศบาลครับ สมาชิก
สภาเราถือวาเปนตัวแทนประชาชนใหญที่สุดแลวครับ  
 

นางสาวนงนุช   จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอเอยนามนะคะ รถน้ันเปนรถขององคการบริหารสวนจังหวัดนะคะ รถเปนรถกระบะแลวจอดตรงที่
จอดรถของนายกเทศมนตรี ขอบคุณคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝากทานนายกดวยนะครับ เร่ืองสิทธิในความเปนสมาชิกก็หนึ่ง สิทธิในสถานที่ก็หนึ่งนะครับ เราผูเปนเจาของ
สถานที่มีสิทธิมากกวาผูที่มาเยี่ยมเยือนนะครับแลวก็เคารพในสิทธิของผูอ่ืนดวยนะครับ เชิญทานสุภาภรณ ครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ขอกลับไปที่จอ LED อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพอถาม
วาทานละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือเปลาพอดีมีเร่ืองหัวหงอกหัวดําเขามาแทรกก็เลยยังไมไดคําตอบจากทาน  ถาทาน
จะชี้แจงไดก็ขอใหทานชี้แจงหนอยคะ ถาไมไดก็ขอใหบอกวาไมไดเพ่ือที่เราจะไดนํารายงานการประชุมครั้งนี้สงใหกับ 
ปปท. ทราบ วาทานบอกเลยวาทานเปนตัวแทนของนายกเทศมนตรีวาไมมีใบอนุญาตตัวนี้ แตทานปลอยใหเอกชนเขา
มาติดตั้ง ซ่ึงปายตัวนี้เปนโฆษณาที่มีแตรานคา มีแตโฆษณาที่มีแตสินคาสําคัญซึ่งกอใหเกิดรายไดเปนจํานวนมากอยูนะ
คะ ขอใหทานชี้แจงดวยคะถาไมไดก็จะไดบันทึกอยูในรายงานการประชุมครั้งน้ีอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 



๓๔. 
 
นายสุรชัย   ยิ้มเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กอนอื่นกระผมขอขอบคุณสภาและสมาชิก
ทุกทานนะครับที่ไดกรุณาอนุมัติกันเงินใหฝายบริหารนําไปพัฒนาบานเมืองซึ่งก็คือบานของพวกเราทุกคนนะครับ ใน
สวนที่ทานไมอนุมัติทานก็ยังกรุณาวาขอใหนําไปตั้งในป ๕๘ เขามาแลวทานจะอนุมัติ ซึ่งกระผมก็ไปแจงใหเจาหนาที่
บันทึกไปแลววากรุณาแคนี้ก็ถือวาดีแลว จะไดสั่งสอนตัวเองบางอันนี้ก็ตองขอบคุณทานสมาชิกนะครับ ถือวาทาน
สมาชิกก็ไดกรุณาทางฝายบริหารมากแลวในสวนที่บกพรองก็ตักเตือนกันไปพอหอมปากหอมคอนะครับ  ดวย LED นี้
ทานไดพูดหลายทานนะครับก็แสดงวาเปนเรื่องสําคัญที่ทานสมาชิกใหความสนใจซึ่งกระผมก็ไดตอบไปแลวครั้งหนึ่งวา
อยูในระหวางใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง ที่ไปที่มาวามีจํานวนเทาใดและทางฝายบริหารจะรายงานใหกับทาง
สภาทราบกอนปดสมัยประชุมสมัยนี้ซ่ึงก็เหลืออีกไมกี่วันคือวันที่ ๔ ตุลาคม ๕๗ กระผมเรียนตอบไปแลววาจะตอบให
ทราบกอนปดสมัยประชุมสมัยนี้นะครับ ทีนี้ผมขอตอเร่ืองอื่นนะครับเรื่องที่ทานผูมีเกียรติทานอนันต ขออภัยที่เอยนาม
ทานไดฝากเรื่องการตั้งปายโฆษณาหรือวาสิ่งอื่นๆกีดขวางบนฟุตบาทซึ่งผมก็เห็นดวยอยางยิ่งนะครับ ไมใชใหราย
จังหวัดตัวเองนะครับจังหวัดเราน้ีไมเปนระเบียบที่สุดเลยครับในเรื่องวางสิ่งกีดขวางบนฟุตบาท ไมสามารถที่จะใช
ประโยชนในการเดินใหผูเดินเทาไดเลย ตองลงมาเดินบนถนนซึ่งเส่ียงตออันตรายที่สุดเลยนะครับ ผมจะขอนําปญหานี้
รวมทั้งทานรองนายกนําเขาที่ประชุมคณะผูบริหารเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขโดยเรงดวนนะครับ แตอยางไรก็ตาม
จะตองขอความกรุณาจากทานสมาชิกดวยเพราะวาบางทีการทําเร่ืองนี้น้ันพูดงาย การไปยกออกนั้นมันงายแตวากวา
จะยกไดก็ตองทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนของเราอีกนะครับ ก็ตองขอความกรุณาสมาชิกทุกทานไดชวยกันทํา
ความเขาใจกับพี่นองประชาชนที่อยูใกลเคียงนะครับวาสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่ไมถูกตอง ทําใหบานเรือนของเราคือเดี๋ยวนี้
เรากําลังจะพัฒนาใหเปนเมืองทองเที่ยว แตวาสิ่งเหลานี้มาถวง มาทําใหบานเมืองของเราไปถึงจุดหมายชานะครับ ผม
ก็ดีใจนะครับที่ทานสมาชิกก็มีจุดมุงหมายเชนเดียวกันกับฝายบริหารนะครับ เรื่องที่สามเรื่องฝนตกแลวน้ําทวมถนน
ชยางกูรซึ่งทานบัวหลวงขออภัยที่เอยนามและทานนงนุชที่เดียวกันนะครับ ทานก็บอกสาเหตุมาแลวจะไดทําไดงายขึ้น 
นะครับซึ่งเรื่องน้ีถาผมจําไมผิดนะครับทางสํานักชางไดรับคําสั่งใหไปสํารวจและก็ใหทําโครงการตอแลวเพียงแตวารอ
จัดตั้งงบประมาณเขามาในป ๕๘ นะครับ แลวก็มีปญหามากกวาน้ันอีกนะครับซึ่งปญหาที่พบใหมกําลังตั้งคณะทํางาน
ขึ้นแกไข คือทอลอดใกลๆกับราชเวชปรากฏวาทอลอดขามไปฝงโนนซึ่งสรางตั้งแตสมัยของกรมทางไปลอดใตตึก ไม
ทราบวาไปลอดใตตึกไดยังไงและสวนคลองสงน้ําที่มีอยูเดิมบางสวนถูกเอกชนเขาครอบครองไป ซึ่งเรื่องนี้คงตองใช
เวลานะครับเพราะวาเรื่องเกิดมายี่สิบสามสิบปนี่ไปแกไขคนเดียวบางที่อาจจะตองฟองรองกันถึงศาลอันนี้ตอง
รอบคอบนะครับเราทราบอยู แตวาที่จะตอการระบายน้ําที่วานี้ไมมีปญหาสามารถทําได ก็รับไวก็ขอบคุณที่ทาน
เสนอแนะที่เปนประโยชนกับประชาชน ก็ตรงกันอยูกําลังคิดวาจะทําอยางไรเทานั้นเองที่คลองเพราะวาแถวนั้น ขอ
อภัยนะครับผมก็จําไดตั้งแตเด็กๆตั้งแตใสกางเกงขาสั้นก็เดินอยูนะครับ ก็รูวาตรงนี้มันเปนคลองแลวมันหายไปไหน แต
วาเราจะเอาความจําไปบอกเขาออกมันก็ใชไมไดแลวในสมัยนี้ ก็ตองดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวของนี้ก็กําลังดําเนินการครับ ขอบคุณที่ทานสมาชิกทานไดมาย้ําก็ทําใหกับทางฝายบริหารไดมีกําลังใจ
ที่จะทําตอไปวาเราเดินมาถูกทางแลวทานสมาชิกทานสนับสนุน อยางเร่ืองที่ทานสมาชิกกลาวถึงเรื่องสิ่งกีดขวางตรง
ฟุตบาทนี้แตกอนผมคิดวาผมคิดอยูคนเดียว พอมีสมาชิกทานพูดขึ้นมาผมมีกําลังใจเลยครับ วาเราก็คิดมาถูกทางแลว
อยางนอยก็มีสมาชิกในสภาแหงน้ีเปนกําลังใจใหการสนับสนุนอยากจะทําใหบานเมืองเจริญแลวก็ขอขอบคุณทาน
สมาชิกทุกทานไว ณ โอกาสน้ีดวย อีกเร่ืองหนึ่งที่จะลืมไมไดผมก็ขออนุญาตเอยนามทานตนขาว ทานพูดเปนเรื่องที่ดี
มากนะครับเร่ืองสัญญาณไฟในสี่แยกที่ตรงนั้นผมก็ผานไปเปนประจําเวลาไปสนามบินนะครับก็เห็นดวยนะครับ วัน
พรุงน้ีผมจะเรียกฝายไฟจราจรมาถามตรงแยกที่ระหวางโรงพักกับวัดสารพัดนึกตรงนั้นสวนมากก็เปนชาวบานที่พูด
งายๆวาเขามาเมืองดวยความจําเปนเพราะมาสงญาติที่เจ็บปวย บางทีก็ละลาละลังเพราะวาเสียสมาธินะครับ อุบัติเหตุ
ก็เกิดขึ้นไดนะครับวาที่ทานไดกรุณาใหสัญญาณไฟมาหาชุดนี้ถามวาจะแบงเอาไปไวตรงนั้นกอนไดไหมหรือวาเขา 



๓๕. 
 
อาจจะมีแผนอยูแลวก็ไดนะครับเพราะวาผมมาใหม ถายังไมมีอาจจะขอแบงไปตั้งกอน แตป ๕๘ จะขอเพิ่มอีก ๔ ชุด 
ขอใหทานกรุณาอนุมัติดวยนะครับเพื่อที่จะไดครบทุกแหงที่อาจจะเปนอันตรายตอประชาชนที่พวกเรารักนะครับ ที่ขอ
อาสาเขามาทํา ผมเห็นเขาทําโครงการทั้งสิ้นวามีเกาจุดแลวก็จะสมบูรณมากยิ่งขึ้นนะครับ ไดมาแลวป ๕๘ ทานก็คงจะ
กรุณาอนุญาตใหอีกสัก ๔ ชุด ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานรวมทั้งผูทําหนาที่ประธานคนใหมมา ณ โอกาสนี้ดวย
ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น     พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารที่มานั่งฟง คุณนงนุชบอกวาดีใจที่ได
เห็นนายกเขามาแวบหนึ่ง ผมก็ดีใจดวยนึกวาทานจะนั่งฟงปญหาตอไป แตวาทานไมฟงปญหาที่ผมพูดไปนี้จะได
คําตอบหรือเปลายังไมทราบครับ ขอที่ ๑ ขอย้ํากับทานนงนุชกับทานบัวหลวงนะครับคือเรื่องทางระบายน้ํา คือทาง
ระบายน้ําถาหากเราเอาทอลอดไดและมีรองระบายนํ้าที่ผานหนาบิ๊กซีนะครับ เดี๋ยวนี้เขาสรางทับถมไปหมดแลว เรา
จะไปรื้อของเขาไมได มันจะมีปญหานะครับนี่ละคือสาเหตุที่วาทางผูบริหารบอกวาไมไดไปตรวจสอบ ไมไดไปเอาใจใส
ในเรื่องน้ีมันก็เลยทําใหคลองระบายน้ําน้ันอุดตันอันน้ีเพียงเสริม แตสิ่งที่ผมยืนขึ้นมาแลวก็จะพูดนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง
กับการสรางถนนบายพาส คือทางบายพาสที่จะลงไปทางคูเดื่อขางวัดปาแสนอุดม ถัดลงไปก็จะเปนซอยเล่ียงเมือง ๗  
จากซอยเล่ียงเมือง ๗ จะไปหาบายพาสนะครับ พวกผมซึ่งเปน ส.ท. เขต ๑ ไดทําเรื่องเขามาเสนอทานนายกรจนา 
ทานก็ไดอนุมัติแลวก็ใหงบประมาณไปกอสราง ผมจําตัวเลขไมไดนะครับคงจะเปนสามลานกวาแลวก็ลงมือทําแลวแต
พอทําไปจะไปเชื่อมกับถนนบายพาสที่วาหยุดเอาดื้อๆไมรูวางบประมาณหมดหรือวาไมทํา ฉะน้ันตอใหรอยปก็ไปไมได
เพราะวาทางมันขาด ถาหากทางคณะผูบริหารเห็นใจประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมดนะครับเพราะวาเขาจะใชตรงนั้น
เปนทางที่ระบายออกไปหาทางบายพาสไดสะดวกกวาที่จะตัดไปหาบายพาสเพราะวามันขึ้นมอ ถารถเขาเกียรจะถอย
หลัง ถอยหลังมาชนกันหลายครั้งครับ นี่ละครับผมอยากจะใหสรางถนนเล่ียงเมือง ๙ เขาเรียกวาซอยเลี่ยงเมือง ๙ ให
เช่ือมกันกับบายพาสใหญใหเรียบรอย คืออยากจะรับทราบในวันประชุมครั้งหนาวางบประมาณมันหมดหรือวาเปน
อยางไรถึงไมกอสราง ผมขอถามดวยถาตอบไดตอนน้ีจะเปนพระคุณยิ่งครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรฐาครับ 
 

นางรฐา    มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารทุกทาน ดิฉันนางรฐา  มณีภาค  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ ในความคิดเห็นสวนตัวนะคะเห็นดวยกับคุณพอชื่น  พรหมา
จารีย ในการที่วาทําถนนตอใหมันเสร็จของเขต ๑ นะคะ ก็ยังคารังคาซังอยูที่ทําไวนะคะ และเมื่อเชาก็เกิดฝนตก ก็ไม
ถึงกับวาตกมากนะคะแตน้ําทวมมากเลยคะ โดยเฉพาะหนาบิ๊กซี ดิฉันขับรถมายังลุนอยูนะคะวารถจะดับหรือไมดับคะ 
และอยูหลังบิ๊กซีดวยนะคะ ชยางกูร ๒๐ ตั้งแต ชยางกูร ๒๐.๑ ถึง ๔ คะ ประชาชนก็โทรศัพทมาขอรองวาจะให
เทศบาลซื้อเรือใหเลยดีไหม ดิฉันก็เลยบอกวาจะลองคุยในที่สภาดูวาทานจะชวยไดอยางไรบาง หลังบิ๊กซีแลวทาง
หนาบิ๊กซีฝงตรงขามบิ๊กซีคะ ทวมมากๆเลยคะเกือบ ๑ เมตรได แถวซอยมอเตอรไบทคือแกไมหายสักที ก็แจงไปทุก
ครั้งคะ อยางของคุณแมบัวหลวง อาษาพล พูดก็ใชนะคะตรงน้ันที่เดียวกันเลยอยางของทานนงนุช  จิรันตกาลพูดก็ใช 
ก็ยืนยันวาเปนเรื่องที่ตองแกไขโดยดวน เพราะวาประชาชนเดือดรอนมากๆเลยคะ ขอบคุณคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๓๖. 
 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เมื่อสักครูนี้ก็ขอขอบคุณทานเลขาสุรชัยนะครับขออภัยที่เอยนาม ที่ทานไดรับปาก
กับทางสภาวาจะเขาตรวจสอบการติดตั้งจอ LED นะครับและก็บอกวาจะใหคําตอบกับเราภายในสมัยประชุมนี้ ดังนั้น
ผมก็อยากจะขอย้ํานะครับวาขอใหทานเรงตรวจสอบ เพราะยิ่งนานมันก็ยิ่งนาสงสารคนที่เขาทํางานหาเชากินค่ําโดย
สุจริต บางคนเสียคาธรรมเนียมติดตั้งปายกับเทศบาลนะครับ สงรายไดใหกับเทศบาล เทศบาลก็เอานะครับ ก็ถูกตอง
แลวเขาเสียคาธรรมเนียมเพราะเขาหากินสุจริต แตคนที่ติดตั้งปายแลวทางเทศบาลไมรูและปลอยใหเวลาเนิ่นนานมา
ขนาดนี้มันเปนการเอาเปรียบชาวบานมากไปหรือเปลา ดังน้ันแลวอยากจะใหทานเรงนะครับ ถาทานยังคิดสงสารพี่
นองประชาชนที่หาเชากินค่ําไมใชเอากฎหมายเทศบาลน้ันมารังแกคนหาเชากินค่ํานะครับ คนหาเชากินค่ําตองเสียเงิน  
เสียคาธรรมเนียม แตคนที่ติดตั้งปายโดยที่เทศบาลไมรูเปนเวลาเกือบจะเปนปแลวนะครับ เทศบาลไมรูเรื่องดังนั้นแลว
ขอใหสงสารคนเหลานั้นดวย คนที่เขาเสียภาษี เสียคาบํารุงเทศบาล เพ่ือมาพัฒนาเทศบาลนครของเรา อีกทั้งอยากจะ
ขอฝากไปยังทานผูบริหารนะครับ ทานมีหนาที่ดูแลบานหลังน้ีนะครับเทศบาลนครเปรียบเสมือนบานแตตอนนี้โจรเขา
บานครับ ทานบอกทานไมรูวาโจรเขาบาน ทานศูนยเสียผลประโยชนไปเทาไหรทานก็ไมรูนะครับ ดังนั้นแลวไมอยาก
ใหเกิดเหตุการณแบบนี้นะครับ ใครมาตั้งปายไฟ LED ทางเทศบาลบอกไมรู ไมรูวาใครมาติด ไมรูเลย ตอนนี้กําลัง
ตรวจสอบ แตคนที่หาเชากินค่ํารูทุกจุดนะครับ ติดตั้งปายถูกเสียคาธรรมเนียมทุกบาททุกสตางคนะครับ บางทีขอไป
สองวัน เกินไปวันสองวันทานก็ไปยกปายเขาออก ก็ริบเลยนะครับ นาสงสารคนเหลานั้น ดังนั้นแลวอยาชานะครับ ถา
เขาติดตั้งผิดทานมีมาตรการลงโทษเขาอยางไร โปรดแจงสภาแหงน้ีดวยนะครับ จะเปนพระคุณอยางมากขอบคุณครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะขอฝากทานประธานไปยังผูบริหารในเมื่อตอนนี้เราจะ
ตรวจสอบในสวนของ LED แลวนี้ดิฉันอยากจะใหทานชวยตรวจสอบในปายโฆษณาที่อยูในรอบๆทุงศรีเมืองคะ ที่จะ
เปนปายตั้งเสาขึ้นมาแลวก็มีแผนที่จะใหติดนะคะ และโดยรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลเพราะวากอนหนานี้ที่ดิฉันเห็นคือ
จะไมมีไฟสวางติดนะคะ ณ ปจจุบันตอนน้ีพอค่ํามาปุบจะมีไฟติด ดิฉันอยากใหทานตรวจสอบวาไฟฟาที่เขาใชนี้เขาใช
ไฟฟาของใคร ไดใชจากของเทศบาลเราหรือเปลา ขออนุญาตไหม หรือวาใชโดยภารการ ฝากตรวจสอบเพิ่มดวยนะคะ 
ขอบคุณคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขออนุญาตตอเนื่องกันนะครับ จริงๆหนาที่ผมตองอยูขางลางนะครับ อยากสอบถามทางฝายผูบริหาร
เหมือนกันนะครับ เร่ืองนี้มีคนประสานมาของการไฟฟาเขาประสานมาเร่ืองที่ทําถนนคนเดิน ทานใชไฟฟาที่เปนไฟฟา
สาธารณะมาใหคนที่มาคามาขายตอลงมาเปนวงจรใหญแลวใหคนคาขายตอพวงไป มันมีการประสานงานในระดับ
หนวยงานมาแลววาทานทําผิดกฎหมายนะครับ ใหทานนําเรื่องน้ีเขาตรวจสอบดวยนะครับ เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันอยากจะขอบคุณทานสุรชัยนะคะ ขออนุญาตที่เอยนาม และรูสึกดี 



๓๗. 
 
แทนพ่ีนองชาวอุบลเพราะวาตลอดเวลาที่ดิฉันอภิปรายมาตั้งแตผูบริหารชุดนี้เขามาดิฉันยังไมเคยไดรับการตอบรับ
แบบนี้เลยคะ  สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกวาไฟตรงแยกนั้นนะคะ ดิฉันไดศึกษามาแลวติดไฟเขียวแดงไมได เพราะวา
ระยะทางมันสั้นมันแคบ สี่แยกนั้นเปนสี่แยกเล็กๆระยะทางไมพอที่จะทําไฟเขียวแดง อาจจะทําไดแคไฟเหลืองที่
กระพริบนะคะ แตอยางนอยขอใหชวยติดที่ชะลอความเร็วคะ เพราะวามันมืดมากดวยอยากใหสวางกวานี้ ยังไง
รบกวนทานชวยศึกษาตรงน้ีและนําไปแกไขทําใหดวยนะคะ ขอบคุณมากคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอนน้ีเราอยูในวาระอื่นๆนะครับ เปนวาระสุดทายของการประชุมในวันนี้ มีสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมไหม
ครับ ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ 
 

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๕๐ น. 
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(นายสุภชัย  ศรีจรูญ) 

รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


