
 

การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ 

วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

........................ 
ผูมาประชุม 
 ๑. นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๓          
         ๒. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓  
 ๓. นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
 ๔. นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๕. นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๖. นายเลิศชาย เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๗. นายเลิศ             อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๑ 
 ๘. นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
          ๙. นายปรเมศร        ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๒ 
        ๑๐. นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๑๑. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๑๒. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๑๓.    นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๔. นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๑๕. นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
 ๑๖. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๓ 
 ๑๗. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๘. นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
        ๑๙. นายปยะ ลายวิเศกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
 ๒๐. นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ 
 ๒๑. นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔  
        ๒๒.     น.ส.ภรณชนก นํ้าฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
        ๒๓. นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
 

ผูไมมาประชุม         
๑. นายธนพล   โชควิวัฒนวนิช ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓         

 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 ๑.   นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ นายเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ๒.     นางธารนี                   ปรีดาสันติ์        รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
  ๓.     นายวิทวัส                พันธนิกุล         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี              
  ๔.     นางสาวสุรัญู           ศิวประภากร     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๕.  นายนิเวศน       สุพัฒน            เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
          ๖.  นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ๗.  นายอธิปไตย โยธามาตย รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         ๘. นางเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 



๒. 
 
 ๙.   นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์          รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
        ๑๐.     นายกรศิริ            มิ่งชัย                   ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 
        ๑๑.     นายโกสิน พูลวัน                  ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว 
        ๑๒. ด.ต.เผด็จชัย บุญศักดิ์             ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ 
        ๑๓.  นายประสพ         ปรุโปรง                 ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ 
        ๑๔.     วาที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์             ผอ.สถานศึกษารร.เทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 
        ๑๕.     นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข      รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
        ๑๖. นางสุรางค ประสระบาล ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
        ๑๗. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ     หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
        ๑๘.     นายชัยยันต จันลองคํา           หัวหนางานเลขานุการสภา 
        ๑๙.     นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี      หัวหนางานธุรการสภา 
        ๒๐. นางอรอินทร ไชยแสง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
        ๒๑.     นายวสันต ไชยโยธิน            หัวหนางานควบคุมเทศพาณิชย 
        ๒๒. นายอนุชิต อัปกาญจน   เจาพนักงานธุรการ ๒ 
        ๒๓.     นางสาวทิพยวรรณ คําโสม   พนักงานจางทั่วไป 
       …………………………………………………. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑  
   วันจันทรที่ ๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง   -  กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
   ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ อีก ๓ สมัย และ 

- กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๐  
และขอ ๒๑) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง      แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น 
                                 พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓  
   และ ขอ ๑๐๕) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ     ขออนุญาตเปลี่ยนช่ือวัด 
                                     (นางบัวหลวง  อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูเสนอ) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตติ     ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
                                     (สํานักการศึกษา เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๗    เรื่อง     อื่นๆ 



๓.     
                                           

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพฒัน  นิลรัตนศริิกลุ  เลขานุการสภาเทศบาล 
 เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 
  

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะฝายบริหาร ทานปลัด รองปลัด 
และหัวหนาสวนราชการทุกทานนะคะ วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ 
ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมาครบองคประชุมแลว ดิฉันขอเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไปคะ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลา จํานวน ๑ ทาน คือ ทานประธานสภา นายธนพล  โชควิวัฒนวนิช 
เน่ืองจากติดภารกิจ มีใบลาถูกตองนะคะ รวมสมาชิกที่มาชุมในวันนี้ จํานวน ๒๓ ทานนะคะ และมีบริษัทโสภณ
เคเบิลทีวีขออนุญาตเขาฟงและบันทึกการถายทอด โดยมีหนังสือถูกตองนะคะ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
       สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑  
   วันจันทรที่ ๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  
สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทรที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา๑๐.๐๐น.  มีสมาชิกทานใด
จะแกไขเปลี่ยนแปลง ขอเชิญคะ มีขอแกไขนะคะหนา ๕ บรรทัดที่ ๖ จากขางบนนะคะ เรื่องงบประมาณที่ทําไป
แลวไมผานสภาเปนกันเงินไมผานสภานะคะ มีสมาชิกทานใดจะแกไขอีกไหมคะ ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมนะคะ 
 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป  

พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทรที่ ๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 

 -   สมาชิกทานใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป     
พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทรที่ ๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ      
๒๒ ทาน / งดออกเสียง ๑ ทาน 
 
 

ที่ประชุมมีมติ 
                  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันจันทรที่ ๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
 
 



๔. 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง   -  กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
   ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ อีก ๓ สมัย และ 

- กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๐  
และขอ ๒๑) 

 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจําป   
พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกสามสมัยและกําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ประจําป ๒๕๕๘ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ . ๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  ๒)         
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ เชิญทานสมาชิกเสนอ เชิญทานเลิศคะ 
 

นายเลิศ  อาชวานันทกลุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลทุกทาน 
กระผมนายเลิศ  อาชวานันทกุล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ กระผมขอเสนอการ
กําหนดสมัยประชุมอีกสามสมัยดั งตอไปนี้ครับ คือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ , วันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗           
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ และปถัดไปขอเสนอวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอ่ืนไหมคะ เชิญทานอนันต  ตันติศิรินทร คะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพเมื่อซักครูทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดเสนอวาระการประชุมอีกสามสมัย 
และสมัยแรกของป ๒๕๕๘ นะครับ โดยปกติแลวเมื่อเสนอกําหนดวันประชุมแลวในระเบียบวาระการประชุมจะตอง
กําหนดเวลาประชุมดวย เวลาประชุมจะซักกี่วันตองกําหนดออกมาดวย เพราะฉะน้ันในที่นี้ผมก็เลยขอเพิ่มเติมแตละ
สมัยสามสมัยน้ีใชเวลาสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ไปสามสิบวัน , นับตั้งแตวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ไปสามสิบวัน , นับตั้ งแต วันที่  ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ไปสามสิบวัน และปพ.ศ . ๒๕๕๘ นับตั้ งแต             
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ไปสามสิบวัน ขอบคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอ่ืนไหมคะ เมื่อไมมีดิฉันขอมติในที่ประชุมนะคะ 

 -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป         

พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกสามสมัย ครั้งที่สองนับตั้งแตวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เปนตนไปเปนเวลาสามสิบวัน , ครั้งที่

สามนับตั้งแตวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เปนตนไปเปนเวลาสามสิบวัน , ครั้งที่สี่นับตั้งแตวันที่ ๕ กันยายน 

๒๕๕๗ เปนตนไปเปนเวลาสามสิบวัน และในปถัดไปนับตั้งแตวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เปนตนไปเปนเวลา

สามสิบวัน โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 

 -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
อีกสามสมัย ครั้งที่สองนับตั้งแตวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เปนตนไปเปนเวลาสามสิบวัน,ครั้งที่สามนับตั้งแต          
    
 



๕. 
 
วันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เปนตนไปเปนเวลาสามสิบวัน , ครั้งที่สี่นับตั้งแตวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เปนตนไปเปน
เวลาสามสิบวัน และในปถัดไปนับตั้งแตวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เปนตนไปเปนเวลาสามสิบวัน  โปรดยกมือ/มี
สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ จํานวน ๒๒ ทาน / งดออกเสียง ๑ ทาน 
 

ที่ประชุม 
- มีมติกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกสามสมัยคือ  
  สมัยสามัญ สมัยที่สอง นับตั้งแตวันเสารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เปนตนไปมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
  สมัยสามัญ สมัยที่สาม นับตั้งแตวันเสารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เปนตนไปกําหนดไมเกินสามสิบวัน      
  สมัยสามัญ สมัยที่สี่    นับตั้งแตวันศุกรที่  ๕ กันยายน  ๒๕๕๗ เปนตนไปกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
  และในป พ.ศ. ๒๕๕๘ นับตั้งแตวันจันทรที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เปนตนไปกําหนดไมเกินสามสิบวัน 

  
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง      แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
   (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น 
                                 พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓  
   และ ขอ ๑๐๕) 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง       
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๕) เชิญทานสมาชิกเสนอคะ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมขอ
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้ง ๙ คณะ ดังตอไปนี้นะครับ 
 ๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวย 
  ๑. นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา 
  ๒. นายณัฐวุฒิ            ทองเถาว 
  ๓. นางสุภาภรณ         โหตระไวศยะ 
  ๔. นายณภัทร            ลิ้มสุวรรณ 
  ๕. นางสาวปฏิมาพร     จงรักษ 
 ๒. คณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติ ประกอบดวย 
  ๑. นายอนันต             ตันติศิรินทร 
  ๒. นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ 
  ๓. นางสาวนงนุช         จิรันตกาล 
  ๔. นายนัฐพล              รัตนูปการ 
  ๕. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล 
 ๓. คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 
  ๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ 
  ๒. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ 
  ๓. นางสาวตนขาว ตังคโณบล 
  ๔. นายนัฐพล              รัตนูปการ 
  ๕. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว 



๖. 
 

 ๔. คณะกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ ประกอบดวย 
  ๑. นายเลิศ  อาชวานันทกุล 
  ๒. นายปยะ  ลายวิเศษกุล 
  ๓. นายนัฐพล              รัตนูปการ 
  ๔. นายธนพล โชควิวัฒนวนิช 
  ๕. นายเลิศชาย เสนหา 
 ๕. คณะกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบดวย 
  ๑. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์
  ๒. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ 
  ๓. นางสาวภรณชนก  น้ําฝน  เฟองงาม 
  ๔. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว 
  ๕. นายช่ืน  พรหมจารีย 
 ๖. คณะกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 
  ๑. นางเฉลียว คํานิยม 
  ๒. นายสุภชัย ศรีจรูญ 
  ๓. นายเลิศชาย เสนหา 
  ๔. นางรฐา  มณีภาค 
  ๕. นางลําพูล แสงวงค 
 ๗. คณะกรรมการฝายสํานกัการชางและโยธาธกิาร ประกอบดวย 
  ๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ 
  ๒. นายเลิศ  อาชวานันทกุล 
  ๓. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ 
  ๔. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล 
  ๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน        ศิลปสิทธิ์ 
 ๘. คณะกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว ประกอบดวย 
  ๑. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว 
  ๒. นางบัวหลวง อาษาพล 
  ๓. นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ 
  ๔. นายธนพล โชควิวัฒนวนิช 
  ๕. นายนัฐพล              รัตนูปการ 
 ๙. คณะกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวตนขาว ตังคโณบล 
  ๒. นางบัวหลวง อาษาพล 
  ๓. นายปยะ  ลายวิเศษกุล 
  ๔. นายนัฐพล              รัตนูปการ 
 
 
 
 
 



 ๗. 
 
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอื่นไหมคะ เชิญทานอนันต  ตันติศิรินทร คะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขออนุญาตครับทานประธานสภาที่เคารพ กระผมมีความเห็นวาคณะกรรมการคณะที่ ๔ คณะกรรมการฝาย
งานจราจรและไฟฟาสาธารณะ และคณะกรรมการที่ ๘ คณะกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว นั้นมีชื่อของทาน
ประธานสภาอยูนะครับ ขณะนี้ทานประธานสภาดํารงตําแหนงประธานสภาอยูซ่ึงไมทราบวาจะเหมาะสมหรือไมซึ่ง
ทานมาเปนกรรมการนะครับ อยากจะฝากขอคิดเห็นดวยวาจะเหมาะสมไหม ถาไมเหมาะสมจะขออนุญาต
เปลี่ยนเปนบุคคลอื่นไดไหม ขอบคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสมาชิกเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนไดคะ เชิญทานณัฐวุฒิคะ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ เห็นควร
เสนอวาควรเปลี่ยนนะครับ และขอเสนอรายชื่อดังตอไปนี้นะครับ คณะที่ ๔ คณะกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟา
สาธารณะ ขอเสนอนางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา แทนนายธนพล  โชควิวัฒนวนิช และคณะกรรมการคณะที่ ๘ 
คณะกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว ขอเสนอนางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา แทนนายธนพล  โชค
วิวัฒนวนิช ขอผูรับรองดวยครับ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอื่นไหมคะ เมื่อไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมเลยนะคะ 

 -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ คณะกรรมการทั้งเกาคณะ โปรดยกมือ/ไมมี     

สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 

 -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ คณะกรรมการทั้งเกาคณะ  โปรดยกมือ/มี          
สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  ๒๒ ทาน / งดออกเสียง ๑ ทาน 
 
ที่ประชุม 
              มมิติเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการทั้ง ๙ คณะดังนี้ 
              ๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวย 
  ๑. นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา 
  ๒. นายณัฐวุฒิ            ทองเถาว 
  ๓. นางสุภาภรณ         โหตระไวศยะ 
  ๔. นายณภัทร            ลิ้มสุวรรณ 
  ๕. นางสาวปฏิมาพร     จงรักษ 
     ๒. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ประกอบดวย 
  ๑. นายอนันต             ตันติศิรินทร 
  ๒. นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ 
  ๓. นางสาวนงนุช         จิรันตกาล 
  ๔. นายนัฐพล              รัตนูปการ 
  ๕. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล 
 



๘. 
 ๓. คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 
  ๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ 
  ๒. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ 
  ๓. นางสาวตนขาว ตังคโณบล 
  ๔. นายนัฐพล             รัตนูปการ 
  ๕. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว 
 ๔. คณะกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ ประกอบดวย 
  ๑. นายเลิศ  อาชวานันทกุล 
  ๒. นายปยะ  ลายวิเศษกุล 
  ๓. นายนัฐพล              รัตนูปการ 
  ๔. นางสาววรรณรัตน     จิรัตนประภา 
  ๕. นายเลิศชาย เสนหา 
 ๕. คณะกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบดวย 
  ๑. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์
  ๒. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ 
  ๓. นางสาวภรณชนก  น้ําฝน  เฟองงาม 
  ๔. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว 
  ๕. นายช่ืน  พรหมจารีย 
 ๖. คณะกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 
  ๑. นางเฉลียว คํานิยม 
  ๒. นายสุภชัย ศรีจรูญ 
  ๓. นายเลิศชาย เสนหา 
  ๔. นางรฐา  มณีภาค 
  ๕. นางลําพูล แสงวงค 
 ๗. คณะกรรมการฝายสํานกัการชางและโยธาธกิาร ประกอบดวย 
  ๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ 
  ๒. นายเลิศ  อาชวานันทกุล 
  ๓. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ 
  ๔. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล 
  ๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน        ศิลปสิทธิ์ 
 ๘. คณะกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว ประกอบดวย 
  ๑. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว 
  ๒. นางบัวหลวง อาษาพล 
  ๓. นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ 
  ๔. นางสาววรรณรัตน    จิรัตนประภา 
  ๕. นายนัฐพล              รัตนูปการ 
 ๙. คณะกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวตนขาว ตังคโณบล 
  ๒. นางบัวหลวง อาษาพล 
  ๓. นายปยะ  ลายวิเศษกุล 
  ๔. นายนัฐพล              รัตนูปการ 



๙. 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ     ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัด 
                                     (นางบัวหลวง  อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูเสนอ) 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองญัตติขออนุญาตเปลี่ยนช่ือวัดโดยนางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ผูเสนอ เชิญคะ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหารและสมาชิกทุกทานนะคะ ดิฉันนางบัวหลวง อาษาพล 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตที่ ๑ ญัตติที่ดิฉันเสนอขอถอนญัตตินะคะ เพราะวาเอกสารบางอยางยังไม
ครบนะคะ ดิฉันขอถอนญัตติในขอนี้คะ ขอบคุณคะ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอื่นไหมคะ เมื่อไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมเลยนะคะ 

 -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ ขอถอนญัตติเรื่องขออนุญาตเปลี่ยนช่ือวัดของ     

ทานบัวหลวง  อาษาพล โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 

 -    สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ ขอถอนญัตติเรื่องขออนุญาตเปลี่ยนช่ือวัดของ      
ทานบัวหลวง  อาษาพล โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ ๒๒ ทาน / งดออกเสียง ๑ ทาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตติ     ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
                                     (สํานักการศึกษา เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม สํานักการศึกษา เสนอโดย นายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี เชิญทานนายกฯคะ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคขออนุมัติ
จายขาดเงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี หลักการ เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันนักเรียน สําหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ เพิ่มเติมอีกคนละ ๗ บาท เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดสรรใหในอัตราคนละ ๒๐ บาท ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีไดเบิกจาย
ใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ ไปแลว โดยอาศัยใน
งบประมาณที่ลวงมาแลวไปพลางกอน (พ.ศ. ๒๕๕๖) ซ่ึงตั้งงบประมาณไวในอัตราคนละ ๑๓ บาท ตามที่ไดรับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้นจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
เพ่ือเบิกจายเพ่ิมในสวนที่ขาดอีกคนละ ๗ บาท เพื่อจายใหกับโรงเรียน ดังน้ี  
 ๑. สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนเงิน ๑,๙๕๗,๗๖๐ บาท    
ตามรายละเอียดแนบทาย เอกสารหมายเลข ๑ 
 ๒. สําหรับโรงเรียนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ และสํานักงานคณะกรรมการ     
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศพฐ.) เปนเงิน ๗,๐๐๔,๙๐๐ บาทถวน ตามรายละเอียดแนบทาย เอกสาร หมายเลข ๒ 
 
 
 



๑๐. 
 

รวมเปนเงินขอจายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ๘,๙๖๒,๖๖๐ บาท เหตุผล เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๗ ยังไมประกาศใช จึงไมอาจใชเงินรายหัวที่ไดจัดสรรเพิ่มขึ้นอีกหัวละ ๗ บาทได เพื่อใหการเบิก
จายเงินคาอาหารกลางวันนักเรียนสําหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ถูกตองตามระเบียบหนังสือสั่งการ และกอใหเกิด
ประโยชนตอนักเรียน เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงใครขออนุมัติตอสภาเทศบาลเพื่อจายขาดเงินสะสมเปน
คาอาหารกลางวันนักเรียน จํานวนเงิน ๘,๙๖๒,๖๖๐ บาท  ตามในขอ ๘๙ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘) ทั้งน้ีเทศบาลนครอุบลราชธานี มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอตอการ
บริหารงานของเทศบาล จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใด มีความเห็นยังไงคะ เชิญทานสุภชัยคะ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิก กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขต ๔ ครับ ตามหลักการและเหตุผลที่ทานนายกเทศมนตรีไดนําเสนอกับสภาแหงนี้นะครับ สิ่งที่ไม
นาจะถูกตอง ก็คือในเรื่องของเทศบาลนครอุบลราชธานีมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอตอการบริหารงานของเทศบาล 
ทําไมทานฝายผูบริหารไมกําชับใหทางขาราชการใสงบดุลมาใหดูวาตั้งแตที่ทานมารับตําแหนง มีเงินสะสมเทาไหร 
และจนถึงวันที่ทานทําหนังสือสงเขามาเพื่อขอความเห็นชอบกับทางสภาเทศบาล เงินสะสมเหลานั้นเหลือเทาไหร
และใชจายไปเทาไหร ผมอยากใหทางฝายผูบริหารนะครับนําขอมูลเหลานี้สงตอประธานสภาแลวนําเรียนตอเพื่อน
สมาชิกทุกทาน เพื่อที่จะไดมีความรอบคอบในการพิจารณางบประมาณนะครับ แลวเหตุผลก็คือตนตอของปญหา
ทั้งหมด เน่ืองจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังไมประกาศใช สิ่งเหลานี้ประชาชนตอง
ทราบวาสาเหตุที่ยังไมไดประกาศใชก็เพราะทานยังไมไดเอางบประมาณเขาสูสภาใหตราเปนเทศบัญญัติ แลวจะเอา
งบประมาณที่ไหนมาใชครับ เร่ืองงบประมาณสนับสนุนการศึกษาคาอาหารกลางวันเปนสิ่งดี และเปนสิ่งที่ตองทํา 
แตตนตอของปญหา ตนตอของส่ิงที่จะแกปญหาไดทางทานผูบริหารสามารถแกปญหาเองไดอยูแลวครับ และอยาก
ฝากทานประธานไปถึงฝายทานผูบริหารวาใหนําเอกสารที่เกี่ยวกับเงินสะสม และใชไปเทาไหร ณ วันนี้เหลือจํานวน
เทาไหร ตั้งแตวันที่ทานเขารับตําแหนง กราบเรียนทานประธานครับ 
 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กอนเขาหองประชุมทางฝายทานผูบริหารไดยื่นเอกสารนะคะ แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติจาย
ขาดเงินสะสม เปนรายละเอียดเงินคงเหลือแตทางฝายทานผูบริหารไดยื่นกอนเขาหองประชุมเพียงไมกี่นาทีเลยไมได
มอบใหกับทานสมาชิก ก็ขอใหฝายบริหารถายเอกสารแจกทานสมาชิกดวยนะคะ ทีนี้ฝายบริหารจะมีเรื่องชี้แจง
เก่ียวกับเงินสะสมไหมคะที่สมาชิกไดถามมา เชิญทานนายกคะ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนคร
อุบลราชธานี และเรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพนะคะ สําหรับเร่ืองรายละเอียดของการจายขาดเงินสะสม
นั้นดิฉันก็ไดมอบหมายใหทางรักษาการหัวหนาสํานักการคลังและพัสดุไดทํารายละเอียดแจกมาให ซึ่งตามที่ทางทาน
ประธานสภาไดกลาวไวแลวนะคะ และสําหรับเร่ืองของการที่ยังไมไดยื่นเทศบัญญัติป ๕๗ นะคะ น่ันก็เพราะวาอยูใน
ขั้นตอนการดําเนินการอยูนะคะ เพื่อที่จะใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพี่นองประชาชน เพราะฉะนั้นในการจัดทําราง
เทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๗ เราจึงจําเปนที่จะตองใชความรอบคอบในการพิจารณาโครงการตางๆในเรื่องของ
รูปแบบแปลนและข้ันตอนการดําเนินงานซึ่งตอนน้ีเรากําลังเรงดําเนินการใหอยูคะ 
 
 



๑๑. 
 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานอนันตคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมอยากจะใหขอคิดเห็นนิดหนึ่งเกี่ยวกับญัตติขออนุมัติจายขาด
เงินสะสมนี้นะครับ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาในการทั่วไปจะนําเสนอแบบที่วามีตัวเลขมาใหวามีเงินสะสม
เหลือเทาไหร เพียงพอแกการจายไหม เพราะฉะน้ันที่ทานเสนอมานี้ทานบอกวาเพียงพอแกการจาย ผูพิจารณาไม
ทราบวาตัวเลขทานมีเทาไหร เพียงพอแกการจายไหม เพราะฉะนั้นเพื่อความสมบูรณของญัตติในคราวตอไป
อยากจะขอฝากวาทานชวยกรุณาบอกเงินสะสมมาวามีเทาไหร แลวผูพิจารณาจะไดทราบวาเพียงพอตอการจายไหม 
ขอบคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานตนขาวคะ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว  
ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต ๔ คะ ตามที่ฝายบริหารพ่ึงสงเอกสารเขามา ดิฉันจึงอยากจะ
ใหสมาชิกไดมีเวลาพิจารณา และเพ่ือความโปรงใสจึงอยากจะขอใหนัดประชุมในครั้งตอไปคะ ขอบคุณคะและขอ
เอกสารประกอบการพิจารณาดวยนะคะ 
 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ทานสมาชิกขอเลื่อนญัตตินี้ไปใชไหมคะ เชิญทานสุภชัยคะ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ในเมื่อทานมีเอกสารนําสงมาแลวนะครับ ก็อยากจะใหมีการพิจารณาเปน
ที่รอบคอบนะครับ ก็ขอใหนําเอกสารเหลานั้นมาประกอบในการประชุมในครั้งตอไปครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอมติที่ประชุมเลยนะคะ 

 -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหมีมติในการเลื่อนพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ไปในการ      

ประชุมครั้งถัดไป โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 

 -   สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีมติในการเลื่อนพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ไปในการ      
ประชุมครั้งถัดไปโปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ ๒๒ ทาน / งดออกเสียง ๑ ทาน 
 
ที่ประชุมมีมติ 
              ใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมไปในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒. 
 

ระเบียบวาระที่ ๗    เรื่อง     อื่นๆ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืนๆ คะ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเชิญทานอนันตคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกทุกทาน  ผมไมมีเรื่องอื่นๆ แตอยากจะขอฝาก
คําแนะนําไปยังทานประธานสภาวากอนที่จะบรรจุระเบียบวาระเขาสภานั้นขอใหทานจะตองตรวจสอบใหดี 
ยกตัวอยางเชนระเบียบวาระที่ ๕ การขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดนั้น ทานจะตองพิจารณาตามขอบังคับการประชุม  
ขอที่ ๓๘  ขอ ๔๓ วาเหมาะสมจะเขาระเบียบวาระการประชุมหรือเปลา ไมทราบวาเร่ืองนี้มันเปนญัญติหรือไม ตาม
ขอ ๓๘  ถาเปนญัญติตองมีสมาชิกรับรอง ๒ คน พอไปถึงขอ ๔๓  ประธานสภาดูแลวไมถูกตองทานก็สามารถให
เจาของเรื่องไปปรับปรุงใหถูกตองและนําเขาระเบียบวาระการประชุมอีกครั้งหนึ่ง แตวาเมื่อสักครูไดพิจารณากันไป
ไมทราบวาถูกตองหรือไมที่พิจารณากันไป แตวาเจาของเร่ืองไดถอนญัญติไป ก็ขอฝากวาตอไปใหประธานสภาดูใหดี
วาถูกตองหรือไม ขอบคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ขอบคุณทานอนันต ที่ใหคําชี้แนะนะคะ เชิญ ทานชื่น คะ 
 

นายชื่น  พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานผูบริหารที่เคารพ เรื่องที่ผมจะพูดนี้ก็เปนเรื่องเกาครับ เนื่องจาก
ไฟฟาในซอยชลประทาน ๑๕ มีแสงริบหรี่อยูหลายตน แลวก็อีกหนึ่งตนที่ทายซอยตรงสี่แยกแตกอนมีไฟฟาสวางอยู 
แตมันไมติดอยูเกือบปแลวมีคนมารองเรียนผมหลายครั้ง และผมมาเสนอในที่ประชุม แตยังไมไดรับการแกไขผมขอ
ฝากดวยครับทานนายกดูแลดวยครับ  
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
              เชิญทานนายกคะ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
              เรียนทานประธานสภาเทศบาล คะขอขอบคุณทานสมาชิกคุณพอช่ืน พรหมจารีย  ทางฝายผูบริหารจะ
รับเร่ืองไวและจะใหสํานักการชางเรงดําเนินการใหกับทานนะคะ     
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
              เชิญทานสุภชัยคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๔  วันนี้ถือเปน
โอกาสที่ดีที่ทานนายกไดเขารวมประชุมกับทางคณะ ซึ่งจะทําใหเราตระหนักถึงวาทานยังใหความสําคัญกับสภาแหง
นี้อยูครับ ผมมีเร่ืองที่เปนเรื่องที่จะกราบเรียนกับทานประธาน เรื่องแรกผมจะอานตามระเบียบวาระการประชุม
เที่ยวที่แลวนะครับ ผมไมทราบวาทานนายกไดอานหรือเปลา แตสิ่งเหลาน้ีคือที่ประชาชนไดฝากมานะครับ ทุกครั้งที่
ผมไดแตงชุดนี้ไดออกจากบานเมื่อมีการไดแวะรับประทานอาหารเชาก็จะพบปะกับประชาชน เมื่อกอนพี่นอง
ประชาชนจะเดินมาฝากเร่ืองเดือดรอน เล็กๆนอยๆ น้ําไมไหล ระบายไมทัน ไฟฟาไมติดสิ่งเหลานั้นเปนสิ่งที่ตอง
แกไขแตผมมองวามันเปนสิ่งเล็กๆนอยๆ ที่เราก็ทําอยูแลววันน้ีพี่นองประชาชนเดินเขามาหาผมจนผมตกใจเดินเขา
มาสามสี่คนมาถามวาเกิดอะไรข้ึนนครอุบล กับการบริหารงาน เกิดอะไรข้ึนกับนายกเทศมนตรีที่พวกเขาเลือกเขามา
เปนตัวแทนในการบริหารบานเมือง ส่ิงแรกก็คือเร่ืองของการบริหาร ผมเห็นหลายทาน ณ ที่นี้ ผมเห็นคุณวุฒิ และ
วัยวุฒิพอสมควรนาจะรูจักคําวาธรรมาภิบาล นาจะรูจักจริยธรรม นาจะรูดีเรื่องการปกครองคน นาจะรูดีของการ 

 



๑๓. 
 

บริหารงาน แตสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ณ วันนี้ตองขอบอกวาขวัญกําลังใจของพนักงาน ขวัญกําลังใจของลูกจาง แมกระทั้ง
ขวัญกําลังใจของพี่นองประชาชนทานทําอะไรกันครับ ผมรูวาสิ่งทานทําใชสิ่งที่ทานเรียกวาทานลุแกอํานาจหรือ
เปลาใชส่ิงที่เรียกวาบีบคั้นหรือเปลา วันนี้ทานทํากับพนักงานลูกจางอยางไร ผมวามันหนีไมพนที่ตองมาพูดกัน     
ผมอยากใหทานตระหนักวันที่ทานรับปากกับพี่นองประชาชน วาทานเขามาทานจะบริหารโดยไมลุแกอํานาจ      
โดยคํานึงถึงจริยธรรม โดยคํานึงถึงธรรมาภิบาล ไมรังแกขาราชการ วันน้ีถาเพื่อนๆ ขาราชการหรือพี่นองประชาชน
ที่อยูในเทศบาล เขาอยากจะสอบถามกับทานนายกเหมือนกันวาทานทําอะไร ณ วันน้ี สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่จะยืนยันได
วาความเดือดรอนที่มันเกิดขึ้นกับพี่นองเราหรือเปลาครับ พนักงานเทศบาล บางทานทํางานมาเปน สิบป บางทาน
นานกวานั้นหรือแมกระทั้ง สองสามป ก็ตาม เคาก็มีภาระหนาที่ที่จะตองทํา ผมขอฝากไวแคนี้กอน ทานตนขาวจะมี
อะไรเสริมครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
              เชิญทานตนขาวคะ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว         
ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๔  กอนอื่นดิฉันตองแสดงความเสียใจกับพนักงานที่ประเมินไมผานตลอด
ระยะเวลา ๑ ป ที่ผานมานะคะ ซ่ึงมีจํานวนมากดิฉันอยากทราบหลักการและเหตุที่พิจารณาเขาออก เพราะหลาย
คนที่ทํางานกับเรามานาน ๕ ป ก็มี ๑๐ ป ก็มี ทุกครั้งเปนการตอสัญญา แตครั้งนี้เปนการประเมินไมผาน ก็ไมทราบ
วาเพราะอะไร ซึ่งขัดแยงกับนโยบายที่ทานหาเสียงไวกอนเขามาวา ไมรังแกพนักงาน ไมรังแกขาราชการ แตกี่คนกี่
ครอบครัวที่ตองมาเจอแบบนี้ และเขาจะอยูกันอยางไร ดิฉันอยากจะใหทานชี้แจงเพื่อความโปรงใส เหตุผลและ
หลักการเพื่อประชาชนชาวอุบลทุกคนคะ เพราะดิฉันไดรับเร่ืองรองเรียนมามากมาย ดิฉันพยายามเปดใจมองฝาย
บริหารตลอดระยะเวลา ๑ ป ที่ผานมาแตก็ไดรับเร่ืองเดิมๆ ซ้ําๆ และลาสุด กองสวัสดิการ ดิฉันขอเอยนาม ดิฉัน
อยากให ผอ.กองสวัสดิการ และฝายบริหารมีคําตอบตรงน้ีใหกับดิฉัน เพราะพนักงานกองสวัสดิการ โดนประเมินไม
ผานดิฉันรูสึกเศราใจ และขอเหตุผลตรงนี้ดวยคะ ขอบคุณคะ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
              เชิญฝายบริหารคะ เชิญทานนายกคะ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับหลักการและเหตุผลที่เราใชในการพิจารณา
ในการประเมินของพนักงานและเจาหนาที่ ทุกอยางจะเปนไปตามหลักการระเบียบกระทรวงมหาดไทย และการ
ทํางานโดยทั่วไปเราจะพิจารณาถึงภาระหนาที่ทํางานของพนักงานบุคคลนั้นๆ และพิจารณาถึงเร่ือง ปวย , สาย, ลา 
ขาด และส่ิงที่สําคัญที่ทางคณะผูบริหารนํามาใชพิจารณารวมกับเจาหนาที่ คือคาของคนอยูที่ผลของงาน หลักการ
ทํางานก็คือ ใครทํางานที่มีประสิทธิภาพยอมไดรับสิ่งตอบแทนที่ดีเสมอ และในสวนที่ทานสมาชิกไดถามถึงเรื่องของ
กองสวัสดิการ ดิฉันขอมอบใหทางทานธารนี  ปรีดาสันติ์ เปนผูตอบคะ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เชิญรองนายก คะ 
 

นางธารนี  ปรีดาสันติ์    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ จากที่ทานสมาชิกคุณตนขาว ได
สอบถามเร่ืองของกองสวัสดิการ ดิฉันก็ใครจะชี้แจงวาการประเมินแตละกรมแตละสํานักแตละกองก็จะมีบุคคลที่ได
ผานการประเมินและไมไดผานการประเมิน ในสวนของกองสวัสดิการดิฉันก็ขอเรียนวา ทางฝายบริหารเองก็ได 
 



๑๔. 
 

เยียวยาผูที่ไมผานการประเมิน ในชวงนี้เราก็ทําการจางเหมา เราก็ใหโอกาสวาใครที่ไมไดผานการประเมินก็ตองเรง
และก็ดูแลตัวเอง ในสวนของการทํางาน ในสวนน้ีเราก็ไดเยียวยาไปแลวดิฉันก็กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยัง
สมาชิกทุกทานนะคะ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เชิญทานณัฐวุฒิ คะ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา   ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
เขตเลือกตั้งที่ ๒  ขอสนับสนุนคําพูดของนายกที่บอกวา  คาของคนอยูที่ผลของงาน  ใครทําดีไมดีก็จะไดรับผลนั้น
ตอบแทน ผมก็เชื่ออยางนั้นเชนกันครับ  ทําดีไมดีก็จะไดรับผลแบบนั้นเชนกันนะครับผม ฝากทานประธานผานไปยัง
ฝายบริหารดวยครับผม  
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เชิญทานสุภชัย คะ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน  กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  ขอสนับสนุนทานณัฐวุฒิ ครับ คาของคนอยูที่ผล
ของงาน แตเพ่ือที่จะแสดงความโปรงใสของฝายผูบริหารครับ หลักเกณฑและการประเมินผลทานก็นําเขาสูสภาใหได
พิจารณาและก็นําขอมูลเหลาน้ันไปสูพี่นองประชาชนวา “ทานไมผานการประเมินทานก็สมควรถูกปลดออกจากเปน
พนักงานจาง” ขอใหประธานขออนุญาตขอเอกสารจากฝายผูบริหารเพราะฝายสภาจะไดชวยทานประชาสัมพันธไป
ดวยครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงอีกไหมคะ / เชิญทาน วรรณรัตน  
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล เขตเลือกตั้งที่ ๒  อยากจะสอบถามเร่ืองปายที่กําลังจะติดตั้งอยูบนทางเทาแบบถาวร
ที่กําลังเร่ิมติดตั้งเมื่อเร็วๆนี้ อยากทราบวานี่คือโครงการอะไร และอยากทราบวาบริษัทที่กําลังติดตั้งอยู ณ ตอนนี้ได
ขออนุญาตหรือไมอยางไร ขอบคุณคะ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานฝายบริหาร 
  

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขอมอบใหทานปลัดเทศบาล ทานอาทิตย  คูณผล เปนผูตอบคะ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดเทศบาลคะ 
 

นายอาทิตย  คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ที่ทานสมาชิกกรุณาถามเรื่องปาย         
ที่อยูตรงทางเทา แบบเสาเดียวเปนปายสี่เหลี่ยมนี้ ความเปนมาคือ ทางเทศบาลกับทางบริษัทที่เปนเจาของปายได
ทําขอตกลงกันที่จะใหดําเนินการในเร่ืองเหลาน้ี โดยเรามีการทํา เอ็ม โอ ยู ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนไววา 
 



๑๕. 
 

ทางบริษัทเคาจะจายคาตอบแทนใหกับทางเทศบาล สําหรับจํานวนตัวเลข ผมจําไมไดวา ใหเปนอยางไร เงื่อนไข
อยางไร  แตขอเรียนใหทราบวามีขอตกลงมี เอ็ม โอ ยู เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  ไมไดไปตั้งโดยภาระการ
เปนขอตกลงรวมกัน ซ่ึงตามเมืองใหญๆ เชน เชียงใหม ขอนแกน โคราช เคาก็มีลักษณะนี้แตวา จะมีหลากหลาย
บริษัท ขอยืนยันวาดําเนินการถูกตองตามระเบียบทุกประการครับผม 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เชิญทานสุภชัย คะ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน  กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ ผมก็ไปตามเมืองใหญๆ หลายแหงก็เห็นสิ่งเหลานี้
ขึ้นมาครับ  ก็เห็นทานปลัดพูดถึงหนังสือสัญญา เอ็ม โอ ยู  อยากนําเรียนทานประธานไปยังฝายผูบริหารวาใหนํา 
เอ็ม โอ ยู มา  เผยแพรและนํามาใหสมาชิกในสภาแหงนี้ไดตรวจสอบรวมกันนะครับ เพื่อจะบริหารเมืองอยาง
โปรงใสและก็เปนธรรมครับ ขอบคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 หนังสือสัญญา เอ็ม โอ ยู และชื่อบริษัทสามารถเปดเผยในที่สาธารณะได ใชไหมคะ 
 

นายอาทิตย  คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาขอมูลตรงนี้ในลักษณะของตัว เอ็ม โอ ยู จริงๆ อันสามารถเปดเผยไดตาม    
พ.ร.บ ขอมูลขาวสาร สวนในเรื่องของลายละเอียดของบริษัท เชน หนังสือบริคณหสนธิ อันน้ีเปนขอมูลสวนบุคคลไม
สามารถเปดเผยได ยกเวนมีคําสั่งศาลหรือบุคคลที่มีสวนไดเสียที่จะรองขอมาครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทานปลัดหมายถึงเขาทําสัญญากับเราใชไหมคะ หนังสือสัญญาที่เขาทําสัญญากับเราอันนี้เปดเผยได
และก็มีหนังสือจาก ส.ท.ดวยกันซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณของเทศบาลไดมีหนังสือทวง
ถามเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดซื้อจัดจาง เกี่ยวกับเงินสะสม ซึ่งสงตรงถึงทานนายกมาแลว ๓ ฉบับ เห็นวาจะนํา
รายละเอียดมาให ก็เกือบ ๖๐ วันแลวยังไมไดรับเลยทั้ง ๓ ฉบับยังติดคางอยูใชไหมครับ หนังสือจากทานธานินทร 
สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการคณะตรวจสอบงบประมาณ ซึ่งตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ก็เปนขอมูลที่สามารถ
เปดเผยได ก็ยังไมไดรับเอกสารที่ขอไปเลยนะคะ ผูบริหารมีเร่ืองชี้แจงไหมคะ เชิญทานนายกคะ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
 เรียนทานประธานสภา สวนเรื่องน้ีดิฉันจะเรงติดตามกับฝายนิติกร ซี่งจะตองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งวา
ขั้นตอนการพิจารณาถึงไหนแลวคะ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 หนังสือที่ทานธานินทร  ไดยื่นมาก็จะไดระยะเวลาหนึ่งแลว  สวนหนังสือใหม เรื่อง เอ็ม โอ ยู ฝาย
บริหารจะใชเวลานานแคไหนขอคําตอบดวยคะ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภา ทางฝายคณะบริหารขอใหทานทําเรื่องขอมานะคะ และจะขอมอบใหทาน
ปลัดเทศบาลเปนผูดําเนินการนําเอกสารเหลาน้ีมอบใหคะ  

 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนคะ 
 

  



๑๖. 
 
นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภาสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานดิฉัน นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒  อยากจะสอบถามเรื่องของปาย เรื่องการติดตั้งตําแหนงของปาย คือทาง
บริษัทไดสงรายละเอียดมาบอกหรือเปลาวาเคาจะติดตั้งตําแหนงไหนบาง ถนนเสนไหนบาง เพราะวาดิฉันอยูที่ใกล
กับทุงศรีเมือง เห็นการตั้งปายคิดวานาจะกีดขวางทางประชาชนที่จะมาออกกําลังกายและมาใชประโยชนสถานที่
ของทุงศรีเมือง ซึ่งเราสามารถที่จะโยกออกไปอีกฝงหนึ่งไดหรือเพื่อที่เราจะไดใหประชาชนที่มาใชทุงศรีเมืองของเรา
เกิดประโยชนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ  ขอบคุณคะ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย คะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนประธานสภา  ขออนุญาตตอเนื่อง ทานวรรณรัตน  เรื่องของปายที่มาติดตั้งบนที่สาธารณะ
สิ่งที่สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลแหงน้ีอยากจะทราบอยากจะรู ก็เน่ืองดวยวา เรามีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการ
ของฝายผูบริหาร การทํา เอ็ม โอ ยู มีผลประโยชน เทศบาลไดผลประโยชนอะไรบางแลวฝายเอกชนไดผลประโยชน
อะไรบาง เอ็ม โอ ยู เราเสียเปรียบไหม สิ่งเหลานี้คือหนาที่ของสภาเทศบาลที่จะรักษาผลประโยชนใหกับพี่นอง
ประชาชน  ผมขอสอบถามวา เอ็ม โอ ยู ที่ทําใครเปนคนเซ็นต แลวเซ็นตเมื่อไหร แลวหนังสือเหลานั้น ถาเราจะขอ
ในสภาแหงน้ี ณ ตอนนี้มีอยูหรือไม 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝายบริหารคะ 
 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 

 กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ตรงนี้ก็ไดเรียนใหทานทราบแลวใหทานทําเปนลาย
ลักษณอักษร ทําหนังสือมาเราก็จะสามารถที่จะใหเอกสารเหลานี้ได 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือวาทานสมาชิกจะขอในสภาเลยคะ ไดนะคะ เชิญทานณัฐวุฒิคะ 
 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ถาเอกสารเร่ือง เอ็ม โอ ยู ขอไดเลยในสภา แลวเอกสารของ
ทานธานินทร ที่ขอไป ๓ ครั้งแลวก็จะขอพรอมกันดวยไดไหมครับ อยากจะสอบถามทานประธานสภาผานไปยังฝาย
บริหาร  เพราะมีหนังสือขอไปชัดเจน และขอไป ๓ ครั้งแลว ผมไมเขาใจวาเจาหนาที่ทําไรอยู เอกสารมีอยูแลวแค
ถายเอกสารออกมาใหสภาดู งานทานเยอะมากขนาดนั้นเลยเหรอครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา  และทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตเลือกตั้งที่ ๔   มีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอในลักษณะ หนังสือ เอ็ม โอ ยู ที่ทําครับ คณะกรรมการที่พิจารณา     
อนุญาตใหมีการดําเนินการใหมีการติดตั้งปาย เอ็ม โอ ยู น้ีมีใครบางครับ  ขอบคุณครับ 
 

 



๑๗. 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกคะ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเลขา นิเวศน สุพัฒน    เปนผูตอบคะ 

 

นายนิเวศน  สุพัฒน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับเร่ืองเอกสารที่ทานสมาชิก ไดขอรองมาที่
ทานประธานมายังฝายบริหารน้ัน พวกเราฝายบริหารไดรับทราบแลวครับ แลวก็ขอที่จะไปปรึกษาหารือและดูขอ
ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนิดหนอย เพราะวามี พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารในการที่จะตรวจสอบ และขอเรียนทาน
ประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกวา เมื่อมีการตรวจสอบและก็ปรึกษาหารือกับทางฝายนิติกรแลว ก็จะนําเสนอ
เอกสารตามที่ทานสมาชิกไดขอผานสภาแหงนี้ ทั้งสิ้นตามที่ไดขอมาครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิคะ 
 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เมื่อสักครูนี้ ทุกคนในที่นี้ไดยินหมดในสภา ทานนายกทาน
ปลัดบอกวาใหไดแตวาทานเลขาบอกวาใหไมได  ผมไมเขาใจใครเปนผูนํา  ทานทํางานมาเกือบป ผมก็วาโยนใหทาน
เลขาตอบและทานเลขาบอกวาไมได ตกลงผมไมรูวาจะศึกษากฎหมายอีกนานแคไหน อยากขอคําตอบดวยครับผม 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝายบริหารคะ 
 

นายนิเวศน  สุพัฒน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภา เน่ืองจากมีการพาดพิงถึงคํากลาวถึงกระผมเมื่อสักครูน้ีครับ  ดังที่ทานนายกได
ตอบคําถามในสภาไปแลว ทานปลัดก็ไดตอบคําถามในสภาไปแลว ในสวนตัวผมเองไมแยงกับทานนายกหรือทาน
ปลัดเพียงแตวากระผมใหขอมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ใหเอกสารใดซึ่งเปนเอกสารทางราชการนั้นเรามี พ.ร.บ.ขอมูลขาว
อยู เรื่องน้ีผมไมไดแยงกับทานนายกหรือทานปลัด ผมเรียนใหทราบเมื่อมีการตรวจสอบและก็ปรึกษาหารือกับทาง
ฝายนิติกรแลว ก็จะนําเสนอเอกสารมายังทานประธานสภาและทานสมาชิกที่เคารพทุกทานครับ ขอบคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานเลิศคะ 
 

นายเลิศ  อาชวานันทกลุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารทุกทาน ผมรูสึกเบื่ อ   
ประมาณ ๓ ครั้งแลวที่เราวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องการขอเอกสาร ของทานธานินทร และทานชื่น เรื่องไฟฟาจราจร   
ผมก็อยูในเขต ๑ ผมก็ไมรูวาคณะทํางานจะเก็บจะดองจะพอกเรื่องแบบนี้ไวนานแคไหน ผมอยากจะใหเคลียร
ออกไปบาง เพราะไมอยางนั้นประชุมครั้งหนาก็เรื่องเดิมๆ อีก ประชุมครั้งตอไปก็เรื่องเดิมๆอีกอยากใหคณะ
ผูบริหารทุกทานสามารถเคลียรปญหาที่มันไมใชเร่ืองใหญออกไปกอน เพื่อจะไดเดินหนาทําตามนโยบายที่ทานมี
แผนไว ในโอกาสตอไปขอกําหนดวันดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ 
 

 
 
 



๑๘. 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิคะ 
 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เมื่อสักครูทานเลขาบอกไมแยง ทานนายก ทานปลัดบอก  
วาได ทานเลขาบอกวาขอตรวจสอบกอน ณ องคกรแหงน้ีนายกคือผูบริหารสูงสุด กับทานปลัดก็เปนหัวหนาหนวย
ราชการสูงสุด ในเมื่อบุคคล ๒ ทานน้ีบอกวาได ก็คือไดครับ แตวาทานเลขาบอกวาไมได ผมก็ไมรูจะพูดอะไรตอครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา  และทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๔  ตอเนื่องทานนัฐพล ทานณัฐวุฒิ ก็รูสึกวาจะซ้ําซากเหมือนกันนะครับ เขาบอกวาจะใหก็
ตองให ทานอยาซํ้าซาก ผมไมวาทานนะครับ ผมประชดครับ ในเมื่อทานนายกกับทานปลัดรับปากกับสภาแหงนี้แลว
นะครับก็หวังวาทานจะใชเวลาไมมากเหมือนเอกสารที่ขอไปแลว ๓ ครั้งนะครับ ก็หวังวาพรุงนี้ทานสมาชิกสภาจะ
เขามาตรวจสอบเอกสาร หวังเปนอยางยิ่งวาความโปรงใสของฝายผูบริหารคงมีใหเราตรวจสอบ ก็คือเราเคารพ
หนาที่ซึ่งกันและกัน สภามีหนาที่ตรวจสอบฝายผูบริหารครับ ฝายผูบริหารมีหนาที่ทํางานตามที่ไดรับปากพี่นอง
ประชาชนมา เพ่ือที่จะอาษา กราบขอบพระคุณครับที่ฝายบริหารจะมีน้ําใจและเคารพในหนาที่ของสมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝายบริหารสะดวก ที่สมาชิกจะมารับเอกสารคะ เชิญทานนายกคะ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพผานไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกทานคะ ดิฉันยินดีคะ
และพรุงน้ีทานจะไดรับเอกสารคะ ไมเกิน ส่ีโมงเย็นคะ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 พรุงน้ีเชิญทุกทานสมาชิกทุกทานนะคะ ก็มีเรื่อง จากจังหวัดโดย ทานคันฉัตร ตันเสถียร รองผูวา
ราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผูวาราชการจังหวัด  มีหนังสือถึงทานประธานสภา  เรื่องเกี่ยวกับเทศบัญญัติ ๒ 
ขอ ที่ทางสมาชิกไดทําเขาไปซึ่งทางจังหวัดไดตอบมาวา มีสาระสําคัญคือ 
 ขอ ๑ รางเทศบัญญัติเร่ือง การจําหนายสินคาที่ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖  ขาดสาระสําคัญดังนี้   
  ๑.๑ การอางบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการให
อํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกขอกําหนดนั้นคือมาตรา ๔๓ 
  ๑.๒ การจัดทํารางเทศบัญญัติควรมีรูปแบบที่จัดเปนหมวดหมูตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๓ และมาตรา อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
  ๑.๓ รางเทศบัญญัติดังกลาวไมปรากฏอัตราคาธรรมเนียมทายประกาศ ซึ่งทางสภาไดตรวจสอบ
และใหความเห็นชอบแลวอันเปนสาระสําคัญประกอบรางเทศบัญญัติ ซึ่งทางสภาก็จะนําไปแกไข 
 ขอ ๒ ซึ่งทางจังหวัดมีมาวา รางเทศบัญญัติ เรื่อง การโฆษณาดวยการ ติด ตั้ง ทิ้ง หรือโปรยแผน
ประกาศ หรือใบปลิวในที่หรือในทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งตราโดยอาศัยอํานาจเทศบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตราเปนเทศบัญญัติขอบัญญัติได ประกอบกับเทศบัญญัติดังกลาวก็ไมไดอยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ  



๑๙. 
 
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามบทบัญญัติกฎของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ง
ทางสภาไดพิจารณาแลววาหนังสืออางถึงดังกลาวสภาเทศบาลเห็นวารางเทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตราที่ ๕๐ ประกอบมาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ (๑) บัญญัติใหเทศบาล     
นครอุบล มีหนาที่ตองรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูล ดังน้ันการตราเทศบัญญัติ เร่ือง การโฆษณาดวยการติด ตั้ง ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่
หรือในทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีหลักการและเหตุผล เพ่ือใหการควบคุมในเร่ืองการโฆษณา โดยวิธีติด ตั้ง ทิ้ง 
หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลใหเปนไปดวยความเรียบรอยยอมอยูใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลนครอุบลอยูแลว  แมพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จะไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจเทศบาลนครอุบล ตราเทศบัญญัติไดก็ตาม แตเมื่อ   
มาตราที่ ๑๐ ประกอบ มาตราที่ ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหการโฆษณา ดวยวิธี ติด ตั้ง ทิ้ง หรือโปรย
แผนประกาศ หรือใบปลิวในที่หรือในทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะกระทําไดก็ตอเมื่อได รับอนุญาตจาก
นายกเทศมนตรี ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ิน กฎกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๑ ใหผูประสงคจะขออนุญาต
กระทําการโฆษณา ดวยวิธีการ ติด ตั้ง ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่ทางสาธารณะ ยื่นคํารองตอ
นายกเทศมนตรี ซึ่งเปนเจาพนักงานทองถ่ิน และขอ ๒ ใหนายกเทศมนตรีซึ่งเปนเจาพนักงานทองถิ่น อนุญาตใหผู
ขอไดในกรณี ประกอบรางเทศบัญญัติ เร่ือง การโฆษณา ดวยวิธีการ ติด ตั้ง ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิว
ในที่ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ไดบัญญัติภายใตขอบเขตกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ทุกประการแลว ดังนั้นสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เห็นวารางเทศบัญญัติดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี แลว          
จึงไมเห็นดวยกับความเห็นของทางจังหวัด ซึ่งเมื่อความคิดเห็นที่ขัดแยงน้ีเปนปญหาขอกฎหมายอันเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ ทางสภาจึงหารือไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป เพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการ   
ชี้ขาดในเรื่องน้ี จึงเรียนใหทางสภาทราบไว เพราะขอบัญญัติ ๒ ขอนี้ จะเก่ียวเน่ืองในเรื่องที่ทานสมาชิกมีปญหาใน
เร่ืองการติดตั้งปายโฆษณา จึงนําเรียนใหทานสมาชิกทราบดวยคะ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย/ เชิญทานตนขาวคะ 
 

นางสาวตนขาว     ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลทุกทานนะคะ ดิฉันอยากจะขอเพิ่มเติม
เร่ืองการคัดจางพนักงาน ดิฉันเปนเพียงสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่รับเรื่องรองทุกขของพนักงานและ
ประชาชนเขาสูสภาหลักเกณฑที่ทานพิจารณาก็อยูที่ทานจะพิจารณาวาเหมาะสมเพียงใด พวกเราคงไมมีสิทธิไปกาว
กายตรงนั้นเพียงแคนําเรื่องราวเขาสูสภาเฉยๆ  สิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกก็คือทานคงรูดีวาทานใชหลักเกณฑใด
พิจารณาโปรงใสเพียงใดคงรูแกใจดีนะคะ การคิดดีทําดีพูดดีนั่นหละคะที่จะนํามาสูคาของคนอยูที่ผลของงาน 
ขอบคุณคะ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝายบริหารคะ / สมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญ ทานรฐาคะ 
 

นางรฐา    มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ เรียนทานประธานผานไปยังฝายบริหารเกี่ยวกับเรื่อง ขอทวงถาม
เอกสารโครงการรถรางคะ ยังไมไดเลยคะ เนื่องจากเปนโครงการที่ประชาชนสนใจมากก็ฝากถาม ขอบคุณมากคะ 
 

  
 
 
 



๒๐. 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝายบริหารคะ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนประธานสภาผานไปยังสมาชิกนะคะ สําหรับเอกสารที่ทานไดขอนั้น คือในขณะนี้อยูในระหวาง
ที่เราดําเนินการศึกษา เรื่องระบบรถรางตาง ๆ เรื่องการบริหารสาธารณะ ซึ่งเปนโครงการที่สําคัญและมีความ
ละเอียดเปนอยางมาก ซึ่งทางคณะผูบริหารรวบรวมและเรียบเรียงอยูนะคะ 

 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญทานเลิศคะ 
 

นายเลิศ  อาชวานันทกลุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารทุกทาน กราบเรียน ทาน
นายก เรื่อง รถรางก็เปนเร่ืองหนึ่ง ที่ผมเรียนมาทางดานนี้ครับ หมายความผมไมไดเรียนมาทางดานรถรางครับ     
แตทางดานวิศวกรรม ผมเคยใหความเห็นไปแลวครั้งหนึ่งนะครับวามันเปนเรื่องที่สําคัญ ผมก็อยากเห็นเหมือนกันวา
เมืองอุบลจะมีการพัฒนาไปในแนวทางที่จะมีการคมนาคมที่สะดวก เพราะตอนนี้ปญหาการจราจรเริ่มวิกฤต ก็เลย
จะขอกรอบเวลาชัดเจน เนื่องจากวาปกติการทําแผนตางๆ ของคณะผูบริหารคงจะมีกรอบเวลาที่ชัดเจนอยูแลววาจะ
ทําการศึกษาเปนระยะเวลาเทาไหร ตัดสินใจเมื่อไหร และจะมีการทําประชามติหรือไมอยางไร แตวาเราบอกวาทํา
ทุกเรื่อง และบอกวาศึกษาไปเร่ือยผมวาโครงการจะไมเดินหนา ตลอดจนเร่ืองที่ทานธานินทร ขอขอมูลผมก็อยากจะ
ขอใหระบุวันวาจะใหเมื่อไหร เร่ืองของเขต ๑ ที่ขอเรื่องไฟฟาก็ขอใหกําหนดวันสักที ผมวาคงไมเหนือบากวาแรง 
เพราะทุกเรื่องที่ทานพยายามจะพัฒนาบานเราผมขอกําหนดเสนมาใหมันชัดเจนนะครับ  ขอบคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   เชิญทานสุภชัยคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา  และทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๔ ผมขอตอเนื่องกอนที่จะจบ กราบเรียนทานประธานผานไปยังฝายบริหารอีกครั้งวา     
ทานตองใชเวลาในการพิจารณาอีกนานเทาไหร งบประมาณป ๕๗ ถึงจะเขาสภาแหงน้ีครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝายบริหารคะ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนประธานสภาผานไปยังสมาชิกนะคะ สําหรับเรื่องการพิจารณาดําเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณป ๕๗ ทางคณะผูบริหารก็จะเรงดําเนินการใหเร็วที่สุดเพ่ือที่จะใหทันกับปงบประมาณ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   เชิญทานสุภชัยคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา สิ่งที่ผมนําเรียนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณป ๕๗ ที่จะทําเปนเทศ
บัญญัติไดครับ ทานจะไดไมมีปญหาในเรื่องของการจายขาดเงินสะสมในโครงการอื่นๆ อีกที่จะตามมาอีกนะครับถา
ทานทํางบประมาณเขามาในเทศบาลทานก็สามารถ จายงบประมาณในสวนนี้ไปไดเลยนะครับ ถึงจะไดไมตองมาขอ
สภาเพ่ือจะจายขาดเงินสะสม และเงินสะสมก็ไมทราบวาไดมาเทาไหรใชไปเทาไหรเหลือเทาไหร ซึ่งเรื่องนี้ตอง
โปรงใสซึ่งกันและกันดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 



๒๑. 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกคะ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกทาน ดิฉันใครอยากจะขอเรียนใหทราบวา 
ขณะที่นายกยื่นญัตติขอจายขาดเงินสะสมเก่ียวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนตางๆ ซึ่งตอนเรายื่นญัตติเกี่ยวกับ
เอกสารเกี่ยวกับจายขาดเงินสะสมเงินที่มีอยู คาใชจายตางๆ ไดยื่นเขาไปแลวแตวาในเลมนี้ที่ไมมี ไมทราบวาเพราะ
สาเหตุใด เห็นวาทานนายกใหแจกในที่ประชุมสภาไปแลวไมทราบวาไดรับกันทุกคนหรือยังคะ ซึ่งตรงน้ีดิฉันอยากจะ
เรียนปรึกษาวา สําหรับการจายขาดเงินสะสมสําหรับคาอาหารกลางวันของนักเรียน คือเปนเรื่องเรงดวน แตวามี
สมาชิกเสนอวาใหเล่ือนญัตติไปในครั้งหนา ก็อยากจะปรึกษาทางสภาวาใหกําหนดวันไดหรือไมวาจะสามารถเอา
ญัตตินี้เขามาพิจารณาไดวันไหน เพราะตอนน้ีทางโรงเรียนก็รอคําตอบจากทางสภาอยู ขอบคุณคะ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   เชิญทานสุภชัยคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ อยางที่ทานวาครับมันเปนเร่ืองเรงดวน ดังน้ัน ผมก็อยากจะเห็น
รางเทศบัญญัติเขาสภาแบบเรงดวนเหมือนกันครับ พวกเราจะไดชวยกันแกปญหาครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ที่ฝายบริหารนํารายละเอียดประกอบการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมมันเปนเงินจํานวนมากซึ่งมา
แจกในสภาโดยที่เราไมมีเวลาพิจารณา ที่สงเอกสารใหเรามีเพียงหลักการและเหตุผล ซึ่งเหตุผลที่ทานนายกใหมาคือ
เน่ืองจาก งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังไมประกาศใช คือยังไมถึงขั้นตอนประกาศใช แตยังไมได
เสนอใหสภาเลย ใหสภาพิจารณาเงินสะสมโดยไมมีรายละเอียดการเงินใหเลย สภาจึงตองใชความละเอียดรอบครอบ
มากกวานี้ จึงตองขอใหสภาพิจารณาดวย ถาจะมาเรงใหสภานัดประชุมใหคําตอบในวันนี้คงไมได เราจะตองไป
ปรึกษากัน เพราะเหตุผลของทานนายกใหเหตุผลวาเทศบัญญัติยังไมประกาศใช แตเทศบัญญัตินั้นยังไมเสนอเขา
สภาเลยคะ  ก็ชี้แจงใหฝายทราบดวยคะ ขอบคุณคะ/ เชิญทานชื่นคะ 
 

นายชื่น  พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมนายชื่น   พรหมจารีย   สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑  ตามที่ฝายบริหารไดยื่นหนังสือเร่ือง จายขาดเงินสะสมมาพวกเราไมไดดู
รายละเอียดจะไปกําหนดวันเร็วๆนี้ไมไดครับ ก็ขอศึกษากอนเพราะวาจํานวนนี้ไมใชเงินจํานวนนอย นี่คือเรื่องหนึ่ง
ถาจะกําหนดก็ขอใหเปนทานนายกเปนผูกําหนด  เรื่องที่สอง ผมอยากจะใหทานสมาชิกทั้งหมดมีน้ํายาบาง คือบาง
สิ่งบางอยางงบประมาณจะมาหรือไมมาไมไดศึกษา ชาวบานรองเรียนมากับพวกผมใหมาเสนอในที่ประชุม            
ในที่ประชุมก็ไมดําเนินการแกไขให แสดงวาพวกผมไมมีน้ํายา พวกผมก็อยากจะมีน้ํายาบาง คือรับเรื่องมาจาก
ชาวบานมาเสนอที่สภา  ก็เหมือนกับบุหรี่ดับ ก็อยากจะใหสนองตอบประชาชนบาง เมื่อชาวบานเสนอมาก็ขอให
ดําเนินการใหเร็วๆ ดวย ขอบคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญฝายบริหาร 
 
 
 
 



๒๒. 
 
นางธารนี   ปรีดาสันติ์  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันก็อยากจะใครขอชี้แจง 
เร่ือง เงินขอจายขาดเงินสะสม ซึ่งปกติแลวงบประมาณตรงนี้เปนเงินอุดหนุนที่เราไดมา เพียงแตวางบประมาณ      
ป ๕๗  งบประมาณยังไมยื่นผานสภา เพราะฉะน้ันการจายขาดเงินสะสมนี้ก็เพื่อชวยใหเด็กนักเรียนไดรับเงินตรงนี้
และโรงเรียนสามารถบริหารเงินตรงน้ีได คือดิฉันอยากจะเรียนวาเงินอุดหนุนนี้เขาใหเรามาอยูแลว เพียงแตวาเปน
อํานาจของทางสภาที่จะอนุมัติจายขาดเงินสะสมนี้หรือไม ในสวนที่ดิฉันหารือไมใชกําหนดวาจะเรงสภาวาตองให
เรงดวนเพียงแตวาอยากจะหารือทุกทานวาขอมูลตรงน้ี ทางฝายบริหารก็ใหไปแลวก็คิดวาการเลื่อนพิจารณาในเรื่อง
เดียวญัตติเดียวก็ไมนาจะใชเวลามากมายเพราะทุกทานก็ชํานาญและเปนสมาชิกสภามาก็นานคงจะมองภาพออกก็
อยากขอปรึกษาทางสภาวาถากําหนดวันไดเปนส่ิงที่เปนประโยชนขอบคุณมากคะ 

 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   เชิญทานสุภชัยคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ สิ่งที่ทานพูดมาพวกเราเขาใจครับแตเงินมันมีอยูแลวไมใชเงินไมมีที่
ตองมายืม ณ วันน้ีสภาตองการที่จะแกไขปญหาใหกับฝายผูบริหารโดยการนําเทศบัญญัติงบประมาณเขามาสูสภา
แหงน้ีเพ่ือการอนุมัติงบประมาณไปใชตามโครงการ ทานทําเขามาเถอะครับงบประมาณ และรับรองวาสภาแหงนี้จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของพี่นองประชาชน ทานพึ่งเอาเอกสารมาสงแนนอนเราจะตองใชเวลาในการพิจารณา       
แตผลประโยชนของพี่นองประชาชนครับ สลึงเดียว ยี่สิบหาสตางค เราจะตองพิจารณาอยางรอบคอบครับ
ผลประโยชนของพ่ีนองประชาชนเราคือฝายรักษา เราคือฝายตรวจสอบ ผมยังยืนยันวาฝายบริหารควรเคารพหนาที่
และบทบาทของสภาเทศบาลนครแหงนี้ ที่มีบทบาทและหนาที่ในการตรวจสอบงบประมาณของสภา งบประมาณที่
มีอยูแลวใหนําเขาสูสภารางเทศบัญญัติออกมานํางบประมาณออกไปใช เราไมไดพูดถึงโครงการนี้โครงการเดียวมีอีก
หลายโครงการที่จําเปนจะตองใชงบประมาณในการขับเคลื่อนการบริหารงาน เพราะฉะนั้นเทศบัญญัติการใชจาย
งบประมาณป ๕๗ ทานตองรีบนําเขาเราจะไดอนุมัติงบประมาณตัวนั้นไปชวยแกไขใหพอแมพี่นองประชาชนครับ
และการใชงบประมาณทุกบาททุกสตางคจะตองโปรงใสครับ ทานอยามองวาโครงการนี้เปนโครงการเดียวเปน
โครงการเรงดวน แตทานตองมองในภาพกวางวาหนาที่ในการตรวจสอบ และหนาที่ในการบริหารตองสอดคลองกัน
และตองมีการเอื้ออํานวยกันใหมีการตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่ของตัวเองได ผมยังยืนยันวาใหฝายผูบริหาร        
นําเทศบัญญัติงบประมาณเขาสูสภาเพ่ือเราจะไดชวยกันพิจารณา กราบขอบพระคุณครับ 
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 ฝายบริหารมีคําชี้แจงหรือไมคะ /สมาชิกทานใดมีคําถามหรือไมคะ / เมื่อไมมีแลวขอปดประชุมคะ 
ขอบคุณคะ 

 
 
 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น. 
…………………………………… 

 
 
 
 
 



๒๓. 
 

  
      (ลงชื่อ)..............................ผูจดรายงานการประชุม       (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นายชัยยันต   จันลองคํา)                                    (นางเดือนลอย   คําแดงสด) 
           หวัหนางานเลขานุการสภา                                    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

                         
       (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นายอาทิตย   คูณผล)                                     (นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล)       
        ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                          เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 
                     คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่  ............................................. 
  
 
 
 (ลงชื่อ)………………………………….  ประธานกรรมการ   (ลงช่ือ)........................................กรรมการ 
             (นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา)                            (นายณภัทร    ลิ้มสุวรรณ) 
           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 (ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ             (ลงชื่อ)...................................กรรมการ 
                 (นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ)                               (นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว) 
             รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการสภา 
                                         (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 
                                  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    
สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                                                    
 

   (นายธนพล   โชควิวัฒนวนิช) 
                                        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          
 


