
การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ 
วันพุธที่  ๓๐  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
........................ 

ผูมาประชุม 
 ๑. นายปรเมศร        ศริพันธุ ประสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๒   
         ๒. นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๓        
 ๓. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
 ๔. นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๕. นายเลิศชาย เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๖. นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๗. นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๘. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒         
 ๙. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๐. นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓  
 ๑๑. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๓ 
 ๑๒. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๓. นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔  
        ๑๔. นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔        
   ๑๕. นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
  
ผูไมมาประชุม 

๑. นางรฐา  มณีภาค        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
๒. นางสาวนงนุช จิรันตกาล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
๓. นายเลิศ              อาชวานันทกุล         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
๔. นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
๕. นางเฉลียว คํานิยม  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
๖. นายธนพล    โชควิวัฒนวนิช       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 
๗. นายปยะ ลายวิเศกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
๘. นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔  
๙. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔    

 
 

 
 
 
 
 
 



๒. 
 
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 ๑. นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ๒.     นายวิทวัส                พันธนิกุล         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี              
  ๓.     นางธารนี                ปรีดาสันติ์        รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๔.  นายนิเวศน      สุพัฒน            เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
          ๕.     นายชาติชาย      ลี้จงเพิ่มพูน       เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๖.  นายชัยยงค       โคตะสิน         เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๗.  นายชูศักดิ์       สุทธิรารักษ      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี     
           ๘. นายอาทิตย       คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
           ๙. นายอธิปไตย       โยธามาตย  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         ๑๐. นายถาวร  เดชปองหา  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        ๑๑.  นางเดือนลอย       คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
         ๑๒.   นายวิสุทธิ์       เสนาภักดิ์              รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
         ๑๓.     นายกรศิริ                  มิ่งชัย              ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 
         ๑๔.     นายโกสิน       พูลวัน                  ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว 
         ๑๕. ด.ต.เผด็จชัย       บุญศักดิ์                ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ 
         ๑๖. นายประสพ                ปรุโปรง                ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ 
         ๑๗.    วาที่ ร.ท.คมกริช        ศรีสวัสดิ์               ผอ.สถานศึกษารร.เทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 
         ๑๘.    นางพิมพนภัส       ภัทรกอพงศสุข   รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
         ๑๙ นางสุจิตรา  นามพิทักษ     รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
         ๒๐.    นางสาวธัญญพัทธ       ศรีบุญสถติพงษ        หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
         ๒๑.    นายชัยยันต       จันลองคํา              หวัหนางานเลขานุการสภา 
         ๒๒.    นางสาวดวงใจ       สุพจนนิติภักดี         หัวหนางานธุรการสภา 
         ๒๓.  นางอรอินทร       ไชยแสง          หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
         ๒๔.    นายอนุชิต       อัปกาญจน           เจาพนักงานธุรการ ๒ 
         ๒๕.  นางสาวทิพยวรรณ       คําโสม           พนักงานจางทั่วไป 
 
       …………………………………………………. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓. 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒    ญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย  
   จํานวนเงิน ๓,๐๙๒,๓๐๐ บาท (สามลานเกาหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) 
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)   
ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจางศึกษาความเหมาะสมการกอสราง 
   ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) 
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ     ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุง 
   ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช  
   จํานวนเงิน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสามลานบาทถวน) 
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ     ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ 
   รถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวนเงิน ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสามลานเกาแสน 
   บาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตติ     ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือซ้ือรถดับเพลิงชนิดหอนํ้าและสายสง           
      น้ําดับเพลิง จํานวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามลานแปดแสนสองหมื่นหาพัน 
  บาทถวน)  (ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๗    ญัตติ     ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดบริเวณ 
 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขต 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ 
 (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๘ เร่ือง ขอรับความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อวัด 
  (สํานักการศึกษา เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๙ เร่ือง อื่นๆ 
 
 
 

………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. 
                                    

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 
นายพิพฒัน  นิลรัตนศริิกลุ  เลขานุการสภาเทศบาล 
 เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 
  
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะฝายบริหาร ทานปลัด รองปลัด        
และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗     
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อสมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง     ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลา จํานวน ๙ ทาน คือ ๑.นายนภัทร ลิ้มสุวรรณ  ๒.นางรฐา  มณีภาค            
๓.นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม  ๔.นางสาวนงนุช  จิรันตกาล  ๕.นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา                
๖.นายธนพล  โชควิวัตนวนิช  ๗.นายปยะ  ลายวิเศษกุล  ๘.นายเลิศ  อาชวานันทกุล  ๙.นางเฉลียว  คํานิยม            
มีใบลาถูกตองครับผม  รวมสมาชิกที่มาประชุมในวันนี้ จํานวน ๑๕ ทาน วันน้ีมีผูขออนุญาตเขาฟงและบันทึกถายทอด
การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๒ คณะคือ โสภณเคเบิ้ล กับ หนังสือพิมพชยางกูร มีใบอนุญาต
ถูกตองครับผม  สื่อมวลชนทานใดยังไมมีใบอนุญาตเชิญดานนอกครับ /เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานครับ ผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่๔   
ขออนุญาตเรียนวา ทานสื่อมวลชนที่มารวมทําขาวในวันนี้ครับ ขออนุญาตใหลงชื่อเพื่อการบันทึกทุกทานครับ         
และอนุญาตใหดําเนินการไดครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ครับมีใบอนุญาตเพ่ิมเติม  ๔ ใบครับมี ชอง ๓ , หนังสือพิมพไทยรัฐ  , ส.ท.ท.อุบล , และหนังสือพิมพรักอุบล 
ครับผม  
 

ระเบียบวาระที่ ๒    ญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย  
   จํานวนเงิน ๓,๐๙๒,๓๐๐ บาท (สามลานเกาหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) 
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๕. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย  
จํานวนเงิน ๓,๐๙๒,๓๐๐ บาท สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี เชิญผูเสนอญัตติครับผม 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ระบบบําบัดน้ําเสีย สิ่งที่สงมาดวย  1. ประมาณราคาคาซอมแซมและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย  จํานวน 1 ชุด 
2.รายละเอียดเงินสะสมที่สามารถใชได   จํานวน 1  ชุด 

เทศบาลนครอุบลราชธานี มีระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งกอสรางมาตั้งแต 2541 โดยมีพื้นที่รองรับการบําบัดน้ําเสีย 
ดานทิศตะวันออกของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  แตในปจจุบันการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาว           
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักร เกิดการชํารุดเสียหายใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ ทําใหการบําบัดน้ําเสียจาก
บานเรือนประชาชน  อาคารพาณิชย  การเกษตรกรรม โรงแรม  สถานประกอบกิจการขนาดยอมทําไดไมเต็มที่และทํา
ใหการบําบัดน้ําเสียไดนอยลงและที่ไดก็ไมเต็มประสิทธิภาพทําใหแมน้ําเกิดสกปรกและไมถูกตองตามสุขาภิบาล        ใน
อนาคตจะเกิดปญหาแมน้ําเนาเสียอาจทําลายระบบนิเวศและทําลายสิ่งแวดลอมได ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการคุณภาพน้ํา
ของเทศบาลนครอุบลราชธานีมีประสิทธิภาพ   จึงขออนุมัติจัดหางบประมาณมาดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอุปกรณ
และเครื่องจักรใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 
     หลักการ 
  
 เพ่ือใหระบบการจัดการคุณภาพน้ําของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสูด   
สํานักการชาง  ไดสํารวจวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องจักร ที่ชํารุดเสียหายใชการไมได และจําเปนตองดําเนินการปรับปรุง
ซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี       

1.สถานีสูบน้ําเสียที่   1  
1.1 ซอมตรวจเช็คและปรับปรุงเครื่องสูบน้ําจํานวน  5  เครื่อง    
1.2 เปลี่ยนProtection Pump พรอมอุปกรณปองกันระบบไฟฟา ตูควบคุมเครื่องสูบน้ําเสีย     
      จํานวน  1  ตู   
1.3 งานอื่น ๆที่เก่ียวของ 
 

 2. สถานสีูบน้าํเสียที่  2  
  2.1 ซอมตรวจเช็คและปรับปรุงเครื่องสูบน้ํา  3  เครื่อง 
  2.2 ซอมแซมตรวจเช็คตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา  จํานวน  1  งาน 
  2.3 งานอื่น ๆที่เก่ียวของ 
 
 
 3. บอสูบน้าํเสีย 
  3.1 ซอมแซมเครื่องเติมอากาศ Jet   Aerator   20HP  พรอมทุน  จํานวน 3 ชุด 
  3.2 ซอมแซมปรับปรุงตูควบคุมเครื่องเติมอากาศ   จํานวน 1  ชุด 
  3.3 งานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ           



๖. 
 

  รวมประมาณราคาคาปรับปรุงและซอมแซมทั้งระบบ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น3,092,300.-บาท (สามลานเกา
หมื่นสองพันสามรอยบาทถวน)   (ตามรายละเอียดประมาณราคาที่แนบมาพรอมน้ี) 
      
     เหตุผล 
 
 เน่ืองจากปญหาการจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนปญหาที่จําเปนเรงดวนและเทศบาล
นครอุบลราชธานีรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานีไดหารือรวมกันดําเนินการ
แกไขปญหามาโดยตลอด สวนหน่ึงเปนมาจากระบบบําบัดที่ใชงานมานานไมสามารถบําบัดน้ําที่เสียไดอยางเต็มที่ที่ควร
เปนหากปลอยไวจะสงผลกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชาชนและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ   

ฉะน้ัน เพื่อใหระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดําเนินการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเปนไป
อยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัด
น้ําเสีย  เปนจํานวนเงิน 3,092,300.-บาท (สามลานเกาหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) ตอสภาเทศบาล            นคร
อุบลราชธานีพิจารณาอนุมัติตอไปซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี  มี เงินสะสมเพียงพอที่จะดําเนินการได       
(ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้)  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติ  

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 สมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ/ เชิญทานอนันต ครับผม 
 
นายอนันต  ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ คือวาผมไมเขาใจในเร่ืองของตัวเลขเงินสะสมคงเหลือ เพราะวาแตละครั้งทานใหยอดมาไมตรงกันคือ
เปลี่ยนไปบางตั้งแตสมัยประชุมครั้งที่แลว เรื่องรายหัวนักเรียน ยอดเงินเหลืออยู  ๙ลานกวา พอมาตอนนี้เงินเหลืออยู  
๔๓ ลานกวา ยอดเงินแตกตางกันผมไมทราบวาทําไมยอดตัวเลขจึงแตกตางกัน เรื่องที่ ๒ คือเรื่องของการปรับปรุง
ซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย กระผมคิดวามันไมใชเรื่องเรงดวน เพราะงบประมาณป ๒๕๕๗ ก็ยังไมเขานาจะไปใช
งบประมาณประจําปได อยากจะทราบวาทําไมทานไมนําไปใชในงบประมาณประจําป๒๕๕๗ เพราะอะไร ขอบคุณ
ครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานฝายบริหารช้ีแจงครับ / เชิญทานนายกครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 กราบขอบพระคุณทานสมาชิกที่ไดซักถามนะคะ สําหรับเรื่องตัวเลขของเงิน จายขาดเงินสะสม ขอมอบให
รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลังเปนผูตอบคะ 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ          ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการคลังครับ 
 
 
 



๗. 
 

นางพิมพนภัส    ภัทรกอพงศสุข       รก.ผูอาํนวยการสํานกัการคลัง 
 กราบ เรี ยนทานประธ านสภา  สมาชิกสภ าเทศบาลทุ กท าน ดิ ฉั นพิมพนภัส   ภัท รกอพงศ สุ ข              
รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง  ขอแจงรายงานของยอดเงินสะสมที่ทานบอกวาเรารายงานคาดเคลื่อนตาม
ระเบียบ สามเดือนแรกเราตองหักเงินเดือน เงินสํารองจายอยางอื่นที่เกิดเหตุนี้ไว ก็เลยทําใหยอดเงินนอยลง แตเมื่อ
หลังสามเดือนถัดมา เราจะกันเงินถึงเดือนที่ ๔ พอเดือนที่ ๕ เดือนที่ ๖ เราไมไดกันไวเพราะระเบียบไมใหกันไว ก็เลย
ทําใหยอดเงินสะสมเพ่ิมขึ้นคะ  
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ          ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล ครับ 
 
นายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
เขตเลือกตั้ง ๒ ตามที่ทานอนันต  ตันติศิรินทร ไดสอบถามไปยังฝายบริหาร เหตุอะไรที่ทําไมทานไมนํางบประมาณ   
สวนนี้ไปในงบประมาณป ๕๗ ซึ่งก็ลวงเลยเวลามาประมาณ เกาเดือนแลว ปกติแลวงบประมาณจะตองเอาเขา
ประมาณเดือนสิงหาคม และประกาศใชประมาณเดือนธันวาคม นี่ก็เหลือเวลาอีกไมนานก็จะสิ้นปงบประมาณแลว โดย
ปกติการจายขาดเงินสะสมจะเปนการใชงบประมาณประจําปไปกอนผานงบสวนน้ันไปกอนไมเพียงพอเทาไหร ทานถึง
จะนํามาขอเงินจายขาดเงินฉุกเฉินไดนะครับ ผมยกตัวอยางงายๆ นะครับ เหมือนทานมีเงินในกระเปาอยูแลว แตทาน
ไมใชทานไปเบิกเงินจากธนาคารที่ทานเก็บไวเอามาใช ทานวาสมควรหรือไมครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่
๔วันนี้เรามาประชุมกันเร่ืองที่ทานทําญัตติ เขามาขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เหมือนกับเรื่องเดิมๆเรื่องเกาๆที่เราเคย
ประชุมแลววา ณ วันน้ีฝายผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งนําโดยทานนายก ทานทํางานวันละกี่ชั่วโมงครับ 
อาทิตยละก่ีวัน เดือนละก่ีวันครับ แตเทาที่ทราบมาเปนเวลา ๙ เดือนแลวที่ผานมา ซึ่งทานยังไมทํารางเทศบัญญัติ
งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ เขาสูสภาแหงนี้ เพื่อการพิจารณา ณ วันนี้ครับตองฟองไปยังพี่นองประชาชนวาฝาย
ผูบริหารนครอุบลราชธานี ไดมาของบที่ใชในโอกาสฉุกเฉิน โอกาสจําเปนมากกวาไปใชกอน เหมือนวามีเงินอยูแลวแต
ไปยืมเงินเก็บมาใชกอน เงินปจจุบันเอาไวทําอะไรครับ สภาแหงนี้ไดรับมติจากประชาชนวาใหมาตรวจสอบการใช
งบประมาณของทาน ถาเปรียบก็เหมือนธนาคาร ก็เหมือนบอรดใหญวาทานจะอนุมัติงบประมาณไปใชอยางไร        
ทานจะสมควรไดงบประมาณกอนนี้ไปใชหรือไม วันนี้เราไมพูดถึงเนื้องานวาทานทําโครงการเขามา มีความจําเปน
แนนอน เพียงแต วาวิ ธีการที่ทานนําเขาสูสภาแหงนี้ ไมเกิดประโยชนมีแตเสียประโยชน และสมควรอยางยิ่ ง             
รางเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๗  อยูไหนครับ เพราะสามารถทําประโยชนใหกับพี่นองประชาชนไดครับ                  
กราบขอบพระคุณครับ 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญผูบริหารครับ 



๘. 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพผานไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลคะ จากที่ทานไดซักถามมาความจําเปน    
ทุกอยางมีความจําเปนเรงดวน ในเร่ืองของตัวรางเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๗ เราอยูในกระบวนการในเรื่องการ
ปรับแบบแปลนและออกแบบ ซึ่งหลายส่ิงหลายอยางที่ยังคงตองแกไขอยูเพ่ือเปนประโยชนสูงสุดของพี่นองประชาชน     
สวนเรื่องการขอจายขาดเงินสะสม การซอมแซมบอบําบัดน้ําเสีย เรียกส้ันๆวาระบบบําบัดน้ําเสียทางเฟส ๑ ซึ่งอยูทาง
ทิศตะวันออกของเทศบาลนครอุบลราชธานี ระบบบําบัดน้ําเสียตัวนี้ไดกอสรางซึ่งเปนงบประมาณจากกรมโยธาธิการ 
ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๑ จนมาถึงปจจุบันน้ีก็คอนขางทรุดโทรมเสียหาย สวนรายละเอียดตางๆ ดิฉันขอมอบให รักษาการ
ผูอํานวยการสํานักการชาง ทานวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ  
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานวิสุทธิ์ ครับ 
 
นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์        รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
 เรียนประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ตามที่กลาวมาแลววาบอบําบัดน้ําเสียไดกอสรางโดย          
กรมโยธาธิการ ป พ.ศ.๒๕๔๑ นั้น เราใชการมาก็ระยะเวลาหนึ่งไดมีการซอมแซมมาเปนระยะแตเมื่อปที่แลวมีปญหา  
น้ําทวมหนักทําใหเครื่องใชงานไมได ที่บอบําบัดมีทั้งหมด ๕ เครื่อง ตอนนี้ใชไดเพียงเครื่องเดียวเครื่องที่ใชงานไดก็ไม
คอยดีจากการตรวจสอบสภาพกับผูตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําใหเราผลปรากฎวา
คุณภาพน้ําของเราไมผานมาตรฐานทั้งหมด เน่ืองจากเครื่องสูบน้ําใชการไมได แตถาเราทิ้งเวลานานไป ทอตางๆที่กรม
โยธาธิการสรางไวใหเรามันเปนระบบแบบไหลลงมาเองไมมีตัวกักกั้น ทําใหบอสูบเกิดการอุดตันก็จะทําใหการ
บํารุงรักษายากขึ้นและคาใชจายก็จะมากขึ้นมากกวาที่เราประมาณการไว แตในสวนที่เราประมาณการไวตอนนี้อยูใน
สวนที่ตะกอนยังไมมา  อุดตัน ขณะน้ีตะกอนกําลังเร่ิมเขามาอยูในบอบําบัดแลวถามีการซอมแซมทัน เหตุการณนี้ก็จะ
ทําใหบอบําบัดน้ําเสีย เฟส ๑ ทั้งหมด ที่กรมโยธาธิการทําใหเราใชงานไดทันเวลาครับ ขอช้ีแจงแคนี้ครับ 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับผม 
 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตที่๔ ครับ
ผมเห็นดวยกับทานรักษาการครับ ก็ไมรูวาทานจะรักษาการไปอีกนานเทาไหร ผมอยากทราบวาสํานักการชางมีคนมี
ความสามารถมาแทนรักษาการไหมครับ แตสิ่งที่ทานพูดผมเห็นดวยวามันเปนเรื่องเรงดวนนับจากวันที่งบประมาณ
ตองเขาสภาเปนเวลานานเกาเดือนแลวครับเหลืออีกไมกี่เดือนจะหมดงบประมาณปนี้ ทานตองรีบนําเขาสูสภาเพื่อเปน
การแกปญหาเรงดวน ใหพี่นองประชาชนครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 
 
 



๙. 
 
นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา จากที่ฟงคําอธิบายของ รักษาการผูอํานวยการสํานักการชางแลว ยิ่งเปนการ
ตอกย้ําวาทําไมตองมาขอจายขาดเงินสะสม เพราะการจายขาดเงินสะสมนั้นตองผานสภาระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ภายใตขอ ๙๑ การจายขาดเงินสะสมตองผานสภา แตที่ผานมาที่ขอกรณีฉุกเฉินมาจายขาดเงินสะสมผานสภาที่ฝาย
บริหารไดทําไปแลวนั้นก็คือเครื่องสูบน้ํา ซ่ึงทางฝายสภาก็ไดขอรายละเอียดการจัดซื้อจัดจางจน ณ ตอนนี้ไดยังไมได  
และสภาจะไวใจไดอยางไรที่จะมาขอจายขาดเงินสะสมซึ่งเร่ืองที่ขอมาน้ันก็ไมใชกรณีเรงดวนที่จะตองมาใชเงินจายขาด
สะสมทําไมไมไปใชเงินงบประมาณ การบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่จําเปนเรงดวนนั้น จะตองเกิดขึ้น
หลังจากฝายบริหารไดนํางบประมาณรายจายประจําปผานไปแลวถึงจะมาจายขาดเงินสะสมให ดิฉันจึงเห็นวาควรจะ
นําไปอยูในงบประมาณดีกวาจะมาขอจายขาดเงินสะสมคะ ขอบคุณคะ 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล ครับ 
 
นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตามที่ทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการชางไดชี้แจงบอกวา บอบําบัดน้ําเสียเหลานี้เกิดความเสียหายเมื่อครั้งน้ํา
ทวมที่ผานมา ครั้งนํ้าทวมที่ผานมาเมื่อ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี่ก็เลยมา แปดถึงเกาเดือน เปนเรื่องเรงดวนหรือเปลา
ครับ เพราะวาหลังจากน้ันทานไดนํางบประมาณตัวนี้เขารองขอตอสภาเขาถึงจะเรียกเรงดวนนะครับ นี่ใหเวลาเลย
มาถึง    เกาเดือน ทานมีความรูสึกชาเกินไปหรือเปลาวามันเปนเรื่องที่เรงดวนและอีกเรื่องที่ผมยังไมไดคําตอบจาก
ทานนายกเมื่อไหรทานจะนํางบประมาณป ๒๕๕๗ เขาสูสภาครับ อยางไรขอชวยตอบคําถามพวกผมหนอยครับ 
ขอบพระคุณมากครับ 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐพัฒนครับผม 
 
นายณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผม รอยตํ ารวจเอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล                
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ก็ขอฝากทานประธานสภาไปถึงคณะผูบริหาร วากรณีที่ทานขอใชเงินสะสมในกรณี
ฉุกเฉิน เชน เกิดเหตุอุทกภัย หรือวาตภัย อยางรายแรง ที่จําเปนตองใชจายขาดเงินสะสม ผมเห็นวาการจายขาดเงิน
สะสมของทานตอนนี้ยังไมเขากรณีเหตุฉุกเฉิน เห็นควรที่จะนําเอางบประมาณป ๒๕๕๗ มาใช ขอบคุณครับ 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานตนขาวครับ 
 
นางสาวตนขาว   ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ดิฉันเห็นวาควรจะเลื่อนการพิจารณาญัตตินี้ไปกอนคะ ขอผูรับรองดวยคะ 
 



๑๐. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมครับ 

 -   มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเล่ือนการพิจารณาญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม

ระบบบําบัดน้ําเสีย โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 

 -   มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ระบบบําบัดน้ําเสียไป โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท 
 
ที่ประชุมมีมติ 
              ใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมไปเพ่ือปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย 
 จํานวนเงิน  ๓,๐๙๒,๓๐๐ บาท (สามลานเกาหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจางศกึษาความเหมาะสมการกอสราง 
   ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) 
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจางศึกษาความเหมาะสมการกอสราง

ระบบ 
บําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี เชิญผูเสนอญัตติ

ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภา ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจางศึกษาความเหมาะสมการกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒ เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เทศบาลนครอุบลราชธานี มีระบบบําบัดน้ําเสีย  กอนปลอยน้ําลงสูแมน้ําลําคลอง ระยะที่ 1 แลว โดยรองรับ
การบําบัดน้ําเสียพื้นที่ด านทิศตะวันออกของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี แตปจจุบันพื้นที่ เขตเทศบาล                
นครอุบลราชธานีดานทิศตะวันตก   มีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วทําใหเกิดการพัฒนา
และปจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีไดประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมตางๆ โดยเฉพาะปญหามลพิษทางนํ้าซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากการใชชีวิตประจําวันของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนและเกิดจากอาคารพาณิชย จากการเกษตรกรรม       
การเล้ียงสัตวและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม ปลอยน้ําเสียลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะและไหลลงสูแมน้ําสายหลัก
ที่เปนแหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปาจากการตรวจสอบคุณภาพนํ้าพบวามีน้ําเสียที่มีสารพิษและเช้ือจุลินทรียปะปนมา  
ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชาชนและตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เทศบาลนครอุบลราชธานี   
ในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบโดยตรงจึงหาวิธีการปองกันและกําจัดปญหามลพิษในชุมชน และเล็งเห็นความจําเปนที่
จะตองปรับปรุงประสิทธิภาพน้ําใหถูกตองตามหลักวิชาการในดานการปองกันการเกิดปญหาตอระบบการผลิต
น้ําประปาเพื่อใชสําหรับอุปโภค-บริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงเรงจัดหา
งบประมาณมาดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่  2  รองรับน้ําเสียดานทิศตะวันตกของเขตเทศบาล    
นครอุบลราชธานี เพ่ือแกไขปญหา  เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 



๑๑. 
      

หลักการ 
 

กอนการดําเนินการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลนครอุบลราชธานี จําเปนตอง
ดําเนินการจางศึกษาความเหมาะสมการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย ระยะที่ 2 ใหเสร็จสิ้นกอน โดยเนื้อหาของการศึกษา
ตองดําเนินการในเร่ืองการวางแผนสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการดานน้ําเสีย แนวทางการควบคุมปองกัน
ปญหาดานน้ําเสียและบรรเทาปญหาน้ําทวมขัง ศึกษาวิธีและแนวทางที่เหมาะสมของการจัดการน้ําเสีย และออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย วิเคราะหแนวทางและระบบการลงทุนที่เหมาะสม ตามลําดับความสําคัญ
และระดับความรุนแรงของปญหา  กําหนดแผนงานหรือมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอุปสรรค  
รวมทั้งการศึกษาผลกระทบจากการกอสราง  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คุณคาตอคุณภาพชีวิต ทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม และคุณคาการใชประโยชนใหคุมคาที่สุด โดยใชงบประมาณในการดําเนินงานศึกษา   ประกอบดวย 3 สวน 
 1.งบประมาณในการสํารวจสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน  840,000.-บาท 
 2. งบประมาณในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 340,000.-บาท 
 3.งบประมาณในการออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและบําบัดน้ําเสีย 3,820,000.-บาท ประกอบดวย 
  3.1 รายละเอียดแนวทอรวบรวมน้ําเสียพรอมแบบกอสราง 
  3.2 รายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสียพรอมแบบกอสราง 
  3.3 รายละเอียด BOQ แสดงปริมาณวัสดุและราคาวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 5,000,000.-บาท 
 

เหตุผล 
 

  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะดําเนินการจางศึกษาความเหมาะสมการกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 2 เพ่ือที่จะรีบจัดทําโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณสงสํานักงานนโยบาย และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีงบประมาณมากอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชน ประกอบกับจังหวัด
อุบลราชธานีไดมีหนังสือแจงใหหนวยงานที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  โดยไดกําหนดใหเสนอโครงการภายในวันที่  30 เมษายน  2557 ซึ่งทางเทศบาล
นครอุบลราชธานีจําเปนตองเรงดําเนินการจางศึกษาสํารวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย   
ระยะที่ 2 เพ่ือใหทันหวงเวลาในการจัดทําโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณสงสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ฉะน้ัน เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวนเงิน 5,000,000.-บาท ตอสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีพิจารณาอนุมัติตอไปซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี มีเงินสะสมเพียงพอที่จะ  
ดําเนินการได   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติ  
 
 นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย ครับผม 
 
 
 



๑๒. 
 
นายสุภชัย    ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                
เขตเลือกตั้งที่๔  เชนกันครับความเดือดรอนของพี่นองประชาชนวันน้ีตองฟองไปยังพี่นองประชาชน นายกเทศมนตรีที่
ทานเลือกมายังไมนํางบประมาณเขาสภาเพื่อเอาออกไปแกปญหาใหพี่นองประชาชนครับ เราไมพูดถึงปญหาที่จะเกิด
ถึงแตเราพูดถึงที่มาของการดําเนินการของทานครับ ทานอาจจะทําลัดขั้นตอน แตถามันเปนเรื่องเรงดวนมากๆ สภา
แหงน้ียินดีครับ แต ณ วันน้ี ๙ เดือนมาแลวครับทานยังไมเอางบประมาณเหลานี้เขาสภา ทานพึ่งเริ่มตนนับหนึ่ง และ
การนับหนึ่งของทาน ทานไมคํานึงถึงวิธีการระเบียบกฎหมายขอบังคับทั้งหมดทั้งมวล เมื่อรางเทศบัญญัติงบประมาณ
เงินไมพอทานก็มาขอจายขาดเงินสะสมอันนั้นได แตวันน้ีทานมาขอจายขาดเงินสะสม แลวรางเทศบัญญัติซึ่งเราไมรูวา
ตอนน้ีถึงขั้นตอนไหน เริ่มซื้อกระดาษมาปริ้นหรือยังๆไมรูเลย แลวเราจะรูไดอยางไร รางเทศบัญญัติทานจะเขาเมื่อไหร 
ถาเราอนุมัติ สิ่งนี้ออกไปจะขัดแยงกันไหม แลวถาเกิดมีเรื่องเรงดวนเกิดขึ้นมา มีอุทกภัย หรือวาตภัยเกิดขึ้น
งบประมาณที่นํามาใชจะเพียงพอไหม อันน่ีเปนคําถามที่ตองการความเปนธรรมความเคารพกฎหมาย ความเคารพใน
กฎขอบังคับที่จะตอบในเรื่องน้ี ก็เหมือนๆกันครับเราไมพูดถึงปญหาแตที่มาของทานที่จะไปแกปญหาไมถูกตองครับ 
กราบขอบพระคุณครับ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานผูบริหารครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
    เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันของมอบใหทานปลัดอาทิตย เปนผูอธิบายระเบียบของการ
จายขาดเงินสะสม คะ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดอาทิตยครับผม 

 
นายอาทิตย   คูณผล ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก สําหรับการใชเงินสะสมของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระบุไว      
มีอยู ๓ องคประกอบระบุใหจายเงินสะสมได อันที่ ๑ คือ เปนเรื่องของการแกไขความเดือดรอนของพี่นองประชาชน 
อันที่ ๒ เปนเร่ืองความจําเปนและเรงดวน อันที่ ๓ เปนเรื่องการเพิ่มพูนรายได ถากิจการใดเขาองคประกอบทั้ง ๓ อัน
นี้หรืออันหนึ่งอันใดก็ได เราก็ขออนุมัติใชจายเงินสะสมไดครับ สําหรับอํานาจอนุมัติ ถาหากเปนเรื่องของโครงการ
ตางๆ สิ่งกอสรางหรือเปนโครงสรางพื้นฐานก็เปนหนาที่ของสภาเทศบาล ยกเวนกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะถาเปน
เงินเดือนหรือคาตอบแทนน้ีก็เปนอํานาจของนายกเทศมนตรี ระเบียบก็มีเพียงเทาน้ีครับ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในรายงานยอดเงินทุนสํารองสะสมที่สามารถนําไปใชได  ๒๒๘,๕๙๒,๐๒๐.๖๗ ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ก็ยังบอกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มียอดเงินทุนสํารองที่เกินรอยละยี่สิบหาของยอดเงิน 



๑๓. 
 
สะสมงบประมาณรายจายประจําปนั้น หากมีความจําเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนํายอดเงินที่เกินไปใชไดโดย
ไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น เขาบอกวาสามารถใชไดถาเงินสะสมเกินรอยละยี่สิบหาของงบประมาณรายจายประจําป
นั้น แลวขณะนี้เปนป ๒๕๕๗ ขณะนี้ยังไมมีการนําเอารางเทศบัญญัตินั้นเขามาเลย ดังนั้นเราตองคํานวณเงินจาก
งบประมาณรายจาย  ป ๒๕๕๗ นั้นเสียกอนนะครับ เราถึงสามารถพิจารณาได แตนี่ยังไมไดเอางบประมาณป ๒๕๕๗ 
เขาเลยแลวเราจะสามารถคํานวณไดอยางไร ขนาดฝายบริหารยังไมรูเลยวาคํานวณไดเทาไหรแลวสภาจะรูไดอยางไร         
ก็ขอฝากคําถามนี้ไปยังฝายบริหารดวยครับผม 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานผูบริหารครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันของมอบใหทานปลัดอาทิตย เปนผูชี้แจงคะ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดอาทิตยครับผม 
 
นายอาทิตย   คูณผล ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ตามที่ทานสมาชิกอภิปรายเมื่อสักครูนี้เปนเรื่องที่ถูกตองครับ   
แตที่ทานอภิปรายตรงนั้นเปนเงินทุนสํารองเงินสะสม คือจะมีอยู ๒ ประเภท คือ ๑.เงินสะสม ๒.ทุนสํารองเงินสะสม 
และก็ญัตติทั้งหมดที่ฝายบริหารเสนอเขามาไดขอใชทั้ง ๒ ยอด คือ เงินสะสม ประมาณ ๔๓ ลาน สวนทุนสํารองเงิน
สะสมมีอยูประมาณ ๒๒๖ ลาน ทีนี้ทุนสํารองเงินสะสมเราจะใชไดอยู ๒ กรณี ๑.ถาหากทุนสํารองตัวนี้มีมากกวา               
๒๕ เปอรเซ็นต ของงบประมาณในปน้ัน ก็สามารถขออํานาจสภานี้ใชไดเลย ๒.แตในปน้ียังไมมีเทศบัญญัติงบประมาณ
เขามาก็ไมสามารถเทียบเปอรเซ็นตไดเหมือนที่ทานสมาชิกวา แตก็เลยไปใช ขอ ๘๗ (๑) คือหลังจากที่สภาอนุมัติแลวก็
จะไปขอผูวาราชการจังหวัดอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง แตขอแตกตางอยูที่ตรงนี้ ตามขอ ๘๗ วรรคทาย บอกวาถาหากเกิน    
๒๕ เปอรเซ็นต ของงบประมาณในปน้ัน สภาอนุมัติก็สามารถใชไดเลย แตที่ฝายบริหารใชตอนนี้ยังไมมีงบประมาณ      
ป ๕๗ ก็เลยยังเทียบไมได ก็เลยตองใชระเบียบขอ ๘๗ (๑) ที่ตองผานสภาและตองใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติอีก      
ซึ่งจะแตกตางกันอยูตรงนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย ครับผม 
 
นายสุภชัย    ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา  ชาๆ ชัดๆ  สอบถามคําเดียวครับ ทําไมยังไมเอารางเทศบัญญัติป ๒๕๕๗ เขา   
สูสภาครับ 
   
นายปรเมศร  ศริพันธุ          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานผูบริหารครับผม / เชิญทานตนขาวครับผม 
 



๑๔. 
 
นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกเทศบาลทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ คะ ในเหตุผลนี้เราจะเห็นวากําหนดใหเสนอโครงการภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๗  ซึ่งวันน้ีเปนวันที่ ๓๐ เมษายน ดิฉันอยากไดคําอธิบายจากฝายบริหารวาโครงการของทานเปนอยางไร แลวจะ
เสนอทันหรือคะ ขอบคุณคะ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานผูบริหารครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับโครงการน้ีเราไดรับการเล่ือนใหขยายเวลาจากกระทรวง 
สิ่งแวดลอมดิฉันขอมอบใหทานวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ เปนผูชี้แจงในวันที่เขาขยายเวลาใหเราคะ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวิสุทธิ์ ครับ 
 
นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์        รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
 กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก คือเรื่องนี้กระทรวงสิ่งแวดลอมใหกําหนดเวลาเรา           
๓๐ เมษายน เปนวันสุดทายและเลื่อนขยายไปเปนวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อทําใหทันเวลาตามที่กระทรวง
สิ่งแวดลอมกําหนดครับ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณ ครับผม 
 
นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันมีความเห็นเหมือนเดิมนะคะที่ตองบรรจุลงในงบประมาณรายจายป ๒๕๕๗ 
เร่ืองก็เดือดรอนมานานแลว เราก็ทราบอยูแลวทําไมเราไมบรรจุลงไปแผนงบประมาณคะ ทําไมตองมาใชจายเงินสะสม 
การขอจายขาดเงินสะสมจะใชไดก็ตอเมื่อฝายบริหารนํางบประมาณป ๒๕๕๗ ผานสภาแลวถึงจะใชจายเงินสะสมได     
ดิฉันจึงขอใหเล่ือนการพิจารณาจนกวาฝายบริหารจะนํารางเทศบัญญัติผานสูสภาเรียบรอยแลวขอผูรับรองดวยคะ 
ขอบคุณคะ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผูบริหารมีอะไรชี้แจงไหมครับ / ไมมี 
ผมขอมติที่ประชุมครับ 
          -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจางศึกษาความ   
เหมาะสมการกอสราง ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒  โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาล 

-  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจางศึกษาความ 
เหมาะสมการกอสราง ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒ ไปโปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท 



 
๑๕. 

 
ที่ประชุมมีมติ 
              ใหเล่ือนการพิจารณาญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจางศึกษาความเหมาะสมการกอสราง 
              ระบบบําบัด น้ําเสีย ระยะที่ ๒ จํานวนเงิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐บาท (หาลานบาทถวน) 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรบัปรุง 
   ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบรเิวณถนนอปุราช  
   จํานวนเงิน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสามลานบาทถวน) 
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุง
ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช จํานวนเงิน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  สํานักการชาง       
เสนอโดย นายกเทศมนตรี  เชิญผูเสนอญัตติครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

เรียนประธานสภาเทศบาล  ญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม   เพ่ือจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุงระบบ
จําหนายไฟฟาเปน ระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช สิ่งที่สงมาดวย 1. ประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เขต2  2. รายละเอียดเงินสะสมที่สามารถใชได  1 ชุด 

  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีโครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิลใตดิน ชวงบริเวณถนน
อุปราช ระยะทาง 1,230  เมตร ทั้งน้ี เพ่ือความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอยของสายไฟฟาสายเคเบิ้ลทีวี หรือสาย
ระบบสื่อสารอื่น ๆ และที่สําคัญที่สุดจะทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเน่ืองจากสายไฟฟา
ในปจจุบันอาจเกิดการชํารุดได เพราะมีอายุการใชงานมานานหรืออาจเกิดอุบัติเหตุไดเนื่องจากการเฉ่ียวชนสายไฟของ
รถบรรทุกขนาดใหญ เพราะสภาพปจจุบันสายไฟ สายเคเบิ้ล ดังกลาวไดติดตั้งในตําแหนงที่ไมเหมาะสม และมีการไหล
ยอยต่ําลงมาตามสภาพ เกะกะไมเกิดความสวยงามและไมมีความปลอดภัย อาจจะทําใหไมเกิดความปลอดภัยกับ
ประชาชนหรือยวดยานพาหนะที่สัญจรไป-มาได   

 
หลักการ 

 
    การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2  ไดประมาณการคาใชจาย  เพ่ือจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุง
ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิลใตดิน  ชวงบริเวณถนนอุปราช  ระยะทาง 1,230 เมตร ซึ่งคากอสรางโครงการ
ดังกลาวใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน 86,100,000.-บาท ตามประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาค   
เขต 2 ดังนี้ 
  งานไฟฟา  สวนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต  2  รับผิดชอบ.  ประกอบดวย.- 

1. แผนกแรงสูง   จํานวน  18,200,000.-บาท 
2.แผนกหมอแปลง    (Unit   Substation)  จํานวน   24,200,000.-บาท     
3. แผนกแรงต่ํา  จํานวน  10,700,000.-บาท 



๑๖. 
 
รวมทั้งสิ้น 53,100,000.-บาท 

  งานโยธา  สวนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี  รับผิดชอบ  ประกอบดวย.- 
  1.แผนกแรงสูง  จํานวน 19,200,000.-บาท 
  2. แผนกแรงต่ํา    จํานวน 13,800,000.-บาท 
  รวมทั้งสิ้น 33,000,000.-บาท  

 
  ดังน้ัน  ในสวนของงานโยธาจํานวน  33,000,000.-บาท (สามสิบสามลานบาท)  เทศบาลนครอุบลราชธานี

จะตองจัดหางบประมาณมาสมทบการกอสรางโครงการดังกลาว  เพื่อใหการกอสรางดําเนินไปดวยความเรียบรอยเปนไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    
 
     เหตุผล 
 

เน่ืองจากงบประมาณเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ตองนํามาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557    
มีอยูอยางจํากัด  ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ยังมีโครงการปรับปรุงกอสรางถนน พรอม ระบบระบายน้ํา ปรับปรุง
ระบบไฟฟา  ระบบงานจราจร  และงานภารกิจที่จําเปนตองดําเนินการอยูเปนจํานวนมาก  ประกอบกับยอดเงินสะสม
ของเทศบาลนครอุบลราชธานีคงเหลือจํานวนมาก  ดังน้ัน  เพื่อใหการบริหารงบประมาณเทศบาลนครอุบลราชธานี
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  ประกอบกับงบประมาณในสวนของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 ไดรับจัดสรร
มาแลว       ถาเทศบาลนครอุบลราชธานีไมจัดหางบประมาณในสวนของงานโยธาสมทบตามที่ประมาณการของการ
ไฟฟาฯ แจงมา    การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต  2   อาจจะนํางบประมาณดังกลาวไปใหจังหวัดอื่นได ซึ่งจะทําให
เทศบาลนครอุบลราชธานีเสียประโยชนได ดังน้ัน โครงการดังกลาวจึงเปนโครงการที่ตองดําเนินการโดยเรงดวน   

 
ดังนั้น เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดทําโครงการฯ ดังกลาวได  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อสมทบกับ

การไฟฟาสวนภูมิภาค  เขต  2  เปนคากอสรางในระบบงานโยธา จํานวน 33,000,000.-บาท  ตอสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติ ตอไป ซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีเงินสะสมเพียงพอที่จะดําเนินการได 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานอนันต   ครับผม 
 
นายอนันต   ตันติศิรินทร    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา  ผมนายอนันต  ตันติศิ รินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             
เขตเลือกตั้งที่๔  เรื่องการนําเอาสายไฟฟาใตดินเปนโครงการที่ดี แตวาผมมีความของใจอยากจะเรียนถามผานทาน
ประธานสภาไปยังฝายผูบริหารวาทานพรอมหรือยังที่จะดําเนินการ เพราะวาเร่ืองนี้เกี่ยวพันไปถึงสาธารณูปโภคตางๆ 
เชน ทอประปาพรอมหรือยัง ไมวาเราทําไปแลวตองมารื้อทําประปาอีกทีหนึ่งมันเสียหาย ถาหากวาทอประปา
เปลี่ยนเปนระบบใหมก็นาจะทํา แตวาปจจุบันน้ีทอประปาสายเมนยังไมไดทําเลย แตผมขอเสนอวาอยูทางชยางกูร 
๒.๑ ขึ้นไป ทาง index ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ในสมัยที่ผานมาโดยทานรจนา กัลปตินันท ไดทําไวเปลี่ยนทั้ง
ทอระบายน้ําเปลี่ยนทั้งทอประปา ตรงน้ันสมบูรณแบบแลวสามารถนําสายไฟฟาลงใตดินไดโดยไมตองทําใหม แตตรงที่ 



๑๗. 
 
ทานเสนอมานี้ดีครับ แตผมอยากทราบวาระบบสาธารณูปโภคตองมีการรื้ออีกไหม เพราะถารื้อตองมีการ
กระทบกระเทือนการนําสายไฟฟาลงใตดินหรือเปลา ขอบคุณครับ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย ครับผม 
 
นายสุภชัย    ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา  กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔        
จะกราบเรียนทานประธานสภาไปยังฝายผูบริหารครับ ระบบไฟฟาลงใตดิน ผมเห็นอยูในเคมเปญหาเสียงของทาน      
ถาเปนนโยบายของทานทําไมไมรีบเอาเขารางเทศบัญญัติ เขาสภาแหงน้ีครับ ณ วันนี้ทานมาบอกวาเขาจะเอาโองมา
ใหเราตองรีบหานํ้ามาเติม ซึ่งตอนน้ีก็มีนํ้าอยูเยอะแลวน้ําประปาก็ไหลสะดวกผมวายังไมจําเปนครับสิ่งที่จําเปนที่สุดคือ   
ตนตอของปญหาที่ทานมาขอเงินสะสมในวันน้ี คือรางของเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งทานยังไม 
ประกาศใชทานถึงตองมาขอเงินจายขาดเงินสะสม เรามาแกปญหาที่ตนตอกันดีกวาครับ เรากลับไปพูดถึง              
รางเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๗ เพราะฉะน้ันผมจะขอเสนอในสภาแหงนี้วาเราขอเลื่อนการพิจารณาจายขาดเงิน
สะสมในสวนนี้ออกไปกอนครับ ขอผูรับรองดวยครับ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอมติที่ประชุมครับ 
          -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาใช 
จายงานกอสรางปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิก 
สภาเทศบาล 
 -  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาใชจาย 
งานกอสรางปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภา 
เทศบาลยกมือเปนเอกฉันท 
 
ที่ประชุมมีมติ 
              ใหเล่ือนการพิจารณาญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุง 
ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช จํานวนเงิน 33,000,000 บาท             
(สามสิบสามลานบาทถวน) 
 

  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ     ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ 
   รถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวนเงิน ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสามลาน 
   เกาแสนบาทถวน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 

 
 



๑๘. 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ      
รถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวนเงิน ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรี)   
เชิญผูเสนอญัตติครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนประธานสภาเทศบาล    ญัตติ ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความประสงคขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 

 
หลักการ 

 
ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี  การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น      

ทําใหความตองการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น  เพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษยจึงไดมีการผลิตสินคาออกมามากมาย
หลากหลาย  เพื่อรองรับการบริโภคเหลาน้ันสงผลใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของเศษสิ่งเหลือจากกระบวนการผลิต การอุปโภค
และการบริโภคเปนจํานวนมากที่เรียกวา “ขยะมูลฝอย” ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้ ทําใหเกิดปญหาการจัดการ
ขยะมากขึ้นการจัดเก็บขยะของเทศบาลนครอุบลราชธานี   

 
มีพื้นที่ทั้งหมด 29.04 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน  106  ชุมชน  มีรถจัด เก็บขยะทุกประเภทที่ใชการได       
จํานวน  25  คัน  แยกตามประเภท ดังน้ี  ประเภทอัดทาย  12  คัน, ประเภทเปดขางเททาย 4 คัน , ประเภทยกถัง        
คอนเทนเนอร 5 คัน และประเภทปคอัพเล็ก 4 คัน ซึ่งรถขนขยะดังกลาวใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ  เนื่องจากมี
สภาพเกาและทรุดโทรมมาก  ปริมาณขยะที่จํานวนเฉลี่ยวันละ  100 – 110 ตัน  จัดเก็บไดประมาณวันละ          85 
– 90  ตัน  จากการที่ยานพาหนะในการจัดเก็บขยะซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานมีสภาพเกาใชเก็บขยะไมเต็ม
ประสิทธิภาพกอใหเกิดขยะตกคางในชุมชนเปนจํานวนมาก  ทั้งนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีไดดําเนินการเพิ่มเที่ยวการ
จัดเก็บในวันถัดๆไป เปนผลใหรถเก็บขนขยะมีสภาพทรุดโทรมยิ่งขึ้นเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานอยางยิ่ง 

เพ่ือเปนการแกไขปญหาดานการจัดเก็บขยะของเทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงมีความจําเปนตองจัดหา
ยานพาหนะในการจัดเก็บขยะใหเพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินการ  ดังนั้นจึงขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงิน
สะสม  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ดังรายการตอไปนี้ 

 

1. รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบปคอัพอเนกประสงค (แบบยกเท 1 ชั้น)  จํานวน  1  คัน  ราคา
ประมาณ  900,000  บาท  (เกาแสนบาทถวน) 

2. รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  ขนาดความจุ  12  ลูกบาศกเมตร  จํานวน  6  คัน        
คันละ3,100,000  บาท เปนเงินประมาณ  18,600,000  บาท  (สิบแปดลานหกแสนบาทถวน) 

 
3. รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  ขนาดความจุ  14  ลูกบาศกเมตร  จํานวน  2  คัน          

คันละ3,600,000  บาท เปนเงินประมาณ  7,200,000  บาท  (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) 
4. รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร  ขนาดความจุ 8 ลูกบาศกเมตร จํานวน2 คัน 

คันละ3,600,000  บาท เปนเงินประมาณ  7,200,000  บาท  (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) 
รวม  4  รายการ  เปนเงินทั้งสิ้น  33,900,000  บาท (สามสิบสามลานเกาแสนบาทถวน) 



๑๙. 
 

เหตุผล 
 

เน่ืองจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2557  ยังไมประกาศใชแตมีความจําเปน
เรงดวนตองจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช  จึงใครขออนุมัติตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขอใชเงินทุนสํารองเงิน
สะสม  สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย  ตามรายการดังกลาวขางตน  เปนเงินทั้งสิ้น 33,900,000 บาท (สามสิบสามลานเกาแสนบาทถวน)        ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  และแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 2) ขอ 87 บัญญัติวา การจายเงินทุนสํารอง
เงินสะสมจะกระทําไดตอเมื่อยอดเงินสะสมในสวนที่เหลือมีไมเพียงพอตอการบริหาร  ใหขอความเห็นชอบตอสภา
ทองถิ่นและขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด  ซึ่งการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ มูลฝอยดังกลาวเปนการบริการชุมชนและสังคม  
โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี เรียบรอยแลว อนึ่งปจจุบันยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมมี
ยอดคงเหลือ  ณ  ปจจุบันจํานวน  228,592,020.67  บาท (สองรอยยี่สิบแปดลานหาแสนเกาหมื่นสองพันยี่สิบบาท
หกสิบเจ็ดสตางค )  ซึ่งเพียงพอแกการดําเนินการดังกลาว  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 
นางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ ดิฉันนางสาวตนขาว ตั งคโณบล       
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔  เราจะเห็นในเหตุผลวาการจัดซื้อรถบรรทุกดังกลาวเปนการ
บริการชุมชนและสังคม แตเน่ืองจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ ยังไมประกาศใชแตมีความ
จําเปนเรงดวนจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช เหตุผลน้ีก็บอกอยูแลววามีความจําเปนอยางเรงดวนทานควรจะนํา 
งบประมาณป ๒๕๕๗ เขามาอยางเรงดวนเชนกันคะ อีกไมกี่เดือนก็จะครบหนึ่งปแลวนะคะ ประชาชนที่เขารอใหเรา
พิจารณางบประมาณ ซึ่งตรงน้ีเราถามฝายบริหารก็ไมมีคําตอบกระจางแจงใหเรา ดิฉันคิดวาควรจะเลื่อนการพิจารณา
ญัตตินี้ไปกอนนะคะ รอใหงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ เขาสูสภากอนคะ ขอผูรับรองดวยคะ ขอบคุณคะ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอมติที่ประชุมครับ 
          -  มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ  ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกรถบรรทุกขยะมูลฝอย โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาล 
 -  มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกรถบรรทุกขยะมูลฝอย โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท 
 
ที่ประชุมมีมติ 
              ใหเล่ือนการพิจารณาญัตติ  ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ 
รถบรรทุกรถบรรทุกขยะมูลฝอย  จํานวนเงิน ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสามลานเกาแสนบาทถวน) 

 
 



๒๐. 
 
ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตติ     ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ําและสายสง           
      น้ําดับเพลิง จํานวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามลานแปดแสนสองหมื่นหา

พัน 
  บาทถวน) (ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๖  ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ําสายสงน้ํา
ดับเพลิง จํานวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามลานแปดแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) เชิญผูเสนอญัตติครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคขออนุมัติจายขาด
เงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
 

อัคคีภัยเปนภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวยอมสราง
ความเสียหายกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของทางราชการเปนอยางมาก ประกอบกับลักษณะสภาพ
ภูมิอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม โดยทั่วไปจะเกิดความแหงแลงและมี
อุณหภูมิเฉล่ียสูงขึ้น โดยอุณหภูมิจะขึ้นสูงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงสุดถึง ๔๐ – ๔๓ องศาเซลเซียส 
สงผลใหมีสภาพอากาศรอนอบอาวและอากาศรอนจัดเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี จากสภาพอากาศดังกลาว
จะเกิดความแหงแลงทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ซึ่งการเกิดอัคคีภัยนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และสามารถเผา
ผลาญสรางความเสียหาย กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน สถานที่เกิดอัคคีภัยมักจะเปนสถานที่รกราง ปา
หญา   ที่อยูอาศัยและชุมชนหนาแนน รวมถึงบริเวณที่มีความแออัดของประชาชนมาก  

จังหวัดอุบลราชธานี โดยพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ อาชีพ
สวนใหญขึ้นอยูกับการคาขาย การประกอบธุรกิจพาณิชยและบริการมีทั้งในลักษณะสวนตัว รวมทั้ง  หางหุนสวนหรือ
บริษัท ทําใหมีการกอสรางอาคารบานเรือนเพิ่มขึ้น และมีความสูงเปนจํานวนมาก เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ทําใหการ
ดําเนินการชวยเหลือชีวิตและทรัพยสินของผูประสบภัยที่เปนอาคารสูง เปนไปดวย  ความลาชา อาจไมทันตอ
เหตุการณ ตัวอยางเหตุการณเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ไดเกิดอัคคีภัยขึ้นที่ รานทองเทียมเซงฮวด เลขที่ 60-68 
ถนนอุปราช      ตําบลในเมือง อําเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนอาคารพาณิชยที่มีความสูงมากกวา 10 เมตร เปน
คูหาที่มีการติดตอกันเปนจํานวนมาก และมีการติดตอลุกลามไปอยางรวดเร็ว เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในการระงับเหตุได
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ แตก็ยังไมสามารถควบคุมเพลิงไวไดอยางทันทวงที เนื่องจากไมมีเครื่องมือที่ใช
สําหรับดับเพลิงในอาคารสูง ซ่ึงรถดับเพลิงอาคารทั่วไป ที่มีอยูไมสามารถฉีดน้ําไปถึงจุดเกิดเพลิงไหมได เหมือนกับ
รถยนตดับเพลิงชนิดหอน้ําที่สามารถดับเพลิงที่ลุกไหมอยูอาคารสูงได จึงไดติดตอประสานงานขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานขางเคียงที่มีรถยนตดับเพลิงชนิดหอน้ํา ที่สามารถดับเพลิงอาคารสูงได แตตองใชเวลาเพิ่มมากขึ้น สงผลให
การระงับเหตุไมทันตอเหตุการณ เกิดความสูญเสียตอทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก  
 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการระงับอัคคีภัยอันอาจเกิดขึ้นอีก ใหรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอง
จัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปองกันและระงับอัคคีภัย ใหเพียงพอและเหมาะสมกับการใชงาน ปจจุบัน เทศบาล      
นครอุบลราชธานี มีรถยนตดับเพลิง จํานวน 6 คัน และรถยนตบรรทุกนํ้า จํานวน 8 คัน ซ่ึงแตละคันควรมีสายสงนํ้า 



๒๑. 
 

ดับเพลิงไมต่ํากวา 12 เสน แตสายสงน้ําที่มีอยูปจจุบันมีไมเพียงพอแกการใชงาน เนื่องจากบางสวนไดชํารุดจากการ   
ใชงาน 
 ดังนั้น จึงขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อซื้อรถยนตดับเพลิงชนิดหอน้ําและสายสงน้ําดับเพลิง        
ดังรายการตอไปนี้ 
 1 . รถยนตดับเพลิงชนิด หอน้ําพรอมบันได ขนาดความสู งไมนอยกวา 2 2 เมต ร จํานวน 1 คั น               
ราคาประมาณ 43,000,000 บาท (สี่สิบสามลานบาทถวน)  
 2. สายสงน้ําดับเพลิงขนาด Ø 1 ½ นิ้วจํานวน 50 เสนๆ ละประมาณ 8,000.-บาท เปนเงิน 400,000บาท (สี่
แสนบาทถวน) 
 3. สายสงน้ําดับเพลิงขนาดØ2 ½ น้ิวจํานวน 50 เสนๆ ละประมาณ 8,500บาท เปนเงิน ๔25,000 บาท   (สี่
แสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) 
รวม 3 รายการ เปนเงินทั้งสิน้ 43,825,000 บาท (สีส่ิบสามลานแปดแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) 

 
เหตุผล 

 
 เนื่องจาก เงินจายขาดจากเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ (กอนปดบัญชี )           
มียอดจํานวน ๔๓,๕๔๐,๐๗๔.๑๕.-บาท (สี่สิบสามลานหาแสนสี่หมื่นเจ็ดสิบสี่บาทสิบหาสตางค) ซึ่งมีไมเพียงพอ       
จึงใครขออนุมัติตอสภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เปนคาจัดซื้อรถยนตดับเพลิงชนิดหอน้ํา      
และสายสงน้ําดับเพลิงดังกลาว เปนเงินทั้งสิ้น ๔๓,๘๒๕,๐๐๐บาท (สี่สิบสามลานแปดแสนสองหมื่นหาพันบาท
ถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๗ บัญญัติวา 
การจายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําไดตอเมื่อยอดเงินสะสมในสวนที่เหลือมีไมเพียงพอตอการบริหาร  ใหขอ
ความเห็นชอบจากสภาทองถิ่นและขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด อน่ึง ยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๗ มียอดคงเหลือจํานวน ๒๒๘,๕๙๒,๐๒๐.๖๗.-บาท (สองรอยยี่สิบแปดลานหาแสนเกาหมื่นสองพันยี่สิบบาทหก
สิบเจ็ดสตางค) 
 จึงขอยื่นญัตติเพ่ือเสนอตอสภาเทศบาลไดพิจารณาอนุมัติ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานสุภชัย ครับ 
 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ ครับ จะพูดถึง
ความเสียโอกาสของชาวจังหวัดอุบลฯนะครับ ถางบประมาณฯกอนน้ีซื้อรถดับเพลิงหอน้ํา ทานนําเขารางเทศบัญญัติ
แลวนําเขาตั้งแตเดือนสิงหาคม ๕๖ จัดซื้อจัดจาง เดือน ตุลาคม ปที่ผานมา เราอาจมีรถดับเพลิงหอน้ําไวใช มันเปน
หนาที่ของฝายผูบริหารที่ตองนําประเด็นเหลาน้ีบรรจุเขารางเทศบัญญัติฯ เพ่ือมาขอสภาฯนําไปจัดซื้อ ผลกระทบเกิด
แลวครับ วันน้ีถาผมจะใชคําวา “วัวหายแลวลอมคอก” ก็เหมาะสมยิ่งนักครับ แตเหตุการณเหลานี้มันจะไมเกิดขึ้นถา
ทางฝายผูบริหารคํานึงถึงผลประโยชนของพี่นองประชาชน คํานึงถึงการปองกันอัคคีภัยของพี่นองประชาชนครับ 
นอกจากเร่ืองของวัสดุอุปกรณแลว เกี่ยวกับเรื่องของเจาหนาที่ พนักงาน ความเชี่ยวชาญของพนักงาน เทศบาล      
นครอุบลฯไดรับการยกยองในเร่ืองของการเขาระงับเหตุอัคคีภัยอยูในระดับตนๆของประเทศไทย เราไมสามารถเขา 



๒๒. 
 

ระงับเหตุอัคคีภัยเมื่อมันเกิดขึ้นได แตเราสามารถควบคุมใหอยูในพื้นที่จํากัดได ไดรับการยกยองไปทั่วประเทศ วันนี้
เกิดอะไรข้ึนครับ เจาหนาที่ขาดกําลังใจหรือเปลา เจาหนาที่ขาดการฝกฝนหรือเปลา ผูควบคุมยอหยอนสมรรถภาพ
หรือเปลา ผูควบคุมยอหยอนระเบียบวินัยหรือเปลา สิ่งเหลาน้ีตองนํามาพูดและตองชี้ใหประชาชนเห็นวานี่ละครับพี่
นองประชาชนเสียโอกาสแลว ขาดทุนมาก่ีเดือนแลวครับ เร่ืองที่มันตองเอาเขาสภาฯแลวก็ซื้อวัสดุเหลานี้มา ผมรูสึก
สงสารพี่นองประชาชน รูสึกเห็นใจพี่นองประชาชนครับ แตที่มาวันน้ีมันไมถูกตอง กราบเรียนไวแคนี้ครับ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิ   ครับผม 
 
นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต ๒ 
ตั้งแตระเบียบวาระที่ ๒ นะครับ จนมาถึงระเบียบวาระที่ ๖ ผมชอบนะครับกับสิ่งที่ทานเสนอมา แตวาเราก็ตองดู
สถานะทางการเงินของเรากอนนะครับ เพ่ือที่เราจะพิจารณาใชเงินสะสม ทั้งเงินทุนสํารองสะสมและเงินสะสมนะครับ
เราจะตองรูกอนวางบประมาณฯปนี้เราสามารถใชงบลงทุนไดเทาไหร ถาไมเพียงพอถึงจะมาใชเงินสะสมหรือเงินทุน
สํารองสะสม ผมคิดวาตัวนี้จะเหมาะสมกวานะครับ ดังนั้นแลวผมจึงขอเลื่อนพิจารณาการขออนุมัติใชเงินทุนสํารอง
สะสมเพ่ือซ้ือรถดับเพลิงชนิดหอนํ้าและสายสงน้ําดับเพลิง ขอผูรับรองดวยครับ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
 - มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อซื้อรถดับเพลิง
ชนิดหอนํ้าและสายสงน้ําดับเพลิง จํานวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกยกมือ   
 - มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อซื้อรถดับเพลิง
ชนิดหอนํ้าและสายสงน้ําดับเพลิง จํานวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท 
 
ที่ประชุม  
        -  มีมติเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือซ้ือรถดับเพลิงชนิดหอนํ้า 
           และสายสงน้ําดับเพลิง จํานวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท 
     
 
 
ระเบียบวาระที่ ๗    ญัตติ    ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัตเิทศบาลนครอบุลราชธานี เรื่อง กําหนดบรเิวณ 
 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขต 
 เทศบาลนครอบุลราชธานี อาํเภอเมืองอบุลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๗ 
 (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
 
 
 



๒๓. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๗  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ เชิญผูเสนอญัตติครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เร่ือง ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณหาม
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖  สิ่งที่สงมาดวย  รางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ด วยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคจะขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เทศบาล                 
นครอุบลราชธานี เร่ือง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภท
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีหลักการและ    
เหตุผล ดังน้ี 
 

หลักการ 
 

 ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการถายโอนภารกิจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรงรัดใหดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามที่ไดรับการถาย
โอนภารกิจ รวมทั้งการดําเนินการออกเทศบัญญัติทองถิ่น โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ เพ่ือควบคุมการใชประโยชนที่ดินไปพลางกอน ในระหวางที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะ           
เวลาใชบังคับ 
 

เหตุผล 
 

 เน่ืองจากในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการเติบโตดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทําให
มีการขยายตัวดานการกอสรางอาคาร แตในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานียังไมมีกฎหมายในการควบคุมการ
กอสรางอาคารในแตละบริเวณที่เหมาะสมตอการขยายตัวของชุมชน ประกอบกับกฎกระทรวงผังเมืองยังไมมีผลบังคับ
ใช ดังน้ันเพื่อประโยชนแหงการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและการผังเมืองจึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 
 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๙ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเห็นควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี     
เร่ือง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาล   
นครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
 
 



๒๔. 
 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขออนุญาตแกไขหัวขอญัตติค ะ         
ขอเปลี่ยนแปลงจากขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณหาม
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ ขอเปลี่ยนเปนป พ.ศ. ๒๕๕๗ คะ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 
 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ ครับ 
ตามที่ทางฝายผูบริหารไดขอความเห็นชอบเรื่องผังเมืองนะครับ ที่ผมถืออยูในมือนี้ครับ คือรายการแผนผังกําหนดใช
ประโยชนที่ดินตามจําแนกประเภททายกฎกระทรวง ซึ่งผมเขาใจวาหมดอายุแลว ณ ปจจุบันยังรอการประกาศใชอยู
และกําลังมีการจัดทําขึ้นมาครับ จะพูดถึงเรื่องผังเมืองที่เราจะกําหนดขึ้น การกําหนดมันลอแหลมเกี่ยวกับเรื่องการ
พัฒนาเมืองและเก่ียวกับการจัดผังเมืองโดยองครวมของทั้งจังหวัด ในเขตจังหวัดทั้งหมดที่เปนหัวใจของอุบลราชธานี   
ซึ่งประกอบไปดวย อําเภอเมือง อําเภอวาริน ซึ่งจะเห็นวาแคฝงแมน้ําที่กั้นที่แยกอําเภอออก เพราะฉะนั้นการจะ
พัฒนาและประกาศใชผังเมืองรวมสมควรเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการรอดูและศึกษาผังเมืองรวมหรือผังเมืองของ
เทศบาลใหไปสอดคลองกับผังเมืองรวมที่กําลังจัดทําขึ้นอยู กระผมเห็นสมควรวาในญัตตินี้ ยังไมเห็นชอบในหลักการ
ครับ       ขอบคุณครับ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหทางทานรักษาการผูอํานวยการสํานัก    
การชางเปนผูชี้แจงหลักการและเหตุผลเรงดวนที่จะตองนําญัตตินี้เขาคะ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการชางครับ 
 
นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์    รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
 กราบเรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารทุกทาน ความเปนมานะครับ ผังเมืองรวม
อุบลราชธานี วารินชําราบ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ หมดอายุการใชงาน ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒ ขยาย
อายุการใชงานมาแลวสองครั้งจนถึงป ๒๕๕๔ นะครับ ซึ่งตามกฎหมายแลวขยายไดสองครั้งเทานั้นก็หมดอายุไปครับ 
ดวยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดถายโอนภารกิจน้ีคือการปรับปรุงผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อวันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยมีเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนหนวยงานหลักในการรับรอง รับมอบหมายภารกิจในการ
จัดทําการผังเมืองทั้ง ๑๑ แหงรวมกัน รวมทั้ง อบต. ในเขตรอบนอกรวมเปน ๑๑ แหงนะครับ แลวไดดําเนินการ
ปรับปรุงตามกระบวนการและข้ันตอนตามลําดับมาโดยตลอดตามคําแนะนําของกรมโยธาธิการและผังเมือง ขณะน้ีอยู 



๒๕. 
 

ในขั้นตอนที่ ๓ การจัดทําผังรางและจัดทําขอกําหนดจากทั้งหมด ๑๘ ขั้นตอนครับ ตามกฎหมายจะมีทั้งหมด ๑๘ 
ขั้นตอน แตตอนนี้พ่ึงข้ันตอนที่ ๓ การดําเนินการออกเทศบัญญัติวันนี้นะครับเปนเรื่องกําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท เฉพาะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเทานั้นตาม        
มาตรา ๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารทั้งสอง เพื่อใหการใชประโยชนที่ดินและการบังคับใชผังเมือง
รวมระหวางที่ผังเมืองเดิมหมดอายุ และเพื่อใหการกอสรางอาคารมีความเปนระเบียบเรียบรอย สํานักการชางจึงไดขอ
ออกเทศบัญญัติเพ่ือควบคุมการใชอาคารบังคับใชไปกอน จนกวาจะมีการปรับปรุงผังเมืองรวมใหแลวเสร็จทั้ง ๑๘ 
ขั้นตอนแลวประกาศใชได คราวน้ีเพ่ือความเปนระเบียบหมายความวาผังเมืองรวมในเขตเทศบาลที่ทานมีอยูนั้นมันมี
อยูหาหมายเลขดวยกัน แตละเขตจะมีหมายเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ แตละเขตนั้นสรางอะไรไดบาง แตเมื่อ  ผังเมืองหมดอายุ
เราก็เอาผังเมืองเกาขึ้นมาปรับปรุงใหมมาออกเปนเทศบัญญัติเพ่ือใหผังเมืองเปนการควบคุมการใชการสรางอาคารใน
เขตตางๆใหเปนระเบียบเรียบรอย ยกตัวอยางเชน บริเวณวัดวาอารามหามสรางอาคารดังตอไปนี้ โรงงานดังตอไปนี้  
ผังเมืองมันหมดอายุเขาสรางไดหมดนะครับทาน ผมวามันเปนความจําเปนเรงดวนที่จะเอาผังเมืองเกาของ  ป ๒๕๔๗ 
ที่เขาอนุญาตใหเราใชมาบังคับใชไปกอน เมื่อผังเมืองรวมของ ๑๑ องคกรทองถิ่นแลวเสร็จ เทศบัญญัติตัวนี้  ก็เปนอัน
ตกไปแลวก็ใชตัวนั้นแทน จึงเรียนมาเพ่ือใหทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมรับทราบครับ ขอบคุณครับ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและกราบขอบพระคุณทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการชางครับ ไมรูจะรักษาการ
อีกนานไหมครับ ทานหัวเราะผมก็ดีใจขอใหทานรักษาการนานๆครับ ที่ผมพูดถึงหมายความวาในการขออนุญาต
กอสรางอาคารในแตละประเภท ถาผมเปนชาวบานจะสรางบานผมตองมาขออนุญาตเทศบาล ทานรออีกหนอยไดไหม
ครับอยาพึ่งประกาศใชทานทําเปนเคสๆไปทําเปนหลังๆไป ถาทานจะมาขออนุญาตสภาถามันเปนอาคารขนาดใหญ  
สภานี้ก็ยินดีนะครับที่จะใหทานขออนุญาต แตการประกาศใชมันจะไมเกิดประโยชนเมื่อมีผังเมืองรวมขนาดใหญ
ประกาศมา กฎหมายใหญยอมใหญกวากฎหมายเล็ก ณ วันน้ีสภาเทศบาลแหงน้ียังไมเห็นความจําเปนของการตราเปน
เทศบัญญัติประกาศใชผังเมืองน้ีครับ ก็ยังไมรับหลักการโดยสังเขปไวกอนครับ ขอบพระคุณครับ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
 - มีสมาชิกทานใดไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดบริเวณหาม
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท 
 - มีสมาชิกทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
 
 
 
 



๒๖. 
 
ที่ประชุม   
             - มีมติไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อวัด 
  (สํานักการศึกษา เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๘  ขอรับความเห็นชอบรางการเปลี่ยนชื่อวัด เชิญผูเสนอญัตติครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ตามที่หนังสือจากทางพระครูวินัย  ธรชาอมโร เจาอาวาสวัดหนองบัว        
เร่ือง ขอรับความเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อวัด เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ดวยคณะกรรมการวัดหนองบัว ขอเปลี่ยนชื่อวัด จากวัดหนองบัว เปลี่ยนเปน “วัดพระธาตุหนองบัว” ซึ่งใน
การเปลี่ยนชื่อวัดจะตองมีการเห็นชอบจากประชาชนในชุมชน / คุมวัด รวมถึงจะตองผานการเห็นชอบจากสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงช่ือวัดดําเนินไปตามวัตถุประสงค และความตองการของชุมชนจึงขอเสนอ   
การเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัว เปนวัดพระธาตุหนองบัว จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทานสมาชิกมีอะไรอภิปรายไหมครับ เชิญทานอนันต ครับ 
 
นายอนันต   ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต  ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เขต ๔ เรื่องเปลี่ยนชื่อวัดนี้ก็คงไมมีปญหา แตปญหามันเกิดขึ้นวาตามหลักเกณฑการเปลี่ยนชื่อวัดขอ ๙.๓ มันเกี่ยวพัน
กับการทําประชาพิจารณ ๗๐ เปอรเซ็นตของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตัวนี้ละครับเปนตัวบังคับวาจะไดหรือไมไดนะครับ 
เพราะวาการทําประชาพิจารณ ๗๐ เปอรเซ็นตของผูมีสิทธิเลือกตั้งน้ันเปนสิ่งที่ยากเย็นมากๆ ในขณะนี้ไมทราบวาทาง
วัดไดทําประชาพิจารณ ๗๐ เปอรเซ็นต นี้หรือเปลา เพราะวาตามที่แนบมารายชื่อนั้นมันไมถึง ๗๐ เปอรเซ็นต นะครับ 
อยากจะขอกราบเรียนทานประธานผานไปยังฝายผูบริหารวาชวยประสานไปทางวัดไดหรือไมวา ทานทําประชา
พิจารณหรือยัง ๗๐ เปอรเซ็นตของผูมีสิทธิเลือกตั้งน้ันมันจะไดไมขัดกันนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทานผูบริหารมีอะไรชี้แจงไหมครับ  ไมมีนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ 
 
 



๒๗. 
 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ที่ทานอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔     
ขออนุญาตที่เอยนามครับ กลาวถึงวา ๗๐ เปอรเซ็นตของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงนะครับ เทศบาลนครอุบลผมเขาใจวา
มีผูมีสิทธิเกาหมื่นกวาคน ที่ทานใหมาแนบทายเพื่อขอความเห็นชอบนี้มีไมกี่คนนะครับ และถาสายตายังดีอยูก็จะเห็น
วาเปนคนไมกี่คนที่เปนคนเขียนและเซ็นตเอง ผมอยากใหฝายผูบริหารเนนในเร่ืองของความถูกตองและโปรงใสกอนที่
จะมีการนําญัตติตางๆเขาสูสภาแหงนี้ สภาแหงน้ีมีหนาที่ตรวจสอบตามหนาที่ มีหนาที่ที่จะตองรักษาผลประโยชนของ
พี่นองประชาชนและเอกสารที่นําเขามาไมทราบวาทานตรวจสอบหรือยัง แตผมดูแลวเปนคนไมกี่คนที่เขียนและก็เซ็นต
เองครับ ผมขออนุญาตไมพิจารณาในเรื่องน้ีครับ กราบเรียนทานประธานสภาถึงฝายผูบริหารดวยครับ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานชื่นครับ 
 
นายชื่น   พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานผูบริหารและทานสมาชิกทุกทานครับ เร่ืองเปลี่ยนชื่อวัดนั้นเมื่อผมนั่งฟงอยู 
มีความเขาใจวาอยากจะใหทางผูบริหารนะครับโดยเฉพาะทานนายกฯ พยายามรวบรวมรายชื่อตามที่ทานอนันต  
ตันติศิรินทร เสนอ ก็พอจะทําไดนะครับถาหากวาจะเปลี่ยนจริงๆมีจิตใจที่จะเปลี่ยนจริงๆหรือไมก็ถามทางเจาอาวาส  
ถาเจาอาวาสมีจุดประสงควาจะเปลี่ยนจริงๆก็พอที่จะถามมติประชาชนได ก็คงไมยากเทาไหรนะครับถาจะเปลี่ยน
จริงๆนําเขาที่ประชุมครั้งตอไปก็คงจะผานนะครับนี่เรื่องหนึ่ง เรื่องที่สองผมก็ไมอยากจะพูดหรอกครับแตวาจําเปน 
เร่ืองที่ขอใชเงินสะสมนั้นตามที่ผมดูมีหลายเรื่องที่จะขอใชเงินสะสม ทางพวกผมคิดวาอยากใหใชเงินงบประมาณที่มีอยู
ใน         ป ๒๕๕๗ น้ี ถามันไมพอจริงๆจึงหันมาใชเงินสะสม อันนี้เปนการรวบรวมขอยุตตินะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ ไมมีนะครับ ถาอยางนั้นผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
  - มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบ ในการพิจารณา เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรางการเปลี่ยนชื่อวัด       
โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท 
  - มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ ในการพิจารณา เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรางการเปลี่ยนชื่อวัด          
โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม 
             - มีมติไมเห็นชอบในการพิจารณา เร่ือง ขอรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อวัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง อื่นๆ 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๙  เร่ืองอื่นๆ มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานธานินทรครับ 
 
 



๒๘. 
 

นายธานินทร   สินธุประสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ กระผมนายธานินทร  สินธุประสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล                
นครอุบลราชธานี เขต ๓ ครับ อยากเรียนถามคณะผูบริหารครับเก่ียวกับเรื่องการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมครับ   
ในการชวยเหลือซอมแซมบานเรือนครับ เทาที่ผมลงพื้นที่ และอยู ในพื้นที่มาเห็นการชวยเหลือในการซอมแซม
บานเรือนนะครับ หลักการในการจายเงินที่คณะผูบริหารไดกําหนดมาน้ันจายอยางไรครับ เพราะวาผมไดไปสํารวจพื้น
ที่มาวา    ในเขตพื้นที่น้ําทวมและบานเรือนที่ใกลเคียงกันการจายเงินแตกตางกันมากครับ บางที่พื้นที่ติดกันบางหลัง               
ได ๑,๗๐๐บาท บางหลังได ๑๗,๐๐๐ บาทครับ ในกรณีนี้ ไมเปนไรครับ ยังมี ในพื้นที่ ใกลเคียงครับบางหลัง               
ได ๓๐๐ บาท แตบางหลังได ๑๔,๐๐๐ บาทครับ แตกตางกันมากครับ จึงอยากทราบกฎเกณฑในการจายเงินของ   
คณะผูบริหารครับ วาสํารวจอยางไรและมีขอมูลอยางไร ซึ่งทางชาวบานไดรองเรียนมาทางผมและเมื่อวานนี้เขาไดไป
ทางจังหวัดครับ ไปรองเรียนจังหวัดทางจังหวัดไมรับเรื่องครับเพราะวาไดจายเงินทุกขั้นตอนตามที่เทศบาลสํารวจมา
ครับ และเขาจายมาทุกขั้นตอนตองใหมาดูเร่ืองที่เทศบาล อยากทราบรายละเอียดกฎเกณฑในการจายเงินครับ และ
อีกเร่ืองหนึ่งครับเรื่องเงินสําหรับบานที่ไมมีบานเลขที่ยังไมไดรับเงินซ่ึงตามหลักเกณฑทุกปทุกสมัยตองไดครับ แตปนี้
ยังไมไดเพราะบานที่มีบานเลขที่เขาไดรับสองรอบแลวครับ ขอบคุณครับ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ขอขอบคุณทานธานินทร  สินธุประสิทธิ์ที่ไดสอบถาม
มานะคะ ดิฉันขอมอบใหทางหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องน้ีคือสํานักปลัดเทศบาลนะคะ ทานเดือนลอย  คําแดงสด เปน
ผูชี้แจงใหทานไดเขาใจถึงรายละเอียดตางๆนะคะ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานเดือนลอยครับ 
 
นางเดือนลอย   คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผูบริหารและทานสมาชิกที่เคารพทุกทานนะคะ ในสวนของขั้นตอนของ        
การสํารวจหลังจากเกิดอุทกภัยขึ้นมันเปนหลักเกณฑวาทางเทศบาลหรือทองถิ่นจะตองแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะ
ออกไปสํารวจความเสียหายและก็ประเมินความเสียหายตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยมีหลักเกณฑวาบานซึ่งจะตอง
ไดรับการชวยเหลือนั้นจะตองเปนบานซ่ึงอยูอาศัยประจํา คําวาอยูอาศัยประจําหมายความวาอยูอาศัยประจํามิไดอยู
เฉพาะบางครั้งบางคราวและเปนเจาบานขยายความคําวาเจาบานหมายความวา    ผูซึ่งอยูอาศัยประจําเปนเจาบานแต
มิไดหมายความเฉพาะเจาบานตามกรรมสิทธิ์ของที่ดินหรือทรัพยสิน หรือเปนเจาบานตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร 
เพราะฉะน้ันในสวนของบานจึงมีอยูสองลักษณะ คือบานซึ่งมีบานเลขที่เพราะมีเจาบานปรากฏตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
ราษฎร  และบานซ่ึงไมมีเลขที่คือบานซึ่งอาจจะกอสรางยังไมถูกตองตามลักษณะ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร โดยบานกลุม
นั้นเรียกวาบานไมมีเลขที่ ขั้นตอนในการดําเนินงานทานนายกฯซึ่งเปนเจาพนักงานตามกฎหมายไดออกหนังสือรับรอง
ใหวาเปนบานซึ่งไมมีเลขที่แต เปนผูที่ อาศัยอยูจริง นี่คือหลักเกณฑนะคะ ในการสํารวจทางเทศบาลไดแตงตั้ ง
คณะกรรมการลงไปสํารวจ ประกอบดวย เจาหนาที่จากสํานักการชาง เจาหนาที่จากฝายปองกันฯ เจาหนาที่จากกอง
สวัสดิการ และเจาหนาที่จากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ในสวนของเทศบาลนครฯ ออกไปสํารวจประเมินความเสียหาย 



๒๙. 
 

ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น ความเสียหายของบานแตละหลังที่ปรากฏขึ้นสมมุติวาบานเลขที่ ๖ ถนนพโลชัย สมมุติ
ประเมินความเสียหายไดอยูที่ประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการชุดของเทศบาลนครฯก็จะประเมินความเสียหาย
ทั้งหมดพรอมรูปถายสงไปที่คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. หรือที่เรียกวา คณะกรรมการประเมินความเสียหายในระดับ
อําเภอ จากน้ันคณะกรรมการชุดนี้ขออนุญาตยอนะคะเปน ก.ช.ภ.อ. ก็จะประเมินความเสียหายตามที่เทศบาลสงไปให 
โดยมีหลักเกณฑวาถาบานหลังไหนเสียหายทั้งหลังน้ันจายไดไมเกิน ๓๓,๐๐๐ บาท แตถาเสียหายบางสวนก็จายเทาที่
เสียหายจริงและสามารถตรวจสอบได จากน้ันคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. นะคะก็จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไมวาจะ
เปนมติที่ประชุมของ ก.ช.ภ.อ. และแบบตรวจสอบตางๆ รูปถาย แบบประเมินของทางเทศบาลที่สงไป เสนอไปยัง
คณะกรรมการในสวนของ ก.ช.ภ.จ. หรือคณะกรรมการประเมินความเสียหายระดับจังหวัด จากนั้นคณะกรรมการชุด
ของจังหวัดก็จะแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะมาพิจารณาประเมินความเสียหายอีกรอบหนึ่ง แลวก็กําหนดเปนเงิน
ออกมาวาจะจายเงินเปนจํานวนเทาไหรนะคะ เงินทั้งหมดทั้งมวลจะเปนเงินมาจากในสวนหนึ่งของ อํานาจผูวาราชการ
จังหวัด จายไดนาจะอยูที่ไมเกินสิบลานตอการเกิดเหตุสาธารณภัยหนึ่งครั้ง ถาเงินสวนนั้นไมพอก็จะขออนุมัติไปที่    
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ ในสวนน้ีเงินทั้งหมดเปนเงินของสวนกลางไมใชเงินของเทศบาล เทศบาลไม
มีอํานาจที่จะพิจารณาวาจายใครเทาไหรอยางไร แตมีอํานาจประเมินความเสียหายของบานเรือนราษฎรเทานั้นนะคะ
ทาน ในสวนของพ่ีนองประชาชนซึ่งยังไมไดรับคาตอบแทนทางเทศบาลไมไดนิ่งนอนใจนะคะ ตอนนี้ไดทําหนังสือ
ติดตามทวงถามไปแลว ในสวนของบานเรือนคาดวานาจะเปนบานเรือนที่ยังไมมีเลขที่ ในสวนของกระบวนการของ
เทศบาลนั้นไดทําครบสมบูรณเรียบรอยแลวคะ ขอบคุณคะ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานธานินทรครับ 
 
นายธานินทร   สินธุประสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ กระผมนายธานินทร  สินธุประสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล                
นครอุบลราชธานี เขต ๓ ครับ ขั้นตอนในการสํารวจ กติกาทุกอยางถูกตอง แตผมอยากทราบรายละเอียดขั้นตอนที่วา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในสถานที่ใกลเคียงกันครับ และแตละหลังมีความเสียหายเหมือนกันครับแตมันไมถูกตองที่วา
จาย ๓๐๐ บาทครับ เพราะวาชาวบานของใจครับวา ๓๐๐ บาท จะเอาไปทําอะไรไดครับ ในการจายเงินเที่ยวนี้ครับ 
อยากทราบวาที่ใกลเคียงกันและผมก็ไดเขาไปสํารวจดูแลววามันไมนาจะเปนไปไดที่ได ๓๐๐ บาท จะเอาไปซอมแซม      
อะไรไดครับ ขอบคุณครับ 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเดือนลอย  คําแดงสด เปนผูชี้แจงคะ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานเดือนลอยครับ 
 
 
 



๓๐. 
 

นางเดือนลอย   คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 ขอบคุณคะ ในสวนของการประเมินบานเรือนราษฎร เราจะประเมินตามความเสียหายที่เกิดขึ้นของบาน      
แตละหลัง ประเมินไดเทาไหรเราก็จะสงเร่ืองทั้งหมดไปที่ ก.ช.ภ.อ. ตามที่ไดอภิปรายไปเมื่อซักครู ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู     
กับสภาพของบานและความเสียหาย 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 
นายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ ครับ ตามที่ทานเดือนลอยไดชี้แจงมาเมื่อซักครู 
บานเรือนไกลเคียงกันเช่ือวานํ้าทวมก็ตองทวมเทากันนะครับ บานแตละหลังคงจะสรางเหมือนกัน สรางดวยไม สังกะสี 
หรือปูน จะมีบ านหลังไหนที่ว าทวมเทากันแตหลังหนึ่งเสียหายเยอะกวาอีกหลังแทบจะไม เสียหายเลยครับ              
เงิน ๓๐๐ บาท ผมวาซื้อสังกะสีไดไมถึงสองแผนนะครับ ทานคิดวาคณะกรรมการที่ลงไปตรวจสอบหรือประเมินความ
เสียหายของประชาชนทานจะประเมินอยางตรงไปตรงมาหรือเปลาครับ ขอสอบถามอีกครั้งหนึ่ง ชวยตอบใหตรง
ประเด็นดวยนะครับ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 
นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทานนะคะ สิ่งที่ดิ ฉันได รับฟงมาจะเห็นว า ๓๐๐ ๕๐๐             
และหลักหมื่น มันเหลื่อมล้ํากันทั้งๆที่บานใกลเคียงกันนะคะ ถาจะใชเหตุผลการประเมินดิฉันอยากทราบวาจาย           
๓๐๐ ประเมินจากอะไรคะ และก็ ๑๐,๐๐๐ ประเมินจากอะไร ขอบคุณคะ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 
นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต ๒ 
เน่ืองจากเรื่องน้ีเปนเร่ืองที่ละเอียดออนนะครับ ๓๐๐ บาท ใหใครก็ไมอยากเอานะครับถาบานน้ําทวม ดังนั้นแลวทาน
ตองชี้แจงเพราะวามันเกิดความขัดแยงข้ึนในชุมชน เพราะวาจากที่เราไดรับรายงานมาพวกเขาเสียใจมากที่ไดรับการ
ตอบแทนจากคณะกรรมการดังกลาวนะครับ แตเขาไมไดเขาใจวาเปนคณะกรรมการนะครับเขาเขาใจวาเปนฝาย
บริหาร ปานน้ีทานถูกดาเทาไหรแลวผมก็ไมรูนะครับ เมื่อวานก็มีคําหยาบคาย ผมเอยในสภาแหงนี้ไมไดนะครับ ดังนั้น
แลวทานตองชี้แจงเพราะวาพี่นองประชาชนเดือดรอนและก็เสียใจ เหมือนน่ังขางกันขออนุญาต ผมนั่งขางนัฐพลแตนัฐ
พลได ๒๐,๐๐๐ ผมได ๓๐๐ ผมรับไมได ดังนั้นแลวทานตองเคลียรนะครับ ขอบคุณครับ 
 
 
 



๓๑. 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย ครับ 
 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ ครับ 
กับประเด็นที่ทานธานินทร  สินธุประสิทธิ์ ที่สอบถามไปเมื่อซักครูนี้ครับ ผมจะสรุปประเด็นใหฟงชัดๆอีกทีนะครับเผื่อ
ทางฝายผูบริหารไมเขาใจครับ เพราะทานตอบมาตามผังเมืองเปะเลยนะครับ ออมเมืองไดหลายรอบเลยครับ ก็คือวา
หลักการในการพิจารณาวาบานหลังไหนที่จะไดเงินคาชดเชย ๓๐๐ เปนยังไงและทําไมบานที่ทวมนอยกวาไดรับการ
ชดเชยที่ ๑๒,๐๐๐ บาท เมื่อวานสมาชิกสภาเทศบาลไดลงพ้ืนที่แลวก็หาเหตุผลในเร่ืองเหลานี้แลวเราไมสามารถตอบ
กับชาวบานไดวาเหตุใดบานที่ทวมนอยกวาถึงไดเงินมากกวาบานที่ทวมมากกวา ความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
ใครเปนผูพิจารณา พิจารณาจากอะไร อยากไดคําตอบชัดๆ ณ สภาแหงน้ี ขอบพระคุณครับ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก จากคําถามของทานนะคะ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของอีก
หนวยงานหนึ่งก็คือกองสวัสดิการและสังคม ขอใหทานรักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเปนผูชี้แจงคะ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคมครับ 
 
นางสุจิตตรา   นามพิทักษ     รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสุจิตตรา  นามพิทักษ รักษาการ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ขออนุญาตเรียนทานนะคะ ในการจายเมื่อวานที่ผานมาเปนการจายในงวดที่สองของ
กลุมแรกก็คือกลุมที่มีบานเลขที่ เพราะฉะน้ันเม็ดเงินจะแตกตาง ยกตัวอยางเชน ในการจายรอบแรกสมมุติวาบานหลัง
หนึ่งประเมินแลวคาเสียหายในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  รอบแรกไดรับแลว ๓,๕๐๐ บาท เพราะฉะนั้นรอบที่สองก็คือ
เมื่อวานจะไดรับเงินแค ๖,๕๐๐ บาท ในขณะเดียวกันบานบางหลังไดเงิน ๔,๕๐๐ บาท รอบแรกจายไป ๓,๕๐๐ บาท 
เพราะฉะน้ันรอบเมื่อวานก็จะไดแค ๑,๐๐๐ บาท นะคะ เพราะฉะน้ันเมื่อวานเม็ดเงินในแตละหลังคาเรือนจะแตกตาง
กันไป แตรอบแรกนี่จะเทากัน ทีน้ีในการประเมินทางสํานักการชางก็ไดมีการประชุมรวมกับทางจังหวัดวากรณีประเมิน
จะประเมินสวนใดบางที่สามารถคิดเปนคาเสียหายได ที่ทานบอกวาบานสองหลังในระดับน้ําเดียวกันแตทําไมเม็ดเงิน
แตกตางกันนะคะ  ๑.สภาพบานเรือนแตละคนวัสดุที่ใชแตกตาง บางบานเปนพื้นคอนกรีตเฉยๆ บางบานเปนพื้นที่ปู
ดวยกระเบื้อง ในขณะที่บางบานเปนไมปาเกก็มีนะคะ เพราะฉะน้ันระดับการประเมินก็ยอมแตกตาง เพราะวาสภาพ
บานเรือน วัสดุที่ใช แนนอนความแตกตางมันมี เพราะฉะน้ันเม็ดเงินยอมแตกตางคะ ขออนุญาตนําเรียนทานอยางนี้
คะ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับผม 



๓๒. 
 
นายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ ครับ ตามที่ทานชี้แจงเมื่อสักครูวาบางหลังราด
ดวยปูนซีเมนต บางหลังปูดวยกระเบื้อง บางหลังปูดวยไมปาเก ผมขอยืนยันอยางนี้นะครับ ในชุมชนหาดวัดใต
เพราะวาผมเคยลงพื้นที่กับทานธานินทรนะครับ กลายืนยันไดวาไมมีบานหลังไหนปูดวยไมปาเก อยางดีที่สุดคือ
กระเบื้องนะครับ แลวราคาปูนซีเมนต กับการปูกระเบื้อง ผมคิดวาความแตกตางคงไมตางกันมากแลวทุกวันนี้คา
กระเบื้องก็ไมไดแพงมากตารางเมตรละรอยสองรอยก็มีนะครับ และน้ําทวมในระดับเดียวกันที่ทานธานินทรพูดถึงคือ
บานในลักษณะเดียวกัน ทวมเหมือนกัน ระดับน้ําเทากัน ความเสียหายเทากันแตหลังหนึ่งไดเงินเยอะกวาอีกหลังหนึ่ง
เงินนอยกวาซึ่งถามันเหลื่อมล้ํากันแคพันสองพันหรือสามพันเราไมวาครับ เราคงไมพูดถึง แตนี่หลักหมื่นกับหลักรอย
มันตางกันมากนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝายผูบริหารมีอะไรเพิ่มเติมครับ เชิญทานเลขาฯครับ 
 
นายนิเวศน   สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 เรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เทาที่ผมไดนั่งฟงสวนหนึ่งทางเราเองทราบดีสวนหนึ่ง
อาจจะเกิดความเขาใจที่คาดเคลื่อนเกิดจากการผิดพลาดจากการสํารวจ หรือขั้นตอนจากการดําเนินงาน ผมรับฟงทาน
ประธานทานสมาชิกไดอภิปรายกันพอสมควรครับ จะขอนัดทานอยางนี้ครับเพราะเราถกกันในหองประชุมแบบนี้คง
ไมไดขอสรุป คงจะเปนการใหขอมูลกันไปมาไมไดเกิดประโยชนครับทานประธาน อนุญาตรับเรื่องและนําไปประชุม 
กับฝายที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีทั้งน้ันอาจจะมีคนที่เกี่ยวของนอกเทศบาลนครอุบลราชธานี คือจังหวัดดวย จึงขออนุญาตรับ
เร่ืองไวและขอบคุณที่ใหความคิดเห็นที่เร่ืองตัวเลขที่วา สามรอยกับหมื่น ผมก็ยังไมเห็นเหมือนกันถาเห็นผมก็คงจะมี
คําถามเหมือนทานเหมือนกัน วามันใชหลักเกณฑอะไรและขอเท็จจริงคืออะไร เพราะวาผมก็เขาใจเหมือนทานวาถา
สภาพเหมือนกันตางกันตรงซีเมนตกับกระเบื้องและคงไมมีปารเก ก็คงเปนแควาทกรรมที่พูดกันไปสวนเรื่องขอเท็จจริง
ที่จะชี้วาเปนอะไรเราตองไปดูรายละเอียดทั้งคนสําเร็จคงจะมีขอมูลที่จะตอบทานไดในสภา ผมขออนุญาตทาน
ประธานวาทางฝายบริหารจะรับเร่ืองและจะไปตรวจสอบอีกทีครับ ทานประธานครับ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานตนขาวครับผม 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว ตั งคโณบล       
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔  พวกเราสมาชิกทุกคนไดรับการเลือกตั้งไดรับความไววางใจ
จากประชาชนชาวนครอุบลราชธานี ทุกครั้งในวาระอ่ืนๆ เราจะมีสิ่งที่ประชาชนเดือดรอนเขามาแจงใหสภาเพื่อฝากไป
ยังฝายผูบริหาร ครั้งนี้ก็เชนเดียวกันคะ หลายครั้งแลวที่ดิฉันพูดวามีเรื่องนําเรียนเขามาแตไมไดรับการแกไขเลย 
บานเลขที่ ๕๔๐ ถนนสรรพสิทธิ์ ดิฉันเคยแจงเขาไปแลววาฟุตบาทชํารุด จากการทําถนนใหม จนถึงตอนนี้ก็ยังไมมีการ
แกไขให  ไมอยากจะใหเปนการพูดซ้ําๆ เหมือนที่ทานช่ืน เคยพูดในสภา ขออนุญาตเอยนามนะคะ ดิฉันอยากจะใหฟง
เสียงสมาชิกสภาแหงน้ีทุกทานเพราะเสียงเหลานั้นเปนเสียงที่มาจากพ่ีนองประชาชนที่ไววางใจพวกเรา อยากจะใหรับ
ฟงสิ่งที่ประชาชนเดือดรอนและนําไปแกไขดวยคะ บานเลขที่ ๕๔๐ ถนนสรรพสิทธิ์นะคะ ขอบคุณคะ 
 



๓๓. 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานณัฐพัฒนครับ 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภาผูบริหารและผูทรงเกียรติทุกทานครับ ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปะสิทธิ์ สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๓  สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูที่สะทอนปญหาของชุมชนหรือของประชาชน
เทศบาลนครอุบลราชธานี สิ่งที่ไดรับฟงปญหาของประชาชนหรือชาวบานในตอนนี้ ก็คือแผนปายโฆษณาที่อยูบนทาง
เทาหรือบนฟุตบาท จํานวนเยอะชาวบานบอกวามีจํานวนเยอะมากไป แตสิ่งที่ประชาชนตองการก็คือปายบอกชื่อซอย
เขาเขียนคํารองมาแลวเชน ซอยแยกถนน พโลชัย ขางบานเลขที่ ๑๕๗ ซึ่งอยูใกลเคียงกับโรงเรียนเยาวเรศศึกษา      
เคยเขียนคํารองมาแลววาซอยน้ันมีหลายหลังคาเรือนแตไมมีชื่อซอย อยากใหเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ตั้งชื่อซอยใหแลวนําปายชื่อซอยไปติดไวหนาปากซอยเพ่ือใหทราบวาซอยนี้คือซอยอะไร นั่นคือสิ่งที่ประชาชนตองการ
มากกวาปายโฆษณาที่อยูริมฟุตบาท และอีกอยางหนึ่งคือ วันพุธที่ตลาดนัดวัดแจงบางครั้งประชาชนหรือชาวบานก็
อยากไปซื้อสินคาราคาถูกตองสินคาที่ถูกใจ แตไปแลวก็พบปญหาไปจอดรถแลวก็ถูกเจาหนาที่จราจรล็อคลอแทนที่จะ
ซื้อกางเกงยีนสรีวายเกาๆสักตัว ๑๕๐ กลายเปนวาเสียคาล็อคลออีก ๕๐๐ เปนวา ๖๕๐  ก็ฝากบอกวาถาเทศบาล    
นครอุบลราชธานีมีสวนรับผิดชอบดวย ขอใหรวมประสานกับตํารวจจราจรใหมีปายหามจอดหรือปายเตือน และ      
ซอยสรรพสิทธิ์ ซอย ๒ ซึ่งอยูขางวัดแจงดานทิศตะวันตกโดยเฉพาะวันพุธจะมีรถวิ่งเขาทางถนนสรรพสิทธิ์และอีกทาง
หนึ่งคือถนนสุริยาตร ปรากฏวาเขามาและรถสวนกันไมได ประชาชนขอรองอยากใหทําปายหามเขา คือใหรถวิ่งไดทาง
เดียวครับ กับซอยสรรพสิทธิ์ ๒ ขอความกรุณาใหทานบันทึกและนําไปแกปญหาความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชน 
และอีกเร่ืองหนึ่งครับทางวัดทาวังหินขอความอนุเคราะหมาขอรถขุดตักทรายบริเวณวัด ก็หลายวันแลวยังไมไดรับ
ความรวมมือ ผมสังเกตวาที่บอรดสํานักการชาง ฝายงานโยธา มีบอรดตารางการปฏิบัติงานแตไมไดแจง วารถขุดตักไป
ปฏิบัติหนาที่อยูบริเวณใด ถาเปนไปไดอยากใหมีการปรับปรุงในเร่ืองนี้วา รถหรือเครื่องมือที่ใชในการชางหรือการโยธา 
นําไปใชในบริเวณใดโครงการไหน ตั้งแตวันที่เทาไหรถึงวันที่เทาไหรมีกําหนดใหทราบ เพื่อการติดตามในการทํางาน
หรือการบริหารของประชาชน ขอรับความสะดวกในสวนน้ีดวยครับ และอีกเร่ืองหนึ่งที่สะทอนปญหาจากประชาชนมา
วาทางเทศบาลมีสวนรวมที่ยายอนุสาวรียทาวคําผง บริเวณทุงศรีเมือง ก็มีเสียงวิพากษวิจารณมา คือชาวบานเขาไม
ตองการใหยายก็ขอใหทานไปพิจารณาในสวนนี้ สวนที่เขาตองการใหทํามากกวาคือการปรับปรุงหองนํ้า การซอมบํารุง
เครื่องออกกําลังกาย หรือแมวาลูวิ่ง หรือเดินที่ใชออกกําลังกาย เขาอยากใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมเพื่อใชในการ
ออกกําลังกาย และหองน้ําที่ใชในทุงศรีเมืองเขาตองการใหปรับปรุงในสวนนั้นมากกวาที่จะยายอนุสาวรียทาวคําผง 
หรืออยากใหทานรับฟงความคิดเห็นในสวนนี้มากกวาเพราะผมไดรับฟงความคิดเห็นของพ่ีนองประชาชนจํานวนมากมี
ความเห็นไมตองการใหยายอนุสาวรียทาวคําผง ก็ขอใหทานสํารวจความตองการของประชาชนหรือสรางความเขาใจ 
กับประชาชนดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับผม 
 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก กอนอื่นดิฉันก็รับเรื่องที่ทานไดชี้แนะมาและก็เปนเรื่องความ
เดือดรอนของประชาชน ที่ทานไดกลาวมานั้น ดิฉันก็จะมอบงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการคะ
สําหรับทางทุงศรีเมืองขณะนี้เราก็อยูระหวางการ จัดซื้อจัดจางและทําสัญญาอยูนะคะ ในงบประมาณการปรับปรุง      



๓๔. 
 
ภูมิทัศนทุงศรีเมือง ในนั้นก็จะมีทั้งลูวิ่ง หองน้ํา สนามกีฬาตางๆ ซึ่งก็เรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วตามความ
ตองการของประชาชนคะ ขอบคุณคะ  
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณ ครับผม 
 
นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันนางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๓ ดิฉันฝากทานประธานไปยังฝายบริหารนะคะ ผูที่จะแกปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ไดก็มีแตทาน ก็ขอใหทานนํางบประมาณรายจายป ๒๕๕๗ เขาสูสภา ก็จะแกปญหาโดยรวม
ไดทั้งหมด ก็ขอฝากไปยังฝายบริหารดวยนะคะ สวนสําหรับวันน้ีดิฉันขอเสนอปดประชุมคะ 
 
นายสุภชัย ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กอนที่จะปดประชุมผมขอเชิญฝายผูบริหารเขาไปนั่งไปหองประธานสภาสัก ๓๐ นาที ทานจะไดรูวาขี้นกนั้น
เหม็นแคไหนครับ 
 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สุดทายน้ีขอใหฝายผูบริหารดูแลความเดือดรอนของประชาชนดวยครับผม / ขอปดประชุมครับผม 
 

 
ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

 
 

      (ลงชื่อ)..............................ผูจดรายงานการประชุม       (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นายชัยยันต   จันลองคํา)                                    (นางเดือนลอย   คําแดงสด) 
           หวัหนางานเลขานุการสภา                                    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

                         
       (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นายอาทิตย   คูณผล)                                     (นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล)       
        ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                          เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕. 
 
                     คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล)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    
.................................................................. 
                                                
 
 
 
   (นายปรเมศร   ศริพันธุ) 
                                        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          


