
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

........................ 
ผูมาประชุม 
 ๑. นายปรเมศร        ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๒ 
 ๒.     น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔      
 ๓.   นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๔. นายเลิศชาย เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๕ นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
          ๖.     นางรฐา  มณีภาค        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

๗.   นางสาวนงนุช จิรันตกาล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
          ๘.     นายเลิศ              อาชวานันทกุล         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

          ๙.     นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
๑.   นางเฉลียว คํานิยม  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๑.  นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๑๒.  นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒         
 ๑๓.  นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
          ๑๔.  นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
   ๑๕.  นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๓ 
          ๑๖.  นายธนพล   โชควิวัฒนวนิช       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 
   ๑๗. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
         ๑๘. นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๓      
          ๑๙. นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
          ๒๐. นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔       
     ๒๑.   นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
          ๒๒.   นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔  
  

ผูไมมาประชุม 
          ๑.     นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

๒.   นายปยะ ลายวิเศกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒. 
 

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

 
 
 
 
 



๓. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง     รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
  -สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่  ๑ 
  วันพุธที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น 
  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  -สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่  ๒ 
  วันพุธที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น 
  ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง  แจงเพื่อทราบกรณีลดยอดลูกหนี้ภาษีทองถิ่น  
   (สํานักการคลัง) 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง  เลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลนคร 
                                     อุบลราชธานี  แทนตําแหนงที่วาง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
                                     ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
                                     พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๕ (๑) ) 
ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย  
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)   

ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตติ    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจางศึกษาความเหมาะสมการกอสราง 
   ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒   
                                     (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 

ระเบียบวาระที่ ๗    ญัตต ิ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุง 
                                     ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช 
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)   
ระเบียบวาระที่ ๘    ญัตติ     ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ 
   รถบรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวนเงิน ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
                                   (สามสิบสามลานเกาแสน บาทถวน)  
                                   (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๙    ญัตติ     ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือซ้ือรถดับเพลิงชนิดหอนํ้าและสายสง           
      น้ําดับเพลิง  
                                   (ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๑๐  ญัตติ     ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขา 
                                   อุบลราชธานี เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนคร 
                                   อุบลราชธานี ๑ และ ๒  
                                   (สถานธนานุบาล ๑ และ ๒ เสนอโดยนายกเทศมนตรี ) 

 
 
 
 
 
 



๔. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๑  ญัตติ     ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กําหนด  
                                     บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบาง  
                                     ประเภทในเขต เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี  
                                     จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗  “ชั้นรับหลักการ” 
                                     (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 

               (โดยอาศัยอํานาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้ง 
               แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๐ และระเบียบ   
               กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้ง 
               ที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕)  

ระเบียบวาระที่ ๑๒  ญัตติ      ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                                     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ “ชั้นรับหลักการ”  
                                     (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๑๓ เรื่อง อื่นๆ 

…………………………………………………                            
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 

นายอธปิไตย   โยธามาตย     รองปลัดเทศบาล 
 เน่ืองจากเลขานุการสภาเทศบาล ไดขอลาปวยจากทานประธาน กระผมจึงปฏิบัติหนาที่แทนชั่วคราว
นะครับ เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 
  

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะฝายบริหาร ทานปลัดรองปลัด        
และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจํา            
ปพ.ศ.๒๕๕๗  ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี กอนที่ผมจะดําเนินการไปตามระเบียบวาระฯ เน่ืองจากเลขานุการสภาเทศบาล ไดขอลาปวย
ไมมีผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการ จึงใหสมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเลือกสมาชิก จํานวน ๑ ทาน ขึ้นไปปฏิบัติ
หนาที่เลขานุการชั่วคราวแทน ตามระเบียบฯ  เชิญสมาชิกคัดเลือก  เชิญทาน ณัฐวุฒิ ทองเถาว  ครับ 
 

นายนนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว    
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒  ผมขอเสนอชื่อ นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม 
ขึ้นดํารงตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวครับ ขอผูรับรองดวยครับ/ มีสมาชิกรับรองถูกตอง 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานภรณชนก นํ้าฝน เฟองงาม ขึ้นไปปฎิบัติหนาที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวครับ          
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมตามระเบียบวาระ      
ตอไปครับ 

 
 
 
 



๕. 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง     ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลา จํานวน ๒ ทาน คือ ๑.นายปยะ  ลายวิเศษกุล  ๒.นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล   มีใบลาถูกตองครับผม  วันน้ีมีผูขออนุญาตเขาฟงและบันทึกถายทอดการประชุมสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี จํานวน ๑ คณะคือ โสภณเคเบิ้ล มีใบขออนุญาตถูกตองครับ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง     รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  
  -สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่  ๑ 
  วันพุธที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น 
  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  -สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่  ๒ 
  วันพุธที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น 
  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
            ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง     รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่  ๑ วันพุธที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น  ณ  
หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  และสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่  ๒ วัน
พุธที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย  หรือแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            
สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่  ๑   วันพุธที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น        
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ทานๆไดอภิปรายไวเชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ  
 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอแกไขรายงานการประชุมฯหนาที่ ๙ บรรทัด ๙ คําวาอยาง  เชนหนาเทศบาล  ขอแกไขเปน
อยาง  เชนที่หนาโรงพยาบาล  ครับ ขอผูรับรองดวยครับ /มีผูรับรองถูกตอง 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย  หรือแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ          
สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่  ๑   วันพุธที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๗ อีกไหมครับ เมื่อไมมีผมขอมติ      
ที่ประชุม  
  - สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  
ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่  ๑  วันพุธที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๗  โปรดยกมือ / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 
 

 
 
 
 
 



๖. 
 

 - สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ     สมัยที่สอง  
ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่  ๑  วันพุธที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๗  โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท 
 
ที่ประชุม    

       มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป     
พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑  วันพุธที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๗ 

 

     ตอไปเปนการ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป   
พ.ศ .๒๕๕๗ ครั้งที่  ๒ วันพุธที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ หองประชุมสภาเทศบาล             
นครอุบลราชธานี  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญครับเมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  
ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่  ๒  วันพุธที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗  โปรดยกมือ / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 - สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ   สมัยที่สอง  
ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่  ๒  วันพุธที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗  โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท 
 
ที่ประชุม    

       มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป          
พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒  วันพุธที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง  แจงเพื่อทราบกรณีลดยอดลูกหนีภ้าษีทองถิ่น  
   (สํานักการคลัง) 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓  สํานักการคลังไดสงหนังสือบันทึก ที่ อบ ๕๒๐๐๕/๕๘๓  ลงวันที่  ๑๗  
มิถุนายน  ๒๕๕๗  เร่ือง  แจงเพื่อทราบกรณีลดยอดลูกหนี้ภาษีทองถิ่น นําเรียน ประธานสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เพ่ือโปรดทราบ ไปแลว ความวา 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗. 
 

          เรื่องเดิม 
 ตามที่งานจัดเก็บรายได สํานักการคลัง ดําเนินการจัดเก็บภาษีทองถิ่นไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ ซึ่งไมสามารถเก็บไดครบถวนทําใหตกเปนลูกหนี้คาภาษีคางจํานวนมากและเปน
ภาระดานบัญชี น้ัน  
 ขอเท็จจริง 
 งานพัฒนารายได ไดดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายละเอียดลูกหนี้ (ก.ค.๒) เพื่อจะเรงรัดจัดเก็บให
หมดไปหรือเหลือนอยที่สุด ปรากฏวาลูกหนี้บางรายไดติดตอชําระคาภาษีเรียบรอยแลว แตเจาหนาที่ไมได
รายงานยอดลูกหน้ีทําใหคงคางบัญชีหรือลูกหนี้บางรายไดมีการตั้งยอดผิดพลาด ผิดประเภท อันทําใหลูกหนี้ไม
มีมูลที่จะตองชําระหรือลูกหนี้บางรายไมมีรายการทรัพยสินใหเรียกเก็บ จึงทําใหการบันทึกลดยอดปรับปรุง
บัญชีลูกหนี้และเงินสะสมตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันที่  ๒๓  
ธันวาคม  ๒๕๕๒ เร่ือง หลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้คางชําระและวิธีบันทึกบัญชีของ
องคกรปกครองทองถ่ิน (ขอ ๒) รายละเอียดดังน้ี 
 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน  ๓๕    ราย     เปนเงิน            ๔๘๑,๑๘๕.๘๖   บาท 
          -ภาษีปาย จํานวน  ๓๔    ราย     เปนเงิน             ๒๗๔,๑๒๔       บาท 
 -ภาษีบํารุงทองที่  จํานวน  ๙๒    ราย     เปนเงิน (๑๐๐%)   ๑๖,๔๐๓.๑๐   บาท 
              จํานวน  ๙๒    ราย     เปนเงิน (๙๕%)     ๑๕,๕๘๒.๙๕   บาท                            

           จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง  เลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล              
                               นครอุบลราชธานี แทนตําแหนงที่วาง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
                               วาดวยขอบังคับการประชุมสภา ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม       
                               (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๕ (๑) ) 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
         ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง เลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานสภา 
เทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตําแหนงที่วาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม 
สภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๕ (๑) เชิญทานสมาชิกเสนอ   
เชิญทานณัฐวุฒิฯครับ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๘. 
 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายณัฐวุฒิ         
ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒  ผมขอเสนอชื่อ นายสุภชัย ศรีจรูญ      
ขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตําแหนงวางครับ ขอผูรับรองดวยครับ/มี
สมาชิกรับรองถูกตอง 
 

 

ที่ประชุม 
            มีมติเลือก ชื่อ นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ ๔ 

ขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตําแหนงวาง 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย  
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัด 
น้ําเสีย  สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี เชิญผูเสนอญัตติครับผม 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย สิ่งที่สงมาดวย  1. ประมาณราคาคาซอมแซมและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย  
จํานวน 1 ชุด  2.รายละเอียดเงินสะสมที่สามารถใชได   จํานวน 1  ชุด 

เทศบาลนครอุบลราชธานี มีระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งกอสรางมาตั้งแต 2541 โดยมีพื้นที่รองรับการ
บําบัดน้ําเสีย ดานทิศตะวันออกของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  แตในปจจุบันการทํางานของระบบบําบัดน้ํา
เสียดังกลาว วัสดุอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักร เกิดการชํารุดเสียหายใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ ทําใหการ
บําบัดน้ําเสียจากบานเรือนประชาชน  อาคารพาณิชย  การเกษตรกรรม โรงแรม  สถานประกอบกิจการขนาด
ยอมทําไดไมเต็มที่และทําใหการบําบัดน้ําเสียไดนอยลงและที่ไดก็ไมเต็มประสิทธิภาพทําใหแมน้ําเกิดสกปรกและ
ไมถูกตองตามสุขาภิบาล ในอนาคตจะเกิดปญหาแมน้ําเนาเสียอาจทําลายระบบนิเวศและทําลายสิ่งแวดลอมได 
ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการคุณภาพน้ําของเทศบาลนครอุบลราชธานีมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติจัดหางบประมาณ
มาดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอุปกรณและเครื่องจักรใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  

 เพ่ือใหระบบการจัดการคุณภาพน้ําของเทศบาลนครอุบลราชธานี  สามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสูด   สํานักการชาง  ไดสํารวจวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องจักร ที่ชํารุดเสียหายใชการไมได และ
จําเปนตองดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี    
 
 

 
 



๙. 
 

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

 2. สถานีสบูน้ําเสียที่  2  
  2.1 ซอมตรวจเช็คและปรับปรุงเครื่องสูบน้ํา  3  เครื่อง 
  2.2 ซอมแซมตรวจเช็คตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา  จํานวน  1  งาน 
  2.3 งานอ่ืน ๆที่เก่ียวของ 
 
 3. บอสบูน้ําเสีย 
  3.1 ซอมแซมเครื่องเติมอากาศ Jet   Aerator   20HP  พรอมทุน  จํานวน 3 ชุด 
  3.2 ซอมแซมปรับปรุงตูควบคมุเครื่องเติมอากาศ   จํานวน 1  ชุด 
  3.3 งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ           
  รวมประมาณราคาคาปรับปรุงและซอมแซมทั้งระบบ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,092,300.-บาท   
(สามลานเกาหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน)   (ตามรายละเอียดประมาณราคาที่แนบมาพรอมน้ี) 
      

     เหตุผล 
 

 เน่ืองจากปญหาการจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนปญหาที่จําเปนเรงดวนและ
เทศบาลนครอุบลราชธานีรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานีไดหารือ
รวมกันดําเนินการแกไขปญหามาโดยตลอด สวนหนึ่งเปนมาจากระบบบําบัดที่ใชงานมานานไมสามารถบําบัด
น้ําที่เสียไดอยางเต็มที่ที่ควรเปนหากปลอยไวจะสงผลกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชาชนและ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ   

ฉะน้ัน เพื่อใหระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดําเนินการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
เปนไปอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อปรับปรุง
ซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย  เปนจํานวนเงิน 3,092,300.-บาท (สามลานเกาหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) 
ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีพิจารณาอนุมัติตอไปซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีเงินสะสมเพียง
พอที่จะดําเนินการได  (ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้)  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาล  
นครอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติ ตอไป  

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 สมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ/ เชิญทานปฏิมาพรครับผม 
 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ระบบบําบัดน้ําเสียเฟต ๑ ดานหลังโรงเรียนสารพัดชาง
ไมไดตอเขาทอระบบน้ําเสียบานเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล แตสมัยนายกรจนา  กัลปตินันท  ไดมีการ
เช่ือมบางสายเทานั้นเชน ที่สามแยกไปรษณีย สี่แยกวัดปาใหญ ทางรานซินเซีย สี่แยกวัดแจง และแยกวัดบูรพา 
 



๑๐. 
 

แยกธนาคารกรุงไทย  สาขาบานดู ที่เหลือยังไมไดเชื่อม และทอบําบัดน้ําเสียของเฟต ๑ ดังน้ี ตองใชสูบน้ําขึ้นสู
บอบําบัด ตอนนี้บอบําบัดแทบจะไมมีการเปดใชทอบอบําบัดน้ําเสีย เพราะไมมีการสูบน้ําเสียเขาไปในบอบําบัด 
ฉะน้ันจึงเปนสาเหตุใหตอนฝนตกหนักทุกครั้ง นํ้าจะทวมขังหนาจวนผูวา ทุงศรีเมือง และดิฉันไมเขาใจอีกอยาง
หนึ่งวา ทําไมผูบริหารตองจางวิศวกรมาศึกษางานกอน ดิฉันไมเห็นดวยที่จะตองใชงบประมาณเรงดวนและใช
งบประมาณเปนจํานวนมาก ทานควรนําเขาปงบประมาณ ๒๕๕๘ คะ ขอบคุณคะ 
   

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับผม   
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา
เทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ วันนี้ไดรับทราบวามีการถายทอดสดดวย จึงอยากจะถามทานประธานเพื่อผานไปยัง
ผูบริหารนะครับวา เก่ียวกับหลักการการใชเงินสะสมที่พี่นองทางบานจะไดเขาใจตรงนี้ดวย การใชเงินสะสม
จะตองมีระเบียบและขอบั งคับ ดั งนั้นเพื่อเปนการใหความรู ขอใหผูบริหารชี้แจงตอสภาดวยนะครับ      
ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกครับผม 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจง
รายละเอียดเพ่ือที่ทานจะไดเขาใจคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญทานปลัดครับผม 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกทุกทานครับ สําหรับรายละเอียดหรือวาหลักเกณฑ
การจายเงินสะสม ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษา
เงินและตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ครับ ในกรณีวา
ผูบริหารมีเหตุจําเปนที่จะตองดําเนินการตองใชเงินสะสมที่สามารถใชไดที่เทศบาลสะสมไว ก็มีหลักเกณฑวา
ตองทําเรื่องกับสภาเทศบาล ถาสภาเทศบาลอนุมัติแลวก็สามารถนําเอามาใชไดซึ่งจะนําเอาไปใชไดก็มี
หลักเกณฑอยู   ๓  อยาง ๑.เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  ๒.เพื่อเปนการเพิ่มพูนรายได           
๓.เปนการใหบริการชุมชนและสังคม กรณีน้ีเปนการปรับปรุงซอมแซมบําบัดน้ําเสียถือวาเปนการบําบัดความ
เดือนรอนของพี่นองประชาชนก็เขากับหลักเกณฑตรงน้ีก็เปนอํานาจของสภาเทศบาล ที่จะพิจารณาอนุมัติให
ฝายบริหารไดใชเงินในยอดนี้หรือไม ซึ่งปจจุบันนี้เงินสะสมที่เราสามารถนําไปจายได ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ทานไดมีเอกสารอยูในมือแลว ประมาณ ๑๗๒,๐๗๔,๐๓๒.๘๖ บาท ขอเรียนชี้แจงใหทราบเพียง
เทาน้ีครับ 

 
 
 
 
 



๑๑. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล  ครับผม 
นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๒ 
เน่ืองดวยการอภิปรายในครั้งนี้ มีขออางอิงเก่ียวกับกฎหมายคอนขางเยอะ จึงนําเรียนทานประธานขออนุญาต
ในการใชเอกสารในการอภิปรายครับ  ตามที่ทานปลัดไดนําเรียนผานทานประธานสภามายัง      สมาชิกสภา 
เร่ืองระเบียบการจายขาดเงินสะสม ผมขออานเอกสารในระเบียบขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ขาดเงินสะสม ไดไมเกินรอยละยี่สิบของงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนของปนั้น โดยไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  ๑.ใหทําไดเฉพาะกิจการที่อยูภายใตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งเก่ียวกับดานการบริหารชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดของกิจการสวนทองถิ่น
หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามกฎหมายกําหนด ๒.ไดสงเงินสบทบกองทุนของกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละ
ประเภทตามระเบียบแลว  ๓.เมื่อไดรับอนุมัติใหจ ายขาดเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูพันและใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหการจายขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป ตามที่ผมไดอานตามระเบียบนี้ก็คือทานยังไมนํางบประมาณ 
เขาสูสภาเพื่อพิจารณาครับ และผมก็ขอยกตัวอยางตามที่ สตง. เคยทักทวงเรื่องการจายขาดเงินสะสมวา
ประชาชนเดือดรอนตั้งนานทําไมไมบรรจุในแผน และตั้งงบประมาณ มีกรณีศึกษาที่  อบต. ที่ จังหวัด
นครราชสีมา จายขาดเงินสะสมซื้อรถขยะ เดือน มิถุนายน  สตง.ทักทวงวาทําไมไมตั้งในแผนพัฒนาและตั้ง
งบประมาณกอน จําเปนเรงดวนอยางไร อีกทั้งแบงจายก็ไดในกรณีเงินไมพอ ตามที่ผมไดกลาวมาทั้งหมดอยาก
ใหผูบริหารนําเรื่องเขาสูสภาจะดีกว าครับ ในจํานวนเงิน สามลานกวาบาทผมถือวามันนอยไปถาเปน
ผลประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลนคร ตามที่ทานปฏิมาพร  จงรักษ   ไดอภิปรายไปเมื่อสักครูเกี่ยวกับ
เร่ือง ระบบบําบัดน้ําเสียใน เฟตที่ ๑ หลายจุดหลายชวงทอประปาก็ยังไมไดเชื่อมตอ ทานควรจะทําใหมัน
สมบูรณกอนนะครับ เจาหนาที่ในเทศบาลมีวิศวกรหลายทานที่มีความรูความสามารถ ก็อยากใหทานรับไป
พิจารณาดวยครับขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัย ครับผม 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล   เขตเลือกตั้งที่ ๔ 
เนื่องจากหนังสือที่ทานสงใหกอนเขาประชุมแบบรายละเอียดการขออนุมัติใชจายเงินสะสมรายละเอียด
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  หลังปดบัญชี  ผมยังไมเขาใจอยากใหทางฝายผูบริหาร
ชี้แจงกันเงินสะสมทดลองจาย ตกเบิกเงินเดือนคาจาง  สิบหาลานบาท  อยากทราบรายละเอียดของหัวขอตัวนี้
วามาจากไหนครับ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๒. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกครับผม 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจง
รายละเอียดเพ่ือที่ทานจะไดเขาใจคะ 
 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกทุกทานครับ รายละเอียดที่ทานสุภชัย ที่ไดทราบเมื่อ
สักครูครับ เปนหลักเกณฑที่กอนนําเงินสะสมไปใช เขาตองใหกันเงินสะสมไวในสวนที่จําเปน เรงดวนไวกอน 
แตในเอกสารที่ทานไดรับนี้เราจะกันไวสองกรณี ที่ทานถามเปนหนึ่งในกรณีที่ผมจะอธิบายครับ  ๑. กันเงิน
สะสมอันที่จะเกิดความเดือดรอน ฉุกเฉิน อันนี้เรากันเงินสะสมไวแลว สวนกันเงินสะสมที่ทานถามเปนเงินเพิ่ม
ของขาราชการที่เรายังไมไดจ ายมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งตอนนั้นเปนบัญชี ๑ ของเงินเดือนมันมีผล       
ตั้งแต ป ๒๕๕๕ และบัญชี ๒ ก็มีผลตั้งแตป ๒๕๕๖ ตอนนี้ขาราชการพนักงานกําลังจะเบิกจายตอนนี้ ซึ่ง
จังหวัดอนุมัติมาแลวเปนการขึ้นเงินเดือนยอนหลังตั้งแตป ๒๕๕๕ มาคิดแลวรวมประมาณ สิบหาลานบาทครับ
ทานจึงตองกันไวสองยอดตรงนี้ ปกติถาไมมี   บัญชี ๑ บัญชี ๒ และจะตามมาอีกบัญชี ๓ ปกติถาไมมีบัญชี
ดังกลาว ก็จะกันไวกรณีแรกคือกรณีฉุกเฉินและความจําเปนเทานั้นครับ ขอเรียนในที่ประชุมทราบเทานี้ครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญทานสุภชัย ครับผม 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล   เขตเลือกตั้งที่ ๔ 
กราบขอบพระคุณไปยังทานปลัดเทศบาลนครอุบลครับที่ชวยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องหลักการตางๆ ครับ สภาแหงนี้
ไมไดรอบรูทุกอยางครับสิ่งที่เราไมทราบเราก็ถามครับ แตสิ่งที่เรารอบรูก็คือเกี่ยวกับเรื่องญัตติที่ทานขอมา
เก่ียวกับการจายขาดเงินสะสม ที่จะนํามาปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย เฟต ๑ ทานใหเหตุผลวา
เน่ืองจากการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนปญหาจําเปนเรงดวน ณ วันนี้ถา
ทานนําเทศบัญญัติเขาสูสภาตั้งแต สิงหาคม ปที่แลว ตอนนี้เราคงไดใชแลวครับ เหมือนทาน สท. นัฐพล พูดวา
อยาวาแตเงิน แคสามลานบาท เงินมากกวาน้ีถามันบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับชาวเทศบาลนครอุบลราชธานีได 
เราก็ยินดีอนุมัติถามันมาโดยถูกตอง ถามันมาโดยความสงางามของงบประมาณ วันนี้ครับระบบบําบัดน้ําเสีย
เฟต ๑ ทานรักษาการสํานักการชางครับ ผมวาทานคงทราบดีวาระบบบําบัดน้ําเสีย เฟต ๑ ของเรายังทําไม
สมบูรณแบบเรายังไมตอเชื่อมทั้งระบบทั้งโครงการครับ อีกอยางหนึ่งครับถาทานมีความจําเปนเรงดวนเรื่อง
การสูบน้ําครับ เครื่องสูบน้ําที่ทานซ้ือมาตั้งหลายสิบลานทานเอามาใชกอนไดครับ ตอนน้ีผมยังไมรูเลยวาเครื่อง
สูบน้ําไปอยูไหน เอาไปสูบน้ําที่แถวแยกโตโยตา  ผมดูมาหลายปแลวครับเห็นมาตั้งแตเกิดผมยังไมเห็นน้ําทวม
จนรถสัญจรไปมาไมไดครับผมวาควรใหสภาพิจารณาวาเห็นควรใหอนุมัติหรือไม ในเมื่อการทํางานของระบบยัง 
 

 
 
 
 
 



๑๓. 
 

ไมครบวงจรและจะไปซอมแซมอีก ผมไมทราบวาโรงสูบน้ําหลังโรงเรียนสารพัดชางกุญแจเปดไดหรือยัง      
ทานเคยเปดเขาไปดูหรือเปลา วาขางในมีสัตวอะไรบางอยูในน้ันบาง  ครับกราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับผม 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา
เทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒  ตองขอบคุณทานปลัดครับ ที่รายละเอียดตรงนี้นะครับ เพราะพี่นองทางบานจะได
ทราบขอเท็จจริงตรงน้ีดวยครับ  ถูกตองนะครับที่ทานปลัดพูดมาเกี่ยวกับหลักเกณฑใชเงินสะสมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย แตวาทานก็ยังพูดไมจบครับ เพราะสิ่งที่ผมไดศึกษามาในระเบียบนี้ไดบอกวาถาเปน
โครงการเพ่ือลงทุน ใหตั้งงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะ
ใหฝายบริหารนําไปเขาสูงบประมาณป ๒๕๕๗ เพ่ือสูสภาพิจารณาจะดีกวาครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล  ครับผม 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๒  
ตามที่ทานสุภชัยไดกลาวถึงเครื่องสูบน้ําวาเคยไปเปดดูหรือเปลา ผมก็ทราบมาวาเครื่องเสียงที่ตลาดเทศบาล ๓
ก็หายเหมือนกันครับ ทานนายกทราบหรือยังครับ ยังไงก็อยากใหทานไปตรวจสอบดูครับเพราะเงินทุกบาททุก
สตางคเปนเงินภาษีของประชาชนครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / เชิญทานสุภชัยครับ  
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมจะฝากทานประธานสภาไปยังผูบริหารวา ณ วันนี้ ระบบบําบัดน้ํา
ทวมที่เราเคยแกไขกันมา  ๔ -๕ ป ในสมัยที่ทานนายกรจนา  กัลปตินันท ที่ไดใหแนวแกปญหาไวจนวาปญหา
แกไดเปนขั้น ๆ จนวาปญหานํ้าทวมในเขตเทศบาลของเราคอนขางจะนอยลงแลว แตวันนี้ครับถาทานขามไป
ฝงหวยวังนองสะพานขางลางดานขวามือ จะมีบานหลังหนึ่งที่ปลูกครอมคลองหวยวังนองอยูผมไมทราบวาฝาย
ผูบริหารไดไปตรวจหรือตระหนักถึงปญหาตรงนี้วา เมื่อมีคลองระบายน้ําแตมีสิ่งไปอุดตัน แนนอนครับน้ํายอม
ทวมในเขตเทศบาล ผมเคยเห็นปญหาน้ําทวมขังไปไดบางมากพอสมควรแลวแตปจจุบันเมื่อฝนตกหนักๆ เมื่อ         
๔–๕ วันที่แลว ผมอยูในเมืองผมยังสงสัยวาทําไมปริมาณน้ําทําไมถึงมากขนาดนี้ แลวการระบายน้ําเปนไปไดชา 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๔. 
 

ครับ อยากฝากสิ่งนี้วาถาไมใชพรรคพวกของทาน หรือทานคิดวามันจะชวยแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนได 
ขอความกรุณาทานใหเคารพในกฎหมาย ชวยไกลเกลี่ยสิ่งที่อุดตันคลอง กราบเรียนทานประธานไปยังฝาย
ผูบริหารดวยครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญทานตนขาวครับผม 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ในเหตุผลดิฉันเห็นวาเปนปญหาที่จําเปนเรงดวน และเทศบาลนคร
อุบลไดปรึกษาแกปญหารวมกันมาดวยตลอด ดิฉันไดคิดวาจะตองบรรจุเขามาในปงบประมาณ ป ๒๕๕๘ อยาง
เรงดวน และดิฉันคิดวาพี่นองประชาชนตองเขาใจตามหลักความเปนมาเปนไปอยางถูกตองคือนําเขามาใน
งบประมาณ ป ๒๕๕๘ นี้คะ และเราสมาชิกทุกคนพรอมที่จะพิจารณาคะ 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัย ครับ 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ  เรื่องบําบัดน้ําเสียครับ ผมนึกไดวาเคยทําหนังสือถึงผูบริหารไป     
๓ ฉบับ เรื่องการขอสัญญาการซ้ือขายเครื่องสูบน้ําที่ทานเปนกรณีฉุกเฉินจนปานน้ีทางสภายังไมไดรับเอกสารที่
ขอไปเลยครับ จะใหทางไปอีกกี่ฉบับครับทานถึงจะตระหนักถึงความสําคัญของสภาแหงนี้ครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกหรือผูบริหารทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / ไมม ี
 ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมครับ 

 -   มีสมาชิกทานใด อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย โปรดยก

มือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 

 -   มีสมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสียโปรดยก
มือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท 
 
ที่ประชุม 
              มมีติไมใหอนุมัติจายขาดเงินสะสมไปเพ่ือปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕. 
 

ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตติ    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจางศกึษาความเหมาะสมการกอสราง 
   ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒   
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจางศึกษาความเหมาะสมการ 
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สํานักการชาง เสนอโดย  
นายกเทศมนตรี เชิญผูเสนอญัตติครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภา ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจางศึกษาความเหมาะสมการกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒ เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เทศบาลนครอุบลราชธานี มีระบบบําบัดน้ําเสีย  กอนปลอยน้ําลงสูแมน้ําลําคลอง ระยะที่ 1 แลว โดย
รองรับการบําบัดน้ําเสียพื้นที่ดานทิศตะวันออกของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี แตปจจุบันพื้นที่เขตเทศบาล                
นครอุบลราชธานีดานทิศตะวันตก   มีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วทําใหเกิดการ
พัฒนาและปจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีไดประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมตางๆ โดยเฉพาะปญหามลพิษทางน้ํา
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการใชชีวิตประจําวันของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนและเกิดจากอาคารพาณิชย จาก
การเกษตรกรรม       การเลี้ยงสัตวและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม ปลอยน้ําเสียลงสูทอระบายน้ํา
สาธารณะและไหลลงสูแมน้ําสายหลักที่เปนแหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปาจากการตรวจสอบคุณภาพน้ําพบวา
มีน้ําเสียที่มีสารพิษและเช้ือจุลินทรียปะปนมา  ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชาชนและตอ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เทศบาลนครอุบลราชธานี   ในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบโดยตรงจึงหาวิธีการปองกัน
และกําจัดปญหามลพิษในชุมชน และเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองปรับปรุงประสิทธิภาพน้ําใหถูกตองตามหลัก
วิชาการในดานการปองกันการเกิดปญหาตอระบบการผลิตน้ําประปาเพื่อใชสําหรับอุปโภค-บริโภคในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงเรงจัดหางบประมาณมาดําเนินการกอสรางระบบบําบัด
น้ําเสีย ระยะที่  2  รองรับน้ําเสียดานทิศตะวันตกของเขตเทศบาล    นครอุบลราชธานี เพ่ือแกไขปญหา  เพื่อ
มิใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 
      

หลักการ 
 

กอนการดําเนินการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
จําเปนตองดําเนินการจางศึกษาความเหมาะสมการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 2 ใหเสร็จสิ้นกอน โดย
เน้ือหาของการศึกษาตองดําเนินการในเร่ืองการวางแผนสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการดานน้ําเสีย 
แนวทางการควบคุมปองกันปญหาดานน้ําเสียและบรรเทาปญหาน้ําทวมขัง ศึกษาวิธีและแนวทางที่เหมาะสม
ของการจัดการน้ําเสีย และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย วิเคราะหแนวทางและระบบ
การลงทุนที่เหมาะสม ตามลําดับความสําคัญและระดับความรุนแรงของปญหา  กําหนดแผนงานหรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมอุปสรรค  รวมทั้งการศึกษาผลกระทบจากการกอสราง  ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม คุณคาตอคุณภาพชีวิต ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และคุณคาการใชประโยชนใหคุมคาที่สุด โดยใช
งบประมาณในการดําเนินงานศึกษา   ประกอบดวย 3 สวน 

 
 

 



๑๖. 
 

 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 จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะดําเนินการจางศึกษาความเหมาะสมการ
กอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย ระยะที่ 2 เพื่อที่จะรีบจัดทําโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณสงสํานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีงบประมาณมา
กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชน 
ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีไดมีหนังสือแจงใหหนวยงานที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  โดยไดกําหนดใหเสนอโครงการภายในวันที่  
30 เมษายน  2557 ซึ่งทางเทศบาลนครอุบลราชธานีจําเปนตองเรงดําเนินการจางศึกษาสํารวจและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย   ระยะที่ 2 เพื่อใหทันหวงเวลาในการจัดทําโครงการเพื่อขอรับ
สนับสนุนงบประมาณสงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ฉะน้ัน เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวนเงิน 5,000,000.-บาท ตอสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีพิจารณาอนุมัติตอไปซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี มีเงินสะสมเพียงพอที่จะ  
ดําเนินการได   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติตอ่ไป 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายนัฐพล   รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตที่ ๒ ครับ ตามที่ทานนายกฯไดขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อเปนการศึกษาความ
เหมาะสมการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียระยะที่ ๒ นะครับ ตามที่เพื่อนๆสมาชิกไดอภิปรายในวาระที่ผานมา
เมื่อซักครูนะครับ ทุกทานก็จะไดทราบวาในระยะที่ ๑ ระบบบําบัดน้ําเสียก็ยังใชการไมไดแลวทานก็มาขอ
งบประมาณในการศึกษาในระยะที่ ๒ ทําไมครับ เราทําระยะที่ ๑ ใหมันใชไดดีกอนแลวทานถึงจะนําเรื่องนี้เขา
มาขอทําโครงการบําบัดน้ําเสียในระยะที่ ๒ จะดีกวาไหมครับ แลวก็เกี่ยวกับการของบประมาณ งบประมาณใน
การสํารวจสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนะครับ งบประมาณในการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน งบประมาณในการรวบรวมออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย ตามที่ผมทราบมาก็คือมีความสนิทสนมกับ
สํานักการชางพอสมควรนะครับ พอจะรูนะครับวาเจาหนาที่ของเทศบาลนครอุบลเรามีความรู ความสามารถ 
ลําดับตนๆของประเทศนะครับ เก่ียวกับการออกแบบการศึกษามันไมจําเปนที่วาจะตองไปจางบริษัทเอกชน 

 



๑๗. 
 

หรือคนอ่ืนมาทํา บุคลากรเรามีนะครับเราใชบุคลากรเราดีกวาไหมครับ อีกเรื่องหนึ่งตามที่ทานนายกฯไดให
เหตุผลมาเมื่อสักครู ขอความตอนหนึ่งนะครับไดรับการประสานทางโทรศัพทจากสํานักงานสิ่งแวดลอมให
ขยายเวลาเสนอโครงการถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ วันน้ีวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผมเกรงวามันจะเกิน
จากที่ทานจะนําเสนอไปยังสํานักงานส่ิงแวดลอมไดนะครับมันเกินแลวยังไงก็อยากฝากนะครับวา สมาชิกทุก
ทานเล็งเห็นทุกข สุข ของประชาชน อยากจะสนับสนุนแตวาขอใหทําใหมันเปนระบบนะครับ ทําระบบแรกให
มันไดกอน ระยะแรกใหมันใชงานไดกอนคอยมาศึกษาระยะที่ ๒ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารทุกทาน กระผม 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตที่ ๓ ครับ กระผมมีความเห็นสนับสนุน
กับทานณัฐพลโดยเฉพาะเรื่องที่สามเกี่ยวกับการออกแบบกอสราง ทางสํานักงานเทศบาลของเรามีวิศวกร
หลายคนนะครับ ซึ่งผมก็เขาใจวาคงไมไดจับฉลากมาไดหรือวาเอาไกแลกออกมานะครับ คิดวาคงมีความรู
ความสามารถในการที่จะออกแบบการกอสรางก็คงไมมีความจําเปนในการที่จะตองใชการศึกษาการออกแบบ
การกอสรางที่จะตองใชงบประมาณจํานวนมากและหากโครงการนี้มีประโยชนกับประชาชนจริง ผมก็เคยไดยิน
ชาวบานชุมชนทาวังหินหรือชุมชนวังแดงก็มีความเปนหวงเปนใยเร่ืองระบบน้ําเสียจากเขตเทศบาลเมืองไหลลง
ลํามูลนอยกอนถึงโรงสูบผลิตน้ําประปาของเทศบาลนะครับ ก็เปนประโยชนกับประชาชนแตถาเปนประโยชน
กับประชาชนจริงในเร่ืองนี้ผมก็อยากขอใหคณะผูบริหารนําเขาไปใชในงบประมาณป ๒๕๕๘ เพราะวาเรื่องเงิน
สะสม การใชเงินสะสมสรุปสั้นๆก็คือเงินสะสมนาจะเอาไวใชในยามจําเปน โดยหลักธรรมชาติแลวเรามีเงินอยู
ในงบประมาณที่จะใชอยูแลว ก็ขอใหใชพิจารณาเอาไปใชในงบประมาณป ๒๕๕๘ ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต
เลือกตั้งที่ ๒ ครับ เก่ียวกับญัตติการขอจายขาดเงินสะสม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทเพ่ือศึกษาระบบบําบัดน้ําเสียเฟส
ที่ ๒ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาเกิดทางสภาไดอนุมัติไป สําหรับบริษัทออกแบบนะครับการทํางานตางๆของเขา 
เขาจะไมมาถามวิศวกรของเราเหรอครับ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นี่คือเหมาหมดทุกอยางหรือเปลาครับ วิศวกรไม
ตองทํางานเหรอครับหรือยังไง ตรงนี้อยากจะขอใหทางฝายผูบริหารไดชี้แจงตอสภาดวยเพ่ือที่จะถายทอดไปถึง
พี่นองประชาชนที่อยูทางบานนะครับ เงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ศึกษาระบบบําบัดน้ําเสียเฟสที่ ๒ ครับ
ขอบคุณมากครับ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๘. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการชาง
ทานวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์   รักษาการผูอํานวยการสํานักการชาง 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์    รักษาการผูอํานวยการสํานักการชาง 
เทศบาลนครอุบลนะครับ ขออธิบายสั้นๆนะครับวาการศึกษาความเหมาะสมมันเปนระเบียบ ระเบียบหนึ่งที่
กรมทรัพยากรและส่ิงแวดลอมจะตองมีกอนที่จะดําเนินการกอสราง ออกแบบตอไปนะครับ ทีนี้มันเปนระเบียบ
กระทรวงสิ่งแวดลอมดวยวาบริษัทที่จะทําอยางโครงการใหญๆเชนโครงการบําบัดน้ําเสีย พวกน้ีจะตองทํา DIA.  
บริษัทที่จะทํา DIA. ไดนั้นจะตองไมใชหนวยงานที่ตนเองทําเอง เพราะตนเองทําเองก็จะเขาขางตนเอง 
เพราะฉะน้ันบริษัทที่จะทํา DIA. นั้นจะจดลิขสิทธิ์กับกระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอมไวอยูประมาณสักยี่สิบ
บริษัท พวกน้ันทําใหเราครับ เราทําไมไดครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน
นางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตที่ ๔ คะ ในหลักการขอสองจะเห็นวา
งบประมาณในการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเปนจํานวนเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ดิฉันอยากฝากทานประธาน
ไปถึงฝายผูบริหารนะคะวาตรงน้ีทานมีแนวทางในการจัดอยางไรกับงบประมาณในการสํารวจความคิดเห็น
ประชาชน ทานจะทําอยางไรคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับเร่ืองรายละเอียดเก่ียวกับการสํารวจความคิดเห็น
ประชาชนก็ดีหรือวาสําหรับของการจางการศึกษาความเหมาะสมการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย เรื่องทั้งหมด
นี้จะอยูในรายละเอียดของการทํา T.O.R. จะอยูกับทางผูที่รับจางคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๑๙. 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เขตที่ ๔ ครับ ในเขตผมเรื่องบําบัดน้ําเสียก็เยอะนะครับ ถนนที่สรางขึ้นมาหนาโรงเรียนปทุมวิทยากร ทานได
งบมาสรางถนนทานก็ไปทุบทอที่เคยทําไวทานก็สรางแตถนนทานก็ไมทําทอ พอน้ําไหลออกมาจากโรงเรียนมัน
ก็มาชนถนนแลวมันเออลนขึ้นมาบนถนนก็ไหลอาบลงไปในชุมชนปทุม ๒ ไหลลงไปจนถึงชุมชนศาลาบานดูแลว
ก็ลงไปทวมขัง พอลงไปถึงคลองหวยวังนองก็ไปเจอบานอีกหลังหนึ่ง อันนี้ไมตองไปจางครับ ทานไปกิน
กวยเตี๋ยวเปดเอเชียผมโฆษณาใหฟรีก็ได ถาฝนตกบานเขานํ้าจะทวมตลอดนะครับ ทานลองไปสัมผัสดูนะครับ
ตอนฝนตก มาเขาถึงญัตติของทานที่ทานจะจางที่เราเรียกกันวาการวาจางสํารวจ D.I.A. ของบริษัทที่ไดรับ
สัมปทานวาจางเกี่ยวกับเรื่อง และไดรับใบอนุญาตที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง E.A.A. ที่จะมีผลกระทบตอชุมชน
ครับ ณ วันน้ีทานบอกวาเราตองการงบสนับสนุนจากกรมทรัพยากรและสิ่งแวดลอมผมวาจากสภาวะการเงิน
ของเรา เราไมไดรับการสนับสนุน มองไปถึงศักยภาพของสํานักการชาง มองไปถึงศักยภาพของรักษาการ
ผูอํานวยการสํานักการชางและวิศวกร ทางทานผูบริหารอาจจะยังไมทราบวาวิศวกรที่อยูในเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ไดรับการยกยองนับนาถือตาวา มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับเร่ืองของระบบระบายน้ํา เกี่ยวกับเรื่อง
ของการจะเขียนแบบ หรือการดูแลแบบในการกอสราง ถึงขนาดที่วาวิศวกรของสํานักการชางในเขตอื่นๆ อบต.
ขางเคียงมาปรึกษาอยูเปนประจํา ซึ่งกระผมก็ทราบมาโดยตลอด เพราะทางกระผมก็เคยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ระบบระบายน้ํากับทางวิศวกรสํานักการชาง สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ก็ไดรับการปรึกษาดวยดีมา
ตลอดนะครับ แตดวยเหตุผลที่วาการศึกษาที่จะจัดจางระบบระบายน้ําขั้นที่ ๒ มีความจําเปนเรงดวนผมอยาก
ใหทางฝายผูบริหารนําความจําเปนเรงดวนนี้เขามาในงบประมาณป ๒๕๕๗ ถาปนี้ไมทันก็เอาเขาป ๒๕๕๘ 
ครับ ปนี้มันจะทันไดยังไงครับดูวาเดือนนี้เดือนอะไรครับ อีกไมกี่วันก็จะหมดปงบประมาณอยูแลว รางเทศ
บัญญัติครับพึ่งเอาโยนปงมาที่หนา ส.ท. ทุกคนวันน้ี วันน้ีเราพึ่งไดรับวาเงินเรามีเทาไหร เห็นเงินแลวเสียดาย
โอกาสครับพี่นองประชาชนหนาจะไดรับการพัฒนาที่ดีกวาน้ี หนาจะไดรับการดูแลที่ดีกวานี้ ในเรื่องของระบบ
บําบัดน้ําเสียครับ ถาเอาเขามาตั้งแตเดือนสิงหา ณ วันนี้เราอาจจะมีการกอสรางแลวดวยซ้ําไป อาจจะเลย
ขั้นตอนการศึกษาไปแลว หนาฝนปนี้อาจจะไมไดใช ปหนาอาจไดใชเต็มระบบครับ เสียไดไหมครับพี่นอง 
เสียดายโอกาส เสียดายเวลาที่มันเสียไปไหมครับ งาน Event ครับทําไปเถอะครับถามันสรางเสริมภาพลักษณ
ของทาน แตทานอยาลืมดูแลทุกข สุข พี่นองประชาชนดวยครับ ผมขอเสนอตอสภาแหงน้ีวาใหทานพิจารณาวา
ทานจะอนุมัติงบในสวนน้ีหรือไม ในเมื่อรางเทศบัญญัติยังไมเขาสภา เขามาก็ยังตองมีการพิจารณากันอีกยาว
ครับ ผมอยากใหทางฝายผูบริหารนําไปทบทวนเรื่องน้ีอีกครั้งหนึ่งแลวทําเขาใหมันเต็มรูปแบบมากกวานี้แลวใช
ทรัพยากรบุคคลที่เรามีใหเปนประโยชนสูงสุดครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานรฐาครับ 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๐. 
 
นางรฐา  มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน
นางรฐา  มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตที่ ๑ คะ ในการที่ของบประมาณในการสํารวจ
แลวก็การออกแบบตางๆในความคิดเห็นคิดวาเทศบาลของเรามีทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนะคะ อยากใหใชเงินใหเกิดความคุมคาในการขอผานเงินสะสมนะคะ ทุกๆอยางที่ทานขอมาอยาก
ใหคุมคามากกวานี้นะคะ ขอบคุณมากคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต
เลือกตั้งที่ ๒ ครับ ขอบคุณทานรักษาการสํานักการชางครับ ทานบอกวาถาทําเองก็เหมือนเขาขางตนเองทุก
วันน้ีผมวาทางฝายบริหารก็เขาขางตนเองหลายเรื่องนะครับ เมื่อสักครูนี้ทานนัฐพลก็ไดบอกวาเขาไดประสาน
มาทางโทรศัพทวาขยายถึงวันที่ ๑๐ ตอนนี้ก็วันที่ ๑๐ กรกฎาคม เขาโทรศัพทมาบอกวาขยายใหอีกเหรอครับ
ตรงน้ีอยากใหฝายผูบริหารไดชี้แจงดวยครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอใหทานวิสุทธิ์เสนาภักดิ์ชี้แจงคะ 
 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์   รักษาการผูอํานวยการสํานักการชาง 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์   รักษาการผูอํานวยการสํานักการ
ชาง เทศบาลนครอุบลครับ ๑๐ มิถุนายน เปนวันที่เราประสานกันนะครับ หนังสือนี้เราสงไปที่กระทรวง
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมแลวครับ รอแตเงินอนุมัติเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ที่จะทําโครงการนี้ครับ ถาทานอนุมัติปุบ
โครงการนี้ก็จะสามารถดําเนินการที่จะศึกษาเพื่อความเหมาะสมไดเลย เพราะวาหลักฐานตางๆเราสงไปที่
กระทรวงหมดแลวครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เขตที่ ๔ ครับ ผมก็มีโทรศัพทเหมือนกันครับทานนาจะโทรมาบอกผมดวย ผมอยากไดหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้
ครับเกี่ยวกับเรื่องที่ทานไดประสานไวครับ ถาไดวันน้ีก็จะไดรับการพิจารณาไดเลยในขั้นตอนเดียวไมทราบวา
ทานจะทําไดไหมครับ กราบขอบพระคุณครับ  
 

 
 
 
 
 



๒๑. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตที่ ๓ คะ ก็ไดฟงคําจากทานรักษาการสํานักการชางนะคะ วาเหตุจําเปนที่
เราตองทําการศึกษาบอบําบัดน้ําเสียตามญัตติที่ทานนายกเสนอมา ก็เห็นวาความจําเปนที่จะเกิดขึ้นมันก็เปน
เหตุที่ตองตอเนื่องกับเฟส ๑ อยูดี ถาเฟส ๑ ทําแลวไดผลเราก็จะมีกรณีศึกษาไดวาเฟส ๑ ทําแลวออกมาดี เรา
ก็จะใชกรณีศึกษาของเฟส ๑ มาใชเลย มันก็จะประหยัดเวลาไดมากขึ้น แตถาเฟส ๑ เรายังทําไมไดหรือทําออก
มาแลวไมไดผล แลวไปศึกษาแบบใหมของเฟส ๒ เลย ดิฉันวามันจะเปนทั้งการเสียเวลาโดยใชเหตุนะคะ ก็ขอ
เสนอวานาจะไปทําเฟส ๑ ใหไดกอนถึงจะมาศึกษาเฟส ๑ เพ่ือจะมาเปนกรณีศึกษาดวยคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานชื่นครับ 

 

นายชื่น   พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กระผมนายชื่น  พรหมจารีย 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ ตามที่ผมไดนั่งฟงมารูสึกวาทุกสิ่งทุกอยางคงจะไมเรียบรอยนะ
ครับ กอนจะบําบัดน้ําเสียผมยังไมรูเลยวามันอยูที่ไหนและรายละเอียดเปนอยางไร กรุณาขอทางฝายบริหาร
จัดทํามาดวย และคราวหนามาปรึกษากันอีกมาพิจารณากันอีก เรื่องบําบัดน้ําเสียเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับ
จังหวัดอุบลราชธานีเพราะวากิจการโรงแรม กิจการบานเชามีมากขึ้น สถาบันการศึกษาก็มีมากขึ้น นักศึกษา
ที่มาอยูในจังหวัดอุบลฯไมใชนอยๆ ฉะน้ันมารวมกันทํานํ้าเสียทั้งหมด ผมจึงถือวาการสรางบอบําบัดน้ําเสียเปน
เร่ืองที่สําคัญ ดังน้ันก็ขอใหทํารายละเอียดออกมาแลวเอามาประชุมกันคราวถัดไปครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เขตที่ ๔ ครับ ในเรื่องของการศึกษาระบบบําบัดน้ําเสียขั้นตอนที่ ๒ น้ีครับ ผมอยากใหทางฝายผูบริหารนําเรื่อง
นี้ถาทานจะทําใหระบบระบายน้ําในจังหวัดอุบลฯเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดดีที่สุด ทานลองมอง
ยอนหลังไปวาทางฝายผูบริหารชุดที่แลวทานทําอะไรไว อะไรเปนสิ่งดีนํามาทํากอนครับถามันบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชนได มันชวยระบายน้ําไดก็ใหนําสิ่งเหลาน้ันมาตอยอดกอน ถาทานจะศึกษาในโครงการ
ตอไปหรือเฟสตอไปของงานระบบบําบัดน้ํา ทางสภาแหงน้ียินดีที่จะอนุมัติใหทานทําครับ เพียงแตวาใหทานนํา
งบประมาณเขามาในปงบประมาณถัดไปเพื่อที่จะไดทําทั้งระบบครับ อยาวาแตศึกษาเลยครับเราอนุมัติให
กอสรางไดทันที่ถาเปนประโยชนกับพอแมพี่นองประชาชนและมันถูกตองในวิธีการของงบประมาณ กราบ
ขอบพระคุณครับ 
 

 
 
 
 



๒๒. 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผูบริหารมีอะไรชี้แจงไหมครับ / ไมมี 
ผมขอมติที่ประชุมครับ 
  -  มีสมาชิกทานใด  อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจางศึกษา 
ความเหมาะสมการกอสราง ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒ โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 
 -  มีสมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพื่อจ างศึกษาความเหมาะสมการกอสราง        
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒  โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  เปนเอกฉันท 
 
 
ที่ประชุม 
             มีมติไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจางศึกษาความเหมาะสมการกอสรางระบบบําบัด น้ําเสีย 
 ระยะที่ ๒  

 
 
ระเบียบวาระที่ ๗    ญัตติ    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจายงานกอสราง  
                                   ปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบรเิวณถนนอปุราช  
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไประเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุง
ระบบจําหน าย ไฟฟา เป นระบบเค เบิ้ ลใ ตดิ น ชว งบ ริเ วณถนนอุป ราช สํานักการช าง  เสนอโ ด ย                  
นายกเทศมนตรี  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟา
เปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สิ่งที่สงมาดวย             
1.ประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2  2. รายละเอียดเงินสะสมที่สามารถใชได  1 ชุด 

  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีโครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิลใตดิน   ชวง
บริเวณ      ถนนอุปราช ระยะทาง 1,230  เมตร ทั้งนี้ เพื่อความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอยของสายไฟฟา 
สายเคเบิ้ลทีวี หรือสายระบบสื่อสารอื่น ๆ และที่สําคัญที่สุดจะทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน เน่ืองจากสายไฟฟาในปจจุบันอาจเกิดการชํารุดได เพราะมีอายุการใชงานมานานหรืออาจเกิด
อุบัติเหตุไดเน่ืองจากการเฉี่ยวชนสายไฟของรถบรรทุกขนาดใหญ เพราะสภาพปจจุบันสายไฟ สายเคเบิ้ล 
ดังกลาวไดติดตั้งในตําแหนงที่ไมเหมาะสม และมีการไหลยอยต่ําลงมาตามสภาพ เกะกะไมเกิดความสวยงาม
และไมมีความปลอดภัย อาจจะทําใหไมเกิดความปลอดภัยกับประชาชนหรือยวดยานพาหนะที่สัญจรไป-มาได   

 

 
 
 
 
 



๒๓. 
 

หลักการ 
 

 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2  ไดประมาณการคาใชจาย เพื่อจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุง
ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน  ชวงบริเวณถนนอุปราช  ระยะทาง 1,230 เมตร ซึ่งคากอสราง
โครงการดังกลาว     ใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน 86,100,000.-บาท ตามประมาณการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 ดังน้ี 
  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 
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  
   ดังนั้น  ในสวนของงานโยธาจํานวน  33,000,000.-บาท (สามสิบสามลานบาท)  เทศบาลนคร
อุบลราชธานีจะตองจัดหางบประมาณมาสมทบการกอสรางโครงการดังกลาว  เพื่อใหการกอสรางดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยเปนไป      ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เหตุผล 
 

 เน่ืองจากงบประมาณเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ตองนํามาจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2557    มีอยูอยางจํากัด  ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ยังมีโครงการปรับปรุงกอสรางถนน พรอมระบบ
ระบายน้ํา ปรับปรุงระบบไฟฟา  ระบบงานจราจร  และงานภารกิจที่จําเปนตองดําเนินการอยูเปนจํานวนมาก  
ประกอบกับยอดเงินสะสมของเทศบาลนครอุบลราชธานีคงเหลือจํานวนมาก  ดังนั้น  เพื่อใหการบริหาร
งบประมาณเทศบาลนครอุบลราชธานี  เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  ประกอบกับงบประมาณในสวนของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 ไดรับจัดสรรมาแลว        
 
ถาเทศบาลนครอุบลราชธานีไมจัดหางบประมาณในสวนของงานโยธาสมทบตามที่ประมาณการของการไฟฟาฯ 
แจงมา    การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต  2   อาจจะนํางบประมาณดังกลาวไปใหจังหวัดอื่นได ซึ่งจะทําให
เทศบาลนครอุบลราชธานีเสียประโยชนได ดังนั้น โครงการดังกลาวจึงเปนโครงการที่ตองดําเนินการโดย
เรงดวน   

 

ดังนั้น เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดทําโครงการฯ ดังกลาวได  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อ
สมทบกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  เขต 2  เปนคากอสรางในระบบงานโยธา จํานวน 33,000,000.-บาท  ตอ
สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป ซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีเงินสะสมเพียงพอที่จะดําเนินการได 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติตอไป 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 
 



๒๔. 
 
นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  อยากจะอภิปรายในสวนของญัตตินี้อยากจะทราบวา
ทานไดทําการศึกษาแลวหรือยังถึงความพรอมบริเวณของชวงถนนอุปราช ที่จะทําการกอสรางปรับปรุงระบบ
จําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน เน่ืองจากดิฉันไดศึกษาขอมูลมาวาการที่จะทําระบบเคเบิ้ลใตดินตัวนี้ 
จะตองมีการเปลี่ยนทอประปา ทอระบายนํ้าใหใหญขึ้นเพื่อจะนําสายนี้ลงเขาไปได อยากจะทราบวาทานได
ศึกษาแลวหรือยังวาชวงถนนอุปราชมีความพรอม     แลวหรือไม ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรฐา ครับ 
 

นางรฐา  มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางรฐา มณีภาค  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑  การนําสายไฟฟาลงใตดิน การไฟฟาสวนภูมิภาคจะจาย ๗๐% ทองถิ่นตอง
จาย ๓๐% การนําสายไฟฟาลงใตดิน แบบแปลนการกอสรางปรับปรุงตองใหการไฟฟาเปนผูออกแบบนะคะ 
สวนถนนอุปราชไมทราบวาจะอยูในชวงไหน แตถาเปนหนาศาลากลางไมมีสายไฟฟาอยูแลว ในความเหมาะสม
ของการเลือกเสนทางของถนน    ควรจะดู  ๑.ทอระบายน้ําวาใหญพอไหม  ๒.ความเหมาะสมของทอประปา  
๓.การเอาสายไฟฟาลงใตดินตองติดตอหลายฝายไม ใชวาจะติดตอแตการไฟฟาอยางเดียว ยังมีเคเบิ้ ล 
องคการโทรศัพทอีกหลายๆ หนวยงานที่เราตองประสานงาน ในความคิดเห็นถนนที่เหมาะสมก็คือแยกราชภัฏ
ถึงอินเด็กซ เพราะวาคุณรจนา กัลปตินันท ไดวางทอระบายน้ําขนาดใหญ และทอประปาไวใหแลวนะคะ ถึงจะ
เหมาะสมกวาชวงถนนอุปราชที่เขียนไววา ๑,๒๓๐ เมตร เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานใหคุมคาเงินเพราะเงิน
กอนนี้เยอะมากเปนจํานวนที่สูงมาก อยากจะใหเล็งเห็นวาเราควร    จะทําถนนเสนไหนดวย เพื่อความ
สวยงามของจังหวัดอุบลฯ เปนหนาเปนตาตอไป ขอบคุณมากคะ 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
นายนัฐพล    รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามเหตุผลที่ทานฝายบริหารไดชี้แจงมาวาเนื่องจากงบประมาณเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่
ตองนํามาจัดทํางบประมาณรายจายประจําปมีอยูอยางจํากัด ผมคิดวาเหตุผลเทานี้คงไมเพียงพอในการขอจาย
ขาดเงินสะสมเพราะวาตามระเบียบขอ ๘๙  ผมอานดูแลวไมเขากับขอไหนเลยที่วาจะสามารถไปใชในสวนนี้ได 
ขอบคุณมากครับ 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานบัวหลวงครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๒๕. 
 

นางบัวหลวง  อาษาพล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางบัวหลวง  อาษาพล จากที่สมาชิกได
อภิปรายไปดิฉันก็เห็นดวย ทางคณะผูบริหารที่อยากใหบานเมืองเราสวยงามโดยเฉพาะเปนนโยบายที่ทานเคย
หาเสียงไววาจะเอาสายไฟฟาลงดิน ตามที่ผูอภิปรายผานมาที่เหตุผลโครงการที่จะทําตรงนี้งบประมาณก็เยอะ 
ผลตอบแทนที่จะไดจากประชาชน อยากใหทางผูบริหารมาประเมินตรงน้ีและโดยเฉพาะผูอภิปรายผานมาแลว
ก็คือเหตุผลที่ถนนเสนไหนที่จะทําไดกอน อยากใหผูบริหารชวยพิจารณาตรงนี้ ไมใชวาทางสภาไมอยากได ทาง
สภาก็อยากไดแตเพ่ือประโยชนและผลที่คุมคาวาถนนเสนไหนที่นาจะทําไดหรือทําไดเลย ก็อยากฝากฝาย
ผูบริหารชวยพิจารณาโดยเฉพาะเอาเขาสภาใหมงบประมาณที่จะถึงนี้ เพราะวาอาจจะใชเยอะกวาทางนี้อีกก็ได 
ทางสภาก็จะพิจารณาใหใหม ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานเลิศครับ 
 

นายเลิศ     อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ รวมถึงคณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี          
ผมนายเลิศ อาชวานันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑  ผมมีขอสงสัยอยู ๒ ประการ การ
นําสายไฟฟาลงใตดิน จริงๆ ผมเปนคนหนึ่งที่ใกลชิดกับเร่ืองนี้เพราะวาสมัยผมเปนวิศวกรอยูอิตัลไทย ผมทํา
ระบบสายไฟฟา Substation สายสงแรงสูง ผมมีขอสงสัยอยู ๓ เรื่อง ขอที่ ๑.ทานไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
กันหรือยังวาเมื่อเทียบกับระบบคือถาบอกวาปญหาของถนนอุปราชคือสายไฟฟาที่ระโยงระยางก็เห็นดวย แต
วาการแกถูกจุดคือ   การแกที่ระบบสายไฟฟาบนดินโดยตรง ขอที่ ๒.ตัวนี้มีเฉพาะงบของการทําสายไฟฟาใต
ดิน แตผมอยากจะขอตัวเลขเปรียบเทียบวาถาทําเปนระบบมาตรฐาน ระบบบนดินงบประมาณเทาไหร ถาเกิด
วามันไมตางกันมากผมก็ยินดีสนับสนุน เพ่ือความสวยงามเหมือนที่เชียงใหมบริเวณประตูทาแพเขาก็เอาลงใต
ดินแตวาน่ันคือเขาวิกฤติแลว แตผม   ไมเห็นถนนอุปราชจะเปนถึงขนาดนั้น ก็เลยอยากจะขอดูตัวเลขถาเปน
ระบบปกติเทาไหร เปนระบบใตดินเทาไหร ชวงที่จะทําการยายลงใตดินเปนชวงตั้งแตบริเวณไหนถึงบริเวณ
ไหน จะกระทบกับหนวยงานไหนบางไหม เพราะเทาที่เคยทําตองมีการขุดทําแมนโฮลดัคแบงกซึ่งเปนงานขุดที่
ยาก ชวงตองขามถนนตองทําแจคกิ้งซับซอนพอสมควร ไมขัดขวางนโยบาย แตวาอยากไดรายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย ครับ 
 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต
เลือกตั้งที่ ๔ ตัวแทนพี่นองประชาชน ผมมองไปเห็นงบประมาณสามสิบสามลานบาท ผมเสียดายโดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาเราเอาสายไฟลงใตดินแลวเขาจะใหเราใชไฟฟรีหรือเปลา เหมือนกับผูคามาชวนผูซื้ออํานวยความ
สะดวกใหหนอยเสร็จแลวทุกอยางที่มีอยูในน้ีเราก็กลับไปซื้ออยูดี ผมถามวาสายไฟมีความผิดไหมสายไฟไมมี 

 
 
 
 
 



๒๖. 
 

ความผิด เพราะวาถาทานมองตามถนนหนทางสายไฟนับเปนสื่อที่อันตรายถานํากระแสไฟฟาเขาสูตัวเรา
อาจจะเกิดความเสียหายตอชีวิต หรือถูกทรัพยสินก็เสียหายแกทรัพยสินได เพราะฉะนั้นการเดินสายไฟมีหลัก
ขั้นตอนการปฏิบัติที่จะตองใหสายไฟแตละเสนเปนระเบียบเรียบรอย มองใหเห็นวาสายเสนนี้มาจากไหน แตสิ่ง
ที่ระโยงระยางระบบโทรคมนาคมตางๆ ระบบเคเบิ้ลที่ผูชมกําลังดูอยูที่บานนี้เปนสวนหนึ่งของสายสงที่
ระเกะระกะ หลีกเล่ียงไมไดสิ่งเหลานี้ไมตองพูดถึง เพียงวาจุดประสงคของการเอาสายไฟ    ลงใตดินยังไม
ชัดเจนพอที่จะมาขออนุมัติกับสภาแหงน้ีวาทานทําแลวบานเมืองจะสวยงามขนาดไหน สิ่งเหลานี้เราสามารถ
กําชับไปยังหนวยงานของเจาของทรัพยสินของเขาได ถาสายเคเบิ้ลขออนุญาตที่เอยชื่อที่ถายทอดสดอยูนี้โสภณ
เคเบิ้ลทีวี ถาสายเคเบิ้ลของโสภณเคเบิ้ลทีวีชวงไหนลงมาที่หยอนยานลงมาที่จะกอใหเกิดอันตรายแกพี่นอง
ประชาชนทานมีเจาหนาที่อยูทานก็กําชับใหเจาหนาที่ประสานงานไปยังโสภณเคเบิ้ลทีวี ผมวาเขาตองรีบมาทํา
เพราะสายเคเบิ้ลเขาไมใชวาจะถูกๆ ก็แพงเหมือนกัน เร่ืองนี้ผมเคยถามหลายหนวยงานหลายเขตการปกครอง
สวนทองถิ่นหลายๆ แหงวาถามีงบประมาณแบบนี้มาทานจะรับไหม เขาพูดคําเดียวไมเอาเสียดายเงินงบ
สามสิบสามลานบาท ทําประโยชนใหบานเมืองมากกวานี้ วันน้ีทานไมตองใชเงิน ทานใชสมองอยางเดียว ทาน
ใชการติดตอสื่อสารอยางเดียว อะไรที่มันพัง อะไรที่มันชํารุด ทานแจงใหหนวยงานนั้นๆ มารวมสนับสนุน
นโยบายเอามันขึ้น ผมเห็นหลายที่เหมือนนโยบายทาน   หาเสียงสายไฟเกือบลงใตดินแลวพาดริมถนนเลย
มอเตอรไซดวิ่งผานไมได มอเตอรไซดเลยใชวิกฤติโชวขี่มอเตอรไซดบนสายไฟ ผมอยากใหทานผูบริหารไปดูไป
ชมดวย ระยะทางที่ไดมาเงินสามสิบสามลานบาทแลกกับ ๑ กิโลกับ ๒๐๐ เมตรกวาๆ คุมไหมครับ คุมคา
ตรงไหน ผมวาเร่ืองนี้ดวยซ้ําไปที่ตองจางคนมาศึกษา ถาศึกษาแลวดีจริงมันวิกฤติถึงขนาดที่จะตองเอาลงใตดิน
องคาพยพมันใหญมากครับ ระบบแมนทาแนนทของเรามีระบบใตดินเพียงพอไหม ผมถามวามีสายไฟเสนหนึ่ง
ขาดอยูทอระบายนํ้าใครรักษาการผูอํานวยการสํานักการชางเราลงไปซอมทานลงไหม ผมวาทานไมลงหรอก
เพราะทานเพิ่งมีหลานนารักดวย เร่ืองเหลาน้ีมันอันตรายมากทานตองศึกษาใหดีวาพื้นที่ใตดินตรงนั้นมีทออะไร
ที่ฝงผานบาง ทานประสานงานหรือคุยกันหรือยังวาสายโทรศัพทที่จะลงไปทอน้ํารองรับไหม ทอประปาเปลี่ยน
หรือยัง ทานใชสมองอยาใชงบประมาณอยางเดียว ทานสามารถคุยกับเขาได การบริหารบานเมืองไมตองใช
งบประมาณ     อยางเดียว ใชการประสานงานได แลวทานอยามาอางวาถาเราไมรับในเงื่อนไขนี้การไฟฟาก็จะ
เอางบประมาณไปใหจังหวัดอื่น ผมอยากดูวาจังหวัดไหนอยากไดงบประมาณในเงื่อนไขนี้ เพราะมันมีเงื่อนไข
เหมือนที่เสนอมาในสมัยนายกรจนา กัลปตินันท วาการไฟฟาสวนภูมิภาคออกให ๗๐% เราออก ๓๐% แลว
การไฟฟาเขียนแบบแปลนมาใหเรายัง    ไมพอใจที่จะรับในเงื่อนไขตรงนั้น เพราะเราเล็งเห็นวาประโยชนของพี่
นองประชาชนที่จะไดรับยังนอยอยูเมื่อเทียบกับงบประมาณ ๒.หนวยงานที่จะมารวมในการดําเนินการในเรื่อง
นี้ ยังไมพรอมที่จะรวมดําเนินการผมยังไมเห็นสายโทรศัพทมีหนวยซอมใตดินในจังหวัดอุบลฯ ขอใหทาน
พิจารณาอีกทีหนึ่งแลวขอนําเรียนกับสภาแหงน้ีวาผมยัง     ไมเห็นถึงความจําเปนของระบบสายไฟที่จะเอาลง
ใตดินและไดประโยชนมาแค ๑ กิโลกวาๆ แคนั้น กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 
 

 
 
 
 



๒๗. 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต
เลือกตั้งที่ ๒      เก่ียวกับเร่ืองนี้ก็ขอสนับสนุนทานสุภชัยที่บอกวาใหผูบริหารใชสมองสักนิดแลวจะไมเสียตังค
มากมายเลย ขอตั้งขอสังเกตวาบริเวณหนาศาลากลางปกติก็ไมมีสายไฟฟาอยูแลว ชวยบอกผมดวยวาอยู
ตรงไหน จากการที่พวกผมลงพื้นที่และหาขอมูลเสาไฟฟาไดเอาออกไปตั้งแตสมัยผูวาดนัยแลว ดังนั้นแลวถา
ทานอยากเอาสายเคเบิ้ลลงใตดินผมอยากเสนอแนะวาสายไฟฟาที่มาจากถนนอุปราชและมาถึงแยก ร.ร.ศรี
อุบลรัตนฯ ถาเราประสานกับทางไฟฟา ชวยใหเขายายสายไฟฟาคือออมไปขางหลังวัด เราจะเห็นวิวทิวทัศนที่
สวยงามคือสายไฟฟาไมตองผานบริเวณหนาวัดเลย เมื่อ    ไมนานมานี้ไดดูสื่อของเทศบาลคือเฟสบุคมีการ
สรางกระแสวาถาสายไฟฟายังมีอยูงานเทียนก็จะไมสวยงาม ถาเราประสานกับการไฟฟาใหเอาสายไฟฟาแทนที่
จะผานหนาวัดเราสามารถเปลี่ยนทางสายไฟฟาเลี้ยวซายออมไปทางหลังวัด มันก็จะไมมีสายไฟระโยงระยาง
เหมือนทุกวันนี้ ก็อยากจะขอฝากผูบริหารเราไมจําเปนตองเสียเงินมากมายเลยถาเราอยากจะไดสภาพ
บานเมืองที่สวยงาม ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว ตังค
โณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ในเหตุผลที่วาการไฟฟาสวนภูมิภาคอาจจะนํา
งบประมาณดังกลาวไปใหจังหวัดอื่นซึ่งจะทําใหเทศบาลนครอุบลราชธานีเสียประโยชนได ตรงนี้ดิฉันเห็นดวย
กับทานสุภชัย        ขออนุญาตที่เอยนาม ดิฉันคิดวาจังหวัดเรายังไมพรอมและก็ยังไมมีการวางแผนที่ดี แต
อยากไดงบประมาณเพื่อมา     ทําตรงนี้ ดิฉันคิดวาไมเหมาะสมและประชาชนก็คงจะเห็นดวย เพราะวาถาเรา
วางแผนใหดีงบประมาณเทานี้หรือมากกวานี้เพื่อบานเมืองของเรา ประชาชนและสมาชิกทุกทานพรอมที่จะ
สนับสนุน แตตอนน้ีถาทํามาเหมือนผักชีโรยหนาพูดงายๆ ก็ยังไมเห็นวาเราพรอมตรงไหนที่จะทํา และดิฉันคิด
วาถาเราพรอมมากกวานี้และงบประมาณเขามาตรงนี้ สมาชิกพรอมที่จะพิจารณาเพื่อบานเมืองของเรา 
ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ ฝายบริหารมีอะไรจะชี้แจงเพ่ิมไหมครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน           
นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  จากที่ฟงสมาชิก
อภิปรายมาตั้งแตญัตติที่ ๕,๖,๗  ก็คงตองพูดกันเหมือนเดิมวาทานควรจะนําเขามาในงบประมาณ เพราะตามที่
ทานปลัดไดอธิบายหลักเกณฑในการใชเงินสะสมมาแลว เพื่อประชาชนในพื้นที่ กิจการที่เพิ่มพูนรายไดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอที่ ๓ ก็คือทําเพ่ือประโยชนประชาชนเดือดรอนแบบเรงดวน แตฟงญัตติ 

 
 
 
 
 



๒๘. 
 

ที่ทานนายกฯเสนอมาก็ไมใชเปนเหตุจําเปนเรงดวน และเปนโครงการที่ใชงบประมาณสูง ควรจะนําเขาใน
งบประมาณรายจายประจําป ถาไมพอก็เปนงบประมาณรายจายประจําปเพ่ิมเติมไดอีก สวนไมพอแลวก็จะโอน
เขาไปในงบประมาณตั้งจายกอนเปนลําดับแรก กรณีตั้งเปนงบประมาณหรือโอนงบประมาณแลวไมเพียงพอถึง
จะมาขอใชเงินสะสมได ดิฉันจึงเห็นวาควรจะนําเขาไปในงบประมาณรายจายประจําปดีกวา ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ / เมื่อไมมี 
 ผมขอมติที่ประชุมครับ 
          -  มีสมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุงระบบ
จําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช  โปรดยกมือ/ มีสมาชิกสภายกมือเปนเอกฉันท 
 -  มีสมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุงระบบ
จําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช โปรดยกมือ / ไมมีสมาชิกยกมือ  
  
ที่ประชุม 
              มมีติไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟา
เปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช  

  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอนน้ีเวลา ๔ โมงเย็นไดพิจารณาถึงระเบียบวาระที่ ๗ ยังมีอีกหลายญัตติที่ตองใชเวลาพิจารณา 
เพ่ือใหมีความสมบูรณจึงขอเล่ือนการประชุมในครั้งตอไปวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตน 
ผมขอปดประชุมครับผม  

 
ฯลฯ 

ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

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

                         
       (ลงชื่อ)...........................ผูตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)...........................ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นายอาทิตย   คูณผล)                                     (นางสาวภรณชนก น้ําฝน  เฟองงาม)       
        ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                          เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 

 
 
 
 
 



๒๙. 
 

                     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 ในคราวประชุมสภา
เทศบาล    .................................................................. 
                                                
 
 
 
   (นายปรเมศร   ศริพันธุ) 
                                        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          
 

 


