
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ 

วันพุธที่  ๑๖  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

๗.   นางสาวนงนุช จิรันตกาล      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
          ๘.     นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
          ๙.    นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒      
        ๑๐.    นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒         
        ๑๑.    นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๒.    นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
 ๑๓.    นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๓ 
        ๑๔.    นายธนพล   โชควิวัฒนวนิช      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 
        ๑๕.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๖.    นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓      
 ๑๗.    นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 
        ๑๘.    นายปยะ ลายวิเศกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 
        ๑๙.    นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 
        ๒๐.  นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๔  
   ๒๑.    น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔       
       
  

ผูไมมาประชุม 
          ๑.   นายเลิศ              อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

          ๒.   นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
          ๓.   นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 

 
 
 
 
 
 



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      ศรีบุญสถิตพงษ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
         ๒๒.    นายชัยยันต      จันลองคํา          หัวหนางานเลขานุการสภา 
         ๒๓.    นางสาวดวงใจ      สุพจนนิติภักดี       หัวหนางานธุรการสภา 
         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 พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
       ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒  
       วันพุธที่ ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
        ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                                      *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง   แจงเพื่อทราบกรณีลดยอดลูกหนี้ภาษีทองถ่ิน  
   (สํานักการคลัง) 
                                       *    (ที่ประชุมรบัทราบแลว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง       เลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                      แทนตําแหนงที่วาง  
                                      (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
                                      พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๕ (๑)) 
                                     *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตต ิ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)      
                                   *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตต ิ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจางศึกษาความเหมาะสมการกอสราง 
            ระบบบําบดัน้ําเสีย ระยะที่ ๒  
       (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)   
                                   *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

ระเบียบวาระที่ ๗    ญัตต ิ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุง 
                                     ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช 
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)   
                                   *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔. 
 

         *เมื่อเวลา  ๑๖.๐๐ น. ประธานมีคําสั่งใหเลื่อนการประชุมฯไป ประชุมในครั้งตอไป 
                                  ในวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล           
                                  จากระเบียบวาระที่ ๘ เปนตนไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๘    ญัตต ิ     ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
                                    มูลฝอย  จํานวน  ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เสนอโดย  นายกเทศมนตรี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๙    ญัตต ิ    ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือซ้ือรถดับเพลิงชนิดหอนํ้าและสายสงนํ้าดับเพลิง 
  (ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เสนอโดย นายกเทศมนตรี)   
 

ระเบียบวาระที่ ๑๐   ญัตติ    ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี 
                                  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ ๒  
                                  (สถานธนานุบาล ๑ และ ๒ เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 

 

ระเบียบวาระที่ ๑๑    ญัตต ิ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง กําหนดบริเวณ                      
                                     หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขต 
                                     เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี        
                                     พ.ศ. ๒๕๕๖ “ชั้นรับหลักการ”                  
                                     (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 

   (โดยอาศัยอํานาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งแกไข                                        
                เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งที่แกไขเพ่ิมเติม  
                (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕)  

 

 ระเบียบวาระที่ ๑๒   ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
                                     พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                     “ชั้นรับหลักการ” 
                                     (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๓ เร่ือง    อื่นๆ 
 

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



๕. 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
นายพิพฒัน  นิลรัตนศริิกลุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 
  

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะฝายบริหาร ทานปลัดรองปลัด        
และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสาม ประจํา ป พ.ศ.๒๕๕๗  
ครั้งที่  ๒ วันพุธที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
ตอเน่ืองจากการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ผมขอ
ดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ   
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง     ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 

 วันน้ีมีสื่อมวลชนของโสภณเคเบิ้ลเขารวมประชุมดวยครับผม  มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลา จํานวน ๓ ทาน 
คือ  ทานเฉลียว  คํานิยม    ทานบัวหลวง  อาษาพล    ทานเลิศ  อาชวานันทกุล  มีใบลาขออนุญาตถูกตองครับผม 
 
ระเบียบวาระที่ ๘  ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ 
                      รถบรรทุกขยะ จํานวน  ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
                      (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรี)  
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
          ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๘  ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ 
รถบรรทุกขยะ จํานวน  ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรี)  
เชิญผูเสนอญัตติครับผม 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาล    ญัตติ ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความประสงคขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 

 

หลักการ 
 

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี  การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น      
ทําใหความตองการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น  เพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษยจึงไดมีการผลิตสินคาออกมามากมาย
หลากหลาย  เพื่อรองรับการบริโภคเหลาน้ันสงผลใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของเศษสิ่งเหลือจากกระบวนการผลิต การอุปโภค
และการบริโภคเปนจํานวนมากที่เรียกวา “ขยะมูลฝอย” ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆนี้ ทําใหเกิดปญหาการจัดการ 

 
 
 
 
 



๖. 
ขยะมากขึ้นการจัดเก็บขยะของเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีพื้นที่ทั้งหมด 29.04 ตารางกิโลเมตร แบง

ออกเปน  106  ชุมชน  มีรถจัดเก็บขยะทุกประเภทที่ใชการได  จํานวน  25  คัน  แยกตามประเภท ดังนี้  ประเภท
อัดทาย  12  คัน, ประเภทเปดขางเททาย 4 คัน , ประเภทยกถัง  คอนเทนเนอร 5 คัน และประเภทปคอัพเล็ก 4 
คัน ซึ่งรถขนขยะดังกลาวใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ  เน่ืองจากมีสภาพเกาและทรุดโทรมมาก  ปริมาณขยะที่จํานวน
เฉลี่ย   วันละ 100 – 110 ตัน จัดเก็บไดประมาณวันละ 85 – 90 ตัน จากการที่ยานพาหนะในการจัดเก็บขยะซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานมีสภาพเกาใชเก็บขยะไมเต็มประสิทธิภาพกอใหเกิดขยะตกคางในชุมชนเปนจํานวน
มาก   
ทั้งน้ีเทศบาลนครอุบลราชธานีไดดําเนินการเพิ่มเที่ยวการจัดเก็บในวันถัดๆไป เปนผลใหรถเก็บขนขยะมีสภาพทรุด
โทรมยิ่งขึ้นเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานอยางยิ่ง เพื่อเปนการแกไขปญหาดานการจัดเก็บขยะของเทศบาล    นคร
อุบลราชธานี  จึงมีความจําเปนตองจัดหายานพาหนะในการจัดเก็บขยะใหเพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินการ  
ดังนั้นจึงขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ดังรายการ
ตอไปนี ้

 

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

2. รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  ขนาดความจุ  12  ลูกบาศกเมตร  จํานวน  6  คัน        
คันละ 3,100,000  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) 
 

เหตุผล 
 

เน่ืองจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2557  ยังไมประกาศใชแตมีความจําเปน
เรงดวนตองจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช  จึงใครขออนุมัติตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขอใชเงินทุนสํารองเงิน
สะสม  สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย  ตามรายการดังกลาวขางตน  เปนเงินทั้งสิ้น 33,900,000 บาท (สามสิบสามลานเกาแสนบาทถวน)        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  และแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 2) ขอ 87 บัญญัติวา การจายเงินทุน
สํารองเงินสะสมจะกระทําไดตอเมื่อยอดเงินสะสมในสวนที่เหลือมีไมเพียงพอตอการบริหาร  ใหขอความเห็นชอบตอ
สภาทองถ่ินและขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด  ซึ่งการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ มูลฝอยดังกลาวเปนการบริการชุมชน   
และสังคม โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี เรียบรอยแลว อนึ่งปจจุบันยอดเงินทุนสํารอง
เงินสะสมมียอดคงเหลือ  ณ  ปจจุบันจํานวน  228,592,020.67  บาท (สองรอยยี่สิบแปดลานหาแสนเกาหมื่นสอง
พันยี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค )  ซึ่งเพียงพอแกการดําเนินการดังกลาว  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพล ครับ 
 



๗. 
นายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
เขตเลือกตั้งที่ ๒  ตามที่ฝายบริหารทําญัตติ ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อใชเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถ
ขยะมูลฝอยตามที่ฝายบริหารไดแจงรายละเอียดการจัดซื้อมาครับ ที่ผมเห็นทั้งหมด ๔ รายการเปนการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย มีขอสังเกตวารายละเอียดในการขอซ้ือไมไดแจงแรงมาของรถบรรทุกที่ทานขอเขามานะครับ   
ซึ่งคิดวาคงจะไมถูกตองในการจัดซื้อเพราะโดยปกติการจัดซื้อรถตองระบุแรงมาของรถไวดวย และเหตุผลที่ทานให
เน่ืองดวยเทศบัญญัติรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังไมประกาศใช แตจําเปนตองมีความจําเปนเรงดวนที่จะหา
เครื่องมือเครื่องใชมาใชในเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราผมขออิงระเบียบขอ ๘๙ เงื่อนไขคือตองไดรับอนุมัติจาก         
สภาทองถ่ิน การจายขาดเงินสะสมตองไดเขาขายบริการชุมชน กิจการเพิ่มพูนรายไดบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน เปนความจําเปนเรงดวน และความจําเปนเรงดวนน้ันจะตองเกิดขึ้นหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปเสร็จสิ้นแลว เพราะฉะน้ันงบประมาณตัวนี้ผมจึงขอไมเห็นดวยที่จะมาขอจายขาด
เงินสะสมครับ ขอบคุณครับผม 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / เชิญคุณธานินทร ครับผม 
 

นายธานินทร    สินธุประสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  ผมนายธานินทร  สินธุประสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล    
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับผม ในระเบียบวาระนี้ทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติขออนุมัติใชเงินทุน
สํารองเงินสะสม เพ่ือใชเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทาที่ผมไดดูหลักการและเหตุผลแลว กระผม
ขอเรียนผานทานประธานสภาไปยังนายกเทศมนตรีวา ในการจัดซื้อรถขยะมูลฝอยในครั้งนี้นั้นยังขาดรายละเอียดที่
สําคัญเก่ียวกับรถขยะเน่ืองจากทานไมมีรายละเอียดเก่ียวกับแรงมาของเครื่องยนตในการพิจารณา ซึ่งไมอาจรูไดวาใน
รถบรรทุกขยะในแตละคันในการจัดซื้อนั้นวามีแรงมาเทาไหร ผมวาดวยเหตุผลนี้ไมอาจพิจารณาใหซื้อรถบรรทุกขยะ
ในครั้งน้ีไดครับ  ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝายบริหารครับผม 
 

นายชูศักดิ์    สุทธิรารักษ    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี     
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชูศักดิ์    สุทธิรารักษ  เลขานุการนายกเทศมนตรี           

นครอุบลราชธานี   ญัตติที่นําเสนอเกี่ยวกับการขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อใชเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครอุบลของเรา ในการที่พิจารณาที่จะอนุมัติหรือไมอนุมัติเปนอํานาจของสภา
ฝายบริหารเคารพครับ แตในการพิจารณาในการนําเสนอญัตตินี้เขาสูสภาผูบริหารก็ยืดถือความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนเปนหลัก ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในเทศบาลเรามีอะไรบางครั้ง  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตามญัตติ
ที่นําเสนอ ขยะมีวันละรอย ถึง รอยสิบตัน เก็บไดวันละแปดสิบหาถึง เกาสิบตัน เหลือวันละยี่สิบตันตอวันเดือนหนึ่งมี 
สามสิบวัน เปนหกรอยตันปหนึ่งเปนเจ็ดพันสองรอยตัน นั่นคือความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ในเขตเทศบาล 

 
 
 
 
 



๘. 
นครอุบลของเรา ทานที่เคารพครับปญหาเหลานี้เปนปญหาที่จะเกิดขึ้น ไมใชวาจะเกิดกับผูบริหารชุดนี้เทานั้น 
ผูบริหารชุดกอนก็กลาวไวเหมือนกันวาเก็บไมทัน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็เคยเสนอจายขาดเงินสะสมซึ่งเปนอํานาจของ
ผูบริหารที่จะกระทําได ไมจําเปนตองเสนองบประมาณกอนก็ได กฎหมายไมไดระบุแบบนั้น ระบุความจําเปนเมื่อเกิด
ขึ้นกับพี่นองประชาชน ในเขตเทศบาลนครอุบลของเรา สภาและฝายผูบริหารอาสาพี่นองประชาชนที่จะเขามา      
การเขามาทั้งสองสวนถือเปนเทศบาลนครอุบลราชธานี ทานที่เคารพครับผูบริหารก็มีหนาที่ทางกฎหมายมีหนาที่ตาม 
พ.ร.บ.เทศบาล ตามมาตราตางๆ ดวยอํานาจหนาที่ ดวยมาตรา ๕๓ , ๕๖ , ๕๐ พ.ร.บ.เทศบาลระบุอํานาจหนาที่ของ
ผูบริหารไวเปนแบบนั้น มาจัดการใหพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลพึงพอใจ ในสวนที่เดือดรอน ทานที่เคารพครับขยะ 
ที่พูดเมื่อสักครูนี้ วันละยี่สิบตัน เดือนหนึ่งคูณสามสิบก็หกรอยตัน อันน้ีคือความจริงที่เกิดขึ้นเราไมสามารถที่จะเก็บได
ทันเลยเพราะเราขาดอุปกรณ ขาดรถเมื่อขาดรถเราก็ตองของบประมาณ งบประมาณเรามีแตใชไมไดเพราะเราตองขอ
สภาของเราครับ ขอบพระคุณครับ 

 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญทานสุภาภรณ  ครับผม 

 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขออภัยคะที่ตองยืนประทวง คือวันนี้เราตองนํางบประมาณเขาเรา
ตองใชเวลาอันมีคาของเราใหคุมคาที่ สุด  เพราะฉะนั้นเรารีบพิจารณาเรื่องขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม       
หากฝายบริหารจะอธิบายจะขอจายก็ขอใหรวบรัดดวยคะ ขอใหใชเวลาใหมีคาขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานเลขานุการทานนายกอภิปรายตอครับ 
 

นายชูศักดิ์    สุทธิรารักษ    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี     
 ครับขอบคุณทานประธานที่เคารพ เรามีความจําเปนจริงๆ ที่ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลของเรา
ตองการและทางเราก็ไปประชาคมความตองการของประชาชนมาแลววาตองการอยางนี้จริงๆ แตวาการขอเราก็ตอง
ขอผานสภาอยางเชนทุกวันน้ี ทานที่เคารพครับผมขอกลาวรวบรัดวาสภาของเราซึ่งเปนสภาเดียวกันกับป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไดมีการขอจายขาดเงินสะสม ขอกอสรางถนน ค.ส.ล. ระบบบายน้ํา  สองโครงการและ จัดซื้อรถบรรทุกขยะสองคันใช
เงินประมาณ หาสิบลาน ขออนุญาตนะครับอันน้ีคือรายงานการประชุมที่สภาแหงน้ีไดอนุมัติ  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานอนันต   ครับผม 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอประทวงครับผม   ขณะนี้กําลังพิจารณาเรื่องซ้ือรถขยะ แตทานจะไปซื้อถนนหรือครับมันคนละเรื่องครับ 
เรากําลังพิจารณาเรื่องซ้ือรถขยะ ใหพูดในเร่ืองนี้วาทานทําถูกตองไหม ไมใชไปซักแมน้ําทั้งหา ขออภัยนะครับ 
 

 
 
 
 
 
 



๙. 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอใหทานรวบรัดดวยนะครับและอยูในญัตติดวยครับผม 
 

นายชูศักดิ์    สุทธิรารักษ    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี     
 ขอบคุณครับทานประธาน ผมขอรวบรัดวา จัดเก็บเหลือวันละ ยี่สิบตันเดือนละหกรอยตัน ฝายบริหารก็จะขอ
นําเสนอญัตตินี้เขาสูสภา ดวยเงิน สามสิบสามลานเศษ สวนรายละเอียดเรื่องของการไมระบุแรงมาของรถบรรทุกเปน
รายละเอียดในการจัดซื้อจัดจางของงานพัสดุ สวนจะนําเรื่องของงานพัสดุมาพูดทั้งหมดคงไมหมด ดังน้ันผมนําเสนอให 
สภาขออนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อจัดการเรื่องขยะจะลนเมือง เพราะทั้งสภาและผูบริหารรวมกัน
บริหารรวมกันทั้งเทศบาลนครอุบลทั้งหมดทั้งสิ้นครับ ขอบพระคุณครับ  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานอนันต  ครับผม 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายอนันต  ตันติศิรินทร สมาชิกาสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต๔  
เทาที่ฟงฝายบริหารช้ีแจงมาน้ันไมมีใครอยากทําผิดกฎครับแตในลักษณะนี้ทานจะตองอิงระเบียบ อยากจะสอนสัก
หนอยวาทานไปตรวจดูรายงานของ ส.ต.ง. จาก อ.บ.ต.หนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ส.ต.ง. บอกไววาจะตองเรียกเงินคืน
เพราะจายขาดเงินสะสมกอนงบประมาณประจําป  ไปดูไดครับมีใครอยากจะทําผิดกฎบาง และก็ถามสักหนอยวา
ขณะนี้ก็ขอซ้ือรถ อยูในงบประมาณประจําปก็ขอซ้ือรถ ทานจะเอาสักก่ีคันทานจะเอาทั้งสองใชมั้ยครับ เรามาพูดดวย
ความจริงไมใชชักแมนํ้าทั้งหา เร่ืองขอซ้ือรถขยะและขยะทั้งเมืองมีเทาไหรทานสมาชิกรูดี ประชาชนรูดีวามันเกิดอะไร
ขึ้นวาขยะลนทั้งเมือง เมื่อมีความจําเปนเราพรอมที่จะสนับสนุนครับ แตขอใหทําใหถูกระเบียบ ไมวาจะทําตามใจ
อยากจะบอกวา ญัตตินี้ก่ีคันและในงบประมาณมีกี่คน รวมแลวกี่คันตองจางพนักงานเพิ่มมากี่คน ไมไดบอกแรงมา
เพราะทานวาเอกสารมันมาก เพียงทานบอกองคประกอบวาแรงมาของรถมีเทาไหรประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อ
จัดจาง ขอใหพูดใหดีอยาใชอํานาจของทาน ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรฐา ครับผม 
 

นางรฐา     มณีภาค       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิก ดิฉันนางรฐา  มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๑ รถขยะในความเห็นสวนตัวดิฉันอยากให แตเน่ืองจากผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงอยากใหทาง
ฝายบริหารใหความสําคัญหรือนําเขาสู งบประมาณรายจายประจําป ใหถูกตอง พวกเรายินดีสนับสนุนคะ          
ขอบคุณมากคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐. 
นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล   
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  สําหรับเรื่องน้ีนะครับมีการพิจารณากันไปแลวในการประชุมครั้งกอนที่ฝายบริหาร
ไดนําเขามา ทางฝายสมาชิกไดใหเหตุผลไปวาใหทางฝายบริหารนํางบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๗ เขามากอน และถาไม
พอใหนําญัตตินี้เขาสูสภาอีกครั้ง และที่สําคัญในป ๒๕๕๕ สภาไดอนุมัติรถขยะไปแลวสองคันก็เปนเรื่องจริงครับและ
ไมเกิดปญหาแบบนี้ และที่สําคัญทานคิดใหดีๆวาปญหาการจัดเก็บขยะน้ีมันเกิดขึ้นกับตัวผูบริหารหรือผูปฏิบัติ ทาน
เขามาปกวาแตทานสามารถทําใหขยะเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้ ทานตองไปคิดแลววาทานจะสามารถจัดการกับขยะได 
อยางไรถาหากขยะมันมากมายแลวทําไมผูบริหารชุดกอนเคาสามารถจัดเก็บไดไมมีปญหาดังเชนทุกวันนี้ ตรงนี้ทาน
ตองพิจารณาวาปญหาเกิดจากตัวทานเองหรือผูปฏิบัติครับ ทานตองไปดูแลลูกนองของทานและใชความสามารถของ
ทานไปบริหารในการจัดเก็บขยะ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝายบริหารครับผม 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา และสมาชิกทุกทาน ในสวนเร่ืองการจัดเก็บขยะซ่ึงดิฉันตองขอคานวา ที่ทานสมาชิก
บอกวาขยะทําไมมากมายกวาที่ผานมา ซึ่งสมัยที่แลวหรือวาหลายๆปผานมา ไมใชวาไมมีขยะตกคางและมีประชาชน
รองเรียนเหมือนกัน ซึ่งในขณะน้ีการบริหารจัดการของเรา เราทําอยางไรตอนน้ีรถที่เรามีอยูยี่สิบหาคันในสภาพที่ชํารุด
ทรุดโทรม เราซอมถึงวันละเจ็ดถึงเกาคัน หมายถึงวารถไดทํางานหนักมากและรถก็เกามาก อยากถามวาพี่นองที่รักษา
ความสะอาดของเราคือพนักงานเทศบาลใหความรวมมือมากนอยแคไหน ซึ่งดิฉันเคยนําเรียนในสภาแหงนี้แลววา   
จากที่เราจัดเก็บตีสี่ เราก็ไดขอความมือจากพนักงานของเราใหมาจัดเก็บตอนตีสอง และพนักงานเราก็รูวารถขยะเรามี
ปญหาเราซอมวันละหลายคัน เพราะฉะนั้นเราก็ขอการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บตอนตีสอง ตอนนี้ก็เปนเที่ยงคืน
เพราะฉะน้ันตอนนี้เราเก็บถึงสามรอบ ดังน้ันตอนนี้พนักงานเราทํางานคอนขางหนักและพวกเคาก็ยินดีเพราะไมอยาก
ใหมีขยะตกคาง ถึงตอนน้ีดิฉันอยากจะนําเรียนถึงการบริหารหลายๆทานก็จบดานนี้มา ทานก็คงจะทราบวา เรามีตัว 
เอ็ม  มีอะไรบาง ถาคําวา Man เราพรอม พนักงานของเราพรอมที่จะทํางาน  ,  management  เราทําเราบริหาร
จัดการมาตลอด วาตรงไหนมีปญหาเราจะเขาไปแกปญหาตรงนั้น กระทั้งสายดวนตรงไหนมีขยะตกคางสามารถโทร
เขามาเราจะสงไปเขาไปจัดเก็บให ตอนนี้เราทราบวามีปญหาจนกระทั้งเทศกาลแหเทียนที่ผานมา พนักงานของเราก็
ทํางานหนักมากเพราะจัดเก็บขยะเพราะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวงานทําใหมีขยะเกิดขึ้นมากมาย สวนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
วัสดุอุปกรณ ก็คือ material เราขาดแนนอน เราจึงตองมาขอตอสภาวาสิ่งที่เราขาดถาเราไดวัสดุอุปกรณตัวนี้เราก็
สามารถจัดเก็บขยะไมใหตกคางได ซึ่งหลายๆครั้งเราไดตอบคําถามตอสภานี้ วาทําไมขยะถึงตกคางเราจึงอยากนํา
เรียนวาใหทานสมาชิกทุกทานไดทราบวาพนักงานของเราเขาทํางานหนักและตั้งใจที่จะทํางานและใหความรวมมือเปน
อยางดี ขอบคุณคะ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๑. 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับผม 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล   
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอบคุณครับสําหรับคําชี้แจงของทานรองนายก แตผมอยากจะถามวารถขยะที่ทาน
ขอซ้ือเพิ่มมายี่สิบกวาคัน ทานจะรับคนเพิ่มหรือครับ ถาทานรับคนเพิ่ม  และรถคันเกาทานจะทําอยางไร ทานมี
นโยบายสําหรับของเกาของเราอยางไรและทานบอกวามันเสียตรงไหน ทานนําไปซอมและอูที่ทานนําไปซอมไดซอมถูก
จุดไหม เพราะผมทราบวารถที่เสียมันสามารถซอมได และหลายทานที่นี้ก็มีกิจการมีรถบรรทุกมีอู รถเสียสามารถซอม 
ไดอยูที่วาเราซอมใหรอยเปอรเซ็นตหรือเปลา ไมใชวาจะเสียก็จะซื้อแตของใหมและอยากทราบวานโยบายเกี่ยวกับของ
เกาทานจะทําอยางไร ทานจะนําไปทิ้งหรือครับและเพิ่มอีกยี่สิบกวาคันทานจะตองเพิ่มคนขับอีกยี่สิบกวาคนเหมือนกัน 
ถาไดของใหมมาของเกาทานจะอยางไรทานจะตองตอบสภาแหงนี้ใหชัดเจนครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงครับผม /เชิญทานวรรณรัตนครับผม 
 

น.ส.วรรณรัตน    จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกทุกทาน ดิฉัน น.ส.วรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะอภิปรายในสวนนี้เพิ่มเติมวา ทางสภาเราทราบดีวาปญหาตอนนี้
คือปญหาขยะยังมีตกคาง เพียงแตวาญัตตินี้คื อ ๑. รายละเอียดของรถขยะที่ผูบริหารได เสนอเขามาคือยังขาด
รายละเอียดบางสวน  ๒. ทางสภาไดศึกษาดูแลววามันผิดระเบียบขอ ๘๙  ซึ่งทางสภาไมสามารถพิจารณาไดเพราะ
ญัตตินี้ผิดระเบียบ  ซึ่งมีตัวอยางมาแลวของ อ.บ.ต.จังหวัดนครราชสีมา โดนเรียกเงินคืนเนื่องจากการจัดซื้อจัดจางผิด
ระเบียบ โดยไมผานงบประมาณรายจายประจําป เพราะจัดซื้อจัดจางกอนนําเขางบประมาณรายจายประจําป ซึ่งถา
เกิดเหตุการณแบบนี้ขึ้นมาอีกทางเทศบาลเราก็จะเกิดความเสียหาย ตอนนี้เราทราบดีวาปญหาขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเราคือปญหาใหญแตจะใหสภาผานและผิดกฎหมายสภาไมสามารถผานไดคะ  ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐพัฒน  ครับผม 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน     ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกทุกทาน ผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน     ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่  ๓  ตามปญหาที่ทานผูบริหารซ่ึงเปนเรื่องเกาที่นํามาเลาใหมซึ่งเปนเรื่องที่ประชาชน
ก็ทราบดีอยูแลว ซึ่งวันน้ีก็เปนเดือน กรกฎาคม ทานก็ยังไมนํางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ เขาสูการพิจารณา
ของสภา ในเมื่อเปนปญหาจําเปนที่ทุกคนทราบดีอยูแลว ก็ขอติงในเรื่องนี้วาทานควรนําเขางบประมาณรายจาย
ประจําป เขาสูสภาเพื่ออนุมัติเก่ียวกับเร่ืองการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขณะนี้ก็เดือนกรกฎาคม อีกไมกี่เดือนก็ส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒. 
ปงบประมาณ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ทานก็ยังไมนําเขางบประมาณเขาสูการพิจารณา ผมก็ขอติงวาแลวทานจะ
แกปญหาบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนไดอยางไร เพราะเขาลักษณะที่วาใฝรอนนอนเย็น ใฝเย็นดิ้นตาย เพราะ
เร่ืองความเดือดรอนของบานเมืองทานยังไมนําเขาสูการพิจารณาของสภา สวนเรื่องซื้อรถขยะทางสภาเราก็เห็น
ความสําคัญอยูครับแตทานควรทําใหถูกระเบียบ ถาผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายทุกคนก็อาจจะถูกดําเนินการทาง
กฎหมาย ขอบคุณครับ 

 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญฝายบริหารครับผม 

 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา และสมาชิกทุกทาน ดิฉันอยากจะนําเรียนวา ที่ทานวาฝายบริหารยังไมไดเอา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ เขาสภา ดิฉันอยากจะนําเรียนวาเรานําเขามาทั้งหมด ๑๒ ญัตติ เพียงแตวา
ทานไดบรรจุญัตติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไววาระสุดทายคะ ดิฉันขอชี้แจงคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับผม 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล   
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒   ถูกตองครับที่ทานนําญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณประจําป เขาสูสภาแลว
ทําไมทานไมบรรจุเขาไปในงบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๗ เลยครับ แทนที่ทานจะมาขอจายเงินสะสม  ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีทานใดจะอภิปรายครับผม / ไมมี 
ผมขอมติที่ประชุมครับ 
  -  มีสมาชิกทานใด  อนุมัติใหใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ   
โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 
 -  มีสมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  เปนเอกฉันท 
 
 
ที่ประชุม 
              มีมติไมอนุมัติใหใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

 
 
 

 
 
 
 
 



๑๓. 
ระเบียบวาระที่ ๙    ญัตติ     ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพือ่ซื้อรถดบัเพลิงชนิดหอน้ําและสายสงน้ํา 
                                    ดับเพลิง 
   (ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เสนอโดย นายกเทศมนตรี)   
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๙  ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ําและสายสงน้ํา
ดับเพลิง (ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เสนอโดย นายกเทศมนตรี)  เชิญผูเสนอญัตติครับผม 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคขออนุมัติใช
เงินทุนสํารองเงินสะสม 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   
ปาหญา  ที่อยูอาศัยและชุมชนหนาแนน รวมถึงบริเวณที่มีความแออัดของประชาชนมาก จังหวัดอุบลราชธานี       
โดยพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ อาชีพสวนใหญขึ้นอยูกับการคาขาย 
การประกอบธุรกิจพาณิชยและบริการมีทั้งในลักษณะสวนตัว รวมทั้ง  หางหุนสวนหรือบริษัท ทําใหมีการกอสราง
อาคารบานเรือนเพ่ิมขึ้น และมีความสูงเปนจํานวนมาก เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ทําใหการดําเนินการชวยเหลือชีวิตและ
ทรัพยสินของผูประสบภัยที่เปนอาคารสูง เปนไปดวย  ความลาชา อาจไมทันตอเหตุการณ ตัวอยางเหตุการณเมื่อ   
วันที่ 30 มีนาคม 2557 ไดเกิดอัคคีภัยขึ้นที่ รานทองเทียมเซงฮวด เลขที่ 60-68 ถนนอุปราช  ตําบลในเมือง      
อําเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนอาคารพาณิชยที่มีความสูงมากกวา 10 เมตร เปนคูหาที่มีการติดตอกันเปน
จํานวนมาก และมีการติดตอลุกลามไปอยางรวดเร็ว เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในการระงับเหตุไดปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ แตก็ยังไมสามารถควบคุมเพลิงไวไดอยางทันทวงที เนื่องจากไมมีเครื่องมือที่ใชสําหรับดับเพลิง         
ในอาคารสูง ซึ่งรถดับเพลิงอาคารทั่วไป ที่มีอยูไมสามารถฉีดน้ําไปถึงจุดเกิดเพลิงไหมได เหมือนกับรถยนตดับเพลิง
ชนิดหอนํ้าที่สามารถดับเพลิงที่ลุกไหมอยูอาคารสูงได จึงไดติดตอประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ขางเคียงที่มีรถยนตดับเพลิงชนิดหอน้ํา ที่สามารถดับเพลิงอาคารสูงได แตตองใชเวลาเพิ่มมากขึ้น สงผลใหการระงับ
เหตุไมทันตอเหตุการณ เกิดความสูญเสียตอทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก  
 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการระงับอัคคีภัยอันอาจเกิดขึ้นอีก ใหรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอง
จัดหาวัสดุอุปกรณที่ ใชในการปองกันและระงับอัคคีภัย ให เพียงพอและเหมาะสมกับการใชงาน ปจจุบัน          
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีรถยนตดับเพลิง จํานวน 6 คัน และรถยนตบรรทุกนํ้า จํานวน 8 คัน ซ่ึงแตละคันควรมี 
 

 
 



๑๔. 
สายสงน้ําดับเพลิงไมต่ํากวา 12 เสน แตสายสงน้ําที่มีอยูปจจุบันมีไมเพียงพอแกการใชงาน เน่ืองจากบางสวนไดชํารุด
จากการใชงาน 
 ดังนั้น จึงขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อซื้อรถยนตดับเพลิงชนิดหอน้ําและสายสงน้ําดับเพลิง        
ดังรายการตอไปนี้ 
 1. รถยนตดับเพลิงชนิด หอน้ําพรอมบันได ขนาดความสูงไมนอยกวา 22 เมตร จํานวน 1 คั น               
ราคาประมาณ 43,000,000 บาท (สี่สิบสามลานบาทถวน)  
 2. สายสงน้ําดับเพลิงขนาด Ø 1 ½ นิ้ วจํ านวน 50 เสนๆ ละประมาณ 8,000.-บาท เปนเงิน       
400,000บาท (สี่แสนบาทถวน) 
 3. สายสงน้ําดับเพลิงขนาดØ2 ½ น้ิวจํานวน 50 เสนๆ ละประมาณ 8,500บาท เปนเงิน ๔25,000 บาท   
(สี่แสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) 
 
รวม 3 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 43,825,000 บาท (สี่สบิสามลานแปดแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) 

 

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 
การจายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําไดตอเมื่อยอดเงินสะสมในสวนที่เหลือมี ไม เพียงพอตอการบริหาร             
ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่นและขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด อนึ่ง ยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๗ มียอดคงเหลือจํานวน ๒๒๘,๕๙๒,๐๒๐.๖๗.-บาท (สองรอยยี่สิบแปดลานหาแสนเกาหมื่นสองพัน
ยี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค) 
 จึงขอยื่นญัตติเพ่ือเสนอตอสภาเทศบาลไดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับผม 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานนายกไดยื่นญัตติขอจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือซ้ือรถดับเพลิง ชนิดหอน้ําและสาย
สงน้ําดับเพลิง ตามที่ทานไดใหหลักการวาเมื่อวันที่ ๓๐  มีนาคม 2557 ไดเกิดอัคคีภัยขึ้นที่ รานทองเทียมเซงฮวด    
ที่อยูตรงส่ีแยกวิทยาคาร  ถนนอุปราช  ในวันน้ันผมก็อยูในเหตุการณดวย หลายทานคงจะไมทราบรวมทั้งฝายบริหาร
ดวยเพราะวาผมอยูจนเพลิงไหมจนดับไฟเสร็จเห็นแตทานปลัด กับเจาหนาที่ทุกทานไดทํางานอยางเต็มความสามารถ
อุปกรณเราครบครับ แตวารถดับเพลิงที่มีบันไดสูงที่สามารถสงน้ําไปดับเพลิงในที่สูงไดแตสิ่งที่เราขาดคือสายสงน้ําครับ  
 
 



๑๕. 
สายสงน้ําที่ทานนําไปเปนสายหนึ่งนิ้วครึ่ง แตเพลิงที่เกิดขึ้นขณะน้ันมันตองใชขนาด สองนิ้วครึ่งครับ ถึงจะดับอยูครับ      
ไมใชน้ิวครึ่งครับ เหมือนทานเอาสายยางที่รดตนไมในบานไปรถ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันน้ันก็คือสายสงน้ําเราไมพอ ไมใชที่ตัว
รถครับ และที่ทานบอกวาไดติดตอประสานขอรับความสนับสนุนกับหนวยงานใกลเคียงชนิดที่มีหอสงน้ําที่สามารถ
ดับเพลิงในที่สูงได สงผลใหการระงับเหตุไมทันตอเหตุการณ ทําใหเกิดความความสูญเสียกับทรัพยสินกับประชาชน
จํานวนมาก เหตุการณที่เกิดขึ้นในวันน้ันคือการบริหารจัดการในการนํารถเขาไปจอดดับเพลิงในที่เกิดเหตุ คือมีรถของ
หนวยงานที่ไมใชตนสังกัดของเทศบาลนครอุบลราชธานี จอดขวางทางกวาจะเคลียรทางไดใหรถสงน้ําจาก อ.บ.ต.แต
ละแหงกวาจะเขาไปได  หรือรถที่สงน้ําในการดับเพลิงกวาจะเขาไปไดลาชา เพราะขาดการบริหารจัดการในวันเกิดเหตุ
ไมเห็นผูบริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไปสักคนในวันที่ ๓๐ มีนาคม เปนวันเลือกตั้ง ส.ว. แตไมมีผูบริหารอยู
สักคนครับ และที่ทานอางเหตุผลระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และตรวจสอบเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ขอ ๘๗ บัญญัติวาการจายเงินทุนสํารอง เงินสะสมจะกระทําไดตอเมื่อในสวนที่เหลือมีเพียงพอตอการบริหาร ในที่นี้
ทานไดอางมาตราขอ ๘๗  ทางสภายินดีที่จะสนับสนุนในการจัดซื้อรถดับเพลิง เพียงแตวาใหทานทําใหถูกตองผมขอ
อางมาตราเดิมคือขอ ๘๙ เงื่อนไขคือไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น จายเงินสะสมไดตองเขาลักษณะบริการชุมชน 
กิจการเพิ่มพูนรายได บรรเทาความเดือดรอน จําเปนเรงดวน จะตองเกิดขึ้นหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป เสร็จสิ้นแลว ตามที่กลาวมาแลวทางสภาและผมเปนคณะกรรมการแปรญัตติพรอม
ที่จะสนับสนุนและพูดกับกรรมการทานอื่นๆ ใหเห็นดวยถาทานนําญัตติเหลานี้จัดทําเขาในงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทานธานินทรครับ 
 

นายธานินทร  สินธุประสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธานินทร   สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตที่ ๓ ครับ กระผมมีความเห็นวาในการที่ทานนายกเทศมนตรีขอใชเงินสะสมนั้น ขณะนี้ยังไมสามารถ
จายขาดเงินสะสมไดเน่ืองจากงบประมาณรายจายประจําปยังไมไดนําเขามาใชจายตามปกติ ซึ่งถาหากสภาอนุมัติให
จายขาดเงินสะสมในขณะน้ีไดก็จะเปนการไมถูกตองเนื่องจากมี อบต. แหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาถูก สตง. เรียก
เงินคืนในการจายขาดเงินสะสมซื้อรถขยะกอนงบประมาณรายจายประจําปมาใชครับซึ่ง สตง. ใหเงื่อนไขไววาเงื่อนไข
ขอ ๘๙ ไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นจายขาดเงินสะสมไดตองเขาลักษณะบริการชุมชน กิจการเพิ่มพูนรายได บรรเทา
ความเดือดรอนจําเปนเรงดวน และจําเปนเรงดวนนั้นจะตองเกิดขึ้นหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปเสร็จแลว ดวยเหตุดังกลาวสมาชิกสภาเห็นวาการที่จะขออนุมัติใดๆนั้นตองมีเหตุมีผล
ประกอบการตัดสินใจดวยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานธารนีครับ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖. 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพฝากไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ จากที่ทานสมาชิกไดอภิปราย
บอกวาวันที่เกิดเหตุไฟไหมฝายบริหารไมออกไปดูแลนะคะ ซ่ึงตรงนี้ดิฉันก็คงตองขอช้ีแจงดิฉันก็ไมเจอทานเหมือนกัน
ซึ่งตัวดิฉันเองก็ออกไปรวมทั้งทานเลขาฯชาติชายและทานเลขาฯในขณะนั้นทานศักดิ์   เลรุงรดิศ ทานปลัดเทศบาล 
ทานรองปลัดฯอธิปไตย สวนการบริหารจัดการนั้นดิฉันใครขอเรียนใหทราบวาการบริหารจัดการในเรื่องของฝาย
ปองกันอัคคีภัยหรือวาดับเพลิง ตรงนี้มันตองอาศัยความชํานาญเฉพาะทางซึ่งพนักงานของเรานะคะ ในการบริหาร
จัดการของเขาในมุมมองของดิฉัน ดิฉันมองวาการบริหารจัดการของพนักงานของเราไมไดมีความบกพรองเพราะ
ไมอยางนั้นเราคงไมสามารถที่จะควบคุมเพลิงใหอยูในเขตจํากัดไดนะคะ ไมอยางนั้นคงจะลุกลามไปเยอะทีเดียว ซึ่ง
ขอเท็จจริงตรงน้ีดิฉันก็ขอเรียนใหทางสภาทุกทานไดทราบดวย ขอบพระคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ตามที่ทางฝายบริหารไดชี้แจงเมื่อซักครู ที่ผมอภิปรายไป
นะครับไมไดพาดพิงหรือวากลาวหาพนักงานดับเพลิงนะครับ ทุกทานทํางานอยางเต็มที่แตวาขาดตรงอุปกรณ อุปกรณ
ในที่นี้คือสายสงนะครับ ผมไมทราบวาหายไปไหนหมดนะครับเพราะวาเทาที่จําไดในงบประมาณฯประจําป ๒๕๕๕ 
ทางสภาไดอนุมัติใหไปอยูนะครับ สายสงขนาดสองนิ้วครึ่งจํานวนนี้ผมไมแนใจในตัวเลขนะครับ ราวๆ ๔๐ เสน ใน
งบประมาณฯป ๒๕๕๕ ครับทานลองไปเช็คดูได แลวในเรื่องการบริหารจัดการในที่นี้คือทานตองเขาใจนะครับวาพื้นที่
นี้เปนพื้นที่ของเทศบาลนครอุบลฯ คนที่เปนเจาบาน คนที่เปนคนดูแลในพื้นที่ที่จะมีอํานาจสั่งการก็คือเทศบาลนคร
อุบลนะครับ เขาใจครับวาหลายฝายหลาย อบต. วิ่งเขามาชวยแตวารถเขาไมได ยกตัวอยางนะครับ รถที่เขาสงมาจาก 
อบต.ขามใหญ รถที่สงมาจากทางวารินชําราบ กวาจะเขามาไดมีรถบางหนวยงานจอดขวางทางเอาไว แลวคนที่จะสั่ง
การไดก็คือคนในพื้นที่ ผูบริหารที่รับผิดชอบในพ้ืนที่น้ันๆที่จะสั่งไดนะครับ ถามวาเพราะอะไรเจาหนาที่จะเชื่อใครครับ
ระหวางนายก อบต. กับนายกเทศมนตรีนครอุบลขอฝากไวเพียงเทานี้ครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
 -  มีสมาชิกทานใด  อนุมัติใหใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ําและสายสงน้ําดับเพลิง 
โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 
 -  มีสมาชิกทานใด ไมอนุมัติใหใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือซ้ือรถดับเพลิงชนิดหอน้ําและสายสงน้ําดับเพลิง  
โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท 
 
ที่ประชุม 
            มีมติไมอนุมัติใหใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือซ้ือรถดับเพลิงชนิดหอนํ้าและสายสงน้ําดับเพลิง  

 

 
 
 
 
 
 



๑๗. 
ระเบียบวาระที่ ๑๐    ญัตติ    ขอรับความเห็นชอบโครงการกู เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขา

อุบลราชธานีเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ๑ และ ๒ 

    (สถานธนานุบาล ๑ และ ๒ เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไประเบียบวาระที่ ๑๐ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสินสาขา
อุบลราชธานีเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ ๒ สถานธนานุบาล ๑ 
และ ๒ เสนอโดย นายกเทศมนตรี เชิญผูเสนอญัตติครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สิ่งที่สงมาดวย    โครงการขอกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานีจํานวน    ๑   ชุด 
 ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดกูเงินเบิกเกินบัญชีตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี  ๑  และ  ๒ 
จากธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี  จํานวน   ๖   สัญญา  รายละเอียดดังน้ี 
   สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี  ๑ 
 ๑. สัญญาลงวันที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  (สัญญาหลัก) จํานวนเงิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(สิบลานบาทถวน)  ใชสมุดบัญชีเงินฝากประจํา  ๑๒   เดือน  บัญชีเลขที่  ๐๖-๔๔๐๑-๓๔-๐๐๔๐๐๙-๔   ชื่อ 
บัญชีเทศบาลนครอุบลราชธานี ค้ําประกันเงินกู    
 ๒. สัญญาลงวันที่  ๖  มิถุนายน ๒๕๕๕  (สัญญาเพิ่มเติม ๑ ) จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท   
(สิบลานบาทถวน)  ใชสมุดบัญชีเงินฝากประจํา   ๑๒   เดือน  บัญชีเลขที่   ๐๖-๔๔๐๑-๓๔-๐๐๔๐๐๙-๔   ชื่อ 
บัญชีเทศบาลนครอุบลราชธานี  ค้ําประกันเงินกู    
   ๓. สัญญาลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (สัญญาเพิ่มเติม ๒ ) จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  
(หาสิบลานบาทถวน)  โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน   
 สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๒ 
 ๑. สัญญาลงวันที่  ๒๑   มิถุนายน  ๒๕๔๙   จํานวนเงิน  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดลาน- 
บาทถวน)  ใชสมุดบัญชีเงินฝากประจํา   ๑๒    เดือน   บัญชีเลขที่   ๐๖-๔๔๐๑-๓๔-๐๐๔๐๐๙-๔   ชื่อบัญชี 
เทศบาลนครอุบลราชธานี ค้ําประกันเงินกู    
 ๒. สัญญาลงวันที่  ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๒ จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบลานบาทถวน)  
ใชสมุดบัญชีเงินฝากประจํา  ๑๒    เดือน   บัญชีเลขที่   ๐๖-๔๔๐๑-๓๔-๐๐๔๐๐๙-๔    ชื่อบัญชีเทศบาลนคร 
อุบลราชธานี  ค้ําประกันเงินกู    
   ๓. สัญญาลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๓  จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)  
โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน   

 
 
 
 
 
 



๑๘. 
 ๔. สัญญาลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ จํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หาสิบลานบาท
ถวน) โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน   
 เน่ืองจากสัญญากูเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน   สาขาอุบลราชธานี   สัญญาที่  ๑   และ  ๒  
ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และสัญญาที่ ๒ ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๒ 
จะครบกําหนด   ๕   ป  เมื่อวันที่    ๑๙   พฤษภาคม  ๒๕๕๗   และตองสงคืนเงินตนทั้งหมดใหแกธนาคารออมสิน 
ตามหนังสือสํานักงาน  จ.ส.ท.  ที่  มท  ๐๘๘๘.๒/ว  ๒๙๖๓  ลงวันที่   ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๔๖   แตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี    มีความจําเปนและประสงคจะกูเงินเบิกเกินบัญชี   (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด   ๕  ป)  
สถานธนานุบาล  ฯ   ๑  วงเงินกู  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (ยี่สิบลานบาทถวน)  สถานธนานุบาล  ฯ   ๒   วงเงินกู   
๔๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบเอ็ดลานบาทถวน) โดยนําเงินกูตามสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๓ รวมเขาเพื่อขออนุมัติตอ
สภาเทศบาลพรอมสัญญาที่ ๑ ตอไปอีก เน่ืองจากเปนชวงเตรียมเปดเทอม และเพื่อปองกันภาวะเงินทุนหมุนเวียนขาด
แคลน จึงจําเปนตองหาแหลงเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําเตรียมไวลวงหนา เพื่อชวยเหลือและใหบริการแก
ประชาชนที่ประสบปญหาทางดานการเงินไดอยางตอเน่ือง  โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่  มท  ๐๘๐๘.๓/ว  ๖๒๘   ลงวันที่   ๑๔   กุมภาพันธ  ๒๕๕๕  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  
๐๘๐๘.๓/ว  ๖๒๙  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕  และหนังสือสํานักงาน  จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว  ๑๓๙๗ ลง
วันที่   ๒๗   สิงหาคม  ๒๕๕๕  ดังน้ี 
 

๑. อํานาจอนุมัติเปนของผูวาราชการจังหวัด 
๒. การขออนุมัติเบิกเงินเกินบัญชี  ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น 
๓. วงเงินกู ๖๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หกสิบเอ็ดลานบาทถวน)  ดังน้ี 

๓.๑  สถานธนานุบาล ฯ  ๑   วงเงินกู  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)  
๓.๒  สถานธนานุบาล ฯ   ๒  วงเงินกู  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  (สี่สิบเอ็ดลานบาทถวน) 
 

๔. อัตราดอกเบี้ยเงินกู  มี  ๒  อัตรา คือ 
๔.๑  การคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีมีหลักทรัพยค้ําประกัน อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ย 

เงินฝากธนาคารที่นํามาค้ําประกันบวกเพิ่มอีก  ๑  ตอป วงเงินกู  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สี่สิบเอ็ดลานบาทถวน)  
แยกดังน้ี 
   -  สถานธนานุบาลฯ  ๑    วงเงินกู   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐. – บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
   -  สถานธนานุบาลฯ  ๒    วงเงินกู   ๒๑,๐๐๐,๐๐๐. – บาท (ยี่สิบเอ็ดลานบาทถวน) 
 
     ๔.๒ การคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน อัตราดอกเบี้ยเทากับ MOR – ๑.๗๕% 
(โดยใชอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารออมสินเปนเกณฑ  ซึ่งปจจุบัน  MOR   เทากับ  ๗.๒๕๐ %  อัตรา
ดอกเบี้ยเทากับ  ๗.๒๕๐ – ๑.๗๕ = ๕.๕๐ ) สถานธนานุบาลฯ ๒ วงเงินกู ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๙. 
เพ่ือใหเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําเพียงพอ  และตอเน่ืองในการบริการประชาชน และเพื่อใหเกิดสภาพคลองใน
การบริหารงานระยะยาว จึงขอเสนอญัตติและโครงการกูเงินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี 
(ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) วงเงินกูรวม ๖๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบเอ็ดลานบาทถวน)   ตอสภา
เทศบาล ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เพื่อพิจารณาตอไป 
  

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ เบื้องตนกราบขออภัยผานไปยังทานนายกเทศมนตรีครับ ดวยความเคารพเมื่อซักครูที่ทานอาน
ญัตตินะครับ หนาที่ ๒ นับจากขางลางบรรทัดที่ ๑ กับบรรทัดที่ ๒ อัตราดอกเบี้ยตามที่ทานเสนอเขามามัน ๗.๒๕๐ 
แตทานอานเปน ๗.๕๐ เบื้องตนทานจะแกไข หรือจะยืนยันตามที่ทานอานเพราะวามันจะบันทึกอยูในการประชุมครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ขอกราบขอบพระคุณทานนะคะที่ชวยชี้แนะ ขอแกตามให
ถูกตองตามเอกสารคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ในญัตตินี้นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานมีความเห็นดวยในการที่
จะนําเงินมาหมุนเวียนในการใหกับสถานธนานุบาล แตผมอยากจะถามซักหนอยนึงวา กราบเรียนผานทาน
ประธานสภาผานไปยังทานนายกเทศมนตรี ในขอความในหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ นับจากขางบนนะครับวาจะครบ
กําหนด ๕ ป ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้มันผานวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มาเกือบจะสองเดือนแลว
ครับ แลวถาหากวาทานไปดูวันที่ที่ลงในญัตตินี้ที่เปน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จะขัดกันไหมครับ อยากจะขอกราบเรียน
ดวยวาคําวา “จะ” น้ัน นาจะเปนสัญญายังไมสิ้นสุด ขณะนี้สัญญาสิ้นสุดแลวทานจะใชคํานี้จะเหมาะสมหรือไม ถา
หากวาไมเหมาะสมกระผมมีความเห็นวาทานนาจะขอถอนญัตตินี้ไปทําใหมันถูกตองเหมาะสมแลวนํากลับเขามาอีก
ครั้งหนึ่ง ทางสภาน้ีเห็นดีดวยนะครับในการที่จะทําแบบนี้ แตในเรื่องคําพูดเอกสารตางๆขอใหมันเหมาะสมถูกตองนะ
ครับ ขอเสนออยางนี้กอนขอบคุณครับ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๐. 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขออนุญาตมอบใหผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ ทานผองศรี  
รูปชาง เปนผูชี้แจงรายละเอียดเร่ืองเอกสารคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานผองศรีครับ 
 

นางผองศรี   รูปชาง  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กรณีที่สัญญาครบกําหนดวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ทางสถานธนานุบาลประสานไปทางสํานักงานใหญธนาคารออมสินวาตอนนี้เรายังไมเปดสภา เขาอนุมัติใหอีกเปนเวลา
หกเดือนคะ จากพฤษภาคม ๕๗ ไปอีกหกเดือนคะ ทางสํานักงานใหญตอใหโดยอัตโนมัติ เขารอใหสภาเปดซึ่งตอนนี้ก็
เรียบรอยแลวคะ รอแตสภาอนุมัติตอสัญญาเทานั้นคะ 
  

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออภัยนะครับ คือไมติดใจในเรื่องการตอสัญญา ผมติดใจในคําวา “จะ” ถาทานไมใชคําวา “จะ” ใชคําวา 
“ไดครบกําหนดสัญญา”เมื่อวันที่เทานั้นเทาน้ีจะไมมีปญหานะครับ ทีนี้มันเหมือนกับวายังไมไดหมดสัญญา ติดใจตรงนี้
เองนะครับ ขอบคุณครับ  
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันจะขอแกไขตัวเอกสารจากคําวา “จะ” เปนคําวา “ได” 
ครบกําหนดนะคะ และขอยืนยันญัตตินี้อยูคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออภัยอีกครั้งครับ ในที่นี้เปนญัตติ ในญัตตินี้เปนญัตติจะแกไขคําในญัตตินี้โดยขอในสภาจะถูกตองไหมครับ 
ขอความเห็นดวยวาน่ีเปนญัตติจะแกไขในสภาไดไหมนะครับ ขอความเห็นดวย 
 
 

 
 
 
 
 



๒๑. 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอใหทานปลัดฯอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานปลัดฯครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกทุกทาน ที่ทานสมาชิกไดกรุณาทักทวงเมื่อซักครูนะครับ การเสนอ
ขอแกญัตติแกไขขอความในญัตตินะครับ เมื่อเสนอออกไปแลวก็เปนอํานาจของสภาเทศบาลที่จะตองพิจารณาวาจะให
แกหรือไมเปนอํานาจของสภาแหงนี้นะครับที่จะใหแกไขหรือไมอยางไรครับ คลายๆกับการเสนอญัตติดวยวาจาครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เอาอยางน้ีดีกวาครับเพ่ือเปนการใหถูกตองที่สุด ขอใหทานถอนญัตตินี้ไปไปแกไขคําวา “จะ”ใหเปน “ได” 
แลวทานนําเขามาสภาอีกครั้งหนึ่งเพราะวาสภาเรายังตองประชุมอีกอยูนะครับ ไปแกไขใหถูกตองเกี่ยวกับตัวอักษรใน
นี้นะครับ แลวขอใหทานนํากลับเขามาเสนอใหมอีกทีหนึ่ง สภาไมขัดของนะครับในการที่จะนําเงินมาใชจายในสิ่งที่เปน
ประโยชน เพียงแตวาขอใหทําใหมันเหมาะสมถูกตอง ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ผมขอมติที่ประชุมนะครับ  เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออภัยทานประธานสภาครับ ยังอยูที่วาทางฝายทานนายกฯจะถอนไหม ถาไมถอนนะครับมันก็เหมือนเดิมก็
เปนลงมติวาให ไมให ถาไมใหจะเกิดความเสียหายไหม จะมาโทษสภาไมไดนะครับ เพราะวาใชคําพูดที่ไมคอย
เหมาะสมสักเทาไหร คือถาทานถอนไปนะไมเสียหาย ถอนไปไปแกไขแลวทานยอนกลับมาอีกทีหนึ่งสภาก็ยังประชุมอยู
นะครับ อยูที่วาทานประธานจะตองถามกับทางฝายผูบริหารวาจะถอนไหม ถาไมถอนก็มาขอมติในที่ประชุม ขอบคุณ
ครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานชัยยงคครับ 
 
 

นายชัยยงค   โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชัยยงค  โคตะสิน เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด กระผมคิดวาอยางน้ีนะครับทาน 

 
 
 
 
 



๒๒. 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผิดที่ผิดทางแลวครับผม ขอเรียนใหทานไปอยูที่ อบจ. ครับ 
 

นายชัยยงค   โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออภัยครับ กระผมนายชัยยงค  โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กระผมคิดวาอยางนี้
นะครับทาน ลักษณะของการเสนอญัตตินั้นในบางคําที่สามารถแกไขในสภาได ผมคิดวามันก็นาจะแกไขไดโดยที่เราไม
ตองยื่นญัตติใหมในวันถัดไป เพราะทานก็อางเสมอวาทานจะเรงพิจารณางบประมาณฯ เพราะฉะนั้นในคําพูดที่ผิดถา
หากทางฝายบริหารขอแกคําในญัตตินั้น ผมคิดวาทานประธานนาจะสามารถวินิจฉัยไดวาสภาจะอนุมัติใหแกไขคํานั้น
ไดหรือไม เพียงเทานั้นเองครับ ผมวาอยาประวิงเวลาเพื่อใหทางฝายบริหารยื่นญัตติเขามาใหมในวันถัดไป เพราะทาน
บอกวาทานอยากจะเรงพิจารณางบประมาณฯครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ เมื่อซักครูนี้ทานผองศรี  รูปชาง ผูจัดการสถานธนานุบาลนะ
ครับ ทานก็บอกเองวาทางธนาคารยืดกําหนดเวลาออกไปอีกหกเดือน เวลาหกเดือนน้ีก็ไมนอยเลยนะครับ ถาทางฝาย
บริหารจะไดนําญัตตินี้ออกไปแกไขใหมแลวเอาเขามาอีกทีหนึ่ง ผมคิดวาก็คงไมชาเหมือนกันเพราะวาทางธนาคารได
ยืดกําหนดออกไปอีกหกเดือนครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เดี๋ยวผมเรียนถามทานนายกนะครับ ทานนายกฯจะถอนญัตตินี้หรือไมครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาทางคณะผูบริหารขอยืนยันที่จะขอแกไขคําพูดในญัตตินี้คะ จากคําวา”จะ”เปนคําวา”
ได”คะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถาเกิดทานนายกไมถอนญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
 -   มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ  ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชี
กับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชาธานีเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ 
และ ๒ โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 
 -   มีสมาชิกทานใด เห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ  ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชาธานีเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ 
๒ โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๓. 
 

ที่ประชุม 
           มีมติใหเล่ือนการพิจารณาญัตติ  ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน 
สาขาอุบลราชาธานีเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ ๒  
ใหพิจารณาใหมในการประชุมสภาเทศบาลครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๑๑    ญัตติ    ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบาง
ประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ “ชั้นรับหลักการ” 

    (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
    (โดยอาศัยอํานาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้ง

แก ไขเพิ่มเติมถึ ง (ฉบับที่  ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๐ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕) 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไประเบียบวาระที่ ๑๑ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ “ขั้นรับหลักการ” สํานักการชางเสนอโดยนายกเทศมนตรี 
เชิญผูเสนอญัตติครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สิ่งที่สงมาดวย รางเทศบัญญัตินครอุบลราชธานี เร่ือง การกําหนดบริเวณหามกอสราง จํานวน ๒๔ ฉบับ 
 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 เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินไปพลางกอน ในระหวางที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสิ้นสุด
ระยะเวลาใชบังคับ 
 
 

 
 
 



๒๔. 
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 
 

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 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ เรื่องญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
เทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ที่ทานนายกไดเสนอมา ดิฉันมีความเห็นวาญัตตินี้เปน
ญัตติที่ทําใหมีสวนไดสวนเสียในการเรียกรับผลประโยชนตางๆจะมีขึ้นได ทําใหปญหาในการขอแบบกอสรางตางๆของ
ประชาชนจะมีปญหา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลที่นายกบอกมามันก็มีของโยธาธิการที่กํากับไวแลวเรื่องแบบตางๆ ถา
จะมาใหทางเทศบาลเปนผูกําหนดเทศบัญญัตินี้ขึ้นมาดิฉันไมเห็นดวยนะคะ ถาจะขอกอสรางเปนยกเวนการกอสราง
เปนที่ๆไปก็ขอใหนําเขามาสูสภาขออนุมัติเปนแหงๆไปจะเหมาะสมกวา ขอบคุณคะ  
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหทางทานรักษาการผูอํานวยการสํานัก
การชาง ทานวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการชางครับ 
 
 
 

 
 



๒๕. 
 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์    รักษาการผูอํานวยการสํานักการชาง 
 กราบเรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารทุกทาน กระผมนายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์    
รักษาการผูอํานวยการสํานักการชาง เทศบาลนครอุบลราชธานีครับ เหตุผลที่นําเทศบัญญัติตัวนี้ขึ้นมาใชเพราะเพื่อ
รักษาสภาพแวดลอมของเมืองที่ไดใชไป ตามเหตุผลที่เทศบาลนครอุบลมีประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของ
กรมโยธาธิการน้ันหมดสมัยไปแลว ซึ่งผมไดชี้แจงไปแลวครั้งหนึ่งเมื่อคราวประชุมครั้งที่แลววามันหมดสมัยและตอ
มาแลวสองป เหตุผลที่นําเทศบัญญัตินี้เขาสูสภาเพราะตองการใหสภาพแวดลอมที่มีอยูเดิมใหใชไดบางพื้นที่ให
เหมาะสมในการกอสราง เชน บริเวณตางๆที่หามกอสรางอาคารตางๆนั้นเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของทองถิ่น 
ของเทศบาลเรา เหตุผลก็คือพระราชบัญญัติผังเมืองหมดตั้งแตป ๕๒ แลวนะครับ แลวเราตออายุมาเรื่อยๆแลวตอนนี้
เทศบาลเราไมมีเทศบัญญัติในการควบคุมการสรางอาคารน้ีไวเลย มันจะมีปญหาวาเดี๋ยวนี้ในเขตเทศบาลเราเขาจะ
สรางอะไรก็ไดในเขต ๑ ๒ ๓ ๔ เชนถาทานสมาชิกจะดูผังเมืองที่งายสุดนะครับอยางเชนบริเวณที่ ๔ ทานเปดดูดาน
ทาย บริเวณที่หามกอสรางดังตอไปนี้จะถูกกําหนดไวอยูในเทศบัญญัตินี้ จะหามอาคารอะไรบาง ที่เสนอเขามาก็
เพราะวาพระราชบัญญัติผังเมืองรวมอุบลราชธานีหมดอายุครับ ถึงเอาตัวนี้มาใช ถาเราไมควบคุมไวทุกอยางก็จะ
สะเปะสะปะไปหมด โรงฆาสัตว  อาคารซ้ือขยะมูลฝอย มันก็สามารถดําเนินการไดทุกพ้ืนที่นะครับ เราไมมีสิทธิ์ที่จะไป
ยับยั้งเขาไดเลย อยางเชนกรณีที่วัดทาวังหินถามีที่วางเขาจะขออนุญาตสรางโรงรับซื้อของเกาเขาก็ทําได เพราะเทศ
บัญญัติเราไมมีใช แตทีนี้เราก็จะเอากฎหมายผังเมืองการควบคุมอาคาร ก็เปนการขออนุญาตควบคุมอาคาร มันคนละ
เร่ืองกับพระราชบัญญัติตัวนี้ พระราชบัญญัติตัวนี้จึงมีความจําเปนที่จะควบคุมอาคารที่จะกอสรางตามเขตตางๆนั้นให
เหมาะสมกับพื้นที่อาศัย อยางพื้นที่ของทานผมยกตัวอยาง ๔ จุดนี้ชัดเจนที่สุด บริเวณหลังโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ถึงวัดทาวังหินนะครับ พิจารณาตัวนี้ เทศบัญญัติตัวนี้ผมคัดลอกมาจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติ
ผังเมืองที่หมดอายุไปแลว ทีนี้เทศบาลนครอุบลไดรับการถายโอนใหทําพระราชบัญญัติตัวนี้มาใชกับผังเมืองโดยตรง 
แตตัวนี้อยูในขั้นตอนที่สามซึ่งมันจะไมพอใชพระราชบัญญัติที่รับถายโอนมานี้อยูในขั้นตอนที่สามทั้งหมดมีอยูสิบแปด
ขั้นตอนก็เหลืออีกนานนะครับ ถาทานสมาชิกไมเห็นชอบในโครงการนี้ผมวาการกอสรางทุกอยางจะสะเปะสะปะไป
หมด ควบคุมไมได ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ตามที่ไดฟงคําชี้แจงจากทาน รก.ผอ.สํานักการชาง 
แลวก็เห็นใจในการทํางานของทานนะคะ แตเทศบัญญัตินี้ดิฉันคิดวาตองมีความรอบคอบกวานี้ที่จะใหสมาชิกพิจารณา 
ถาจะใชระเบียบของเทศบาลก็สามารถบังคับใชได คือถาเขามาขออนุญาตเราไมอนุญาตใหใชถาเขาไปสรางก็ตองเปน
หนาที่ของฝายบริหารและฝายขาราชการที่ตองควบคุมไมใหเขาทําผิดระเบียบ ที่ทานบอกวาคัดลอกมาจากของกรม
โยธาธิการผังเมือง ถาพูดถึงส่ิงแวดลอมตางๆแลวก็คงตองใชผังเมืองรวม แตวาถาเรามาออกเองโดยเทศบาลโดยรอบ
ของเราก็ยังมีที่ติดกันก็คือขามใหญ ตําบลอุบล แจระแม ที่ตองทํารวมกับเขา ดิฉันไมเห็นดวยที่จะใหเทศบาลออกเทศ
บัญญัตินี้เอง ขอบคุณคะ 
 

 
 
 
 
 



๒๖. 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานชูศักดิ์ครับ 
 

นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชูศักดิ์    สุทธิรารักษ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนคร
อุบลราชธานี ทานประธานที่เคารพครับ คําวารางเทศบัญญัติของเทศบาลนครเรื่องกําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารบางชนิด เนื่องจากเรารับงานถายโอนจากผังเมืองมาเมื่อรับการถายโอน
มาแลวกฎระเบียบที่จะใชภายในเทศบาลของเรามันยังไมมี การออกกฎระเบียบเปนหนาที่ที่สภาเปนคนออกนะครับ
ตองพิจารณาออกไมใชผูบริหารออก เปนหนาที่ที่สภาพิจารณาวาเขาจะมากอสราง มาดัดแปลง มาเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดในบานเรานะครับ สภาเปนผูที่จะออกระเบียบตัวนั้นเขาก็เรียกวาเปนเทศบัญญัติ ไมใชผูบริหารออกนะ
ครับ คือใหสภาออกระเบียบการปฏิบัติงานใหเทศบาลนําไปใช ขอกราบเรียนเพื่อทราบนะครับ และการออกระเบียบก็
ออกเฉพาะในเขตเทศบาลของเรานะครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เขต ๔ ขอกราบอภัยนะครับ เทาที่ทานเลขาฯพูดเรียนไปเมื่อซักครูนี้วาสภาเปนผูออกเทศบัญญัตินั้น เขาใจผิดหรือ
เปลาครับ มันเปนการที่ทางทานนายกเทศมนตรีเปนผูเสนอแลวสภาเปนผูอนุมัติเห็นชอบไมเห็นชอบ สําคัญผิดหรือ
เปลาครับผม ขอบคุณครับ 
  

นายปรเมศร  ศรพิันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ  ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
 - มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ “ชั้นรับหลักการ” โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท 
 - มีสมาชิกทานใดเห็นชอบแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ “ชั้นรับหลักการ” โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
 
 
ที่ประชุม   
             - มีมติไมเห็นชอบแหงรางเทศบัญญตัิเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ “ชั้นรับหลักการ” 

 
 
 
 



๒๗. 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เน่ืองจากตอนนี้ไดเวลาใกลเที่ยงแลว  ผมขอเลื่อนการประชุมไปเปนเวลา ๑๓.๓๐ น. นะครับ  
 

พักการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
***************************** 

เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาล 
 ขณะนี้ไดเวลาสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสื่อมวลชนแจงเขามาทําขาวเพิ่มอีกหนึ่งสื่อมวลชนคือหนังสือพิมพรักอุบล มีใบอนุญาตถูกตองครับ       
เน่ืองดวยการประชุมในระเบียบวาระที่ ๑๐ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน
สาขาอุบลราชธานีเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ ๒  ที่ประชุมมีมติ
ใหเล่ือนการประชุมออกไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
จะตองนัดใหมีการพิจารณาใหม ประธานขอนัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาครั้งตอไปครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๒    ญัตติ    ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ “ชั้นรับหลักการ”  

    (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 
 

นายปรเมศร     ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไประเบียบวาระที่ ๑๒ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ “ชั้นรับหลักการ” กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี เชิญผูเสนอญัตติครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓) 
 บัดนี้  ไดดํ าเนินการจัด ทํารางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๗              
เสร็จเรียบรอยแลว 
 

หลักการ 
 รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 



๒๘. 
เหตุผล 

 เพ่ือเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดดําเนินการบริหารงานของเทศบาล ตามโครงการพัฒนาตางๆในรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อันจะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนและสามารถ
พัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 
 จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

คําแถลง 

ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

ของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

เรียน  ทานประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

        ผูทรงเกียรติทุกทาน 

 บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย-ประจําปตอสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานีอีกวาระหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอแถลงใหทานประธาน

และสมาชิกทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาลนครอุบลราชธานี ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ

ดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังตอไปนี้ 

สถานะการคลัง 

งบประมาณรายจายทั่วไป 

        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557   ณ วันที่  28  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2557 เทศบาลนครอุบลราชธานี  

มีสถานะการเงิน ดังน้ี 

       - เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                983,470,463.11  บาท  

       - เงินฝากสมทบ เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล                                     87,085,615.83   บาท 

       - เงินสะสม                                    460,346,470.41  บาท 

       - เงินทุนสํารองเงินสะสม                                 263,333,849.47  บาท 

       - รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ    7,588,946.76    บาท 

       - รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  82 โครงการ          161,476,596.76   บาท 

การบริหารงบประมาณในปที่ผานมา พ.ศ.2556 

เทศบาลนครอุบลราชธานี มีรายรับทั้งสิ้น   จํานวน  797,437,392.10  บาท  ประกอบดวย 

 - รายไดที่จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให 424,248,349.90 บาท    

 - เงินอุดหนุนทั่วไป 231,158,712.76 บาท 

 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ           142,030,329.44 บาท 

 

 

 



๒๙. 

และมีรายจายทั้งสิ้น   จํานวน  655,998,276.90  บาท  ประกอบดวย 

 - หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา    128,426,022.59 บาท 

 - หมวดคาจางชั่วคราว      66,333,758.84 บาท 

 - หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ    211,026,909.63 บาท 

 - หมวดคาสาธารณูปโภค       12,869,494.83 บาท 

 - หมวดเงินอุดหนุน     29,392,700.00 บาท 

 - หมวดรายจายอ่ืน           70,000.00 บาท 

 - หมวดงบกลาง     28,617,971.01 บาท 

 - หมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง   179,261,420.00 บาท 

 

การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2557 

เทศบาลนครอุบลราชธานีไดตั้งประมาณการรายรับและประมาณการรายจายในรางเทศบัญญัติ-งบประมาณ

รายจาย ประจําป พ.ศ.2557 ดังนี้ 

ประมาณการรายรับ  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดประมาณการรายรับไว จํานวน 600,000,000 บาท สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

จํานวน 35,000,000 บาท ซึ่งประมาณการไว 565,000,000 บาท เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2556 รัฐบาลไดจัดสรรเงิน

ภาษีมูลคาเพิ่มตามพ.ร.บ.กําหนดแผนฯ และภาษีประเภทอื่นๆใหเพิ่มขึ้น ทําใหประมาณการรายรับสูงขึ้น โดยประมาณการ

รายรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 600,000,000 บาท              มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. รายไดที่จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให   372,540,000   บาท   ประกอบดวย 

            - หมวดภาษีอากร 348,005,500 บาท 

    - หมวดคาธรรมเนียม,คาปรับและใบอนุญาต 7,659,000 บาท  

    - หมวดรายไดจากทรัพยสิน         10,903,500 บาท 

            - หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย       5,000,000    บาท 

   - หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด            972,000 บาท     

 2. เงินอุดหนุนทั่วไป       227,460,000   บาท   ประกอบดวย 

           - เงินเดือนครูและคาจางประจํา, เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค และเงินอุดหนุน 

 เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่   

ประมาณการรายจาย   จํานวน  600,000,000  บาท รายละเอียด ดังนี้ 

รายจายตามหมวดรายจาย 

 - รายจายงบกลาง  18,236,300 บาท 

 - หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา         149,842,100 บาท 

 - หมวดคาจางชั่วคราว 53,036,900    บาท 



๓๐. 

 - หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  185,048,400    บาท 

 - หมวดคาสาธารณูปโภค 14,939,100 บาท 

 - หมวดเงินอุดหนุน 42,590,000 บาท 

 - หมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง  136,197,200    บาท 

 - หมวดรายจายอ่ืน  ๆ  110,000 บาท 

 รวมทั้งสิ้น 600,000,000 บาท 

 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 

สถานธนานุบาล 1   

ในปงบประมาณ พ.ศ.2557   ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557  สถานธนานุบาล 1 มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 - เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น        11,692,675.39  บาท 

 - เงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา      101,451,240.70  บาท   

 การบริหารงบประมาณในปที่ผานมา พ.ศ.2556  

 - รายรับจริงทั้งสิ้น   32,416,872.02   บาท 

 - รายจายจริง    18,807,417.47   บาท 

 การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2557  

 - ประมาณการรายรับ   34,803,000.00   บาท  

 - ประมาณการรายจาย   20,955,500.00   บาท 

สถานธนานุบาล 2   

ในปงบประมาณ พ.ศ.2557   ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557  สถานธนานุบาล 2 มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 - เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                20,756.07  บาท 

 - เงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา  40,106,778.21  บาท   

 การบริหารงบประมาณในปที่ผานมา พ.ศ.2556  

 - รายรับจริงทั้งสิ้น   12,273,372.45   บาท 

 - รายจายจริง      8,744,477.53   บาท 

 การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2557  

 - ประมาณการรายรับ   15,743,000.00   บาท  

 - ประมาณการรายจาย   12,628,200.00   บาท 

 

 

 



๓๑. 

        รายละเอียดทั้งหมดนี้ปรากฏตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 จึงขอเสนอรางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557   เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ในการแถลงงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.๒๕๕๗ ในหนาที่ ๒ สถานการณคลังขอที่ ๑.๑.๕  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จากเดิมจะเขียน
วาจํานวน  ๘๒ โครงการ ๑๖๑,๔๗๖,๕๙๖.๗๖ บาท ขอแกไขเปน ๘๐ โครงการ รวมเปนเงิน ๑๕๓,๘๘๗,๖๕๐ บาท 
และขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ รายการที่ขอแกไข
เปลี่ยนแปลงหนา ๒๒ , ๒๓ , ๑๘๐ , ๑๘๑ , ๑๘๕ , ๑๘๘ , ๑๙๗ และ ๒๐๐ เปนรายการเงินสมทบทุนหมุนเวียนของ
สถานธนานุบาล ๑ และ สถานธนานุบาล ๒ จากเดิมสมทบ ๕๕ เปอรเซ็นต เปลี่ยนเปน สมทบ ๕๐ เปอรเซ็นต จึงตอง
ปรับแกไขตัวเลขจํานวนแปดหนา ซึ่งรายละเอียดทางเจาหนาที่จะแจกใหกับทางทานสมาชิกคะ  
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัย ครับผม 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต
เลือกตั้งที่ ๔ เรียนทานประธานผานไปยังทานผูบริหารวาเราอยากไดคําแถลงที่ทานนายกแถลงไปเมื่อซักครูครับ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาใหไดประโยชนสูงสุดกับสภาแหงน้ีครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอนน้ีเจาหนาที่กําลังดําเนินการแจกอยูนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขออนุญาตเรียนทานประธานวาขออนุญาตพักการประชุมครับ เพราะวาเอกสารพึ่งไดครับขออนุญาตพัก
ไปอานครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ พักการประชุมสักสิบนาทีครับ 
 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาล 
 ขณะนี้ไดเวลาประชุมตอเลยนะครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีการแกไขเอกสารและมีเอกสารมาเปลี่ยนใหมใหเรียบรอยแลวนะครับ ผมเร่ิมการประชุมตอนะครับ เพื่อให
เปนการครอบคลุมและรวดเร็วขอพิจารณาเปนงานๆไปนะครับ เร่ิมจากหนาแรกรายจายงบกลางครับ หนางบกลาง ๑ 
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานอนันตครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๓๒. 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ในงบกลาง ๑ น้ัน นับจากขางลางบรรทัดที่สองนะครับ คาใชจายในการจัดการจราจรทานตั้งมา
ไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตพอทานไปดูในรางเทศบัญญัติเร่ืองงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ หนาที่ ๑๗๔ 
คาใชจายในการจัดการจราจรตั้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีขอยอยขอที่ ๑. คาจัดซื้อกระจกโคง ๓๔๐,๐๐๐ บาท ๒. คา
จัดซื้อชุดสัญญาณไฟกระพริบ ๖๔๐,๐๐๐ บาท ๓. คาจัดซื้อแผงกั้นจราจรชนิดบรรจุน้ํา ๔๔๐,๐๐๐ บาท ในหนา 
๑๗๕ ๔.คาจัดซื้อวัสดุจราจร ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวาตัวเลขรวมกันเปนเทาไหรตรงกับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทหรือ
เปลาครับ ชวยกรุณาพิจารณาดวยครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝายผูบริหารมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ขอคําอธิบายดวยครับ เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขออนุญาตใหเจาหนาที่ฝายงบประมาณฯ เปนผูชี้แจง    
รายละเอียดตัวเลขคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานภัสราครับ 
 

นางสาวภัสรา   สวัสดิกุล    หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณสํานักการชาง 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกทุกทาน  ดิฉันนางสาวภัสรา   สวัสดิกุล    หัวหนาฝาย
แผนงานและงบประมาณสํานักการชาง มีหนาที่รับผิดชอบในการทํางบประมาณของสํานักการชางและงานธุรการใน
สวนของคาใชจายจากการจราจร คงตองขอนอมรับคะเพราะวาตัวเลขมันออกมาแลวบวกกันแลวมันไมได ดังนั้นจึงขอ
ตัดรายการที่  ๒. คาจัดซื้อชุดสัญญาณไฟกระพริบ ๖๔๐,๐๐๐ บาท ๓. ค าจัดซื้อแผงกั้นจราจรชนิดบรรจุน้ํา 
๔๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือไวที่กระจกโคง ๓๔๐,๐๐๐ บาท และ คาจัดซื้อวัสดุจราจร ๖๖๐,๐๐๐ บาทคะ รวมกันก็จะ
ได ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทคะ มันถึงไมกระทบยอดใหญคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ ตัดรายการที่ ๒ กับที่ ๓ นะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มในงบกลาง ๑ ครับ เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ อยากจะใหยอนไปดูตรงรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไปประจําป ๒๕๕๗ ครับ 
ในหนา ๓๒ อยากจะใหฝายบริหารชวยชี้แจงในหมวด ๕.๒ ครับ ประเภทรายรับเงินที่มีผูอุทิศให อยากทราบวาเงินที่มี
ผูอุทิศใหนี้มีอะไรบางครับ ไดรับมาจากไหนบางครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓. 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานผูบริหารอธิบายครับ เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกครับ สําหรับเงินอุทิศ ณ ที่นี้มีอยูหลายรายการนะครับ ซึ่งเรา
ประมาณการไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยางเชนเงินอุทิศนี้อยางในกรณีที่เรามีการจัดงานที่ผานมาอยางงานแหเทียนนะ
ครับ บางรายการซ่ึงไมไดอยูในนอกเหนือจากที่ผูประกอบการกับทางจังหวัด เขาก็มาขออนุญาตเราที่จะขายของตรง
หลังโรงเรียนอนุบาลบาง หลังศาลบางนะครับ ตรงนี้เราก็ใหเขาอุทิศเปนคารักษาความสะอาดนะครับ หรือกรณีงาน
สงกรานต หรือกรณีที่คาดการณไวไมไดตรงตามที่เราไดตั้งเปาไวเทาไหรนะครับ เพราะวาเราไมสามารถที่จะคาดการณ
ไดวาจะมีผูอุทิศใหกี่รายการและก่ีคนในแตละป แตเราเอาสถิติ ๒-๓ ปที่ผานมา มาเปนเกณฑในการตั้งประมาณการณ
รายรับตัวนี้ครับ ตกแลวเฉลี่ยก็ปละประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็เลยตั้งรายการนี้ไวที่คาเฉลี่ยของแตละปที่ผานๆมา
เปนเกณฑในการตั้งครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ก็สงสัยเกี่ยวกับเงินอุทิศอีกอยางหนึ่งคือใน
ใบเสร็จของถนนคนเดิน ก็จะมีใบเสร็จเขียนบอกวาอุทิศแกเทศบาลอยากทราบวามันรวมอยูในเงินนี้ดวยไหมคะ
เพราะวารูสึกจะเปนเงินจํานวนมากอยู ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกครับ เงินอุทิศที่ทานสมาชิกไดกรุณาถามเมื่อสักครูก็เปนเงินประเภท
เดียวกันกับเงินจํานวนน้ีนะครับ แตเงินอุทิศถนนคนเดินนั้นเรานําฝากไวเปนรายจายอื่นๆ รายจายเบ็ดเตล็ดก็เปนเงิน 

 
 
 
 
 



๓๔. 
อุทิศเชนเดียวกัน แตวาในการใชเงินอุทิศของโครงการถนนคนเดินนั้นจะใชจายไปในงานบริหารจัดการโครงการนั้นเสีย
เปนสวนใหญ เชน คาไฟฟา คาลวงเวลาของเจาหนาที่ คาอํานวยความสะดวกตางๆ แลวเมื่อไดใชตรงนั้นไปแลวนี้ก็จะ
เหลือมาเขากองน้ีไมมากในแตละปนะครับ ซึ่งฝายผูบริหารชุดปจจุบันก็พึ่งไดเขามาไดปเศษๆ ก็ไดใชจายเงินอุทิศ
เฉพาะของถนนคนเดินนั้นเปนเฉพาะการตรงน้ันไปเลย ถาหมายถึงวาเปนประเภทเดียวกันไหมก็เปนประเภทเดียวกัน
แตประมาณการตรงนี้นะครับ มันไมไดเก่ียวในถนนคนเดินนั้น แตถาหากวามันมีเหลือนะครับเราใชแลวเหลือนี้เราก็จะ
เอาเขาเงินอุทิศกองนี้เชนเดียวกันครับ แตสวนใหญแลวที่ผานๆมาสองสามครั้งนั้นก็จะใชเล้ียงตัวของโครงการถนนคน
เดินน้ันหมดไปกับการบริหารจัดการตรงนั้นเสียมากกวาครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ก็ยังคงมีขอสงสัยอีกคือถนนคนเดินนี้ที่จัดทํามา
ในสมัยของทานนายกสมัยนี้นะคะ ก็รูสึกวาจะขยายวงกวางไปมาก การจัดเก็บเงินที่เห็นในใบเสร็จอุทิศนี้ก็ไมชัดเจนที่
เราจะสามารถตรวจสอบได คือถาเปนในทางบัญชีนะคะพนักงานเทศบาลก็มีหนาที่ที่จะตองทํางานนี้อยูแลว มี
เงินเดือน คาจาง สวัสดิการ ถานําเงินอุทิศนี้ไปใชตรงน้ันก็นาจะจัดทําเสนอใหเราใหชัดเจนได ทั้งคาไฟ คาอะไร วาใช
จายสําหรับเอาเงินอุทิศนี้ไปใชจายแลวโดยไมไดมายุงเก่ียวกับงบประมาณของเทศบาล ถาจัดทําอยางนี้แลวสมาชิกก็
ขอดูตรงน้ีดวยนะคะ ขอบคุณมากคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต
เลือกตั้งที่ ๔ ที่มันเกี่ยวเนื่องกันครับ อยากถามวาเงินอุทิศที่ทานเก็บมานี้นะครับเปนเงินงบประมาณฯไหม ทานไดเก็บ
เขาไปไวในสวนหนึ่งของงบประมาณฯไหม และการเบิกจายทานไดทําตามระบบหรือไม และการเบิกจายทานทํา
อยางไร มีคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจายหรือไม แลวรายละเอียดการเบิกจายมีอะไรบาง สามารถนํามาชี้แจงตอ
สภาแหงนี้ไดไหมครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรักษาการสํานักการคลัง เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานพิมพนภัสครับ 

 
 
 
 
 
 



๓๕. 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข  รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข  รักษาการ
ผูอํานวยการสํานักการคลังคะ ขอเรียนชี้แจงอยางนี้นะคะเงินอุทิศ ๓๐๐,๐๐๐ บาท นี้คือเงินอุทิศตามเทศบัญญัติ ก็ใน
สมัยแรกๆที่ทานถามวาใชไปในเงินอุทิศ แรกๆเลยที่เราเก็บแลวเราไมคืนประชาชนสมัยยุคกอน ครั้งแรกเลยเราจะเอา
เขาในตรงนี้คะ เราเลยคืนเขาไมได ที่ ๒,๐๐๐ บาทนะคะ โครงการแรกก็เขาในเทศบัญญัติตัวนี้เปนรายรับ ถาจะจาย
หรือคาใชจายอะไรเราจะเบิกในหมวดคาใชจายนั้นๆ เชน คาตอบแทนเจาพนักงานก็ไปเบิกในคาลวงเวลาประมาณนี้
คะ เบิกจายตามงบประมาณ และคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตางๆก็ใหแตละหนวยงานเบิกตามคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตางๆใน
แตละประเภทไปเลย อันนี้คือโครงการแรกนะคะ ทีน้ีในโครงการตอมาก็คือเปนเงินอุทิศที่นอกงบประมาณฯ เงินอุทิศ
นอกงบประมาณฯก็คือเงินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศใหในโครงการน้ันๆ ตรงน้ีก็คือจะพูดถึงเรื่องถนนคนเดินก็กลายเปนเงิน
อุทิศถนนคนเดินคะ เงินนอกงบประมาณก็คือถาคุณทําโครงการนั้นเสร็จ ใหมีคาใชจายในโครงการนั้นๆเลยถาเหลือ
คอยโอนเขาเปนเงินสะสมคะ ทีนี้ปจจุบันเราก็จะนําเขาไปเปนโครงการนอกงบประมาณฯ โดยที่ถาเปนเงินประกันเราก็
ใหเขาคืนได เขาก็มารับเยอะแยะคะ ตอนนี้ก็มารับรายละพันสองพันแลวแตมันมีสองโครงการแลวนะคะ สวนการเก็บ
เงินเปนรายวันเดี๋ยวนี้เราใชตั๋วฉีกคะ ซึ่งถนนมันยาวก็จะใชพนักงานทั้งหมด ๘ คนเดิน มันเปนชวงเวลาที่สั้น ถาเขาลง
ของปุบเราไปเก็บเงินเลยแมคาก็ตอวาเราก็เลยใชชวงเวลาแคตอนประมาณหนึ่งทุมหรือวาหกโมงกวาๆไปเกือบทุมคอย
เก็บ ซึ่งใหเขามีรายไดกอนคอยเก็บ ตัวนี้ก็จะไปเขาในเงินอุทิศแลวก็มาใชจายในโครงการนั้นๆ เปนคาใชจายอยางเชน 
การโฆษณาหรือวาเครื่องเสียง คาวัสดุไฟฟาคือทําเปนเหมือนงบวาไดกําไรขาดทุนเทาไหรคะ ถาสิ้นสุดโครงการนั้นๆ
แลวสิ้นปมาทางการเงินก็จะโอนเขาเปนเงินสะสมของเทศบาลเปนรายรับประเภทหนึ่งคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ในเมื่อเราไปเดินเก็บเงินของผูที่มาคาขายนะครับ เปนรายรับเขามาเรา
นาจะนําเงินเหลาน้ันมาเปนงบประมาณเขามารวบรวมเปนรายไดของเรา แลวเบิกจายเทาไหร ผานโครงการผานระบบ
การจัดการเบิกจาย ตอนนี้ที่ผมฟงเหมือนกับวาเทศบาลนครอุบลมีเทศบาลนครอุบล ๑.๑ อีก เปนเทศบาลใหมตั้งขึ้น
มาซ้ําซอนกับเทศบาลนครอุบล ระบบการเบิกจายเงินเราจะรูไดอยางไร ผมเชื่อแนวาขาราชการมีความโปรงใสและ
จิตใจที่บริสุทธิ์ที่จะทํางานรับใชประชาชน แตวาการบริหารงานที่มันโปรงใสมันตรวจสอบไดไมดีกวาหรือครับ ที่เราจะ
นํางบประมาณเขามาสูระบบของมันแลวก็มีการเบิกจายไปตามระบบระเบียบของมันครับ กราบขอบพระคุณครับ 
เร่ืองนี้ขอคําชี้แจงดวยนะครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานพิมพนภัสครับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖. 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข  รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน คือคําวาเงินนอกงบประมาณนั้นระเบียบพัสดุก็
ยังใชคงเดิม คือฝายรายรับก็รับเขาเปนเงินรายรับถือเปนรายไดสวนหนึ่งของเทศบาลเหมือนกันคะ และการเบิกจาย
ทุกประเภทจะตองผานระบบพัสดุทุกรายการคะ ไมไดนําเงินสดไปวางแลวก็ถอนไปไมไดคะ การรับก็คือการฝากทุกวัน
และการจายก็ตั้งฎีกาเบิกและก็มีระเบียบพัสดุแลวก็ทําตามระเบียบพัสดุทุกประการคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 งบกลาง ๑ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับทานสมาชิก ถาไมมีผมขอเลื่อนไปงบกลาง ๒ ครับ มีทานสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายไหมครับ ถาไมมีผมขอเลื่อนไปสํานักงานปลัดเทศบาล  งานบริหารงานทั่วไปครับ สป. ๑ มีสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายไหมครับ เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ในหนาที่ ๔๐ ของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ ในขอที่ ๒.๑.๑๑ ครับ เงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกขาราชการ พนักงานและลูกจางของเทศบาลตั้งไว ๑๕ ลานบาทนะครับ เพื่อ
จายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย ในความคิดเห็นสวนตัวผมนะครับเจาหนาที่พนักงานทํางานมา ๑ ป เต็มๆ ทั้งเหน็ดทั้ง
เหนื่อย ตากฝนบางครับ เหน็ดเหนื่อยกันแทบทุกคนเพื่อสนองตอนโยบายของทานผูบริหารนะครับ ผมเล็งว า
งบประมาณสวนนี้ทานตั้งนอยเกินไปหรือเปลาครับ นาจะตั้งใหมากกวานี้เพื่อเปนขวัญและกําลังใจของพนักงาน
เทศบาลทุกทานครับ งบประมาณสวนน้ีผมขอสนับสนุนครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวน สป.๑ นะครับ ในหัวขอหมวดคาจางช่ัวคราว ในหมวดของเงินเดือนพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ อยาก
เรียนสอบถามผานทานประธานไปยังผูบริหารวาตอนนี้มีตัวตนหรือยังและทําหนาที่อะไรครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๓๗. 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับเงินเดือนผูเชี่ยวชาญที่ตั้งไว
ตอนน้ีกระบวนการในการคัดสรรของผูเชี่ยวชาญนั้นไดเสร็จสิ้นแลว และทาง กทจ. คือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ระดับจังหวัดนี้ไดอนุมัติแลวนะครับวาใหเราดําเนินการไดแตเทศบาลยังไมไดจางครับ เพราะวางบประมาณสวนนี้ยัง
ไมไดผานสภา ตอนน้ียังไมไดจางครับ แตก็ตั้งไวในรางนี้นะครับก็เสนอไปใหทางทานสมาชิกพิจารณา ผานแลวถึงจะ
จางครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เกี่ยวกับเมื่อสักครูนี้นะครับเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษใน
ระยะเวลาที่ เหลือ แลวจะจางทันไหมครับ ตอนนี้อยากจะสอบถามไปยังทานผูบริหาร อีกไมกี่ เดือนก็จะสิ้น
ปงบประมาณ ๕๗ นะครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเลขาฯนิเวศน  สุพัฒน เปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนิเวศนครับ 
 

นายนิเวศน    สุพัฒน    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณทานประธานครับ ทันครับถาหากวาเราพิจารณางบประมาณไดรวดเร็ว และขั้นตอนของการแปร
ญัตติมีกรอบเวลาไมกวางมากนัก คิดวางบประมาณที่เราตั้งไวนาจะใชทันในปงบฯนี้ และอยางที่ทันปลัดฯไดกราบ
เรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกแลววาเรามีขบวนการในการสรรหาและเตรียมการไวแลว เพียงแตวาใน
ขั้นตอนขบวนการเขาสูตําแหนงหรือการจางงานน้ี มันตองผานรางเทศบัญญัติซะกอนอันนี้คือกฎหมายเลย แมวาเรา
จะเตรียมคนเตรียมการไวแลวก็ตามนะครับ แตวางบประมาณรายจายประจําปที่เปนเทศบัญญัติไมไดประกาศใชก็
ไมไดจาง เพราะฉะน้ันคําถามของทานที่วาเวลาที่เหลืออยูน้ีจะทันไหม ก็ขึ้นอยูกับความกรุณาของทานสมาชิก ถาทาน
จะลดเวลาใหแคบลงในหวงของการแปรญัตติผมก็คิดว าเรานาจะมีทานผู เชี่ยวชาญทานนั้นมาชวยงานเราครับ 
ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๘. 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ก็อยางทานเลขาฯวานะครับวันน้ีเราพึ่งหลุดพนจากเทศกาลแหเทียนมาเรา
ถึงขอเรียกประชุม ก็ไมมีเวลาเฉลิมฉลองนะครับซึ่งสภาแหงนี้ก็ทราบดีวางบประมาณเปนสวนสําคัญที่จะไปพัฒนา
บานเมือง เราจึงรีบประชุม และจะพยายามเรงใหมันเร็วที่สุดเพราะผลประโยชนสุดทายสูงสุดนั้นคือประชาชนครับ มา
ในหัวขอเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการ พนักงานและลูกจางเทศบาล เราจะเห็นไดวา ณ 
ปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานีของเราซึ่งเปนศูนยกลางของจังหวัดอุบลราชธานี ไมวาจะมีงานอะไรครับ อยางเชนที่
ผานมาประเพณีแหเทียนพรรษาเขาไมไปจัดเทศบาลอื่น เขาใหเกียรติเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนคนจัดครับ แลว
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองกลาวชมเชยกับพี่นองขาราชการของเราตางทํางานทุมเท ตางทํางานไมเห็นแกเหน็ดแกเหนื่อย
เพ่ือประโยชนแกพี่นองประชาชน ทานใหเงิน ๑๕ ลานบาทผมวามันนอยไปนิดหนึ่งนะครับ ทานนาจะใหเขาเพิ่ม
มากกวานี้เนื่องมาจากวาเทศบาลของเราเปนหนวยงานที่ตองมีความรับผิดชอบสูงมากในการบริหารบานเมือง 
นอกจากประชากรที่อยูในเขตเทศบาลแลวก็ยังมีประชากรแฝงเขามาและเหนือกวานั้นอยางเชนเทศกาลที่ผานมา 
ประเพณีแหเทียนครับเปน Talk of the world ครับ พูดไปทั่วโลกครับ เราไดรับแขกบานแขกเมืองทั่วโลก สิ่งที่
ตามมาก็คือความเหน็ดเหนื่อยของพี่นองขาราชการที่ทํางานอยางทุมเท ไมวาจะเปนงานสาธารณสุข งานกองชาง 
หนวยงานอื่นๆรวมทั้งการปองกันบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ สิ่งเหลาน้ีผมอยากใหทางฝายผูบริหาร
ตระหนักวาเราไดทํางานเหน็ดเหนื่อยมาถาคิดที่จะใหคาตอบแทนพิเศษแกขาราชการ ผมวา ๑๕ ลานมันนอยไปครับ
ถาเทียบกับงานเขาครับ ฝากทานประธานไปยังฝายผูบริหารวาถาเปนไปไดคิดใหเยอะ คิดใหไกลๆ แลวทานใหเขาอีก
หนอยครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ สําหรับรางเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๗ ทาง
สภาแหงนี้เรียกรองตอฝายบริหารมาตลอดทุกครั้งทุกการประชุมนะครับ วาใหทานรีบเอางบตัวนี้เขาและจนมาถึงวันนี้
ทานบอกวาอยากจะใหสภาพิจารณาเร็วๆ ผมคิดวาทานตองทําความเขาใจใหมนะครับคนที่ชานั้นคือทานไมใชสภา
แหงน้ีครับ ตองขอทําความเขาใจดวย ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในหนา สป.๓ มีคาจางเหมาบริการของป ๕๖ ๒๕,๐๐๐ บาท แตในปนี้ที่
เพ่ิมเขามาเปน ๒,๔๗๔,๕๐๐ บาท ในรายจายจริงในป ๒๕๕๖ ไมมีเขามานะคะ ดิฉันอยากทราบวาทําไมมันเพิ่มขึ้นมา
จากหลักหมื่นตนๆเปนสองลาน อยากทราบรายละเอียดนี้กับฝายบริหาร ขอบคุณคะ 
 

 
 
 
 
 



๓๙. 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงไหมครับ ทานสมาชิกอยากฟงคําชี้แจงครับ เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับคาจางเหมาตรงนี้เปนคาจางเหมาที่เราตั้ง
ไว วัตถุประสงคจริงๆแลวสําหรับคาจางเหมาบริการนะครับ คือเปนการจางซึ่งเราไมสามารถคาดการณไดวาเราจะเสีย
อะไรไปบาง แตถึงแมจะคาดการณไมไดแตเราก็มีสถิติของปที่ผานมาเปนเกณฑวาในปที่ผานมาเราซอมเราจาง
อะไรบาง ทีนี้สําหรับป ๕๖ นี้ที่มีแคสองหมื่นกวาบาทนะครับ ในป ๕๖ เปนการจางเหมาในสวนของวัสดุ จางทางพัสดุ
จางทําของนะครับ แตวาพอปลายปงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินงบประมาณที่เราจะเอาไปจางบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงาน
นั้นเราไมไดตั้งในงบประมาณไว ก็เลยใชกระบวนการในการบริหารงบประมาณตรงนี้มาจางเหมาบุคคล ซึ่งมีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการตามนโยบายของผูบริหารครับ เพราะฉะน้ันสถิติในการจางในป ๕๖ จึงไมไดตั้งงบประมาณ
ไวก็เลยมาโชวในป ๒๕๕๗ ซึ่งยอดตรงนี้เปนยอดที่เราโอนลดโอนเพิ่มในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในปลายป ใช
งบประมาณเกาไปพลางกอน แลวในป ๕๗ น้ี บุคคลที่ เราเคยจางไวซึ่งไมใชลูกจางของเทศบาลนะครับเปนการจาง
เหมาบุคคลภายนอก ลูกจางของเทศบาลนั้นจะมีอยู ๒ ประเภท คือพนักงานจางทั่วไป และพนักงานจางตามภารกิจ 
แตทีนี้บางรายการที่เราไมไดตั้งในงบประมาณและไมไดอยูในแผนอัตรากําลัง ๔ ป ของลูกจาง เราก็เลยมาจางเปน
ลูกจาง เหมาซึ่งเพ่ิมเติมจากพนักงานจางตามภารกิจก็เลยทําใหงบประมาณในป ๒๕๕๗ นี้เพิ่มขึ้น ลูกจางจางเหมานี้ก็
จางประมาณเดือนละ เจ็ดถึงแปดพันบาท ใกลเคียงกับลูกจางทั่วไปของเทศบาล พูดงายๆนะครับลูกจางจางเหมา
บริการจางบุคคลน้ันนะครับ ไมใชลูกจางในระบบของเราแตเปนการจางเอกชนมาปฏิบัติหนาที่ใดหนาที่หนึ่งตามที่
ภารกิจของเทศบาลที่มีความจําเปน ก็เลยทําใหยอดนี้เพิ่มขึ้นครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ตอเนื่องกันครับ อยากทราบวาในป ๕๗ นี้ทานจางเหมาไปแลวเทาไหรครับ 
กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คณะผูบริหารมีตัวเลขไหมครับ เชิญทานนายกครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๔๐. 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับตัวเลขจางเหมาขออนุญาตสงเปนเอกสารในภายหลังคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ตามที่เมื่อสักครูที่ทานนายกจะขอสงเปนเอกสารใหทางสภา อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องการจางเหมา
บริการ ถาผมจําไมผิดในการประชุมสภาที่ผานมาเกือบทุกครั้งนะครับ มีการขอเอกสารเกี่ยวกับการจางเหมาบริการ
หรือการใหพนักงานจางประจําออกจากราชการนะครับ มีการปลดพนักงานออก หลายครั้งที่วาทางสภาขอเอกสารไป
ไมเคยไดรับครับ ครั้งนี้จะไดหรือเปลาครับ ฝากทานประธานสภาถามไปยังผูบริหารอีกครั้งหนึ่ง ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะสอบถามในสวนจางเหมาบริการนะคะที่เห็นทางฝายผูบริหาร
ชี้แจงมา คือดิฉันไดกลับไปมองดูที่หนา สป.๑ เงินเดือนพนักงานจางทั่วไปลดไป ๓๙๙,๘๐๐ บาท เงินที่จายเพิ่มใหแก
พนักงานจางลดลง ๑๘๙,๙๐๐ บาท ดิฉันไมทราบวาทานลดเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ลดเงินจายเพิ่มใหแกพนักงาน
จาง แตไปเพ่ิมใหบุคคลภายนอกซึ่งดิฉันคิดวาทําใหพนักงานของเราเสียกําลังใจไปไหมคะ อยากจะใหทานทบทวนนิด
หนึ่งนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันฝากผานทานประธานไปยังฝายผูบริหารวาจํานวนเงินจํานวนสองลานกวาในระยะเวลาปงบประมาณ ๒ 
ถึง ๓ เดือนน้ีคะ จะใชทันไหมคะ จะใชทําอะไรบางที่บอกวาเปนคาจางเหมาบริการน้ีคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก  ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 

 
 
 
 
 



๔๑. 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ขอเรียนใหทราบสองประเด็นนะครับ           
ที่ประเด็นที่ทานสมาชิกไดซักถามเรื่องของการลดลงของเงินคาตอบแทน และที่วาทําไมถึงตั้งไวที่สองลานกวาบาท จะ
ใชทันหรือไม ในประเด็นแรกนะครับขออนุญาตเรียนชี้แจงอยางนี้นะครับวาสืบเนื่องจากขณะนี้ภาระคาใชจายของ
เทศบาลนครอุบลราชธานีนั้นมีอัตราการเพิ่มของเงินเดือนทั้งพนักงานเทศบาล ทั้งลูกจาง จะเห็นไดวาเราจางพนักงาน
จางตามภารกิจในระดับปริญญาตรีน้ี แตกอนเราจางประมาณแคเดือนละหาพันกวาบาท จากนั้นนโยบายของรัฐบาล
ในสมัยน้ันเพิ่มใหเปน ๑๕,๐๐๐ บาท เทศบาลก็ตองรับผิดชอบตรงนี้ ไมไดเปนเฉพาะเทศบาลนครอุบลราชธานีแหงนี้
แหงเดียว เปนทั่วประเทศนะครับ ในสวนที่สอง พนักงานจางทั่วไปนี้จากเดิมจางหาพันเศษๆแตตอนน้ีตองจาง ๙,๐๐๐ 
บาท วันละ ๓๐๐ บาท ครับ ตามนโยบายรัฐบาล อันตอมาคือเงินเดือนของขาราชการตั้งแตปลัดฯลงไปที่มีซี และที่
เปนลูกจางตามภารกิจ เงินเดือนตอนนี้ปรับบัญชี ๑ บัญชี ๒ ตอนน้ีเหลือบัญชี ๓ กําลังจะปรับตามมา ทําใหเม็ดเงิน
ตรงน้ีเราไดเอามาจางเปนพนักงานจางน้ันและประเมินเงินเดือนของพนักงานทั่วไปนั้น ทําใหอัตราคาจางและอัตรา
เงินเดือนน้ันสูงข้ึน จึงมีสวนสําคัญที่จะทําใหเงินเดือนประโยชนตอบแทนอื่นของเงินเดือนและคาใชจายในหมวด
เงินเดือนน้ีสูงขึ้นนะครับ จากเราเคยอยูที่ประมาณ ๒๘ ไมเกิน ๓๐ เปอรเซ็นต ณ ขณะน้ีนะครับเงินเดือนที่เปนคาจาง
แลวก็เปนเงินเดือนของพนักงานจางนี้พุงขึ้นไปเปนประมาณ ๓๘ เปอรเซ็นต ซึ่งภาวะการณอยางนี้มันจะทําใหใน
อนาคตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตอนนี้เทศบาลหลายเทศบาลประสบไปแลวมีอัตราของเงินเดือนสูงกวา ๔๐ 
เปอรเซ็นต เมื่อคิดเทียบกับรายไดทั้งหมด ซึ่งถาเกิน ๔๐ เปอรเซ็นตนี้ มันจะผิดไปจากพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลทองถิ่นมาตรา ๓๕ บอกวาไมใหจางเงินเดือนเกิน ๔๐ เปอรเซ็นต ณ ตรงนี้นะครับในฐานะที่ผมเปน
เจาหนาที่งบประมาณฯ ผมเลยเสนอทางออกวาเมื่อพนักงานคนใดที่ลาออกหรือวายายไปที่อื่นไมวาลูกจางหรืออื่นๆผม
บันทึกเสนอนายกเทศมนตรีไปวาเราไมควรที่จะรับพนักงานจางนั้นเขามานะครับ เพราะวามันจะทําใหสัดสวน
เงินเดือนตรงนี้เพิ่มขึ้น นี่จึงเปนเหตุผลที่ทําใหเงินเดือนที่ทานสมาชิกไดถามเมื่อสักครูนี้วามันไดลดลงประมาณ แสน
กวาบาทหรือสองแสนน้ันอันน้ีผมจําตัวเลขที่แทจริงไมได ในสวนการบริหารงานทั่วไปเพ่ือลดตรงนี้นะครับ ทั่วประเทศ
ทําตามหนังสือแนะนําของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่วาในการที่จะสรรหาบุคคลมาเปนพนักงานจางทั่วไปหรือ
พนักงานจางตามภารกิจนั้น เทศบาลไมควรดําเนินการตรงนี้เพราะจะกระทบกับเงินเดือนที่ผมวามา เขาเลยไปใช
วิธีการหันมาจางถาสมมุติวาเรามีภารกิจอะไร งานอะไร เรามีของอะไร อะไรก็แลวแตนี้ที่พอจะจางบุคคลภายนอกมา
ทํา เขาก็เลยใหไปจางบุคคลภายนอกนั้นมาปฏิบัติหนาที่เขาเลยเรียกวาพนักงานจางเหมา ซึ่งเงินเดือนของพนักงาน
จางเหมานี้ มันเปนเงินเดือนจางระหวางเอกชนกับราชการมันไมได เอามาคิด  ๔๐ เปอรเซ็นตตรงนี้  นี่คื อเปน
กระบวนการในการบริหารงานนะครับ ในสภาวะที่เรากําลังเจอปญหาเหลานี้ ซึ่ง ณ ขณะนี้นะครับทางสมาคม
สันนิบาตเทศบาลรวมกับสมาคม อบจ.  รวมกับสมาคม อบต. เล็งเห็นปญหาเร่ืองนี้อยู กําลังจะให คสช. นี้ไดพิจารณา
แกไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลมาตรา ๓๕ นี้วาจะขยายเพดานเพิ่มขึ้นมา นี่จึงเปน
มูลเหตุที่ทางเทศบาลจึงจําเปนที่จะตองตั้งตรงนี้เผื่อที่จะจางเหมาและที่ถามวาใชไปหมดหรือไมนั้นอันนี้หมดแนๆ
เพราะวาเราไดใชงบเกาไปพลางกอน เงินตรงนี้เมื่ออนุมัติผานสภาไปแลวในระบบบัญชี เงินตรงนี้ก็จะไหลไปทดแทนที่
เราใชงบเกาไปพลางกอนในป ๕๖ เรามาใชใน ๕๗ สรุปงายๆคือเราใชเงินในอนาคตลวงหนาไปแลว คือตั้งงบประมาณ
นี้ชดเชย น่ีคือขอเท็จจริงที่อยากเรียนใหทางสภาเทศบาลไดรับทราบครับ 

 
 
 
 
 
 



๔๒. 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานคะ ก็ตามที่ทานปลัดไดชี้แจง
มาก็เขาใจอยูคะวามีความจําเปนที่ฝายผูบริหารตองมองถึงอนาคตวาในการจางงานหรือจางเหมาตอไป แตใน
พระราชบัญญัติของเทศบาลเขามีไววาหากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายยังไมไดประกาศใชก็ใหใชงบประมาณที่ผาน
มาไปพลางกอนใชไหมคะ ทีน้ีถาจะใชไปพลางกอนโดยยังไมไดตั้งงบใหมขึ้นมาแตไปปลดพนักงานตรงนั้นแลว แลวก็มา
จางเหมาใหม การใชจายเงินน้ันทานอิงงบประมาณเดิมไหมคะ หรือตั้งใหมมาแตยังไมไดใชจายเงินคือเอางบอื่นมาโอน
ใสไปจายใหเขาไปกอนโดยตั้งงบใหมมา แตทีนี้ในอนาคตวางบประมาณรายจายยังไมไดเขาสภาเลยทานทราบได
อยางไรวาสภาจะพิจารณาตรงน้ี ถาเราจะมองไปในอนาคตวายังไงคุณก็ตองใหเพราะวาเราจางมาแลว แตคนเกาที่ทาน
ไดปลดไปแลวเขาจะมีความรูสึกอยางไรถาเราไปรังแกเขาเพิ่มทางสภานี้รังแกเขาเพิ่มจากที่เขาโดนปลดแลวยังมา
พิจารณาใหคนใหมเขามาโดยที่เราไมทราบเลยวาทานจางอยางไร ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีทานสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอเล่ือนไป สป.๔ นะครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะกลับมาที่หนา สป.๓ เหมือนเดิมนะคะ ในสวนของรายจายเพื่อ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ๑. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ขอมาที่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางยื่นมาที่ ๘๓,๐๐๐ บาท  ๓. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง
และทรัพยสินอ่ืน ๕๐,๐๐๐ บาท ดิฉันจําไดวาเมื่อครั้งงบประมาณคราวที่แลวทางสภาก็ไดอภิปรายในสวนนี้แลวแตวา
เห็นบอกวามีการเปลี่ยนแปลงหลักการใหมที่จะใหเหมือนกับวาใหเปลี่ยนเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นเพียงหน่ึงอยางเทาน้ัน แต ณ ปจจุบันตอนนี้มีอยู ๓ ขอ ซึ่งดิฉันคิดวามันก็เปน
ตัวเดียวกันหมดเลยแคเปลี่ยนขอความนิดหนอยก็เลยอยากจะทราบขอเท็จจริงในสวนนี้คะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับผม 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอใหเจาหนาที่งบประมาณเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนเชิญครับผม 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๓. 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน ในสวนของรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่แยก
เปนสามรายการ เน่ืองจากวารายการตามรูปแบบงบประมาณใหม ตองรวบมาเปนรายการที่สามเปนรายการเดียวคือ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางหรือทรัพยสินอื่น สองรายการแรกเปนซอมแซมครุภัณฑ 
รายการที่สองเปนซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง ที่เราแยกเน่ืองจากงบประมาณของเราไดใชงบเกาไปพลางกอนเรา
จําเปนตองใชรายการเดิม  ยอดที่ปรากฏในรายการที่ หนึ่งและที่สอง ก็จะเปนยอดที่เราอิงงบเดิมก็คือเปนที่เราใชไป
แลวในชวงที่เรายังไมประกาศใชเราก็ตองตั้งใชตัวเกาไปกอน แตถาเปนปกติก็จะปรากฏเฉพาะรายการที่สาม ซึ่งตอไป
ถางบประมาณเราเขาสูสภาวะปกติก็จะเปนรายการที่สามรายการเดียว รายการที่หนึ่งและรายการที่สองก็จะเปน
รายการที่เราอิงงบเกาไปพลางกอน ดังน้ันการอิงงบเกาไปพลางยอดก็จะตองปรากฏเพื่อที่จะไปชดใชในระบบบัญชี
เพราะวามีการใชจายไปแลว สวนในตัวที่สามก็จะเปนการวางแผนที่จะใชใหมเมื่องบประกาศใช คะขอนําเรียนเบื้องตน
เทาน้ีคะ ขอบพระคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับผม 
 

น.ส.วรรณรัตน    จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกทุกทาน ดิฉัน น.ส.วรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ คะเทาที่จําไดปที่แลวก็ชี้แจงแบบนี้เหมือนกันและบอกวาจะใชหนี้ในป
ตอไปซึ่งตอนนี้ก็ปตอไปแลว ซึ่งก็จะเหลือหนึ่งรายการ เพียงแตวาจะใหดูวาคลังสองเหลือหนึ่งรายการแลวคะ    
ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔ อยากถามวาถาคือเอาไปจายยอดเดิมที่ใชไปแลว แลวป ๒๕๕๘           
ถางบประมาณเขาปลายป ๒๕๕๘ เราตองใชหนี้เดิมของป ๒๕๕๘ ก็จะเปนแบบนี้ไปเรื่อยๆ หรือคะจนกวางบหนาจะ
ประกาศใช พอของเดือนตุลาคมนี้เปนของป ๒๕๕๗ เราก็จะเอาไปใชหนี้เกาที่ใชไปกอนแบบนี้ทุกปหรือคะ 
 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนเชิญครับผม 
 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน จากการที่เราตองใชรายการเดิมเนื่องจากวางบประมาณเราไมได
ประกาศใชตรงรอบปงบประมาณ  ดังน้ันตัวที่ตั้งใหมก็เลยไมไดประกาศใช  พอถึงปงบประมาณปจจุบันเราก็ตอง 

 
 
 
 
 
 



๔๔. 
ไปอิงงบเกาเราก็ตองไปเลือกหารายการเดิมที่เคยตั้งไววารายการไหนที่ใชได ตัวใหมก็ตั้งไวนิดเดียวตัวเกาก็ใชก็เปนวา
เราตองใชทั้งสองยอด ถาในปงบประมาณ ๒๕๕๘ เราประกาศใช ๑ ตุลาคม ตัวเกาเราก็จะลางไป เราก็จะเริ่มตั้งเต็ม
ตัวใหมรายการเดียวเลย ก็จะเขาสูสภาวะปกติ ตัวที่เห็นเราตั้งเยอะๆ ไมไดเจตนาจะตั้งหลายรายการคือเปนระบบของ
มันที่จําเปนจะตองลางรายการเกาไปเร่ือยๆ ถาปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตรง ๑ ตุลาคม ก็จะเหลือ หนึ่งรายการคือตัว
รายการที่สาม คือซอมแซมรายการทุกอยาง ไมวาจะเปนครุภัณฑที่ดินหรือสิ่งกอสราง คะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน  นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๔  ที่ทานพูดแบบนี้ก็เหมือนวาฝายบริหารเปนคนทําใหระบบระเบียบมันเพี้ยนไปหรือครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันก็พอสรุปไดวาเปนเพราะนํางบประมาณของปนี้เขาชาก็เลยทําใหทุก
อยางลาชาไปเรื่อยๆก็เลยตองไปหาสวนอ่ืนมาทดแทนตรงนี้หรือคะ ซึ่งจริงๆแลวมันเปนสิ่งไมถูกตองนัก และในหนา 
สป.๓ ดิฉันอยากจะไดรายละเอียดของคาใชจายเกี่ยวกับเทศบาลเคลื่อนที่ ตรงนี้คะจากเดิมปที่ป ๒๕๕๖ ตั้งเขามา 
๑๐,๐๐๐ บาท แตในปนี้ตั้งเขามา ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ๒๙๐,๐๐๐ บาท อยากจะทราบรายละเอียดตรงนี้คะ 
ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเลขา นิเวศน เปนผูตอบคะ 
 

นายนิเวศน    สุพัฒน    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขอบคุณครับสําหรับคําถามที่ดี สําหรับโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่เปนงานบริการประชาชน การที่เราไดทดลองปรากฏวาไดรับการขานรับ จึงเห็นวายังมีชุมชนอีกมาก
ที่เรายังใหบริการยังไมถึง ดังน้ันคณะผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาลสํานักกองฝายจึงไดมาประชุม จากที่ไดดําเนินการ
ไปแลวและมาประเมินผล ไดมีความเห็นตรงกันวาเปนโครงการที่เห็นควรที่จะตั้งเพิ่มและควรที่จะใหบริการใหถึงทุก
ชุมชนใหมากขึ้นเพราะฉะน้ันตัวเลขจึงปรับสูงขึ้นดังที่ทานไดเห็น และอีกประการหน่ึงก็คือทานทั้งหลายก็คงไดเห็นวา
บานเมืองของเราตองการบรรยากาศที่ดี คือความสมานฉันทปองดอง หนึ่งในโครงการนี้ถูกเลือกใหเปนโครงการที่ไป 
 

 
 
 
 
 



๔๕. 
สนับสนุนโครงการของผูวาราชการจังหวัดในการสรางความสมานฉันทปองดองในชุมชน โครงการที่ในลักษณะเทศบาล
เคลื่อนที่น้ีก็เปนโครงการที่ประชาชนชื่นชอบและทําใหเกิดความสุข ดังนั้นตัวเลขก็จะปรากฏดังที่ทานไดเห็นครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔ ถาเปนโครงการที่ดีดิฉันก็พรอมที่จะสนับสนุน แตดิฉันอยากทราบวา
ตั้งแตตนปที่ผานมาใชไปเทาไหรแลวคะ  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนิเวศนครับ 
 

นายนิเวศน    สุพัฒน    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก เรื่องรายจายของโครงการกระผมขอไวนําชี้แจงคราวหนาครับ  
นาจะมีตัวเลขที่ชัดเจน และแจงทานประธานวาจะสงรายละเอียดบทสรุปของโครงการและคาใชจายเปนเอกสารให
ทานสมาชิก ครับผม  
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน  นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๔ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ผมก็เคยไดสัมผัส ทราบดีถึงโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพราะเราจะไดเขาไป
สัมผัสและพูดคุยกับพี่นองประชาชนตามชุมชนตางๆ โครงการริเริ่มโดยอดีตนายกรจนา  กัลปตินันท และก็ทํามา
ตอเน่ืองมีปที่แลวงบประมาณถูกตัดไป เมื่อยกขึ้นมาก็ถือวาทานใหความสําคัญของโครงการนี้ และก็ตองใหเครดิตกับผู
ริเริ่มและกอตั้งมาคือทานรจนา  กัลปตินันท  ตอไปเปนหนา สป ๔ เรื่องคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในองคกร ทานตั้งไว ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ปที่แลวทานจะไปแถวยุโรปปนี้ทานจะไปไหนครับ และอีกสวนหนึ่งคาใชจายในการจัดตั้งศูนยบริการเรงดวน บริการ 
๒๔ ชั่วโมง ผมเห็นวาบริการนี้ก็ดี ถาบริการประชาชนไดดี แตทานตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทานจะนําเอาประชาชนใส
รถเข็นนําไปสงหรือครับผมไมเขาใจอยากใหชี้แจงในเร่ืองนี้ดวยครับ สวนในรายละเอียดในดานอื่นๆ ที่ทานตั้งไว ผม
คอนขางไมเห็นดวยที่ท านตั้ งไวคือเปนโครงการหลายโครงการ แตเปนโครงการที่ดีแตทานนํามาเขาปลายป
งบประมาณแลวเราก็ยังคลองใจวาทานจะใชงบประมาณเหลานี้ทันไหม และทันแบบไหนรายละเอียดตางๆ ชี้แจงมา 
เชนทานจะไปตางประเทศถางบประมาณออกมาตอนนี้ทานจะไปแบบเรงดวนหรือเปลา หรือจะไปแบบธรรมดาขอให
ทานชี้แจงดวยถางบประมาณน้ีเขาสูสภามาตามวาระของงบประมาณ โครงการนี้ก็จะเปนประโยชนอยางมากครับทาน 
เพราะฉะน้ันป ๒๕๕๘  ทานสามารถเอางบประมาณเขาเร็วกวาน้ีไดไหมครับ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๖. 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับผม 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิก นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาล            
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  ตามที่ทานสุภชัยไดอภิปรายเมื่อสักครูครับผมคิดตางจากน้ันครับผม คือคาใชจาย
ในการอบรมทัศนะศึกษา  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมวาสูงไปครับ เพราะวาผมดูในรายการตอไปคาใชจายในการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบล ถาเปนการอบรมพนักงานและผูบริหารดวยนาจะเพิ่มมากกวานี้ครับที่ตั้ง
ไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทนอยไปครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔ จากหนา  สป.๕ คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่
ไมไดมาของครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง ประเมินผลความพึงพอใจประกอบการทําโบนัส ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาของป ๒๕๕๗ 
เปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดิฉันอยากทราบวาจางทําอะไรบางคะ  ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับผม 
 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  การจางตรงนี้สืบเนื่องมาจากวาเห็นใจพนักงานที่ทานวา
งบประมาณฉบับนี้ตั้งไวนอยไปควรจะเพิ่ม คือกระบวนการประเมินโบนัสพนักงานจะมีกระบวนการอยู ๒ ขั้นตอน คือ
๑.เปนขั้นตอนของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่จะมาประเมินวาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเทศบาล ในอ.บ.ต. 
วาบุคคลทํางานแลวสมควรไดโบนัสหรือไมก็เปนขั้นตอนของคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งขณะนี้เราก็ไดดําเนินการ
มาถึงข้ันการประเมินระดับจังหวัดเราไดคะแนนมาประมาณ ๘๓ ซึ่งอัตราการจายโบนัสนั้นไดไมเกิน ๓ เทา และอีก
ขั้นตอนที่ ๒. เทศบาล หรือ อ.บ.ต. ที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็จะไปจางมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
หรือองคกรที่มีความสามารถทําประเมินวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งในปที่ผานมานั้นเราจางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการ
ประเมินความพึงพอใจของพี่นองประชาชน วาที่ผานมาน้ันเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดใหบริการประชาชนใหไดรับ
ความพึงพอใจไดมากนอยแคไหน คือจางมหาวิทยาลัยมาวิจัยความพึงพอใจในการใหบริการตอพี่นองประชาชนอยูใน 

 
 
 
 
 



๔๗. 
ระดับไหน   เราจางนักวิจัยมาทําตรงนี้ ในปที่แลวเราจาง ๘๐,๐๐๐ บาท ผมวานเพ่ือนผมซึ่งเปนอาจารยอยู ม.อุบลมา
ทําชวยเพราะราชภัฎ คิด ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตวาปนี้เราจายไป ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพราะที่อื่นเคาคิด ๑๓๐,๐๐๐ – 
๑๕๐,๐๐๐ บาท อยาง อ.บ.ต. หลายแหงก็คิด ๗๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บาท แตเทศบาลนครอุบลของเราประชากรเรา
มาก ผมก็ขอรองเขาและคุยกับทางบริหารจางไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพราะหลัก หมื่นไมมีคนรับทําครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนงนุชครับผม 
 

น.ส.นงนุช     จิรันตกาล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน   ดิฉัน น.ส.นงนุช   จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๑ คือดิฉันติดใจ สป.๔ เกี่ยวกับเรื่องบริการจัดตั้งศูนยบริการเรงดวน ๒๔ ชั่วโมง 
อยากทราบวาจะตั้งตรงไหน เพราะเห็นวาเปนบริการที่ดี เพราะเห็นปที่แลวก็นําเขามาและปนี้ก็นําเขามาอีก และจะไม
เปนการซ้ําซอนกับองคกรอ่ืนหรือเปลา ชวยชี้แจงดวยนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับคาใชจายโครงการบริการประชาชนกรณีเรงดวน    
บริการ ๒๔ ชั่วโมง ตรงน้ีเปนการบริการประชาชนรับขอรองเรียนและความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งตั้งอยูที่ชั้นหนึ่ง
ของเทศบาลของเราดานขวามือ ติดกับหองประชาสัมพันธ ตรงนี้เปนศูนยสําหรับรับขอรองเรียนของพี่นองประชาชน
และจะมีตัวแทนของสํานักกองตางๆ และมีการใหความรูตอบขอกฎหมายใหกับพี่นองประชาชนคะ  ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนงนุชครับผม 
 

น.ส.นงนุช   จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน   ดิฉัน น.ส.นงนุช   จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๑ บริการ ๒๔ ชั่วโมงจริงหรือเปลาคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก เราบริการ ๒๔ ชั่วโมงจริงคะ เพียงแตวาตัวเจาหนาที่จะบริการ
ตามเวลาราชการ และหลังจากน้ัน ก็จะรับขอรองเรียนผานทางเวปไชตที่จะสามารถรองเรียนไดตลอด ๒๔ ชั่วโมงคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับผม 

 
 
 
 
 



๔๘. 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิก นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาล            
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  ตามที่นายกไดชี้แจงมาผมมีขอสงสัยวาในการของบประมาณมา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในการจัดตั้งศูนย ๒๔ ชั่วโมงในการรับเรื่องรองทุกขแกปญหาใหกับประชาชน ทานจะนําเงินไปใชจายอะไรบางใน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท จะนําไปเปนเงินจางพนักงานหรือเปลาหรือใชซ้ือสินคาอะไรบาง ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 

 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานอธิปไตย  โยธามาตย เปนผูตอบเพราะเปน
ผูดูแลโครงการนี้คะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองปลัดครับผม 
 

นายอธิปไตย    โยธามาตย     รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกทุกทาน ขอบคุณมากครับสําหรับประเด็นน้ี เพราะผมคิดวาเปน
ประเด็นที่สําคัญ ที่เราตั้งขึ้นมา ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพราะผมคิดวาการที่เราจะใหบริการอยางรวดเร็ว เราตองมีเครื่องมือ
ในการดําเนินการ ผมยืมคอมพิวเตอรจากเทศบาล ๑ มา ๓ เครื่อง มาใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงหนวยงาน
เทศบาล ไดใชโดยเฉพาะสาธารณสุข สํานักการชาง โดยเฉพาะหนวยงานที่รับเร่ืองรองทุกขที่อยู ณ จุดนั้น เพื่อที่จะคีย
ขอมูล เมื่อมีการรับเร่ืองรองทุกขเขามาเราจะคียขอมูลและดีเลยขอมูลแลวสงไปยังกองฝายที่เกี่ยวของ เชน กองชาง 
และสาธารณสุข ตามที่กลาวมาขางตน ในสวนน้ีเราไดนําเอางบประมาณตรงนี้มาซื้ออุปกรณเพื่อใชในการใหบริการพี่
นองประชาชนไดรวดเร็วขึ้น ที่ผานมาเราก็จะทําใหรวดเร็วที่สุดในการดําเนินการ กอนหนานี้ขอรองเรียนทุกอยางไป
อยูท านนายกเทศมนตรีเพื่อสั่ งการ การดํ าเนินการมันลาชาครับ กวาเรื่องจะลงมาถึงขั้นปฏิบัติการ แตเมื่อมี
ศูนยบริการนี้ เราก็จะมีเจาหนาที่ระดับหัวหนามาดูและสั่งการไดรวดเร็วขึ้น ครับผม ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับผม 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาล   
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  เมื่อสักครูที่ทานรองปลัด ทานอธิปไตยโยธามาตย ไดชี้แจงขออภัยที่ไดเอยนาม   
ไดชี้แจงไว สําหรับงบประมาณในสวนนี้ ทําไมทานไมตั้งเปนพัสดุวาจะซ้ืออะไรบาง ทานแจงเพียงแตวาใชเปนคาใชจาย
ในการกอตั้งศูนย รวมทั้งวัสดุอุปกรณตางๆ มันกวางไปครับ ใหทานระบุวาจะซื้ออะไรบางมันจะเพียงพอหรือเปลา
เพราะเก่ียวของกับความเดือดรอนของประชาชนและชีวิตทรัพยสินของประชาชนมันสําคัญนะครับ ทางสภาก็ไมทราบ
วาทานจะนําไปซื้ออะไร ก็ขอเรียนถามเพียงเทานี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

 
 
 
 
 
 



๔๙. 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับผม 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา    ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๒  เมื่อสักครูนี้ทานปลัดกลาววาเมื่อกอนเร่ืองรองทุกขตองขึ้นไปหาทานนายกกอนถึงจะสั่งการและทุก
วันน้ีมันเร็วขึ้นหรือยังครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันอยากทราบวาเปนการบริการ ๒๔ ชั่วโมง ที่อยูนอกเวลาราชการใช
ระบบคอมพิวเตอร ถาของบประมาณมากกวานี้และไดประสิทธิภาพมากกวานี้เราก็พรอมที่จะสนับสนุน แตว า
รายละเอียดตรงนี้ไมชัดเจนและไมเรงดวน ๒๔ ชั่วโมงจริงๆ คะ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน  นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๔ เมื่อทานรองปลัดทานชี้แจงถึงหองรับรองทุกข  คงเปนเรื่องเดียวกับที่ผมไดยินเรื่องราวมาครับ กอนที่
ประชาชนมีเร่ืองรองเรียน ขาราชการมีเรื่องรองเรียนผม ทีมงานที่ทานใชชื่อวาศูนยบริการเรงดวน ๒๔ ชั่วโมง ผม
อยากทราบวาทานที่ไมมีตําแหนงหนาที่หรือไมมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการในนครอุบลราชธานี แหงนี้ เขาไป
ในฐานะอะไร และอีกเร่ือง ผมไดยินวาทานที่เขาไปที่ไมใชเจาหนาที่บางครั้งก็ไปใชคําพูดที่ไมสุภาพกับขาราชการ อันนี้
เก่ียวกับเร่ืองนโยบายเรงดวนของทานไหม ที่หนักกวานั้น มียายคนหน่ึงแกพูดใหผมฟงวา ไอคนที่คุยกับยายไมรูวามัน
เปนใครมันใสกางเกงขาสั้นรัดๆ และมันก็บอกวามันสั่งนายกได ไมรูมันเปนใครยายก็ไมรู ผมก็ไมรูวาเกี่ยวกับนโยบาย
เรงดวน ๒๔ ชั่วโมงดวยหรือเปลาครับ ลองหาดูนะครับวาใครที่ใสกางเกงรัดและสั่งนายกไดครับผมไมรูวาใครครับ ฝาก
เรียนไปยังฝายนายกดวยนะครับวานโยบายเหลานี้มันเปนดาบสองคมนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีผูใดจะอภิปรายเพิ่มครับผม / ตอนนี้เราอยูหนา สป ๕ ครับผม มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ /ไมมี 
ตอไปเปน  สป ๖  สํานักปลัดเทศบาล ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ครับผม ทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย
ครับผม / เชิญทานอนันตครับ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๐. 

นายอนันต   ตันติศิรินทร  สมาชิกาสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เขตเลือกตั้งที่ ๔  ผมไมไดแยงและไมไดขัดกับทางฝายผูบริหารที่ไดเสนองบประมาณนี้เขามา แตผมอยากจะใหทาน  
ดูรายละเอียดคือ เงินเดือนพนักงานจางทั่วไปทานลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท เงินเพิ่มพนักงานจางทานลด  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ผมอาจจะคิดไปเองวาทานนํามาเพิ่มกับพนักงานจางเหมาบริการ แตที่นี้มันอาจจะถูกถาในลักษณะนี้เปนตน
ปงบประมาณ ทานนํามาใสในจางเหมาบริการขณะน้ีมันปลายปแลว ตาม พ.ร.บ. ใหใชงบประมาณเดิมไปพลางกอน 
ใชไดไมเกินของปที่ผานมา แตวาของปที่ผานมามีแค ๕,๐๐๐ แตทานเพิ่มมา ๑,๐๐๐,๐๐๐ กวา  ทานจะไปใชแบบ
ไหน เปนขอคิดถาในลักษณะน้ีถาเปนของตนปงบประมาณไมมีปญหา แตนี้ปลายปงบประมาณทานจะตองใชงบเดิมไป
พลางกอนนะครับ ทานนึกออกหรือไมวาของเดิมมีอยู ๕,๐๐๐ ทานจะใชเกิน ๕,๐๐๐ ไดหรือไมและจะผิดระเบียบ
หรือเปลาผมขอฝากชวยพิจารณาดวยครับผม ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีผูใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับผม / ไมมี / ตอไปเปนหนา สป ๗ / มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ
ผมในหนา สป ๗ / เชิญทานวรรณรัตน ครับผม 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับผม 
 

น.ส.วรรณรัตน    จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกทุกทาน ดิฉัน น.ส.วรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  จะพูดถึงเรื่องคาใชจายในโครงการทบทวนเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
เจาหนาที่ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในเรื่องของคาใชจายโครงการนี้ดิฉันเห็น
ดวยมากเพราะเปนโครงการที่แตติดตรงที่วา ทําไมตองมีศึกษาดูงานนอกสถานที่ดวยคะ  และเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท  
ทานจะไปที่ไหนบางคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 

 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให หัวหนาสํานักปลัด ทานเดือนลอย  คําแดงสด
เปนผูตอบคะ 
 

นางเดือนลอย    คําแดงสด       หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน ตองขอขอบพระคุณที่ทานใหความสําคัญกับงานปองกัน
สาธารณะภัย ในสวนน้ีเราจะมีการฝกเจาหนาที่ของเราและจากน้ันก็จะพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งเราจะตองดู
รายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณของเรากอนวาเราจะสามารถเดินทางไปไดแคไหน คําวานอกสถานที่อาจจะเปน
บริเวณใกลเคียงกับเทศบาลเราก็ไดตามงบประมาณที่เรามี เน่ืองจากเราใหความสําคัญเก่ียวกับการใชเงินทุกบาททุก 

 
 
 
 
 
 



๕๑. 
สตางคของพี่นองประชาชน แตที่แนๆ มันเปนระเบียบอยูแลว วาพนักงานปองกันของเราจะตองมีการฝกอบรม
ทบทวน  ที่เราปฏิบัติและใหเกิดกับพี่นองประชาชนใหสูงสุดคะ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน  นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๔  วันนี้ถือเปนวันดีที่เราพิจารณาไปทีละหนวยงาน แตวาทานประธานทานพิจารณาไปทีละหนา       
แตพวกผมพิจารณาไปทีละหลายๆหนาครับ ทานเห็นวาการพิจารณางบประมาณรายจายทบทวนเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพเจาหนาที่ปองกันประจําป ทานตั้งมาที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปจจุบันครับเทศบาลนครอุบลของเรานับวันจะมีตึก
สูงมากขึ้นเร่ือยๆ และฝายบริหารเคยของบประมาณเปนเงินสะสมมาเพื่อซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ํา เพื่อใชในการ
ดับเพลิงผมวาถาจะตั้งใหเปนประสิทธิภาพ เราไปดูในเมืองใหญๆ ไดดีกวาครับ วาเรื่องระบบการดับเพลิงเขามีการ
จัดการแบบใด  และมีตลาดถนนคนเดินมาขวางรถที่จะวิ่งไปดับเพลิงหรือเปลาครับ ถาเขามีเราทําตามเราถูกตองแลว
ครับ ถาไมมีเราก็รีบแกไขนะครับ ผมภาวนาอยูตลอดวาวันที่มีถนนคนเดินอยาไดมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเลย  เพราะผมไม
อยากเห็นรถดับเพลิงเหยียบคนตาย การจัดการเมืองการตั้งศูนยบริการนํ้า ผมวาทานนาจะตั้งใหมากกวานี้นะครับและ
ตั้งมาตั้งแตตนป ที่จะบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ทานใหเหตุผลวาอุปกรณวัสดุไมเพียงพอผมวาเรื่องนี้ก็มี
สวนครับ แตวาการฝกอบรมเจาหนาที่ฝายบรรเทาสาธารณะภัยของเรา ผมพูดย้ําอีกทีวา มีประสิทธิภาพและมี
สมรรถภาพเปนลําดับตนๆของประเทศไทย ในการบรรเทาสาธารณะภัย ไดรับการยกยองตลอดมาและไดรับการ
ฝกอบรมที่มากขึ้นเร่ือยๆ ตัวนี้ทานตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทานจะพาเขาไปไหนครับขามฝงไปดูที่วารินหรือครับไมอาย
เขาหรือครับ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปไดไมไกลหรอกครับ อยากใหทานตั้งมาเยอะครับและใหทานไปดูสิ่งที่มันเปน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไปดูที่อุดรก็ไดครับเขามีรถหอสูง เขาใชไดเต็มประสิทธิภาพมากแคไหนครับ และใหทาน
กลับมาขอกับสภาแหงน้ีเพ่ือขอซื้อรถดับเพลิงหอสูง สภาก็จะพิจารณาใหทานในลําดับตอไป กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ/ ไมมี/ ตอไปพิจารณาหนา สป ๘ ครับผม /เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาล   
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒ ในหนา สป ๘ ในหมวดคาสาธารณูปโภค ตรงขางกับค าไฟฟา จากเดิม              
ปพ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งไว  ๕๐๑,๐๓๑.๕๖ บาท มีการขอเพิ่มอีก ๔๐๐,๐๐๐ บาท แตในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เราอนุมัติไป 
๔๐๐,๐๐๐ บาท เห็นความแตกตางหรือเปลาครับ เราใชไฟไป ๕๐๐,๐๐๐ บาท สวนตางจะอยูประมาณ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท แตในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ทานขอเพิ่มมายอดรวมทั้งหมด ๘๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบวาทานใชไฟอะไรจึงทําให  
เพ่ิมขึ้นมา ๓๐ – ๔๐ เปอรเซ็นต ของคาใชจายไฟปกติ ซึ่งคาไฟก็คงไมขึ้นมากขนาดนี้ เพราะจากเดิม สี่แสนถึงหาแสน
แตตอนนี้มาขอคาไฟฟา เปน แปดแสนบาท ผมคิดวามันมากไปครับ ในยุคนี้เราตองประหยัดพลังงานไฟฟา           

 
 
 
 
 
 



๕๒. 
และประหยัดเงินเพราะเงินทุกบาททุกสตางคเปนเงินภาษีของพอแมพี่นองประชาชน ดังน้ันเราจึงตองชวยกันประหยัด
ไฟ จึงอยากจะขอฝากเรื่องน้ีดวย ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ  

 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให ทานเดือนลอย  คําแดงสด เปนผูตอบคะ 
 

นางเดือนลอย    คําแดงสด       หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน ในหมวดของคาสาธารณูปโภค คาไฟฟา ในสวนของปองกัน
ตอนน้ีเรามีสถานีดับเพลิงอยู ๓ สถานี ไดรับความเมตตาจากทางสภาอนุมัติซื้อแอรและติดตั้งไวทั้ง ๓ สถานี ดังนั้น
จะตองประมาณการคาใชจายในสวนของคาไฟฟาเพิ่มขึ้นเน่ืองจากแตละสถานีนั้นเราอยู ๒๔ ชั่วโมง เจาหนาที่เราอยู 
๐๘.๓๐ น. ของวันนี้ ไปออก ๐๘.๓๐ น. ของวันถัดไป ตรงนี้เราไดรับอนุมัติจากทางสภาใหติดตั้งแอรใหกับเจาหนาที่ 
จึงทําใหตองตั้งคาไฟตรงน้ีเพ่ิม และตองขอขอบคุณทางสภาอีกครั้งหนึ่งคะ  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับผม 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา    ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๒   อยากจะทราบวาจํานวนแอรก่ีตัวครับ ถึงตองเพิ่มคาไฟเยอะขนาดนี้  ตามจริงก็เห็นใจเจาหนาที่ที่
ตองทํางาน ๒๔ ชั่วโมงครับ แตวาประเทศไทยมีฤดู รอน หนาว ฝน ฤดูหนาวทานก็จะเปดหรือครับ ตรงนี้ทานตอง
กําชับเจาหนาที่ของเรา เพราะฤดูหนาวไมนามีคนเปด และทานซ้ือแอรก่ีตัวครับ ขอใหทานชี้แจงดวยครับ  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีผูใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / ไมมี / ผมขอไปที่หนา สป ๙ ครับผม สํานักปลัดเทศบาล ฝายเทศกิจครับผม / 
เชิญทานตนขาว ครับผม 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้ งที่  ๔   ในหนา สป ๙ จะมีหมวดคาจางลูกจางประจําตรงนี้เพิ่มมา      
๑๗๘,๑๐๐ บาท อยากทราบรายละเอียดตรงนี้คะ ขอบคุณคะ 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ  

 
 
 
 
 
 



๕๓. 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย เปนผูตอบคะ 
 

นายอาทิตย  คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก สวนนี้ที่ผมเรียนไวในตอนตน ก็คือ ลูกจางประจํา ลูกจางภารกิจ 
พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มทุกตําแหนง บัญชี ๑  บัญชี ๒ และบัญชี ๓ กําลังจะตามมาคือบัญชี๓ ประกาศใชแลวตั้งแต 
๑ มกราคม แตวายังไมอนุมัติใหใช แตวาตองมีการเบิกจายภายในปนี้ เราจึงตองมีการตั้งเพิ่มครับทานครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับผม 
 

น.ส.วรรณรัตน    จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกทุกทาน ดิฉัน น.ส.วรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ดิฉันลองรวมตัวเลขคาจางเหมาบริการคราวๆสําหรับสํานักปลัดเทศบาล
ทั้งหมด ๔,๘๒๒,๕๐๐ บาทคะ เกือบหาลานบาท จึงอยากทราบวาจํานวนเงินตรงน้ีทานจะนําไปใชอะไรบางคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันขอสนับสนุนทานวรรณรัตนนะคะ และอยากทราบวาระยะเวลาถึง
กันยายนนี้ คาจางเหมาบริการที่ไมไดมีรายละเอียดใหทานสมาชิกทราบ อยากทราบรายละเอียดตรงนี้คะวามีอะไรบาง
ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ  

 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย เปนผูตอบคะ 
 

นายอาทิตย  คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ผมขอเรียนใหทานสมาชิกทราบวา เราตองนําไปใชเงินในสวนที่เราที่
ไดใชงบเกาไปพลางกอน เพราะในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไมไดแสดงยอดใหทานดู เพราะเราไมไดโอนเพิ่ม ก็เลยตองเอาเงินใน
สวนของงบประมาณน้ีไปใชหนี้เกา แนนอนวาเมื่อเปรียบจากนี้ไปถึงสิ้นปงบประมาณ แค ๒ เดือนเศษ เราใชเงิน
จํานวนน้ีไมหมดแนนอนครับ แตเงินจํานวนน้ีเราตองนําไปใชในสวนที่เราใชงบเกาไปพลางกอน ครับทาน ขอเรียน
ชี้แจงใหทราบเทานี้ครับผม 
 

 
 
 
 
 
 



๕๔. 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดังน้ีเพราะเกิดจากที่เรานํางบประมาณเขามาชาใชไหมคะ  จึงตองใชงบ
เกาไปพลางกอน 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับผม /ไมมี / ตอไปเปน สป ๑๐ / เชิญทานตนขาวครับผม 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔ หนา สป ๑๐ จะมีคาใชจายเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เทศกิจ
และศึกษาดูงาน ตรงนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่นําเขามาพอเพียงหรือนอยไปหรือเปลา และก็ศักยภาพสําหรับงบประมาณ
แคนี้คิดวาไมนาเพียงพอเพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน  นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๔  มาถึงเร่ืองเทศกิจ ผมคอนขางที่จะใกลชิดพอคาแมคาพอสมควร เพราะผมก็ลูกแมคาเหมือนกันครับ 
วันกอนผมไปที่ตลาดใหญไดยินแมคาพูดถึงเทศกิจก็รูสึกเศราใจ ที่ฝายบริหารละเลยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
เทศกิจ ก็เลยไปถามเจาหนาที่เทศกิจที่เคยปฏิบัติงานรวมงานกันมา ก็ไดทราบวาเปนเจาหนาที่เทศกิจที่บรรจุเขามา
ใหมยังไมรูเรื่องกฎระเบียบ แตผมไมพูดถึงตนตอวาเปนเรื่องอะไร แตผมใหไปหาเองวาเปนเรื่องที่พูดถึงกลาวขานใน
ตลาดใหญ ผมวาทานเลขาก็ทราบเพราะพี่สาวทานเลขาก็เปนแมคา ผมวาทานนายกไมนาจะลอยตัวอยูเหนือปญหา
ทานนาจะทราบดีวา เจาหนาที่ที่ทานนําเขามาใหมหรืออาจเปนวาทานตั้งงบประมาณไวนอยเกินไป ถึงมีผลกระทบตอ
การบริหารงานหรือการทําผิดกฎระเบียบวินัย ทั้งๆที่พนักงานเจาหนาที่เทศกิจของเราก็ไดรับคํากลาวขานวาเปนผูที่
ปฏิบัติงานอยางเข็มแข็งมาโดยตลอด ณ วันนี้อะไรทําใหเขายอหยอนกฎระเบียบตรงน้ัน ที่ทานตั้งงบประมาณมาเพื่อ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ และศึกษาดูงานก็คงไปใกลๆ เหมือนกันครับ ไมตางกันถาทานตั้งไว
แคนี้ ใหทานไปดูงานเมืองใหญ ที่เขามีศูนยเศรษฐกิจใหญๆ ที่เขามีการจัดการชุมชน หรือแมแตในกรุงเทพฯมหานครก็
เปนแบบอยางที่เจาหนาที่เทศกิจก็สามารถชวยราชการไดอยางดีเยี่ยมและชวยจัดระเบียบเมืองใหนาอยูนาซื้อนาขาย
และหนาเดินดวยครับ ผมวาใหทานตั้งงบประมาณมานอยเกินไปครับและใหตั้งมาอยูชวงตนปงบประมาณ การศึกษาดู
งานและการจัดการระบบเพ่ิมศักยภาพเจาหนาที่จะไดดีเยี่ยมมากกวาน้ีครับ ขอบพระคุณครับ 
 

 
 
 
 
 
 



๕๕. 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับผม /ไมมี / ตอไปเปนหนา สป ๑๑ / ไมมี /ตอไปเปนหนา สป ๑๒ สํานัก
ปลัดเทศบาล ฝายสงเสริมการทองเที่ยว  /เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในหนา สป ๑๓ คาใชจายในโครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานใหกับ
พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้ดิฉันก็เห็นวานอยไปนะคะเพราะวาบุคคลกรในเทศบาล
นครอุบลราชธานี มีจํานวนหลายรอยคน แตจะจัดอบรมงบประมาณจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดิฉันคิดวาไมนาจะพอ                  
ควรจะเพิ่มขึ้นมากกวานี้ และภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญมากและเพื่อพัฒนาบุคลากรตอนรับไออีซีเพื่อเปน
ภาษาสากลของเรานะคะ ดิฉันอยากใหเพ่ิมมากกวาน้ีคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับผม /ไมมี / ตอไปเปนหนา สป ๑๔ กิจการสถานธนานุบาล/ ไมมีครับ/
ตอไปเปนหนา สป ๑๕ ครับผม / ไมมี / ตอไปเปนหนา สป ๑๖ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับผม / เชิญทานสุภา
ภรณ ครับ 
 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันนางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่  ๓   สําหรับหมวดนี้มีค าครุภัณฑและคาขนสง มีค ารถยนตดับเพลิง ๒ คันๆละ 
๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในคําอธิบายของเทศบัญญัติก็บอกไววา เพื่อจายเปนคารถยนต
ดับเพลิงชนิดถังน้ําลอยตัวขนาดบรรจุไมนอยกวา ๖,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนตไมนอยกวา ๔๐ แรงมาจํานวน ๒ คันๆละ 
๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากเปนครุภัณฑไมมีกําหนดไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงไมสามารถจัดซื้อไดตามราคา
ทองถิ่น ดิฉันอยากทราบวาถาไมมีในราคาทองถิ่นที่สามารถจัดซื้อได แสดงวาทานไดไปดูราคาจากใบเสนอราคาจากผู
เสนอราคามาแลว แตที่เทศบาลบุรีรัมยไดจัดซื้อมาแลว และเปนคําอธิบายเดียวกับเทศบัญญัติที่ทานเสนอมาแตของ
เทศบาลบุรีรัมยซื้อไดในราคา ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงอยากทราบวาของเรามีอะไรเพิ่มขึ้นอีกหรือเปลาคะ และมีใบ
เสนอราคาสามารถนํามาใหทานสมาชิกสภาดูไดหรือไมคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับผม /เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน รายการตอไปคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  คาเครื่องรับ-สงวิทยุ
สื่อสาร ระบบ VHF-FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต  พรอมอุปกรณครบชุด  ๒๐ เครื่อง  คาเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร ระบบ 
VHF-FM  ชนิดประจําที่ พรอมอุปกรณครบชุด ๑ เครื่อง  ดิฉันคิดวาทุกวันนี้การสื่อสารมันกาวหนาจนกวาจะไปใช
วิทยุสื่อสารแบบนี้ ทําใหเกะกะมากกวา ถาเรามีมือถือ มีระบบไลน จะสะดวกกวาหรือเปลาคะ และยังมีไลนกลุมที่สง 

 
 
 
 
 
 



๕๖. 
ขอความถึงกันดิฉันคิดวาประหยัดมากกวา เพราะพนักงานทุกคนมีโทรศัพทอยูแลว ถาเอาวิทยุมาคิดวาพนักงานคงไม
พกติดตัวกันหรอกคะ  และการรับสงก็ไมสะดวกสบายเทาทุกวันน้ีใชอยู  ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับผม 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา    ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
เขตเลือกตั้งที่ ๒  เมื่อการประชุมชวงเชาก็มีญัตติการขออนุมัติใชเงินสะสม ซื้อรถดับเพลิง ซ่ึงตอนเขาทางฝายบริหารก็
ใหเหตุผลกับเราดีกวาน้ี แตเมื่อตอนภาคบายมีการพิจารณางบประมาณ ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ก็มีการขอซื้อรถดับเพลิง
เชนกัน แตฝายบริหารก็ไมใหคําชี้แจงกับเรา แปลวาทานใหความสําคัญกับงบขอใชเงินสะสมมากวางบประมาณ
ประจําปหรือเปลาครับ ตอนน้ีทานตองตอบนะครับผม ในเมื่อนําเขางบประมาณประจําปได ทานก็สามารถนําเขาได 
แตถาเปนงบเงินสะสมทานจะใหความสําคัญเปนพิเศษ ขอบพระคุณครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเลขานิเวศน  เปนผูตอบคะ 
 

นายนิเวศน   สุพัฒน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ผมขอตอบสองประเด็นที่จะชี้แจง ประเด็นแรกคือที่ทานสุภาภรณ   
ขออนุญาตเอยนาม  ทานถามวาทําไมเราตองใชวิทยุสื่อสารเพราะวาตอนนี้เรามีโทรศัพทมือถือ การใชไลน การใช
เทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือนาจะเร็วกวาและดีกวาผมเห็นดวยครับ ในประเด็นน้ี แตอยางไรก็ตามวิทยุแบบมือถือก็
ยังเปนเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาก ในขณะที่คลื่นความถี่ของเครื่องโทรศัพทมือถือขัดของ  โดยเฉพาะเวลา
เกิดเพลิงไหม หรือไฟฟาลัดลงจร ก็จะทําใหคลื่นโทรศัพทที่มีอยูทั่วไป ซึ่งปกติก็มีอยูหลายคลื่นเกิดขัดของได หรือถา
เกิดสมมุติวาเกิดไฟไหมของคายโทรศัพทบางคายหรือวาเกิดวินาศกรรมทํานองนี้ทําใหไมสามารถใชโทรศัพทมือถือได 
วิทยุมือถือแมวาจะเปนวิวัฒนาการที่เกาแกมาก  แมแตราชการทหารก็ยังใชวิทยุสื่อสารอยู        สวนเรื่องที่สองก็คือ
เร่ืองประหยัดงบประมาณ เราตองไมลืมวาการใชโทรศัพทมือถือมีคาใชจายรายเดือนแตวิทยุมือถือเราไมตองเสีย
คาใชจายรายเดือน อันน้ีตองกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกดวยความเคารพวา           ที่เราเลือกทั้ง
วิทยุมือถือ และวิทยุฐานใหญสองระบบนี้ที่เราเห็นถึงความจําเปนแลวนะครับทานที่เคารพ ประเด็นที่สองก็คือเรื่อง
รถดับเพลิงสืบเน่ืองจากเมื่อเชา และทานสมาชิกไดถามมายังฝายบริหารวาแสดงฝายบริหารไดเห็นความสําคัญกับการ
เขาในงบประมาณประจําป นั้นนอยกวาการจายขาดเงินสะสม อันนี้ผมขอชี้แจงวากรอบงบประมาณที่เปนงบพัฒนา
ของเราน้ัน ทานสมาชิกทราบดี วามีเพียง รอยกวาลานเทานั้นเอง นอกนั้นจัดอยูหมวดคาใชจายประจําทั้งสิ้น เปน
คาใชจายที่จะตองเกิดขึ้นไมวาใครจะมาบริหารจัดการก็ดีทานจะตองใชจายในกรอบนี้ สวนงบประมาณที่เปนงบพัฒนา
ที่พวกเราจะตองมาสรางสรรคและเสนอสภาแหงน้ีมียอดเพียงแคนิดเดียวเวลาที่เราจะกระจายไปยังยุทธศาสตรการ
พัฒนาและหมวดหมูของการพัฒนาก็จะเหลือนิดเดียว และก็ทานเห็นราคาตอหนวย รถขยะหรือรถดับเพลิง มันก็จะมี
ราคาตอหนวยคอนขางสูง เพราะฉะน้ันดวยความจําเปนในการชวยเหลือราษฎรที่เกิด 

 
 
 
 
 
 



๕๗. 
ภัยพิบัติเราจะไปรองบประมาณประจําป ก็คงจะซื้อไดตามที่กลาวมาครับ แคสองคันก็เกือบเปน สิบลานแลว
เพราะฉะน้ันในเมื่อเราจะอาศัยงบประจําปก็คงจะไดตามที่ทานเห็นครับ เพราะฉะนั้นการที่เราเสนอการจายขาดเงิน
สะสมก็เปนเรื่องดีและก็เปนหนาที่ของพวกเราที่จะเสนองบประมาณนี้ ผานสภาและทางสภาก็ชอบที่จะพิจารณาวา
เห็นสมควรหรือไมอยางไร เพราะนั้นคือหนาที่ของทานทั้งหลาย ทานประธานและทานสมาชิก เราตางคนตางทําหนาที่
ครับ     ทางฝายบริหารทานนายกก็มีหนาที่มองทุกขสุขของประชาชน และมองปญหาตางๆที่เกิดขึ้น และนํามาเสนอ
ตอสภาเห็นชอบใหพิจารณาแบบนี้ถือวาเปนเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน สูงสุดแกประชาชนครับ  ขอบคุณทานประธาน
ครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  คือวาทางสมาชิกไมไดติดใจเร่ืองตองใชงบจัดซื้อรถดับเพลิง
แตวาพูดถึงเรื่องที่ฝายบริหารไปใหความสําคัญในการอธิบายหรือช้ีแจงเกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสมมากกวา แตที่เรา
ติดใจก็คือราคาของรถดับเพลิงที่ทานขอมาราคาสูงเกินไปหรือเปลาคะ ทานยังไมไดชี้แจงตรงนี้คะ เพราะวามีกรณี
ตัวอยางที่เทศบาลบุรีรัมย เขาสามารถซ้ือไดในราคา ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยรายละเอียดที่อธิบายยังไมมีรายละเอียด
เพราะราคาที่สูงกวาเขา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมที่รายละเอียดตรงไหนคะ สมาชิกมีขอสงสัยตรงน้ีคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน  นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๔  ในสวนของผม ผมขอใหความรูกับสภาแหงนี้ครับวา ก็คือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ในการที่เผชิญเหตุ
และเราวิทยุ ผมใหความรูนิดนึงวา เปนการที่บัญชาการตามลําดับขั้นอยางมีแบบแผนนะครับ ใครเปนผูเผชิญเหตุ       
ใครเปนหัวหนาเผชิญเหตุ ใครเปนหนวยไหนและเหตุ ตัวนี้ก็จะยอนกลับไปถึงการฝกอบรมอีก อยางเชน หัวหนาหนวย
ผูเผชิญเหตุเปนใครเรารับคําสั่งจากใคร วิทยุก็จะกระจายคําสั่งออกใหการบัญชาการเปนไปดวยดีนะครับ ผมวาเรื่องนี้
เราพอรับฟงได สวนเรื่องของรถดับเพลิงคันละ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ทานนิเวศนพูดขออนุญาตเอยนามผมวาก็เปนเหตุ
เปนผลดี สวนที่เราจะใหหรือไมใหอยูที่ตอนเราแปรญัตติและทานใหเหตุผลกับเราวาอยางไรวาจะคุมคาหรือไมที่จะซื้อ 
ในหนวยงานแหงน้ีครับก็เหมือนบานของผมที่วันน้ีครับทานมาของบประมาณที่จะไปทํางาน ผมวาทานมาขอชาไป
หนอยแตเมื่อทานมาขอกับทางสภาชา แตถามันจําเปนตอพี่นองประชาชนและบานเมืองเราก็จะให จุดประสงคสูงสุด
ของสภาแหงนี้ก็คือทุกขสุขของพี่นองประชาชน ที่ตองระบายออกและตองทุเลาเบาบางลงไปครับ ตอไปหนา สป ๑๗ 
คือกลองวงจรปด  CCTV  พรอมอุปกรณและการติดตั้ง  ทั้งหมด ๓๑ ชุด ถาทั้งหมด ๓๑ ชุดและงบประมาณเทานี้ผม
คิดวามันไมแพงครับ แตเขาไมทํากัน เขาใชกลอง ๓๐ ตัว และใชกลองแมไกชุดเดียวครับ คงคิดวาเจาหนาที่ทํา
งบประมาณคงทําผิดครับ นาจะมีการแกไขภายหลัง คิดวานาจะเปน ๓๑ ตัว ไมใช ๓๑ ชุดครับ  ผมคิดวาสําหรับกลอง 
๓๑ ตัวไมนาจะแพงขนาดนี้ครับผมวามันแพงเกินไปครับเอาเทศบาลที่ใกลเคียงกับเราครับเขาใชถึง ๖๐ ตัว 

 
 
 
 
 



๕๘. 
งบประมาณยังไมถึงครึ่งของเราเลยครับ อยากใหสภาแหงนี้พิจารณาดูวาสิ่งเหลาน้ีคุมคาหรือไมกับที่ของบประมาณมา
ครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับผม /เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาล   
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานสุภชัยไดอภิปรายเรื่องกลอง CCTV ผมดูในรายละเอียดเกี่ยวกับ      
ราคาคากลองบอกไวเพียงคราวๆวา ติดตั้ง ๓๑ ชุดๆละ ๒๒๒,๙๐๓.๒๓ บาท ประดวยกลองจํานวน ๓๑ ตัว ดวย
เทคโนโลยีปจจุบัน กลองตัวละราคา ๒๐๐,๐๐๐ ราคาคอนขางแพงครับ ถาทานเลขาสภานายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล 
ถาทานสามารถอภิปรายไดทานจะมีความรูดานน้ีครับ ผมเคยสอบถามทานเลขาวากลองตัวหนึ่งราคาเทาไหรพรอม
ติดตั้งและพรอมสาย ตัวหนึ่งไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท แตที่ทานขอมาผมวาแพงเกินไป ทานเขียนผิดหรือเปลาครับวา 
๓๑ ชุด หรือวา ๓๑ ตัวครับ   ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับผม/ เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ขอทราบรายละเอียดเพิ่ม เติมนะคะ จากรายละเอียดกลอง       
จํานวน ๓๑ ชุดละ ๓๑ ตัวซึ่งกลองทั้งหมด ๙๖๑ ตัวถูกตองหรือเปลาคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาล   
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมเห็นดวยครับในการตั้งงบประมาณของกลอง CCTV เพราะมีผลกระทบตอพี่นอง
ประชาชน แตวาจํานวนกลองที่ทานขอเขามามีจํานวนนอยเกินไปนะครับที่จะครอบคลุมทั้งหมด ๑๐๖ ชุมชน และก็
ราคาที่ติดตั้งตอหนึ่งจุดผมคิดวาสูงเกินไปครับ ทางสภาขอพิจารณาอีกครั้งกอนที่จะนํางบประมาณเขามาครับ 
ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๙. 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน  นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ตอนนี้เวลา ๑๖.๐๐ น. ขออนุญาตเล่ือนการประชุมครับ  กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญเลขานุการนายกครับ 
 

นายชัยยงค   โคตะสิน     เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานที่เคารพครับ  ตอนนี้เรากําลังพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครับ
ซึ่งทานก็พูดอยูตลอดวาฝายบริหารนํางบประมาณเขามาลาชา ในเหตุที่ทานขอเล่ือนในการพิจารณางบประมาณ เมื่อ
วันที่ ๑๐ ทานก็เล่ือนมาเปนวันน้ีและทานจะขอเลื่อนไปอีกหรือไมหรือทานจะพักก็ลองใหทานพิจารณาดูอีกทีครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานที่เคารพครับ สมาชิกสภาขอเลื่อนการประชุมเปนวันพรุงน้ีครับ ขอมติที่ประชุมครับ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ  ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
 - มีสมาชิกทานใดไมใหเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลดังกลาวไปประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
 - มีสมาชิกทานใดใหเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลดังกลาวไปประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม      
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือ 
 มติเปนเอกฉันทครับ เน่ืองจากเนื้อหาในการพิจารณาเทศบัญญัติยังเหลืออีกมาก เพื่อความสมบูรณจึงเลื่อน
การประชุมเปนวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.ครับผม 
 
 
ที่ประชุม   
             - มีมติใหเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลดังกลาวไปประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   
               เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
  
 

ปดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น 
 
 
 
 
 



๖๐. 
 

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

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

 
                     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  


