
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔  (ขยายเวลา) 

วันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม 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.    นางสาวนงนุช จิรันตกาล      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
 ๗. นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
  ๘.    นางรฐา        มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

๙.    นายเลิศ              อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

        ๑๐.    นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๒ 
        ๑๑.    นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

๑๒.     นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     
๑๓.   นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒         
๑๔.     นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

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

ผูไมเขารวมประชุม 
        ๑. นายธานินทร    สินธุประสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 

 
 
 
 
 
 
 



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 สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒  
  วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
  ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ 
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
  ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                                      
ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรายชื่อนักประเมินราคาทรัพยสินเพ่ือเสนอเปน 
                                  ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดิน  
                                  (สํานักการคลัง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
                                  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” 
  วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
                                  พ.ศ. ๒๕๕๗  หรือไม” 
ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ    รางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เร่ือง  การใหความรวมมือหนวยงาน 
                                 ของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูเสนอ) 
ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่อง    อื่นๆ 
 

…………………………………….. 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 



๔. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะฝายบริหาร ทานปลัดรองปลัด        
และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจํา  ปพ.ศ.๒๕๕๗  
ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา) วันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลวผมขอดําเนินการตามระเบียบวาระฯ ตอไปครับผม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 วันน้ีมีสมาชิกลา๑ ทาน คือนายธานินทร  สินธุประสิทธิ์ ขอลาปวยมีใบลาถูกตอง ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒   
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑  
    วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   

       ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒  

       วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
        ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

- สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ 
       วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
        ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่
สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗      ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  มีสมาชิกทานใดจะแกไข
เปลี่ยนแปลง เชิญครับ /เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล   รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง ๒ ในหนาที่ ๔  ในการเสนอรายชื่อรองประธานสภาเทศบาล เปนเปลี่ยนชื่อจาก        
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครับ   
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีทานจะเปลี่ยนแปลงแกไข อีกไหมครับ /เชิญทานนัฐพลครับ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๕. 
 

นายนัฐพล   รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาล   
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง ๒ ในหนาที่ ๑๓  บรรทัดที่ ๑๖ แกไขตรงที่  “ผมก็ทราบมาวาเครื่องเสียงที่ตลาด
เทศบาลก็หาย” เพ่ิมเติมเปน “ที่ตลาดเทศบาล๓” ครับผม 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  / ถาไมมี / ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗   
    ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗     
    ครั้ง ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  
    เปนเอกฉันท 

 

ที่ประชุม 
          มีมติ เห็นชอบรายงานการประชุ มสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป          
พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้ง ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป      

พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ มีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลง เชิญครับ / เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล         

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ หนาที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๗ ขอเปลี่ยนจาก “ ไดซอมถูกจัดไหม” เปน “ไดซอมถูก    
จุดไหม” ครับผม 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงอีกไหมครับ / ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป        

พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒  เมื่อวันพุธที่ ๑๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป        

พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒  เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 

เปนเอกฉันท 

 

 

 

 

 



๖. 
 

 

ที่ประชุม  
          มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพุธที่  ๑๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป      
พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ มีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลง เชิญครับ / เชิญทานนงนุช 
 

นางสาวนงนุช   จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในหนา ๒๑ บรรทัดที่ ๒๓ ขอแกไขจาก   
“ทางสภาก็ใหไป แตเราอยากจะใหแตขอครั้งเดียว” เปน “ทางสภาก็ใหไป แตเราอยากจะใหครั้งเดียว  แตดีๆ” 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานจะแกไขเพ่ิมเติมอีกไหมครับผม / ถาไมมี ผมขอมติทีป่ระชุมครับ 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป     

พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาล

ยกมือ 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป       

พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยก

มือ เปนเอกฉันท 
 

ที่ประชุม  
          มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ 
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรายช่ือนักประเมินราคาทรัพยสินเพื่อเสนอเปน 
                                   ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดิน  
                                   (สํานักการคลัง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรายชื่อนักประเมินราคาทรัพยสินเพื่อเสนอเปน
ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการตี ราคาปานกลางที่ดิน (สํานักการคลัง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) / เชิญทาน
นายกเทศมนตรีครับผม 

 
 
 
 
 
 
 



๗. 
 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขาพเจาขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เลือกผูทรงคุณวุฒิจากนักประเมินราคาทรัพยสิน ของสํานักงานธนารักษพื้นที่อุบลราชธานี 
ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีคัดสรรเพื่อเปนคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน รอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗     
มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่  สําหรับป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี จํานวน ๒ คน 
คือ ๑.นางศมนกร สุตะพันธ  ๒.นางสาวศิริลักษณ  ล.วีระพรรค เน่ืองจากราคาปานกลางของที่ดินปจจุบันไมสะทอน
ราคาที่แทจริง เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และจะไดแจงจังหวัดอุบลราชธานี 
เพ่ือแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินตอไป  ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภา
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

  

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ไหมครับ / ถาไมมี  ผมขอมติที่ประชุมสภาครับ 
 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายชื่อนักประเมินราคาทรัพยสิน   ๑.นางศมนกร สุตะพันธ   
            ๒.นางสาวศิริลักษณ  ล.วีระพรรค  เพ่ือเสนอเปนผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการตีราคา   
            ปานกลางที่ดิน โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายชื่อนักประเมินราคาทรัพยสิน      ๑.นางศมนกร สุตะพันธ   
            ๒.นางสาวศิริลักษณ  ล.วีระพรรค  เพ่ือเสนอเปนผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการตีราคา   
            ปานกลางที่ดิน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ  เปนเอกฉันท 
 

 
       ที่ประชุม    
                   มีมติเห็นชอบรายชื่อนักประเมินราคาทรัพยสิน   
                ๑.นางศมนกร           สุตะพันธ   
                        ๒.นางสาวศิริลักษณ    ล.วีระพรรค   
                   เพ่ือเสนอเปนผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดิน 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ         
                                    พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       วาระที่ ๒ “ช้ันแปรญัตติ” 
   วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
                                    พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม” 

 
 
 
 
 
 
 



๘. 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” และ วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม” เร่ิมจากวาระที่ ๒ กอนครับผม เชิญคณะกรรมการแปรญัตติอานรายงาน 
และบันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
เร่ือง  รายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

           ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ไดดําเนินการรอรับแบบขอเสนอคําแปรญัตติในระหวางวันที่ ๑๘ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.   ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ภายในกําหนดระยะเวลา ไปแลวนั้น บัดนี้
คณะกรรมการการแปรญัตติฯ ไดมีการประชุมสรุปผลการพิจารณาลงมติ ตามรายงานและบันทึกความคิดเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ดังตอไปนี้  
 

คณะกรรมการแปรญัตติ 
           ๑. นายอนันต        ตันติศิรินทร ประธานกรรมการ 
           ๒. นายนัฐพล        รัตนูปการ กรรมการ 

 ๓. นางสาวนงนุช    จิรันตกาล กรรมการ 
 ๔ นายพิพัฒน       นิลรัตนศิริกุล กรรมการ 
 ๕. นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น. 
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๗  มาครบองค

ประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชุมพรอมนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  เสนอ
ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 

 สวนที่ ๑ คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 
 สวนที่ ๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- รายงานประมาณการรายรับ / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ /ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 
- รายงานงบประมาณการรายจาย / มีผูเสนอคําแปรญัตติ 
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป /มีผูเสนอคําแปรญัตติ 

           ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 
 
 



๙. 
  
รายการปรบัลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ 

๑. สํานักปลัด  
งบกลาง      
ปรบัลดรายจาย  ๑ รายการ  เปนเงิน         ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)   
นายชื่น  พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ

๒. สํานักการคลัง    
    งานบริหารการคลัง    

ปรบัลดรายจาย    ๘ รายการ เปนเงิน         ๙๖๐,๕๐๐บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)    
นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

๓. กองสวัสดกิารและสังคม 
งานบริหารทั่วไป / งานสงเสริมและสนบัสนุนความเข็มแข็งชุมชน      
ปรบัลดรายจาย  ๗ รายการ  เปนเงิน         ๑,๔๒๗,๐๐๐บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓)    
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

๔. กองวิชาการและแผนงาน  
งานบริหารทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ   
ปรบัลดรายจาย  ๑๔ รายการ  เปนเงิน         ๑,๖๐๕,๑๐๐บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔) 
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ

๕. สํานักปลัดเทศบาล  
    งานบริหารทั่วไป / คาสาธารณปูโภค   

ปรบัลดรายจาย  ๑๗ รายการ เปนเงิน         ๔,๘๓๖,๐๐๐บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕)   
นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ

๖. สํานักปลัดเทศบาล 
    ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ฝายเทศกิจ / ฝายทองเที่ยว)     

            ปรับลดรายจาย  ๑๗ รายการ เปนเงิน          ๑๔,๙๔๗,๘๐๐บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖)  
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

 
 
 
 
 
 



๑๐. 
 

๗. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    งานบริหารทั่วไป / งานบรกิารสาธารณสุข / งานสาธารณสุขอื่น 
    ปรับลดรายจาย  ๑๓ รายการ  เปนเงิน         ๑,๙๙๑,๐๐๐บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗)  
นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ

๘. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

ปรบัลดรายจาย  ๑๕ รายการ  เปนเงิน         ๑๙,๘๙๐,๐๐๐บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘)  
นายธานินทร  สินธุประสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

๙. สํานักการศกึษา   
    งานบริหารทั่วไป /งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา / การศึกษาไมกําหนดระดบั 
    เกี่ยวกับศาสนา / วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานกีฬาและนันทนาการ     

ปรบัลดรายจาย  ๒๐ รายการ เปนเงิน         ๒,๑๘๗,๐๐๐บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๙)  
นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

๑๐. สํานักการศกึษา  
งานโรงเรียน (ท.๑ – ท.๕)     
 ปรบัลดรายจาย  ๗ รายการ  เปนเงิน         ๕,๕๗๙,๒๐๐บาท 
 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑๐) 
 นางสาวตนขาว   ตังคโณบล   สมาชิกาสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ

๑๑. สํานักการชาง     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน / งานไฟฟาและถนน / งานสวนสาธารณะ /  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
 ปรบัลดรายจาย  ๒๐ รายการ  เปนเงิน          ๖,๙๙๒,๐๐๐บาท 
 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑๑)   
  นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ

๑๒. สํานักการชาง  
งานบอบําบัดน้าํเสีย / งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน/ งานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม / งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน 

 ปรบัลดรายจาย  ๒๘ รายการ  เปนเงิน         ๕๖,๕๐๓,๙๐๐บาท 
 

 
 
 
 
 



๑๑. 
 

 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑๒)  
 นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ

 ปรบัลดรายจายทั้งหมด   ๑๖๗  รายการ 
 เปนเงินทั้งสิ้น   ๑๑๗,๐๕๙,๕๐๐ บาท 
 
รายจายตั้งข้ึนใหม 
 ตามที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอเสนอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งรายจายขึ้นใหม ในจํานวนงบประมาณที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดแปรญัตติลด
รายจาย ขอนํา รายจายทั้ งหมด  ไปตั้ งจ ายเปนรายการใหม  จํ านวน ๓๑ โค รงการรวมเปน เงินทั้ งสิ้ น                       
จํานวน ๙๙,๙๔๗,๐๐๐ บาท 
 คณะกรรมการแปรญัตติ ไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหนําเงินดังกลาวไปตั้งจายเปนรายจายใหมไดดังรายการ
ดังตอไปนี ้
 

  แผนงานสาธารณสุข 
๑. พัดลมอุตสาหกรรมมีขาตั้ง  ขนาด ๑๘ น้ิว จํานวน๘ ตัว   จํานวนเงิน      ๖๔,๐๐๐ บาท 
๒. เครื่องวัดไขโดยการใชสแกนหูพรอม  Probecover        จํานวนเงิน     ๕๐,๐๐๐ บาท 
งานสวนสาธารณะ  
๑. รถตัดหญาแบบนั่งขับ  จํานวน ๑ คัน       จํานวนเงิน    ๑๐๐,๐๐๐บาท 

                      หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
๑. โครงการปรับปรุงหองสวัสดิการและสังคม        จํานวนเงิน     ๓๐๐,๐๐๐บาท 
๒.  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาลบูรพา        จํานวนเงิน    ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

                    ๓.  โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าสาธารณะ        จํานวนเงิน  ๑,๑๒๕,๐๐๐บาท 
                         (ชวงถนนหลวง – ถนนเทพโยธี) 
                    ๔.  โครงการกอสราง ถนน คสล. ระบบระบายนํ้าแยก          จํานวนเงิน  ๑,๓๔๖,๐๐๐บาท 
                         ถนนบูรพานอก (ขางบานพัก ๗๔/๑๖) 

๕. โครงการกอสราง ถนน คสล. ระบบระบาย  ซอยชยางกูร ๒      จํานวนเงิน   ๔,๗๕๐,๐๐๐บาท 
    (ขางซอยชยางกูร๔ – ชยางกูร ๑๒)         
๖. โครงการปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           จํานวนเงิน    ๕๖๐,๐๐๐บาท 

  

  รวม      ๙   รายการ       เปนเงินทั้งสิ้น  ๘,๘๙๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๒. 
 

 เรื่องขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ 
  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไดเสนอคําแปรญัตติ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักการชาง หมวดงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐานหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
  คณะกรรมการแปรญัตติ ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

สวนที่ ๓ งบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาล / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ งบประมาณ ขอ ๕๙ วรรคสอง การกําหนดระยะเวลายื่นเสนอคําแปรญัตติไมขัดตอ
ระเบียบฯ ดังกลาว และมีสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารเสนอคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติฯไดดําเนินการ
ตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการดวยความละเอียด
รอบครอบถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ คณะกรรมการฯมีความคิดเห็นตามผูเสนอคําแปรญัตติ 
และใหนําเสนอตอประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดทราบ และพิจารณานําเสนอในที่ประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ตอไป 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ จะแบงเปนสํานักกองฝายครับ ขอที่ ๑ งบ
กลาง ขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ สํานักปลัด งบกลาง  
             โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ สํานักปลัด งบกลาง  
             โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ เปนเอกฉันท 
 

 
           ที่ประชุม    
                      มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  
             สํานักปลัด งบกลาง 

 

 

 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ ขอที่ ๒ สํานักการคลัง งานบริหารการคลัง            
ขอมติที่ประชุม 
 
 

 
 
 
 



๑๓. 
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ สํานักการคลัง งานบริหาร      
            การคลัง โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ สํานักการคลัง งานบริหาร      
            การคลัง โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ  เปนเอกฉันท 
 

 
           ที่ประชุม   
                     มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ สํานักการคลัง  
           งานบริหารการคลัง  
              

 

 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  ขอที่ ๓ กองสวัสดิการและสังคม งานบริหาร
ทั่วไป / งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  ขอมติที่ประชุม 
 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ กองสวัสดิการและสังคม 
งานบริหารทั่วไป / งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ กองสวัสดิการและสังคม 

งานบริหารทั่วไป / งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ เปนเอกฉันท 
 

 
           ที่ประชุม   
                     มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  กองสวัสดิการและสังคม 

            งานบริหารทั่วไป / งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน                
 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗   ขอที่ ๔ กองวิชาการและแผนงาน  
งานบริหารงานทั่วไป /งานแผนสถิติและวิชาการ  ขอมติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๔. 
 

 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ กองวิชาการและแผนงาน  
งานบริหารงานทั่วไป /งานแผนสถิติและวิชาการ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ กองวิชาการและแผนงาน  
งานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ เปนเอกฉันท 
 

 
     ที่ประชุม   
                 มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  กองวิชาการและแผนงาน  
     งานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ     
 
         
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ ขอที่ ๕ สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป /      
คาสาธารณูปโภค   ขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ สํานักปลัดเทศบาล          
  งานบริหารทั่วไป / คาสาธารณูปโภค โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ สํานักปลัดเทศบาล งาน  
             บริหารทัว่ไป /คาสาธารณูปโภค โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ เปนเอกฉันท 
 

 
       ที่ประชุม   
                  มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  สํานักปลัดเทศบาล                    
       งานบริหารทั่วไป / คาสาธารณูปโภค 
 

 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  ขอที่ ๖ สํานักปลัดเทศบาล  ฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ฝายเทศกิจ / ฝายทองเที่ยว  ขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย  งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  สํานักปลัดเทศบาล          
  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ฝายเทศกิจ / ฝายทองเที่ยว โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ สํานักปลัดเทศบาล              
            ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ฝายเทศกิจ / ฝายทองเที่ยวโปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ 
            เปนเอกฉันท 
 

 
 
 
 



๑๕. 
 

 
    ที่ประชุม   
                  มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  สํานักปลัดเทศบาล                  
    ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ฝายเทศกิจ / ฝายทองเที่ยว 

 
 

 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ ขอที่ ๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม              
งานบริหารทั่วไป / งานบริการสาธารณสุข / งานสาธารณสุขอ่ืน ขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย  งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  กองสาธารณสุขและ   
  สิ่งแวดลอม งานบริหารทั่วไป /งานบริการสาธารณสุข /งานสาธารณสุขอ่ืน โปรดยกมือขึ้น /  ไมมีสมาชิก  
  ยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ กองสาธารณสุขและ              
           สิ่งแวดลอม งานบริหารทั่วไป / งานบริการสาธารณสุข / งานสาธารณสุขอ่ืน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิก 
           ยกมือ เปนเอกฉันท 
 

 
    ที่ประชุม   
               มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                   
    งานบริหารทั่วไป / งานบริการสาธารณสุข / งานสาธารณสุขอื่น 

 

 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ ขอที่ ๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย  งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  กองสาธารณสุขและ  
  สิ่งแวดลอม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ กองสาธารณสุขและ 
            สิ่งแวดลอม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ เปนเอกฉันท 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖. 
 

 
    ที่ประชุม   
               มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม      
    งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ ขอที่ ๙ สํานักการศึกษา งานบริหารทั่วไป /
งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา/การศึกษาไมกําหนดระดับเก่ียวกับศาสนา /วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬา
และนันทนาการ  ขอมติที่ประชุม  
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย  งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  สํานักการศึกษา          
  งานบริหารทั่วไป /งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา/การศึกษาไมกําหนดระดับเก่ียวกับศาสนา /  
  วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ สํานักการศึกษา                  
            งานบริหารทั่วไป /งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา/การศึกษาไมกําหนดระดับเก่ียวกับศาสนา /      
            วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ เปนเอกฉันท 
 

 
    ที่ประชุม   
               มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  สํานักการศึกษา งานบริหารทั่วไป /
งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา/การศึกษาไมกําหนดระดับเกี่ยวกับศาสนา /วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬา
และนันทนาการ 

 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ ขอที่ ๑๐  สํานักการศึกษา งานโรงเรียน       

(ท.๑ – ท.๕)  ขอมติที่ประชุม  
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย  งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  สํานักการศึกษา  
  งานโรงเรียน (ท.๑ – ท.๕) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ สํานักการศึกษา  
           งานโรงเรียน (ท.๑ – ท.๕) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ เปนเอกฉันท 
 
 

 
 
 
 
 



๑๗. 

 

 
    ที่ประชุม   
 มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  สํานักการศึกษา งานโรงเรียน  
     (ท.๑ – ท.๕) 

   
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ ขอที่   ๑๑  สํานักการชาง  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน / งานไฟฟาและถนน / งานสวนสาธารณะ / งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             
ขอมติที่ประชุม 

 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย  งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  สํานักการชาง            
           งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน / งานไฟฟาและถนน / งานสวนสาธารณะ / งานกําจัดขยะมูลฝอย 
           และสิ่งปฏิกูล โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ สํานักการชาง  งานบริหาร 
            ทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน / งานไฟฟาและถนน / งานสวนสาธารณะ / งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง   
            ปฏิกูล โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ  เปนเอกฉันท 
 

 
    ที่ประชุม   
 มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  สํานักการชาง  งานบริหารทั่วไป      
   เก่ียวกับเคหะและชุมชน / งานไฟฟาและถนน / งานสวนสาธารณะ / งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ ขอที่   ๑๒  สํานักการชาง งานบอบําบัดน้ําเสีย 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน/ งานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม / งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย  งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  สํานักการชาง             
           งานบอบําบัดน้ําเสีย งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน/ งานเก่ียวกับอุตสาหกรรม / งานกอสรางโครงสราง  
           พื้นฐาน โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ สํานักการชาง                  
           งานบอบําบัดน้ําเสีย งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน/ งานเก่ียวกับอุตสาหกรรม / งานกอสราง 
           โครงสรางพื้นฐาน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ  เปนเอกฉันท 
 

 
 
 
 
 



๑๘. 
 

 
    ที่ประชุม   
 มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๗  สํานักการชาง งานบอบําบัดน้ําเสีย     
    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน/ งานเก่ียวกับอุตสาหกรรม / งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  

 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอพักการประชุม ๕ นาที 

เวลา ๑๑.๑๐ น. 
(พักการประชุม ๕ นาที) 

 
เปดประชุม ๑๑.๑๖น. 
นายพิพฒัน      นิลรัตนศิริกลุ       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี      
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เชิญประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 
นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอดําเนินการตอไป ตอนนี้อยูในวาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ”ผมจะขอมติที่ประชุมเร่ืองขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
คําชี้แจงครับ 
 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
 - สมาชิกทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ/มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท 
 

ที่ประชุม 
      มีมติเห็นชอบใหขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗         
ขอมติที่ประชุมนะครับ 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
            หรือไม โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หรือไม   
   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๒๐ ทาน เปนเอกฉันท 
 

 
 
 
 
 
 



๑๙. 
 

ที่ประชุม 

 มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ  รางเทศบัญญัตเิทศบาลนครอบุลราชธาน ี เรื่อง  การใหความรวมมือหนวยงาน 
                                 ของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
           (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูเสนอ) 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ รางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เร่ือง  การใหความรวมมือหนวยงานของ
รัฐ ที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ เชิญผูเสนอญัตติครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เร่ือง เสนอรางเทศบัญญัติ 

ขาพเจาขอเสนอรางเทศบัญญัตินครอุบลราชธานี เร่ือง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการ
สาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับนี้ มาเพื่อโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานีในสมัยประชุมนี้ ซ่ึงไดเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอรางเทศบัญญัติดังกลาวมาดวย ดังน้ี 

 

บันทึกหลักการและเหตผุล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการ

สาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ 
หลักการ 

เพ่ือออกเทศบัญญัติ เร่ือง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ 

เหตุผล 
 เน่ืองจากปจจุบันงบประมาณในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลนครอุบลราชธานีในแตละปไมเพียงพอ
แกการจัดทําบริการสาธารณะ นายกเทศมนตรีจําเปนตองขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอ่ืน ดังนั้น เพื่อให
หนวยงานของรัฐที่เขามาจัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามคํารองขอของนายกเทศมนตรี 
เกิดความมั่นใจวาการจัดทําบริการสาธารณะจะไดรับความรวมมือจากฝายบริหารในปจจุบันหรือที่จะไดรับเลือกตั้งเขา
มาเปนไปดวยความเรียบรอย เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๐. 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  สมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานกระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ผม
ขอเสนอใหพิจารณาญัตตินี้เปนสามวาระรวดเดียวครับ โดยอาศัยอํานาจตามความในระเบียบฯ ขอ ๔๕ วรรคสอง 
ครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อมีสมาชิกเสนอใหพิจารณาญัตตินี้เปนสามวาระรวดเดียวโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบฯ ขอ ๔๕ วรรคสอง 
ดังนั้นผมจะขอมติในที่ประชุมวาจะใหพิจารณาเปนสามวาระรวดหรือไม 
 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหพิจารณาญัตตินี้เปนสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
 - สมาชิกทานใดเห็นชอบใหพิจารณาญัตตินี้เปนสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท 
 

ที่ประชุม 
           มีมติเห็นชอบใหเห็นชอบใหพิจารณาญัตตินี้เปนสามวาระรวด 

 
 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดังนั้นจะขอพิจารณาญัตติเปนวาระ ดังน้ี 
 - วาระที่หนึ่ง  “ชั้นรับหลักการ” 
 - วาระที่สอง   “ชั้นแปรญัตติ” 
 - วาระที่สาม        “ใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม” 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  วาระที่ ๑  ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การใหความรวมมือ 
หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ วาระที่หนึ่ง  “ชั้นรับหลักการ”   
ขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เร่ือง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการ 
   สาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗  วาระที่ ๑ “ชั้นรับหลักการ”    
            โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เร่ือง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะ 
            ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗   วาระที่ ๑ “ชั้นรับหลักการ”  
            โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ  เปนเอกฉันท 
 

 
 
 
 
 



๒๑. 
 
ที่ประชุม    
            มีมติเห็นชอบเรื่อง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาล 
นครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗  วาระที่ ๑ “ชั้นรับหลักการ” 

 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนวาระที่ ๒ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การใหความ 
รวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ “ชั้นแปรญัตติ” ผมขอ 
มติที่ประชุมครับ 
 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การใหความรวมมือหนวยงานของ 
            รัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ”    
            โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  
 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐ 
            ที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ”  
            โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ เปนเอกฉันท 
 
ที่ประชุม    
           มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่ 
จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗  วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” 

 

 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนวาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม” ผมขอมติที่ประชุม
ครับ 
 

 - สมาชิกทานใดไมใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่ 
           จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีพ.ศ. ๒๕๕๗  หรือไม   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิก 
           ยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี การใหความรวมมือหนวยงานของ 
            รัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗  หรือไม โปรดยกมือขึ้น /มี             
            สมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๒. 
 

 

ที่ประชุม 
 มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การใหความรวมมือหนวยงาน 

ของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่อง       อื่นๆ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ อยากจะฝากผานทานประธานสภาไปยังนายกเทศมนตรีวาเกี่ยวกับเรื่องปายประชาสัมพันธนะ
ครับ จะมีอยู ๓ ลักษณะ อยากจะฝากทานวาทานชวยกรุณาแกไขนิดหนึ่ง อันแรกก็คือจอ LED อยูสี่แยก เพราะวามัน
สะทอนเขาตาบุคคลที่ขับรถไปมา ยกตัวอยางเชน ส่ีแยกโรงเรียนสามัคคี โดยเฉพาะกลางคืนจะสะทอนเขาตาคนที่อยู
ตรงกันขามกับจอทําใหเบลอ ประชาชนถามผมมาเยอะผมก็เลยไปตรวจสอบและก็ไปดู เปนเรื่องจริงๆครับผมก็เบลอ
เหมือนกันเพราะสะทอนแสงเขาตาเหมือนกับสปอทไลทฉายเลยครับ อยากจะกราบเรียนทานวาแกไขใหลดลงไดก็จะดี
นะครับ ก็ฝากทานวาใหชวยแกไขนิดหนึ่ง อันที่สองก็คือปายโฆษณาของเอกชนที่ตั้งอยูริมถนนรูสึกวาทุกวันนี้ไมเจริญ
หูเจริญตาสักเทาไหร อยากจะฝากทานวาชวยกรุณาจัดระเบียบสักนิดเพื่อความสวยงามของบานเรือนของเรา อันที่
สามก็คือปายผาที่ขวางถนนนะครับ รูสึกวายังมีอยูเปนบางถนน บางสาย เชนวา ขอสนับสนุนวันที่  ๑๑ – ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในการแหเทียนพรรษา ยังเหลืออยูครับ ก็ขอฝากทานพิจารณาดวยวาถาไมขัดกับที่อนุญาต         
ถาเปนไดก็เอาลงก็จะดี ก็ฝากไวสามลักษณะ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐพัฒน  ครับ 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะผูบริหารและสมาชิกผูมีเกียรติทุกทาน กระผม 
ร.ต .อ.ณัฐพัฒน  ศิลปะสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ อยากจะฝากทาน
ประธานสภาผานไปยังผูบริหาร เรื่องที่ ๑ ก็คือพื้นผิวถนนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนหลายเสนหลายสายจะ
ชะรุดมีผิวการจราจรขรุขระก็อยากขอใหดําเนินการสํารวจและก็ปรับปรุงซอมแซม ทีนี้ที่เคยเห็นสํานักการชางไป
ปรับปรุงซอมแซมพื้นถนนที่เปนคอนกรีตแตกลับเอาหินคลุกยางมะตอยไปปะซอมซึ่งจะไมเขากันและหินคลุกก็จะ
เร่ียราดไปตามพื้นถนนจะดูไมเรียบรอย ก็อยากขอความกรุณาใหปราณีตพิถีพิถันในเรื่องการปรับปรุงซอมแซม และอีก
เร่ืองหนึ่งตั้งแตที่ผมเปนสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมาก็ยังไมคอยมีชาวบานรองขอวาใหไปชวยปลูกตนไม
หนอย สวนใหญจะบอกวาใหไปชวยตัดตนไมหนอย ทีนี้ก็อยากใหทานสํารวจวาตนไมใหญที่อยูบริเวณริมถนนหรืออยู 
 

 
 
 
 
 



๒๓. 
 

ใกลบานเรือนหรือสถานที่ตางๆที่จะหักหรือโคนเปนอันตรายกับประชาชนหรือทรัพยสินของประชาชน อยากใหทาน
ดําเนินการสํารวจและตัดแตงกิ่งไมนั้นใหเรียบรอยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานชื่น  ครับ 
 

นายชื่น    พรหมจารีย     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะผูบริหารและสมาชิกผูมี เกียรติทุกทาน          
กระผมนายช่ืน   พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ ครับ ทีแรกผมวาจะไมพูดนะครับ
แตวามีความจําเปน เมื่อเชาน้ีมีประชาชนในละแวกที่ผมกําลังจะกลาวนี้มารองเรียน คือเขามาฝากแสดงความคิดเห็น
ดวยและก็ขอใหปรับปรุงดวย เร่ืองที่ ๑ ก็คือเรื่องไฟฟา ผมวาจะไมพูดอีกแลวนะครับแตวาจําเปน ไฟฟาในซอยเลี่ยง
เมืองที่สรางใหมเขาไปเห็นมีดับอยูหลายตน แลวในสามแยกถนนเลี่ยงเมืองตัดกับถนนสุขาอุปถัมภ ถนนชลประธาน 
ทาบอ ที่ ๑๕ นะครับ มาบรรจบกับถนนสุขาอุปถัมภ ๑๑ ตรงนั้นผมขอไฟไปแลวทานก็ไดกรุณาปรับปรุงใหผมแลวครั้ง
หนึ่ง ปรากฏวาประชาชนอนุโมทนาสาธุ แตตอมาขาดมาแลวประมาณซักสามอาทิตยแลว บัดนี้รูสึกวามันมืดนะครับ 
ถาจะกรุณาปรับปรุงใหดวยก็จะเปนพระคุณอยางยิ่ง เรื่องที่ ๒ เรื่องฟุตบาทถนนสุขาอุปถัมภหนาวัดปาแสนอุดม 
ขณะนี้พอคาแมคาไดยึดฟุตบาทไปหมดแลว คงเหลือแตถนนแลวก็มาจอดรถ ฉะนั้นจะใหประชาชนเดินที่ไหนก็ยังไม
ทราบนะครับ มีโอกาสก็ไปแวะดูบาง ขอฝากไวเพียงเทาน้ีครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพล  ครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ผมไดรับการรองเรียนมานะครับ เก่ียวกับโรงรับจํานําแหงที่หนึ่งไดมีการทรุดโทรมมากเทาที่ผม
ไดรับขอมูลมาก็คือสํานักการชางไดเขาไปตรวจสอบแลวสภาพของตึกทรุดโทรมมากอยากจะใหทานนําเขาใน
ปงบประมาณป ๕๘ ก็ขออยากจะเรงรัดนะครับงบประมาณป ๕๘ อยากใหทานนําเขามาเร็วๆอยาเอาเขามาชาเหมือน
ปงบประมาณ ๕๗ นะครับ ก็มีเรื่องที่จะฝากเพียงเทาน้ี ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอสนับสนุนทานชื่นนะครับ ขออภัยที่เอยนาม ในเรื่องเกี่ยวกับแสงสวาง ทุกวันนี้
นะครับแสงสวางในเทศบาลนครอุบลราชธานีของเรามันมืดจริงๆครับ ตรงนี้ตองยอมรับความเปนจริงเพราะวาทาง
สมาชิกหลายทานก็ไดรับขอรองเรียนตรงนี้มาเหมือนกัน ดังน้ันแลวทางสภาแหงน้ีอยากจะใหทางฝายบริหาร ทานตอง
เนนกับงานประจําของทานมากกวาที่จะไปเนนงานอยางอื่นนะครับ งานประจําของทานคืออะไรผมคงจะไมบอกทานก็ 

 
 
 
 
 



๒๔. 
 

นาจะรู มันเปนงานประจําไมวาจะเปนไฟฟา แสงสวาง ความสะอาด การซอมแซมถนนหนทาง ทุกวันนี้คะแนนติดลบ
ครับ ทานก็นาจะรูดีถาทานไมเขาขางตัวเองมากเกินไป มันติดลบจริงๆครับผมก็ไมอยากใหเขาดาทานดวยความที่ทาน
ก็เปนคนตั้งใจทํางาน และเร่ืองสําคัญวันน้ีเราไดมีการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๕๗ เรียบรอย ซึ่ง
จะเห็นวาระยะเวลานั้นคอนขางนานพอสมควร ที่วานานไมใชเพราะสภาแหงนี้ทําใหมันนานนะครับ แตที่มันนานก็เปน 
เพราะฝายบริหารนําเขามาชา ดังน้ันแลวงบประมาณป ๒๕๕๘ อยากจะขอใหทานเรงนําเขามาสูสภาแหงนี้ เพื่อที่ให
สภาแหงนี้พิจารณางบประมาณป ๒๕๕๘ ซึ่งหลายที่เขาไดทําแลวก็นําเขาพิจารณาแลว แตสําหรับเทศบาลนครแหงนี้
เปนองคกรใหญ บุคลากรมากมาย จางเหมาก็มากมาย คนทํางานเยอะนะครับ ดังน้ันแลวไมอยากจะใหลาชา ไมวาจะ
เปนงบประมาณป ๕๖ หรือ ๕๗ นะครับ ชามาสองครั้งแลว ดังน้ันแลวไมอยากใหมันชาอีกตอไปและไมอยากใหเขาจํา
ชื่อทานในแงของการนํางบประมาณแตละปน้ันเขาชามากติดลําดับตนๆของประเทศ มันชาจริงๆนะครับอีกหนึ่งเดือนก็
จะหมดปงบประมาณแลว ถาเกิดวาป ๕๘ ชานั้นก็จะเปนทริปเปลแลวอาจจะเปนทริปเปลแชมปแลวก็ไดนะครับ 
ดังนั้นแลวตองขอกระตุนไปยังฝายผูบริหารวาทานอยาน่ิงนอนใจ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณ ครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันขอสนับสนุนทานอนันต  ตันติศิรินทร เรื่อง
จอ LED นะคะ วามีเยอะเกินไปและรบกวนสมาธิการขับรถดวย ก็อยากจะเรียนถามทานนายกใหชี้แจงดวยวาการ
อนุญาตใหติดตั้ง เพราะบางจุดมีการติดตั้งแบบถาวรคือเจาะลงไปในทางเทาสาธารณะเลย คืออยากขอใหชี้แจงสภา
ดวยวาอนุญาตไดอยางไรคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝายผูบริหารมีอะไรจะชี้แจงไหมครับ เก่ียวกับปายไฟ LED ครับ เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหรักษาการผูอํานวยการสํานักการชาง นายวิสุทธิ์  
เสนาภักดิ์ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวิสุทธิ์ ครับ 
 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์  รักษาการผูอํานวยการสํานักการชาง 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน จอ LED ที่ติดทางแยกตางๆนั้นสํานักการ
ชางจะขอไปตรวจสอบอีกครั้งกอนนะครับวา ไดมีการขออนุญาตหรือเปลา ตองดูอีกที่หนึ่งครับ ขอชี้แจงในภายหลัง
ครับ เปนลายลักษณอักษรใหทานทราบอีกทีหนึ่งนะครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๒๕. 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เกี่ยวกับปญหาปายไฟ LED เมื่อสักครู ทานรักษาการสํานักการชางไดบอกวาจะ 
ออกไปตรวจสอบวาไดขออนุญาตติดตั้งหรือเปลา มันหมายความวายังไงครับ เขาติดตั้งเสร็จแลวจะใหขออนุญาตที
หลังหรือครับ ตรงน้ีจะทําใหเทศบาลเสียประโยชนหรือเปลา อยากจะใหตรวจสอบโดยดวนและอยากใหทางฝาย
บริหารน้ันพิจารณาดวยนะครับเกี่ยวกับการติดปาย LED วาคุมคาไหมนะครับ ไมใชวาอยากติดตรงไหนก็ติดซึ่งมียุค
หนึ่งจะสังเกตไดวากอนที่จะเปนยุคปาย LED ก็จะเปนปายไวนิลนะครับ จะฮิตกันมากเลย ตอนนี้เปนยุคของปายไฟ 
LED และที่สําคัญอยากจะสอบถามวาปาย LED นี้ใชไฟฟา แลวไฟฟานี้ใชจากไหน มีการเสียคาบํารุงอะไรยังไง 
เพราะวามีประชาชนสนใจมากนะครับเพราะวามันเปนสิ่งที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในเทศบาลนครอุบล ดังนั้นจึงอยากจะ
ใหฝายบริหารน้ันชวยตรวจสอบดวย ไมใชวาติดเพ่ือความสวยงามหรือเพ่ือดูทันสมัย แตทานตองดูถึงความเหมาะสม
ดวยนะครับ ซึ่งไมกี่วันกอนก็มีประชาชนรองเรียนเก่ียวกับปายไฟ LED ที่ตั้งอยูตรงสามแยกทุงศรีเมืองซึ่งปายตัวนี้ก็มี
ขนาดใหญและก็ติดน้ําพุที่เปนเทียนจําลองของเรา อยากจะใหพิจารณาถึงความเหมาะสมดวยนะครับ ไมใชวาอยากจะ
หารายไดอะไรมากมายอยากใหคนติดแลวก็พิจารณาถึงความเหมาะสมดวย ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย ครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้ง
ที่ ๔ ครับ สืบเน่ืองกับทานสมาชิกนะครับทานณัฐวุฒิ และทานอนันต  ตันติศิรินทร ขออนุญาตที่เอยนามทาน ในเรื่อง
ปาย LED ผมไดเคยตรวจสอบในเชิงลึกในการติดตั้ง ผมถามทางผูที่ติดตั้งวาทานไดรับอนุญาตจากทางเทศบาลหรือยัง
ที่ทานมาติดตั้ง คนที่มาติดตั้งผมก็ไมไดวาเขานะครับ เขาก็คงเปนชางเขาอาจจะเหนื่อยดวยการทํางาน เขาบอกผมวา
ถาไมขออยางนั้นจะกลามาตั้งหรือ เจานายผมใหเงินตั้งเยอะยังจะมาพูดเยอะอีก ผมก็ตกใจแตผมก็เขาใจวาเขาก็คง
เปนคนระดับลางนะครับ ผมก็เลยโทรไปสอบถามที่ทางบริษัทที่รับผิดชอบที่ใหเชาพ้ืนที่โฆษณา เขาก็บอกวาคาโฆษณา
อัตราน้ี ราคานี้ตอเวลาเทาไหร ก่ีครั้งตอวัน ผมก็เลยสอบถามตอไปวาแลวเรื่องนี้มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับภาษีที่จะตอง
จายเปนภาษีปายคาโฆษณาใหกับเทศบาลไหม เขาบอกวาไมตองเพราะเขาเหมาจายมาแลว มันเสียดแทงเขามาถึง
หัวใจเลยวามันเหมาจายนั้นเหมาจายอะไร มันเปนผลประโยชนตางตอบแทนหรือเปลาในเร่ืองนี้ ผมปวดใจที่เรามองไม
เห็นความสําคัญของความเดือดรอนของพี่นองประชาชนมากไปกวาผลประโยชนหรือครับ แลวผลประโยชนที่เทศบาล
ไดรับ ณ วันน้ีทานชี้แจงใหผมไดฟงไดหรือไมวาทานไดมาเทาไหร ไดมากี่บาท คุมคากับที่เขาติดตั้งไหม คุมคากับที่
ทานเอาไปบังตนเทียนซึ่งเปนสถาปตยกรรมคูบานคูเมืองที่อยูในของเทศบาลหรือไม อีกฝงหนึ่งครับ ฝงอุบลพลาซา
ปายไวนิลติดหราเลยมันอะไรครับทานดูดวยครับ ภูมิทัศนเมืองอุบลมันจะสวยงามหรือไมสวยงามมันไมไดอยูที่วาความ
เจริญรุงเรืองจนเกินไปหรือเปลา ปาย LED เมืองใหญๆเขาก็มีครับ แตหลายที่อยางกรุงเทพฯเองเขาก็ตองควบคุมปาย 

 
 
 
 
 



๒๖. 
 

วาเมื่อติดไปแลวความสวางใชอะไรเปนตัววัด วัดแลวความสวางเกินกวาที่สายตาคนจะรับไดหรือไม จะสงผลกระทบ
กับคนกับรถที่เดินผานไปผานมาหรือไม เร่ืองนี้เปนสิ่งที่ฝายผูบริหารตองตระหนักมากกวาผลประโยชนที่จะไดรับ ผม
ภาวนาใหสิ่งที่เขาพูดเปนเรื่องที่เขาพูดแกตัวไมใชเรื่องจริง เพราะผมไมเชื่อวาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเปน
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลจะถูกแลกมาดวยคาตางตอบแทนบางเล็กๆนอย ผมไมเชื่ออยางนั้น อีกสวนหนึ่งครับ 

ผูประกอบการเกี่ยวกับเรื่องขนสงในจังหวัดอุบลราชธานีเขารองเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องปายของทาน ปายที่ติดตาม
ฟุตบาทตางๆนะครับ ทานใหอภิสิทธิ์เหลือเกิน ทานใหติดล้ําออกมา คือถามองในแนวดิ่งปายเหลานั้นจะล้ําออกมาใน
ถนน แลวรถบรรทุกขนาดใหญ ทานก็ทราบดีวารถบรรทุกขนาดใหญก็ไมสามารถแอบฟุตบาท ซึ่งฟุตบาททานก็ได
ขยายออกมา จอดรถก็จอดแอบไมได จอดแอบไมไดก็ตองล้ํามาบนพื้นผิวจราจร รถก็วิ่งสวนทางกันไมได สิ่งเหลานี้
ครับทานนาจะตระหนักดีวามันคือความเดือดรอนของพี่นองประชาชน หลายเสียงรองเรียนเขามา ทานก็ทําเพิกเฉย 
วันดีคืนดีทานก็เอาปายไปติดวาทําตามคําสั่งศาลปกครอง ก็เหมือนกับทานโยนความผิดใหกับศาลปกครอง ทานไม
ยอนกลับหรือครับวาใครเปนคนรองเรียนเร่ืองนี้เขาศาลปกครอง เร่ืองนี้ทานอยาโยงเขามาเปนการเมืองครับ เมื่อเรา
ไมไดอยูฝายเดียวกันทานอยาใหเราเปนฝายตรงขาม เมื่อประชาชนคิดเห็นไมเหมือนทานทานอยาใหเขาเปนฝายตรง
ขาม ทานมีสิทธิ์ มีหนาที่ที่จะกํากับดูแลความเปนอยูของพี่นองประชาชนครับ ไมตองถึงขนาดที่วาไปชวยพี่นอง
ประชาชนทํามาหากิน เพียงแตอํานวยความสะดวกใหเขาได ตอนนี้ครับขยะเต็มบานเต็มเมือง ทานไปบอกวา ส.ท. ไม
ผานงบประมาณฯ ส.ท. พึ่งผานงบประมาณครับ เพราะวาทานพึ่งเอาเขาสภามาใหทําครับ พึ่งเอาเขาสภามาให
พิจารณาเราก็พึ่งผานงบประมาณใหครับ ผมอยากจะฝากอีกครั้งวาเราไมไดคิดเหมือนทานเราไมไดอยูฝายเดียวกันกับ
ทาน ทานอยาใหเราเปนศัตรู เพราะสิ่งที่เรามีรวมกันก็คือการบําบัด แกไขดูแล ความทุกขสุขของพ่ีนองประชาชน ฝาก
ทานประธานไปยังฝายผูบริหารดวยครับ ตระหนักในเรื่องน้ีครับ คุณธรรมมันคูกับการบริหารแลวจะทําใหประชาชนมี
ความสุขครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานชื่น ครับ 
 

นายชื่น    พรหมจารีย     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอฝากทานประธานสภาถึงทานนายกดวยนะครับ เรื่อง
สี่แยกกลาหาญ ซึ่งผมใหชื่อไปแปลกๆเพราะวาวงเวียนน้ําพุที่เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตยของพวกเราครับ แตกอนมัน
มีไฟแดง ไฟเขียว ใหรถแตละสายไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย บัดนี้มันเปนไฟกระพริบ ฉะนั้นใครกลาหาญก็ให
คนนั้นไปกอนแตถากลาหาญทั้งสองฝายก็มาชนกันตางคนก็ตางเสียเงิน แลวเมื่อมันมีไฟเขียวไฟแดงที่มีมาตลอดก็รูสึก
วามันปลอดภัยดีนะครับ บัดนี้มันก็มีสี่แยกกลาหาญขึ้นมาเพ่ิมเติม มิฉะน้ันก็อยากจะเรียนถามวาทําไมถึงเปลี่ยนแปลง
ตรงน้ีและมีอีกเร่ืองหนึ่งก็คือเรื่องเกานะครับเร่ืองไฟ ก็อยากจะใหทานเสียสละเวลาสักคืนหนึ่งแลวก็จะขอใหพวกเรา 
ส.ท. น้ีรวมขบวนไปดวยก็ไดไปดูตามสี่แยกตางๆ แลวจะไดเห็นวาการมีฟุตบาทเพิ่มเติมนี้มันลําบากแคไหนตอน
กลางคืนรถไปไมคอยไดนะครับ ผมสนับสนุน ส.ท. ที่เสนอไปแลวนั้นผมรูสึกวาจะเห็นดวยกับทุกๆคนที่เสนอขึ้นมา 
โดยเฉพาะประชาชนก็มีความเดือดรอนดวยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

 
 
 
 
 



๒๗. 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาว ครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ วันน้ีดิฉันมีสองเร่ืองที่อยากจะขอรองฝายบริหารนะคะ เรื่องแรกนี้ดิฉันไดพูดมา
ตลอดตั้งแตเกือบหนึ่งปแลวเก่ียวกับฟุตบาทหนาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชตั้งแตที่ซอมถนนมานะคะ หนาบานเลขที่ 
๕๔๐ ถนนสรรพสิทธิ์ ดิฉันก็พูดมาหลายครั้งมากๆอยากจะใหชวยจัดการใหดวยเพราะวาหลังจากที่ซอมตรงนั้นแลว
ฟุตบาทก็ทรุดลงมา ทําถนนแลวฟุตบาทมันทรุดคะแลวก็ไมมีใครดูแล เห็นแตไปขยายฟุตบาทแตไมไปซอมแซมอันนี้ก็
ไมเขาใจวาทําไม การซอมแซมมันลําบากเหน่ือยกวาการขยายฟุตบาทหรือวายังไงก็ไมทราบอยากจะใหชวยดูแลตรงนี้
ดวยนะคะและอีกเร่ืองคืออยากเสนอใหมีไฟกระพริบตรงแยกหลังสถานีตํารวจกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์กอนถึงวัด
สารพัดนึกนะคะ ตรงนี้รถจะวิ่งมาเร็วมากและก็มืดมากดวยคะตอนกลางคืน ตัวดิฉันเองเคยประสบอุบัติเหตุตรงนั้น
ดวยตัวเองคะ ก็เลยรูวารถบางครั้งบางคนก็อาจไมคุนสถานที่ อาจจะไมรูวาเปนแยกนะคะจึงขับมาเร็ว แตวาเทาที่
สอบถามมามันแคบมากจนไมสามารถที่จะทําไฟเขียวไฟแดงได เลยอยากจะเสนอใหมีไฟกระพริบใหประชาชนได
ระมัดระวังตรงน้ีดวยคะ เพราะวามันอันตรายมากแลวคนเดินเยอะมากชวงน้ีมันเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดนะคะ 
อยากใหชวยกันดูแลตรงนี้ดวยนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณ ครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ อยากฝากทานประธานไปยังฝายผูบริหารวา
เร่ืองบริเวณหลังวัดหลวงที่ริมมูล ชวงนี้จะสกปรกมากมีน้ําขังนองเปนตะไครขึ้นและมีรานคาที่ไปเปดขายกลางคืนเริ่ม
วางสิ่งกีดขวางที่บริเวณทางเทาที่คนจะไปวิ่งออกกําลังกายมากขึ้นโดยไมเก็บเลยนะคะเชามาก็ไมเก็บและสกปรกมาก 
ลองขับรถไปดูนะคะ จะเปนแหลงเพาะเช้ือโรคตอไป ขอบคุณมากคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีกระผมจะขอฝากไวสองเรื่องนะครับ เรื่องแรกฝากถึง
ทานผูบริหารนะครับ บอบําบัดน้ําเสียอยูดานหลังวัดบูรพา ทางดานหลังบอบําบัดมันเกิดการทวมขังของน้ําตอนนี้สง
กล่ินเหม็นมากเมื่อสองวันที่แลวนี้พอดีผมไดลงไปคุยกับชาวบานแถวน้ันพ่ึงมีเด็กเขาโรงพยาบาลไปเพราะวาน้ําแถวนั้น
เสียมากมีกล่ิน และมีผูปวยดวยก็เลยอยากฝากผูบริหารชวยลงไปดูชาวบานละแวกนั้นดวยนะครับ หลังบอบําบัดน้ํา
เสีย เร่ืองที่สองคือเร่ืองที่จอดรถทางดานหลังอาคารเทศบาลนะครับ ตอนน้ีการจอดรถไมคอยเปนระเบียบเทาไหรนะ
ครับ บางวันผมมาทํางานที่เทศบาลก็มีรถจอดอยูผมก็เขาจอดไมได เลยขอฝากทานผูบริหารชวยจัดระเบียบการจอดรถ
ขาง 
 

 
 
 
 
 



๒๘. 
 
หลังดวยนะครับ บางทีที่จอดรถวางอยูแตวาเขาไปจอดไมไดเพราะวาการจอดไมเปนระเบียบนะครับ ก็ขอฝากไวสอง
เร่ืองนะครับ แตเรื่องแรกจะสําคัญเพราะวามีเด็กปวยเขาโรงพยาบาลแลว ถาไมมีสมาชิกอภิปรายเพิ่มผมขอปดประชุม
ครับ 

 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
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