
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยทีส่อง  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา)   

วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

............................ 
 

ผู้มาประชุม 
     ๑. นางบัวหลวง   อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ๒. นางสาวต้นข้าว           ตังคโณบล รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๓. นางสาวช่อผกา โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๔. นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๕. นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๖. นายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๗. นายวิจิตร  ไขแสง          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

    ๘. นางสาววรรณรัตน ์ จิรัตน์ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
 ๙.  นายพิทักษ์พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๑๐. นายพชร  โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๑.  นางสาวปฏิมาพร        จงรกัษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๑๒.  นายจารึก  หาพันนา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๓. นายณัฐวุฒ ิ  ทองเถาว์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

      ๑๔. นายปรเมศร์     ศริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ๑๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๖. นายปวริศร ์ ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๗. นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกลุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ๑๘. นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๑๙. ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ๒๐.  นายภคพล คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
   ๒๑.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ๒๒. นางสุรางค์  พรหมประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๒๓. นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๒๔.  นายอมัพล                ทองพุ เลขานุการสภาเทศนครอุบลราชธานี 

      
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายพงศ์พิชญ์         มูลสาร               สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (ลาป่วย) 
 

ผู้เข้ารว่มการประชมุและสังเกตการณ์การประชุม 
๑. นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 



๒ 
 

๕.   นายธรธรรม ์ ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายวีระพงษ์ ศรีภา  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๗. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๘. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๙. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๑๐. นายพศิาล ดีพร้อม  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๑. นางมาลี ตัณฑิกุล  ผู้อำนวยการสำนักคลัง 
๑๒. นายปริญญา เนื่องโนราช  ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
๑๓.   นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๔.   นางสุจิตรา นามพิทักษ ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๕.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๖.   นายกรศิร ิ มิง่ไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพอุบล 
๑๗.   นายไพฑูรย ์ แจ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรยีนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๑๘.   นายปรีชา สุขศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๙.   นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

๒๐.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง 
๒๑.   นางสุนทรี ทินกรวงศ์ รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๒.   นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๓.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๒๔.   นางปิยะมาศ หลินหะตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๕.   นายวัฒนา สมลา หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
๒๖.   นางสาวณัฐปภัสร ์ ฏปวรนันท์ หวัหน้างานจัดทำงบประมาณ 
๒๗.   นายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
๒๘.   ว่าทีร่.ต.มงคล อินจำปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
๒๙.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักด ี      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๓๐.   นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยทีส่อง 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันจันทร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ   (ถ้าม)ี 
                                              

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ “ญัตติ” ขอความเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณ 
                                            การจดัทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีเทียนพรรษา  
                                            (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักการศึกษา) 
 



๓ 
 

  ๔.๒ “ญัตติ” ขอเสนอญัตติการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้า    
                                            หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกีย่วข้องเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
                                            การศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                            (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักการศึกษา) 
  ๔.๓ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย  
                                            (บรเิวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) 
                                            (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
      ๔.๔ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเล่นชุดใหญ่  
                                            สำหรับสวนสาธารณะหนองบัว (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)     
                                            (สำนักช่าง) 
  ๔.๕ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับ 
                                            สวนสาธารณะทุง่ศรีเมือง (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)     
                                            (สำนักช่าง) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
                                              

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีค่ะท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯท่านเลขา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน 
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ขยายเวลา) วันอังคารที่ ๑๔  
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ดิฉันขอดำเนินการตามระเบียบวาระ / เชิญท่านเลขานุการสภา
อ่านประกาศค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยที่สอง  
ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕ (ขยายเวลา) ตามที่ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ขอขยายเวลาการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกไปอีก ๑๕ 
วัน ตั้งแต่วันที่  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  จังหวัดอุบลราชธานี               
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นจึงอนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล ออกไปอีก ๑๕ วัน 
นับตั้งแตว่ันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น 
 

 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้นัดประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ขยายเวลา) ในวันอังคารที่ ๑๔  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  
เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่  ๗  มิถุนยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นางบวัหลวง   อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
นางบวัหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบยีบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้มีสมาชิกลา ๑ ท่าน คือ นายพงศ์พิชญ์  มูลสาร  
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง   รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยสามัญ   สมัยทีส่อง 
      ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันจันทร์ที่  ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ        
สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันจันทร์ที่  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขข้อความ
เชิญคะ / ถ้าไมม่ี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม 
          - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง  
                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ / โปรดยกมือ ๒๒ ท่าน 
   -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง  
                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ / โปรดยกมือ/  
                          ไมม่ีสมาชิกยกมือ 
   - งดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 
 

ที่ประชุม   
            มีมตเิห็นชอบใหร้ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยที่สอง  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
 

 

  
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ (ถ้ามี) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ต่อไปเรื่องเพ่ือทราบ มีสำนัก/ กองใดจะรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่สภาอนุมัติไปแล้วหรือผล
การดำเนินงาน  ให้กับสภาได้รับทราบหรือไม่ / เชิญคะ่ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ “ญัตติ” ขอความเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณ 
                                              การจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีเทียนพรรษา  
                                              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักการศึกษา) 
 
 



๕ 
 

นางบัวหลวง      อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที ่๔.๑ “ญัตติ” ขอความเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณ 
การจดัทำต้นเทยีนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีเทียนพรรษา (สำนักการศึกษา) / เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง “ญัตติ” ขอความเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินโครงการเงิน
อุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  

หลักการ             
  ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหุนน 
ประเภทเงินอุดหนุนองคก์รประชาชน โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่ใน
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา งบประมาณได้รับการอนุมัติ จำนวน 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) ได้อุดหนุนงบประมาณดังกล่าวให้แก่ชุมชนภายใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ได้ยื่นคำขอพร้อม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน จำนวนทั้งสิ้น 12 ชุมชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
(แก้ไขถึงฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ทวิ กำหนดว่า การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน และ
การจ่ายเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด      
อนุมัติแล้ว  

เหตุผล 
        เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชน์สูงสุด เป็ นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการเบิก
จ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  
ให้แก่ชุมชนที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา จำนวน 12 ชุมชน เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

 

  1. ต้นเทียนขนาดใหญ่     จำนวน  4  ชุมชน   ดังนี้ 
    1.1 ชุมชนวัดไชยมงคล  ประเภท แกะสลัก อุดหนุน 200,000 บาท 
    1.2 ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ประเภท แกะสลักอุดหนุน 200,000 บาท 
    1.3 ชุมชนวัดบูรพา 2  ประเภท ติดพิมพ์  อุดหนุน 200,000 บาท 
    1.4 ชุมชนวัดพลแพน  ประเภท ติดพิมพ์  อุดหนุน 200,000 บาท  
    รวมเป็นเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  
 

 2. ต้นเทียนขนาดกลาง จำนวน 7  ชมุชน  ดังนี้ 
    2.1 ชุมชนวัดกลาง ประเภท  แกะสลัก    อุดหนุน 150,000 บาท  
     2.2 ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 2  ประเภท แกะสลัก อุดหนุน 150,000 บาท 
    2.3 ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม   ประเภท แกะสลัก  อุดหนุน 150,000 บาท 
    2.4 ชุมชนวัดแจ้ง 1  ประเภท แกะสลัก อุดหนุน 150,000 บาท 
    2.5 ชุมชนวัดศรีประดู่ 2  ประเภท ติดพิมพ์  อุดหุนน 150,000 บาท 
 

 



๖ 
 
    2.6 ชุมชนวัดมหาวนาราม 1 ประเภท ติดพิมพ์  อุดหนุน 150,000 บาท  
    2.7 ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1 ประเภท ติดพิมพ์ อุดหนุน 150,000 บาท  
    รวมเป็นเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหม่ืนบาทถว้น) 
 

 3. ต้นเทียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุมชน ดังนี้ 
      3.1 วัดสารพัฒนึก 1 ประเภท ติดพิมพ์  อุดหนุน 100,000 บาท 
    รวมเป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

 4. ขบวนแห่ของชุมชน จำนวน 12 ขบวนๆ ละ 50,000 บาท อุดหนุน 600,000 บาท  
    รวมเป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้อนุมัติ
ตามระเบียบของทางราชการต่อไป 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณคะ่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือยากซักถามเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและ
การจัดขบวนแห่ในงานประเพณีเทียนพรรษา / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียน
และการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีเทียนพรรษา โปรดยกมือขึน้ / ไมม่ีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

  
 

 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ “ญัตติ” ขอเสนอญัตติการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้า    
                                    หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
                                    การศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักการศึกษา) 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒  ขอเสนอญัตติการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี    
(สำนักการศึกษา) / เชิญท่านรองนายกฯคะ่ 
 

ท่ีประชุม   
  มีมติเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวน

แห่ในงานประเพณีเทียนพรรษา 



๗ 
 

นายอาทิตย์    คูณผล     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง  ขอเสนอ “ญัตติ”การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ข้าพเจ้านางสาวพิศทยา ไชยสงคราม ได้รับแจ้งจากสำนักการศึกษาว่า ตามที่เทศบาล       
นครอุบลราชธานี จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ชุดใหม่             
แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่จะพ้นวาระ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่มท 0816.2/ว 6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา     
๔ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 6056 ลงวันที่  20 ตุลาคม 2559            

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
การพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตาม ข้อ1 (6) ให้สภาท้องถิ่น พิจารณามีมติให้ความเห็นชอบ การพิจารณา
คัดเลือกหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามข้อ 1 (7) ให้สภาท้องถิ่น พิจารณามีมติ
ให้ความเห็นชอบ  

เหตุผล 
  เพ่ือให้ดำเนินการสรรหากรรมการเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559       
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว 
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอ “ญัตติ”การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี ต่อสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี ต่อไป 
จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรายเชิญคะ /ถ้าไม่มีเชิญสมาชิกเสนอชื่อรายชื่อผู้จะได้รับ
การสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี  จำนวน ๓ ท่าน    
เชิญคะ / เชิญท่านศักดิ์ปภณ คะ่ 
นายศักดิ์ปภณ   ภูขามคม     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอ รายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑. นายประสพ    ปรุโปร่ง      อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
๒. ดร.อภัย         สบายใจ     อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 
๓. นายจารึก       หาพันนา    อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร 

นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ / มีผู้รับรองถูกต้อง / มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่
ประชุมค่ะ 



๘ 
 
มตทิี่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายประสพ  ปรุโปร่ง , ดร.อภัย  สบายใจ  , นายจารึก หาพันนา  
     เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี โปรดยกมือขึน้ 

     มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ นายประสพ  ปรุโปร่ง , ดร.อภัย  สบายใจ  , นายจารึก หาพันนส  
     เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี  โปรดยกมือขึน้ 

ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
  
 

 
 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อเป็นการเสนอหัวหน้าหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการของคณะกรรมการ
การศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี  เชิญสมาชิกเสนอชื่อ จำนวน ๑ ท่าน เชิญค่ะ / เชิญท่านศักดิ์ปภณ 
นายศักดิ์ปภณ   ภูขามคม     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ / มีผู้รับรองถูกต้อง / มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่
ประชุมคะ่ 
มตทิี่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 

     และเอกชนของคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี  โปรดยกมือขึน้ 

     มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชนของคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี  โปรดยกมือขึน้ 

ไม่มีสมาชิกยกมือ  
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
  
 

 
 

ท่ีประชุม   
              มีมตเิห็นชอบให้ นายประสพ  ปรุโปร่ง , ดร.อภัย  สบายใจ  , นายจารึก หาพันนา  
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ท่ีประชุม   
                มีมตเิห็นชอบให้ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  ของคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี   



๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ “ญัตติ”  ขออนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย  
                                     (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) 
                                     (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๓ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย 
(บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์)  เรียนเชิญท่านรองฯค่ะ 

นายปรีชา       ศรีสว่าง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
         ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง        
ลำรางนาควาย  (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์)  งบประมาณ 15,500,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมชุมชนในพ้ืนที่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่รองรับน้ำ โดยเฉพาะในฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก 
ซ่ึงการระบายน้ำล่าช้าเกิดการท่วมขัง สาเหตุเกิดจากบริเวณดังกล่าว รางระบายน้ำมีขนาดเล็ก ทำให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน เพ่ือให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงลำรางให้สามารถระบายน้ำได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้บรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
( พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 12/2565 ซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 
          - ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความกว้างเฉลี่ย  5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 230.00 
เมตร  และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  



๑๐ 
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
จำนวน 66,688,009.74 บาท (หกสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 
 เพ่ือให้การปรับปรุงโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
ยังประโยชน์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไป รวมทั้งชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนิน โครงการ
ปรับปรุงลำรางนาควาย (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) งบประมาณ 15,500,000 บาท ต่อสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานีจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        ขอบคุณค่ะ ลำรางนาควายเป็นทางระบายน้ำของชุมชนหนองนาควายและแถวบิ๊กซี ซึ่งทางคณะผู้บริหาร    
ใช้ความสามารถของท่านในการทีไ่ด้พ้ืนเพ่ิมในการขยายลำรางระบายน้ำจากเอกชน เพราะว่าโครงการนี้ที่เกิดขึ้น
ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบาก เราต้องไปขยายลำคลอง ซึ่งเป็นที่ของเอกชน ขอชื่นชมท่านนายกฯของเราที่สามารถ
ไปพูดคุย ให้สามารถมีโครงการนี้เกิดโครงการนี้ขึ้น / มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ ๔.๓ เชิญค่ะ 
เชญิท่านณัฐวุฒิค่ะ 
นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          
เขตเลือกตั้งที่  ๒  เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการลำรางนาควาย เห็นด้วยกับโครงการนี้ที่ผู้บริหารได้ตั้ง              
งบประมาณขึ้นมา เพราะว่าประชาชนบริเวณระแวกนั้นเดือดร้อนจริงๆ ทุกครั้งที่ฝนตกหนักน้ำก็จะท่วม แต่ผม    
มีข้อหารือท่านประธานสภาฯเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินจำนวนมาก เราจะเห็นว่าโครงการขนาดใหญ่    
ช่วงนี้จะใช้ระยะเวลาทำนานกว่าปกติ ขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์โควิด ซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
ตรงนี้เราจะเห็นว่า โครงการตรง ศ.อ.ศ.อ. ก็มีการทำท่อระบายน้ำเช่นเดียวกัน ณ ตอนนี้โครงการนี้ก็ยังไม่        
แล้วเสร็จ และใช้งบประมาณ 20 กว่าล้าน และที่สำคัญคือสัญญาโครงการนี้หมดไปแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
ตอนนี้เดือนมิถุนายน เลยระยะเวลาสิ้นสุดโครงการมาเกือบ 90 วันแล้ว ผมจึงไปศึกษาหนังสื อสั่งการตัวนี้      
ซึ่งเป็นหนังสือช่วยเหลือผู้ประกอบการคือการเว้นค่าปรับ ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ คนที่ได้ประโยชน์คือ
ผู้ประกอบการ แต่ว่าประชาชนเราก็ยังเดือดร้อนอยู่ ฉะนั้นโครงการที่ใช้งบประมาณเยอะขนาดนี้ ผมจึงอยาก
เรียนท่านประธานสภาฯ ส่งต่อไปยังผู้บริหารว่าถ้าเกิดเราได้ผู้รับจ้างในการทำงานโครงการลำรางนาควายแล้ว 
อยากจะให้ผู้บริหารกำชับกับผู้รับจ้าง ว่าขอให้ทำโครงการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญา เพราะว่าโครงการนี้
ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้นแล้วในฤดูฝนปีหน้านี้ประชาชนจะได้ไม่
เดือดร้อน จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ช่วยส่งต่อไปยังท่านผู้บริหารครับ 
นางบัวหลวง       อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณทา่นณัฐวุฒิค่ะ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิอีกไหมค่ะ ในวาระท่ี 4.3 เชิญท่านต้นข้าวค่ะ 
นางสาวต้นข้าว    ตังคโนบล     รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางสาวต้นข้าว    ตังคโนบล   สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขต 4  ในญัตตินี้ดิฉันอยากจะขอชื่นชมท่านนายก ฝ่ายบริหารและข้าราชการทุกท่าน
ที่มองเห็นความเดือดร้อนของประชาชน ขอเสริมท่านณัฐวุฒิ  ว่าในความเดือดร้อนของประชาชน ยิ่งเราทำได้เร็ว
เท่าไหร่   ก็ยิ่งจะขจัดความเดือดร้อนได้เร็วเท่านั้น การประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ตอนนี้ ทุกคนเริ่มใช้
ชีวิตประจำวัน 



๑๑ 

 

ได้เริ่มปกติแล้ว ก็อยากจะให้เร่งรัดกับผู้รับจ้าง ขอให้ยึดถือความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักในการพัฒนา 
อย่างการวางท่อระบายน้ำหรือการสัญจรไปมา อาจจะมีการติดขัดบ้างในระหว่างที่ทำและพัฒนา ดิฉันคิดว่า
ประชาชนเข้าใจได้ แต่ขอเร่งรัดเวลาให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณท่านต้นข้าวค่ะ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมค่ะ ในวาระท่ี 4.3 เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ต้องขอขอบคุณที่ให้ความใส่ใจกับ
โครงการต่างๆ ทางทีมผู้บริหารเห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งทางโครงการต่างๆจะอ้างกับสถานการณ์โควิดไม่ได้ เพราะว่า
ความเดือดร้อนของประชาชนเกิดขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นการเร่งรัด ติดตาม กับผู้รับเหมาจะต้องติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งบ่ายนี้ทางทีมผู้บริหารนายกฯ ได้มีการนัดประชุมกับผู้รับเหมาทุกๆโครงการ ที่ตอนนี้กำลังดำเนินการ
อยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เราประมาณ 20-30 โครงการ จึงอยากเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ       
ทุกๆท่าน หรือตัวแทนเข้ามาร่วมรับฟังรายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการ เพราะว่าทางทีมผู้บริหารก็เป็น
ห่วงและกังวลอยากให้เสร็จสิ้นภายในเร็ววัน เพราะเข้าใจในเรื่องของการจราจรต่างๆ ไม่สะดวกจริงๆ ก็อยากเร่ง
ให้แล้วเสร็จ โครงการนี้ขอขอบคุณนิกรธานี และอุบลสแควร์ที่เอ้ือเฟ้ือให้พ้ืนที่เรา ซึ่งปกติที่ตรงนี้จะไม่สามารถ
แตะไดเ้ลยก็ขอขอบคุณที่เห็นโครงการนี้ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณท่านนายกค่ะ เชิญท่านรองพงษศ์ักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์    มูลสาร      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน จากข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของท่านสมาชิกสภาฯ     
ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มาก ต้องขอขอบคุณในความห่วงใยหลายๆปัญหาของพ่ีน้องประชาชน จริงๆแล้วมีหลาย
โครงการที่สามารถขยายสัญญาให้ผู้รับจ้าง แต่ปัญหาของเราก็คือว่าพอมีการประกาศให้ขยายสัญญาก็สามารถ
ขยายเวลาได้ แต่ปัญหาก็คือมันแก้ปัญหาไม่ทันท้วงที ทำให้พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน ที่ท่านสมาชิกสภาฯ           
ได้นำเสนอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ฝ่ายบริหารก็คงต้องรับไปพิจารณา ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเขาสามารถดำเนินการได้
ตามสัญญาที่กำหนดไว้ แต่มันมีข้อจำกัดเรื่องเวลา เช่นหน้าฝนน้ำท่วมแล้วและดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ แถมยัง
ขยายเวลาเข้าไปอีก เป็นข้อเสนอที่ดีก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมอีกไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะคะ  
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย  
     (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดมีมติไมอ่นุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย  
                 (บริเวณข้าศูนย์การค้าอุบลสแควร์) โปรดยกมือขึ้น / ไมม่ีสมาชิกยกมือ  

-      สมาชิกงดออกเสียง/ไม่มสีมาชิกยกมือ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเล่นชุดใหญ่  
    สำหรับสวนสาธารณะหนองบัว (สำนักช่าง) 

       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
 
นางบัวหลวง         อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.๔ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเล่นชุดใหญ่ 
สำหรับสวนสาธารณะหนองบัว เชิญทา่นนายกฯค่ะ/  เชิญท่านรองฯพงษ์ศักดิค์่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์  มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเล่น ชุดใหญ่  สำหรับสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ 500 ,000 บาท            
โดยมีวัตถุประสงค์จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเล่นเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี     
ที่เข้ามาใช้บริการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณสวนสาธารณะดังกล่าว ทั้งนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี     
ได้บรรจุครุภัณฑน์ี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 12/2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
          - เครื่องเล่นเด็กเล่น ชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด 
 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกดิขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

ท่ีประชุม   
   มีมตอินุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำราง นาควาย  

(บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) 
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 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ.2565 
จำนวน 66,688,009.74 บาท (หกสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่เป็นการบริการชุมชนและ
สังคมให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้เงินสะสมเพ่ือ
จัดซื้อ เครื่องเล่นเดก็เล่น ชุดใหญ่ สำหรับสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ 500,000 บาท  ต่อสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านณัฐวุฒิค่ะ 
นายณัฐวุฒิ      ทองเถาว์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมามีการ       
ขออนุมัติซื้อเครื่องเล่นเด็กที่สนามทุ่งศรีเมือง ซึ่งตอนนั้นก็เป็นความจำเป็นเพราะว่าของเดิมชำรุดเสียหาย         
ซึ่งเด็กๆก็ชอบมาก และทีนี้จัดซื้อที่สวนสาธารณะหนองบัว จึงอยากจะนำเรียนท่านประธานสภาเพ่ือผ่านไปยัง
ท่านผู้บริหารว่าเป็นการซื้อเพ่ิมหรือว่าซื้อทดแทนของเก่าที่ชำรุดครับ  
นางบัวหลวง      อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพศิทยา  ไชยสงคราม      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ของเล่นชุดนี้จะเป็นการติดตั้งเพ่ิม      
ในอีกจุดหนึ่งของสวนสาธารณะหนองบัว เนื่องจากเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่  ซ่ึงดิฉันได้ลงพ้ืนที่แล้วเห็นว่าน่าจะมี
อีกจุดหนึ่งเพ่ือเป็นการกระจายให้เด็กๆได้เล่นอย่างเพียงพอค่ะ  
นางบัวหลวง     อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญท่านสุรางค์ค่ะ 
นางสุรางค์       พรหมประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุรางค์  พรหมประพันธ์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในเรื่องของการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กสวนสาธารณะหนองบัว
นั้นดิฉันคิดว่าเหมาะสม เนื่องจากในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นชุมชนเขตเมืองและพ่ีน้องประชาชนก็ต้องการที่
จะมีการสันทนาการ ในส่วนของตรงนี้สถานการณ์โควิดก็ได้มีการผ่อนคลายลง จะสังเกตเห็นว่าพ่ีน้องประชาชนได้
ออกไปทำกิจกรรมกันมากขึ้น ดิฉันจึงอยากนำเรียนท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารว่าเนื่องจากเครื่องเล่นเด็กเป็นของ
เล่นกลางแจ้งก็อยากให้คำนึงในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
 
 
 



๑๔ 
 

ที่ประชุม  
-   สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเล่นชุดใหญ่  
 สำหรับสวนสาธารณะหนองบัว โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ 2๒ ท่าน                      
-   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเล่นชุดใหญ่  
 สำหรับสวนสาธารณะหนองบัว  โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ  
-   สมาชิกงดออกเสียง/ไม่มสีมาชิกยกมือ 
 

ทีป่ระชุม   
           มีมตอินุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเล่นชุดใหญ่ สำหรับสวนสาธารณะหนองบัว  
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย  

    สำหรับสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง (สำนักช่าง) 
       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
 
นางบัวหลวง         อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.๕ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับ
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง เชิญท่านนายกฯค่ะ / เชิญท่านรองฯธรธรรม์ค่ะ 
นายธรธรรม์  ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่าย     
เงินสะสม เพ่ือจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 340,000 บาท โดยมี
วัตถุประสงค์จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่เข้ามาใช้
บริการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจบริเวณสวนสาธารณะดังกล่าว ทั้งนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้บรรจุ
ครุภัณฑ์นี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 12/2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- เครื่องออกกำลังกาย จำนวน  1  ชุด 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามทีก่ฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 



๑๕ 
 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก    
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รบัอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
จำนวน 66,688,009.74 บาท (หกสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่เป็นการบริการชุมชนและ
สังคมให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้เงินสะสมเพ่ือจัดซื้อ 
เครื่องออกกำลังกาย สำหรับสวนสาธารณะทุ่ งศรีเมือง งบประมาณ 340 ,000 บาท  ต่อสภาเทศบาล               
นครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณา  
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

คำนึงในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญนะคะ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มี
ดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม  

-   สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย  
    สำหรับสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ 2๒ ท่าน                      
-   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย  

          สำหรับสวนสาธารณะทุง่ศรีเมือง  โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ  
-   สมาชิกงดออกเสียง/ไม่มี 

 
ทีป่ระชุม   
           มีมตอินุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง                      
            

 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันจะขอเสนอญัตติด้วยวาจา       
ซึ่งเป็นเรื่องเร่วด่วนต่อสภาแห่งนี้ กรณีจะขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรี
ณรงค์  



๑๖ 
 
(ช่วงถนนพลแพน-ถนนบูรพาใน บริเวณตลาดกกยาง) งบประมาณ 3 ,230 ,000 บาท เพราะถนนช่วงนี้         
ทรุดโทรมมากเป็นปัญหาการสัญจรของประชาชน หากปล่อยไว้อาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ การเสนอญัตติด้วย
วาจาครั้งนี้ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
ข้อ 38 (6) ขอท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้โปรดอนุญาตค่ะ 
นางบัวหลวง        อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อนุญาตให้เสนอญัตติฯด้วยวาจา และขอบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๖ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพลแพน – ถนนบูรพาใน) / เชิญท่าน
นายกฯค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง  
                           ถนน ค.ส.ล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพลแพน – ถนนบูรพาใน)  
                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักการช่าง) 
 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมี ความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง
ถนนค.ส.ล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพลแพน - ถนนบูรพาใน) งบประมาณ  3,230,000  บาท โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหาถนนชำรุด ทรุดโทรม เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และไม่ได้รับการ
ปรับปรุงสภาพผิวจราจร ปัจจุบันพ้ืนผิวจราจรขรุขระ ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจร
ไป – มา ได้รับความเดือดร้อนอาจเป็นอันตรายในการสัญจร ไป - มา จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนนบริเวณ
ดังกล่าว เพ่ือให้สามารถใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้บรรจุโครงการนี้ไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 
          - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.10 – 8.90 เมตร ยาว 346.00 เมตร  
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,660.00 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 



๑๗ 
 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2565 
จำนวน 66,688,009.74 บาท (หกสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 
 เพ่ือให้การปรับปรุงโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
ยังประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไป รวมทั้งชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเ พ่ือดำเนิน โครงการ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพลแพน - ถนนบูรพาใน) งบประมาณ  3,230,000  บาท ต่อสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาค่ะ 
นางบัวหลวง        อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพลแพน - ถนนบูรพาใน) 
งบประมาณ  3,230,000 บาท / เชิญท่านณัฐพัฒน์ ค่ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์     ศิลปสิทธิ์       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 ตรงบริเวณดังกล่าวหรือที่เรียกว่าตลาดกกยางก็ได้รับ
การร้องทุกข์จากประชาชนจำนวนมาก ได้รับความเดือดร้อนและไม่สะดวกสบายในการสัญจร เนื่องจากถนน
ชำรุดทรุดโทรมมาก ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ตัวแทนของประชาชนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับโครงการนี ้              
มีความจำเป็นมากในการที่จะแก้ไขปรับปรุงเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน ขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง       อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ เชิญท่านศักดิ์ปภณค่ะ 
นายศักดิ์ปภณ      ภูขามคม     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ปภณ ภูขามคม   
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมเห็นด้วยครับ กับโครงการนี้เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง       อาษาพล           ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ / เชิญท่านอริสราค่ะ  
นางสาวอริสรา    โชควิวัฒนวนิช    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และท่านนายกฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน             
ดิฉันนางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันเห็นชอบกับ
ท่านนายกฯ และขอเสนอให้ทำเป็นถนนคอนกรีตจะมสีภาพคงทนกว่าค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 



๑๘ 
 

นางบัวหลวง      อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติทีป่ระชุมสภาฯค่ะ 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล.ถนนศรีณรงค์ 
(ช่วงถนนพลแพน - ถนนบูรพาใน) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. ถนนศรี
ณรงค์ (ช่วงถนนพลแพน - ถนนบูรพาใน) โปรดยกมือขึ้น / ไมม่ีสมาชิกยกมือ  

-  สมาชิกงดออกเสียง/ไม่มสีมาชิกยกมือ 
 

  
 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย /เชิญท่าน วิเศษ  ปากหวาน 
นายวิเศษ        ปากหวาน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 ก่อนอ่ืนผมจะขอชื่นชมและก็ขอบคุณทางด้านผู้บริหารและหน่วยงาน
ราชการที่ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ท่านได้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทุกเขตลงพ้ืนที่ประจำ สิ่งที่ผมไปแล้วไปพบกับประชาชนบ้างหรือเข้ามาหาผมที่
บ้านบ้างก็คือความเดือดร้อนของชาวบ้าน ซึ่งผมเองก็บางครั้งก็ตอบไม่ได้ ผมจะขออนุญาตถามท่านประธานผ่าน
ถึงท่านผู้บริหารรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการว่าส่วนไหนที่เราจะติดต่อเขาได้บ้าง เช่นวันนั้นก็มีประชาชนโทรมาผม
ว่าไฟฟ้าดับใครจะมาทำให้ ผมตอบไปว่าเทศบาลไม่เกี่ยวต้องไปที่การไฟฟ้าแล้ว ถ้าเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับลูกเสือผมตอบได้ แต่เรื่องนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆ เช่นล่าสุดก็คือสิ่งที่มันเป็นของหน่วยงาน
อ่ืน เช่น ประปา ไฟฟ้าที่อยู่ในพ้ืนที่ของเขตเทศบาลนคร ก็คือเสาไฟฟ้าที่มันตั้งอยู่ตรงฟุตบาทมันโดนน้ำเซาะ
ฟุตบาทด้านล่างต้นเสาไฟฟ้ามันเอียงกลัวมันล้ม เขาก็ถามผมว่าผมจะไปเขียนคำร้องที่เทศบาล   ได้ไหม ผมก็ยัง
ตอบไม่ได้ เพราะคาบเกี่ยวระหว่างพ้ืนที่เป็นของเทศบาลแต่ส่วนรับผิดชอบเป็นของหน่วยงานอ่ืนแล้วก็อยากจะ
เรียนถามท่านประธานสภาถึงท่านผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเราจะทำได้มากน้อยขนาดไหน
ขอบคุณมากครับ  
นางบัวหลวง    อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
 
 

ท่ีประชุม   
   มีมตอินุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง  ถนนค.ส.ล. ถนนศรีณรงค์  

(ช่วงถนนพลแพน - ถนนบูรพาใน) 



๑๙ 
 

นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถ้าเป็นในเทศบาลอ่ืนๆหรือในยุคสมัยอ่ืนๆ   
ที่ผ่านมาการตอบแบบนี้ ว่าไม่เกี่ยวแต่เทศบาลเรา แต่ในยุคนี้ยุคใหม่ทุกอย่างเราสามารถประสานได้หมด อยาก
ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องไฟฟ้า เรื่องเสา เรื่องประปา สามารถรับเรื่องได้หมด        
ดิฉันพร้อมผู้บริหารตลอดจนทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมรับปัญหาแล้ วก็ประสานต่อ ติดตามให้ได้หมด        
ทุกเรื่อง เจ้าหน้าที่ตอนนี้ ดิฉันให้นโยบายว่าทุกคนทำงานตลอดถึงจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์  ช่างก็สามารถ
ทำงานประสานได ้สามารถที่จะชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภา เพ่ือส่งต่อถึงชาวบ้าน เพราะความเดือดร้อนอย่างที่ 
บอกชาวบ้านเดือดร้อนทุกวัน หลายๆอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเพราะเราใส่ใจ อยากให้เราเป็นทีมสมาชิกสภาที่
ชาวบ้านรักและคิดถึงไม่ว่าจะคิดถึงตอนนี้หรือตอนมีปัญหาก็ตาม อยากให้เขารู้ว่าเราใส่ใจและจะดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนให้ดีที่สุด แก้ปัญหาให้เร็วและอย่างที่จะปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆอุปกรณ์ถนนหนทางไฟฟ้า   
แสงสว่างทุกอย่างเราจะปรับเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนหรือกิจกรรมดีๆ  ที่จะเกิดขึ้น
หลังจากนี้ และตอนนี้โรคติดต่อเริ่มลดลงแล้วกิจกรรมต่างๆจะออกมาไม่ว่าจะเป็นดนตรีในสวนศิลปะของเด็ก
หรือกิจกรรมต่างๆในภาพรวมของพ่ีน้องประชาชน ในส่วนของทางท่านสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ในเทศบาล     
ที่จะไปร่วมด้วยก็จะมีออกมาเรื่อยๆ เป็นกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์ อยากจะขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ทราบว่า ถ้าหากไม่สามารถรับเรื่องหรือแก้ไขอะไรไม่ได้หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ให้ติดต่อนายกฯโดยตรงเลย
และขอเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งอย่างกรณีเหตุการณ์เมื่อวานนี้  มีบ้านชาวบ้านที่เกิดสไลด์ดินลงไปในบริเวณแถว       
กุดปลาข่อ ซึ่งตรงนี้การที่บ้านเขาสไลด์ลงนี่คืออาจจะเกิดจากการสร้างบ้านของชาวบ้านอยู่ริมบ่อ เพราะฉะนั้น
เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดได้ทั่วประเทศ ตลิ่งพังดินทรุดน้ำเซาะอะไรอย่างนี้  แต่ว่าการแก้ปัญหาของเราก็คือ
ชาวบ้านเดือดร้อนบ้านถูกดึงลงไป เขาก็จะไปเขียนคำร้องในการขอห้องน้ำขอเต็นท์อย่างเร่งด่วนบางครั้ง
เจ้าหน้าที่โทรมาเขียนคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เข้าใจในเหตุการณ์ว่ามันเร่งด่วนมันฉุกเฉิน การจัดเจ้าหน้าที่
ออกไปช่วยเหลืออาจจะไม่ทันท่วงที เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องประสานทางทีมผู้บริหารโดยตรงเพ่ือลงพ้ืนที่ไปดูความ
เดือดร้อนและจัดสิ่งของไปให้ก่อน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างนี้การช่วยเหลือ
หรือการแก้ปัญหาก็จะเร็วขึ้นท่านสมาชิกก็จะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้ านในจุดที่ตัวเองดูแลได้รวดเร็วขึ้น 
เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอย่ารอช้า ถ้ามาเขียนคำร้องแล้วไม่เกินชั่วโมงนึงไม่ไปไหนมาไหนต้องติดต่อทาง
ผู้บริหาร        โดยนายกฯ อย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ได้ประสานลงไป  จริงๆควรจะไปตั้งแต่ 14.00 น. แล้วแต่
เจ้าหน้าที่เราไม่เข้าใจ ไปตอนประมาณสัก 17.00น.ถึง 18.00 น. แต่ก็ไปได้ทัน ถ้าฝนตกก็จะแย่ถ้าไม่มีเต็นท์ 
ยกตัวอย่างให้ฟังขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทา่นพชรคะ 
นายพชร        โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพชร  โหตระไวศยะ    สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  2  มีเรื่องอยากจะเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังท่าน      
ผู้บริหาร เรื่องแรกคือเป็นคำถามจากพ่ีน้องในพ้ืนที่ เรื่องของการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ถนนเลียบแม่น้ำมูล      
บริเวณตลาดใหญ่แล้วก็ใต้สะพานเสรี ว่าทางเทศบาลเรามีแผนจะพัฒนา และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ตรงนี้อย่างไร
แล้วก็ถ้ามีการเปิดตลาดถนนคนเดินเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่ อีกเรื่องนึงเมื่อกี้ท่านนายกฯได้พูดไปนิดหนึ่งและพอดีมี
เรื่องอยากเสนอก็คือด้วยสถานการณ์ covid ทั่วประเทศตอนนี้เริ่มผ่อนคลายหลายๆจังหวัด ก็มีการจัดกิจกรรม
เปิดพ้ืนที่ให้แสดงออกอย่างดนตรีในสวนแล้วก็จากที่ทางจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายที่จะให้จังหวัดอุบลเรา
เป็นแคนดิเดตเข้ารับคัดเลือกจากยูเนสโกเป็น creative City ในด้านดนตรีแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีกิจกรรม       
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อะไรเลยแล้วก็จากที่ผมได้เจอกับกลุ่มบุคคลจากภาคประชาชนตอนนี้มีการรวบรวมวงดนตรีที่เป็นนักเรียน
นักศึกษาแล้วก็กำลังหาพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม กันอยู่เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชน
แล้วก็เป็นการสนองนโยบายของทางจังหวัด ผมคิดว่าเทศบาลนครอุบลราชธานี เราควรมีการจัดพ้ืนที่รวมถึง
อำนวยความสะดวกในการแสดงออกถึงความสามารถให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความสามารถและก็เป็นการสร้างความสุขความบันเทิงให้พ่ีน้องประชาชนที่มารับชมการแสดง
ด้วยครับขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่าน ศักดิ์ปภณ  ภูขามคม 
นายศักดิ์ปภณ    ภูขามคม    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 1  จากการที่ลงพ้ืนที่แล้วก็ไปฟังเสียงจากพ่ีน้องประชาชนของเรา
เขาก็ชมเชยทางคณะทีมบริหารเทศบาลทุกท่าน ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายบริการของเรา ตามนโยบายของ        
ท่านนายกฯ คือน้ำไหลไฟสว่างทางดี อันนี้เป็นเป็นพ้ืนฐานของพ่ีน้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ แค่นี้พอ
ลงพ้ืนที่ไปพบพ่ีน้องประชาชนได้รับเสียงตอบรับขานรับมาอย่างดีว่า ในคณะบริหารในชุดนี้พ่ีน้องประชาชน    
ของเราดีอกดีใจในการที่พวกเราได้ไปดูแลทุกข์สุขของประชาชนในชุมชนต่างๆอย่างทุกวันท่านรองพงษ์ศักดิ์      
ก็ขยันเหลือเกินลงพ้ืนที่ทุกหน่วยทุกที่ มีการพัฒนาให้ชุมชนของเราได้ทั้งระบบเรื่องไฟที่ ท่านวิเศษถามมานั่น     
ก็คือช่วงออกพ้ืนที่ ก็หมายถึงไฟตรงไหนดับตรงไหนไม่สว่างก็แก้ไข พอดีมีประชาชนเขาเดือดร้อนแจ้งมาที่ผมว่ามี
ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนในเขตที่ผมรับผิดชอบอยู่ที่ซอยแจ้งสนิท 15 ตรงบริเวณบ้านเลขที่ 33 ได้ทำหนังสือ     
มีความประสงค์อยากให้ทางเทศบาล ทำถนนคอนกรีตและระบบระบายน้ำ ผมก็เลยออกไปดูพ้ืนที่แล้ว เขาบอก
ว่าเรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตและภาพถ่ายเขาก็ได้แนบมาพร้อมกับเอกสารตัวนี้ เวลาฝนตกน้ำท่วมมันไม่มี  
ที่ระบายน้ำไปทำให้บ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง เขาก็เลยมีหนังสือที่แจ้งความ
ประสงค์มา อยากจะให้ทางเทศบาลเขาไปช่วยดำเนินการให้  เพราะว่าในคลองระบายน้ำตรงนั้นไม่มี เป็นถนน   
ซึ่งเดิมทีตามที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือเจ้าของพ้ืนที่ตรงนั้นเขาได้มอบพ้ืนที่บางส่วนเป็นทางสาธารณะ เพ่ือเข้าไปสู่ใน
ตัวบ้านเขา ได้มีหนังสือขึ้นมาหลังจากที่ผมได้นำเสนอแล้วผมก็จะมอบให้ทางท่านประธานสภาส่งต่อฝ่ายบริหาร
ของเราจะได้ไปดำเนินการตามภาพถ่ายที่มีอยู่อันนี้ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทา่น ร.ต.อ. ณัฐพัฒน์ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์     ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3  ก็เห็นโครงการที่ปรับปรุงถนนศรีณรงค์ช่วงบริเวณตลาดกกยาง
แล้วก็อยากบอกผ่านไปถึงคณะผู้บริหารตอนนี้ถนนนิคมสายกลางตลอดสาย ซึ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนจะใช้
จำนวนมากได้ชำรุดทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยในการสัญจรเพราะอยากฝากไปถึงฝ่ายบริหารให้พิจารณาปรับปรุง
ถนนนี้เป็นการด่วนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เห็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องออกกำลังกายที่ทุ่งศรีเมือง ซึ่งกระผมก็อยากหารือ
ผ่านไปถึงคณะฝ่ายบริหารในชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรหรือชุมชนที่มีผู้คนอยู่จำนวนมากอย่างเช่น
ชุมชนท่าวังหินก็มีพ้ืนที่ว่างอยู่ริมแม่น้ำมูลอยู่ตรงศาลากลางบ้าน ซึ่งผมเห็นว่าควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้
เป็นสวนสุขภาพหรือบริเวณที่ให้ประชาชนในชุมชนสามารถได้มาออกกำลังกายหรือประกอบกิจกรรมอย่างเช่น   
มีเวทีเวทีกิจกรรมเพ่ือเต้นแอโรบิคออกกำลังกายหรือมีเครื่องเล่นออกกำลังกายสำหรับประชาชน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์มากกับประชาชนที่อยู่ในชุมชนและเป็นการลดความแออัดของสวนสาธารณะขนาดใหญ่อย่าง เช่น      
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ทุ่งศรีเมืองหรือสวนสาธารณะห้วยม่วงกับให้ให้ชุมชนได้มีโอกาสออกกำลังกายในที่ของชุมชนตัวเองก็ขอฝากไป
พิจารณาด้วยขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตรายงานชี้แจงเพ่ือนสมาชิกใน
เรื่องของดนตรีในสวนท่านนายกได้สั่งการให้ดำเนินการ 2 เรื่องเรื่องดนตรีในสวนกำลังเตรียมการเกิดขึ้นแน่นอน
ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกด้วย เรื่องที่  2 กีฬาตอนนี้ เงื่อนไขของโรคระบาด covid เราจะใช้ พ้ืนที่
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองและสวนสาธารณะหนองบัว เทศบาลจะร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดจัดการแข่งขันกีฬา
ทุ่งศรีเมืองน่าจะเป็นการจัดบาสเกตบอลและตะกร้อหรือวอลเลย์บอล ส่วนสวนสาธารณะห้วยม่วงไปดูความ
พร้อมของสนามแล้วก็คงจะเป็นตะกร้อแต่น่าจะเพ่ิมคือสนามเปตอง ส่วนสวนสาธารณะหนองบัวมันก็มีสนาม    
แต่ยังไม่ใหญ่  สนามตะกร้อเราจะจัดการแข่งขันแน่นอนในสวนสาธารณะของเรา นอกจากจะมีดนตรีในสวนจะมี
การแข่งขันกีฬาในสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นนโยบายท่านนายกฯที่ต้องการให้ตอนเย็นๆครอบครัว สามารถมาฟัง
ดนตรีรับประทานอาหารเพ่ือเป็นการดึงให้เยาวชนเข้ามาในสวนสาธารณะ เพ่ือเล่นกีฬาและก็เล่นดนตรี อันนี้
เกิดขึ้นแน่นอนกำลังเตรียมการยังไงอยากขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกมาหารืออีกทีหนึ่งว่าเราจะดำเนินการยังไง
ขอให้ covid หายไปนิดนึงก่อนบางทีการรวมคนเยอะๆ ก็ยังเป็นปัญหาอยู่น่า สิ้นเดือนนี้น่าจะจบแล้วเกิดขึ้น
แน่นอนครับ              ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านพิพัฒน์คะ 
นายพิพัฒน์    นิลรัตน์ศิริกุล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพิพัฒน์  นิลรัตน์ศิริกุล สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวชุมชนบ่อบำบัดเรื่องกลางคืนมืดมาก      
รอบบ่อบำบัดไม่มีไฟส่องสว่างสาธารณะ ชาวชุมชนอยากได้ไฟส่องสว่างสาธารณะอยากให้ฝ่ายบริหารหรือ
ผู้เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาเรื่องไฟส่องสว่างให้กับชาวชุมชนบ่อบำบัดด้วยหรือเป็นไปได้เบื้องต้นขอเป็นชุด           
โซล่าเซลล์ก็ได้ครับ ถ้าเรื่องติดไฟมันยุ่งยากขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขาฯคะ 
นายอัมพล       ทองพุ           เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล  ทองพุ   เลขานุการสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอนำเรียนเกี่ยวกับที่ท่านสมาชิกได้นำเรียนปัญหา
ต่างๆของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ต่อสภาแห่งนี้ก็มีอยู่หลายประเด็น ตามที่ท่านสมาชิก
ได้อภิปรายผม ขอนำเรียนว่าในเรื่องของภารกิจของเทศบาลตาม พรบ.เทศบาลตั้งแต่มาตรา 55 - 57 ในอำนาจ
หน้าที่เราจะต้องทำที่จริงแล้วในรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะทั้งรายละเอียดอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาล
อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้แต่
เจ้าหน้าที่เองบางท่านหรือหลายท่านยังตอบไม่ชัดเจน ส่วนของท่านสมาชิกเวลาที่พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน   
ท่านอาจจะยังไม่ เข้าใจ ผมก็ขอนำเรียนว่าความเดือดร้อนของพ่อแม่ พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล              
นครอุบลราชธานี นั้นถ้าพูดถึงอำนาจหน้าที่ของเทศบาลก็จะทำได้เกือบทั้งหมดหรือแม้บางอย่างอาจจะทำไม่ได้ 
แต่โดยหน้าที่ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้นำเรียนไปแล้วว่าเราพร้อมที่จะรับปัญหา        



๒๒ 
 

ทุกอย่างถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเรา เราก็พร้อมที่จะดำเนินการโดยทันที แต่ถ้าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน
เราก็จะทำหน้าที่ในส่วนของเป็นผู้ประสานงานไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ดี  การประปาส่วนภูมิภาคก็ดี
หรือแม้กระทั่งทางหลวงชนบทก็ดี หรือกรมทางหลวง ซ่ึงในภารกิจตรงนี้ผมก็อยากจะนำเรียนให้ท่านสมาชิกได้
เข้าใจในภารกิจนิดนึงว่า ถ้าท่านเข้าใจในรายละเอียดท่านก็สามารถที่จะตอบปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้     
ทันที ผมยกตัวอย่าง เช่น เรื่องของไฟฟ้า ถ้าเป็นไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลนั้นอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของเรา
เองทั้งหมด ไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟต่างๆแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำหรือแม้กระทั่งเสาไฟ ก็เป็นหน้าที่ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่เราก็จะรับในการที่จะประสาน เพราะว่าถ้าพ่ีน้องประชาชนไปประสานหรือด้วยตัวท่าน
เองมันอาจจะช้าหรือเขาอาจจะไม่ให้ความสำคัญ แต่ถ้ามาที่เราเดี๋ยวเราประสานไปในลักษณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดูแลพ่ีน้องประชาชนมันก็จะเร็วขึ้น ซึ่งตรงนี้ผมขอนำเรียนว่าในส่วนของไฟฟ้านั้น เราก็
ต้องแยกว่าถ้าเป็นไฟฟ้าแสงสว่างหลอดไฟโคมไฟต่างๆ เวลาไฟดับมันจะเป็นหน้าที่ของเราทั้งหมดไฟแสงสว่างนั้น
ผมสังเกตปัญหาเวลาที่มีฝนตกหนักหรือลมพายุกรรโชกแรง จะมีอยู่ 2 ลักษณะคือลักษณะแรกที่เสียก็จะเป็น
หลอด หลอดต่อไปก็ติดปกติ ถ้าลักษณะนี้คือคือการซ่อม ก็จะซ่อมเฉพาะในหลอดนั้น  แต่อีกลักษณะหนึ่งคือเสีย
ตลอดแนวเลย ถ้าลักษณะแบบนั้นก็คือไม่ใช่เสียที่หลอดมันจะเสียตัวควบคุมใหญ่มันทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นคัตเตอร์
ฟิวส์อะไรต่างๆ ซ่อมจุดเดียวมันจะติดไปทั้งหมด ซึ่งท่านนายกได้ให้ความใส่ใจในเรื่องนี้อย่างมาก โดยเฉพาะใน
แต่ละวันเราจะมีการจัดเวรเพ่ือดูแลตรงนี้ เรื่องประปาสามารถที่จะประสานงานอะไรต่างๆ ซึ่งปัญหาของการ
ประปาส่วนภูมิภาคนี้ค่อนข้างที่จะเยอะในการลงพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นการวางท่อเดินท่อเล็กก็ดีปัญหาค่อนข้างที่จะ
เยอะมาก เวลาผู้ประกอบการดำเนินการโครงการใหญ่ๆก็อาจจะมีหนังสือมาแจ้งเราก่อน แต่เวลาเขาซ่อมคืนนี้
ปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะ จะเห็นว่าตามแยกต่างๆเวลาเขาเดินท่อประปาแล้วก็เทคืน พ้ืนที่หน้าตัดมันแคบแล้วมัน
แตกเร็วกว่าเดิม Strength ความแข็งของปูนมันไม่ได้มาตรฐาน ได้กำชับในส่วนของช่าง เวลาลงพ้ืนที่ เวลาเขา
ซ่อมเราจะต้องลงไปดูให้มันเป็นไปตามมาตรฐานทางช่างของเรา และก็เห็นนโยบายของผู้บริหารเวลาเขารื้ออยาก
ให้รื้อเป็นแผงเลย ไม่ให้รื้อแค่เฉพาะ 50 เซนติเมตร อย่างนี้อยากให้รื้อแผงแล้วก็ซ่อมทั้งแผง ถ้าทำแบบนี้ทำให้
การซ่อมแซมตรงนั้น ได้คุณภาพมันดีขึ้น ซึ่งผมก็อยากจะนำเรียนในภารกิจของของเทศบาลของเราด้วย สิ่งหนึ่งที่
อยากจะนำเรียนที่ท่านศักดิ์ปภณได้นำเรียนก็คือแจ้งสนิท 15 จุดที่ท่านได้นำเรียนน่าจะเป็นจุดที่แคบก่อนที่จะ
มาออกถนนสุขาอุปถัมภ์ มันจะมีช่องแคบอยู่ตรงนั้นแล้วก็ด้านซ้ายมือด้านทิศตะวันออกน่าจะเป็นตรงนั้นมีที่ว่า
งอยู่ เห็นบอกว่าเรายังติดปัญหาเรื่องถนนตรงนี้อยู่ ว่าเป็นถนนสาธารณะหรือถ้ายังเป็นถนนสาธารณะเราก็
สามารถที่จะดำเนินการได้ เห็นเอาเข้าแผนของ ปีพ.ศ.๒๑๕65 นี้ด้วยแต่หนังสือแจ้งไปตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕64      
ในหลักการก็คือ 1 ถนนที่เราจะทำจะต้องเป็นถนนสาธารณะถ้าเป็นที่อยู่ในโฉนดเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำได้ 
ถึงแม้บางครั้งเขาจะอนุญาตให้เข้าไปทำได้ แต่บางครั้งที่เราทำไปแล้วเขาอาจจะเอาคืนก็ได้ ฉะนั้นในวิธีการที่จะ
ทำก็คือ 1 ถ้ามันยังเป็นที่บนโฉนดอยู่  เราจะต้องไปยื่นขอแบ่งแยกกันเป็นทางสาธารณะซึ่งที่ดินเขาก็ทำให้  
ค่าใช้จ่ ายก็ ไม่แพงด้ วยเป็นที่ สาธารณะโดยแบ่ งแยกออกมาเลยในโฉนดนั้น  เขาก็จะคิดว่าเป็นทาง
สาธารณประโยชน์ เราก็สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้  จะให้ทางผอ.สำนักช่าง ลงพ้ืนที่ไปดูในรายละเอียดให้
อีกทีหนึ่งว่าเขากั้นพ้ืนที่เป็นถนนสาธารณะหรือยัง ผมดูงบประมาณก็ไม่เยอะแค่ สองแสนกว่าบาท เพราะว่าเงิน
จำนวนนี้เราพอมีอยู่ และหลังจากลงพ้ืนที่แล้วคงจะให้คำตอบท่านศักดิ์ปภณได้ว่าเราติดที่อะไร ฉะนั้นก็ขอรับ
นำไปพิจารณาอีกทีหนึ่ง ในข้อมูลที่ผมมีอยู่ ขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับผม 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม มีไหมคะ / ไม่มีดิฉันขอปิดการประชุมคะ่ 

************ปิดการประชุมเวลา 12.50น.************ 
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ภาคผนวก 
สรปุรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ขยายเวลา) 
วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
********************* 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยทีส่อง 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันจันทร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
                                   ที่ประชมุเห็นชอบรายงานการประชุม 
   

ระเบียบวาระที ่๓ เรื่องเพ่ือทราบ   (ถ้าม)ี 
                                              

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ “ญัตติ” ขอความเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณ 
                                            การจดัทำตน้เทียนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีเทียนพรรษา  
                                            (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักการศึกษา) 
                                          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินฯ 
  ๔.๒ “ญัตติ” ขอเสนอญัตติการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒแิละหัวหน้า    
                                            หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกีย่วข้องเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
                                            การศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                            (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักการศึกษา) 
                                          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่านสมาชิกเสนอ 
  ๔.๓ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย  
                                            (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) 
                                            (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
                                          ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
      ๔.๔ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเล่นชุดใหญ่  
                                            สำหรับสวนสาธารณะหนองบัว (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)     
                                            (สำนักช่าง) 
                                          ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
  ๔.๕ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับ 
                                            สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)     
                                            (สำนักช่าง) 
                                          ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
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      (ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                          (นายอัมพล  ทองพุ) 
                               เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ ............................................. 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
   (นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา)                           (นางสาวนงนุช   จิรนัตกาล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
   (นางสาวช่อผกา  โชควิวัฒนวนิช)                             (นายพิทักษพ์ล   ตันติสกล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
         (นางสาววิรงรอง  วิทยะ)                                  (นายพชร    โหตระไวศยะ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
                           (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (นางสาวอรสิรา   โชคววิัฒนวนิช) 
                            สมาชกิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา

เทศบาล ............................................................................................................................................. 
 
 
 
 

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี


