
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยวิสามัญ   สมัยที่หนึ่ง   ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕   

วันศุกร์ที่  ๒๕  มีนาคม  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. นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
     ๙.  นายณัฐวุฒิ ทองเถาว์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
   ๑๐.  นายพชร โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๑.   นายพิทักษ์พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๑๒.  นางสาวปฏิมาพร         จงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
    ๑๓.  ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๔.  นายจารึก หาพันนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๕.  นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๖.   ดร.เจษฏา โควสุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
   ๑๗.   นางสุรางค์ พรหมประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๘.  นายพงศ์พิชญ์ มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๙.  นายปวริศร์ ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๐.  นางสาวอริสรา โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๑.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๒๒.  นายอมัพล                 ทองพุ   เลขานุการสภาเทศนครอุบลราชธานี 
      

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายปรเมศร์     ศริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
๒. นายภคพล        คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
๓. นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
ผู้เข้าร่วมการประชมุและสังเกตการณ์การประชุม 

๑. นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓.   นายปรีชา ศรีสว่าง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 



๒ 
 
๔. นายธรธรรม์ ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๗. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๘. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๙. นายปริญญา เนื่องโนราช  ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
๑๐. นายนพคุณ เดชเสน  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
๑๑. นางคณุัญญา ภัทรประสิทธิ์  ผู้อำนวยส่วนพัฒนารายได้ 
๑๒.   นางสมลักษณ ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๓.   นายวิสุทธิ ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๔.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๕.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๖.   นายกรศิร ิ มิง่ไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพา 
๑๗.   นายไพฑรูย์ แจ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรยีนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๑๘.   นายปรีชา สุขศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๙.   นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

๒๐.   นางสาวชนิดา วงศ์จอม                   แทนผูอ้ำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ชุมชนกา้นเหลือง 
๒๑.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๒.   นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบญุสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๓.   นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชำนาญการ 
๒๔.   นางสาวณัฐปภัสร ์ ฏปวรนันท์ หวัหน้างานจัดทำงบประมาณ   
๒๕.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักด ี      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๖.   นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพ่ือทราบ (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
         แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชยางกูร (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์) , 
         ถนนอุปราช  (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนพิชิตรังสรรค์) ,ถนนพิชิตรังสรรค์ 
         (ชว่งถนนอุปราช – ถนนหลวง) และ ถนนหลวง (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ –  
                                           วัดมหาวนาราม)  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 

 



๓ 
 

  ๔.๒ “ญัตติ”  เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 
    ตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี  
        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีค่ะท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯท่านเลขาและท่านที่ปรึกษานายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ      
ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อองค์ประชุม    
ครบแล้ว ดิฉันขอดำเนินการตามระเบียบวาระ / เชิญท่านเลขานุการสภาอ่านประกาศค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี            
พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรียกประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติเร่งด่วน
เกี่ยวกับการขอให้สภาท้องถิ่นอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการที่สำคัญเร่งด่วนอย่างยิ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นเป็นความจำเป็น เพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการที่สำคัญเร่งด่วน จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน    
สิบหา้วัน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  / วันนี้มีสมาชิกลา ๓ ท่าน คือ ๑.นายภคพล           
คูณผล  ขอลากิจ  ๒.นายพิพัฒน์  นิลรัตน์ศิริกุล  ขอลาป่วย  และ ๓.นายปรเมศร์  ศริพันธ์ ขอลากิจ ค่ะ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
   วันพฤหัสบดทีี่  ๑๐  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
- รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
   ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
นางบวัหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕   
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขคำพูดหรือข้อความใดเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
 



๔ 
 

ที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก      
                    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือ / 
     สมาชิกยกมือ 2๐ ท่าน 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก      
                    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือ / 
     ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี รายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕   สมาชิกท่านใด
จะขอแก้ไขคำพูดหรือข้อความใดเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติทีป่ระชุมค่ะ 
ที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก      
                     ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือ / 
     สมาชิกยกมือ 2๐ ท่าน 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก      
                     ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือ / 
      ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ (ถ้ามี) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบค่ะ 

ที่ประชุม 
           มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕       
วันพฤหัสบดีที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ที่ประชุม 
           มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕   
ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 



๕ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
  แอสฟัลตฺ์คอนกรีต ถนนชยางกูร (ช่วงถนนอุปลีสาน – ถนนสรรพสิทธิ์), ถนนอุปราช  

  (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนพิชิตรังสรรค์), ถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนอุปกราช –  
  ถนนหลวง) และถนนหลวง (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ – วัดมหาวนาราม)  
  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชยางกูร (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์)  ถนนอุปราช (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนพิชิตรังสรรค์) 
ถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนหลวง) และถนนหลวง (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - วัดมหาวนาราม) เชิญ
ท่านนายกฯค่ะ 

นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี        
มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชยางกูร      
(ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์ )   ถนนอุปราช (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์  - ถนนพิชิตรังสรรค์ ) ถนนพิชิตรังสรรค์                  
(ช่วงถนนอุปราช - ถนนหลวง) และถนนหลวง (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - วัดมหาวนาราม ) งบประมาณ 
15,390,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ปรับปรุงสภาพผิวจราจรให้สวยงาม เพ่ือให้การรับเสด็จพระบาทสมเด็จ   
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินท
ราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ 
พระบรมราชินี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ เพ่ือความปลอดภัย เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าว       
ผิวจราจรขรุขระจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ดังนี้ 
          - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา  0.05 เมตร  
                       พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  31,000.00   ตารางเมตร  
   และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จดัทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 

 



๖ 
 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
จำนวน 88,155,623.34 บาท (แปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์) 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ช อบด้วย
กฎหมายและระเบียบทางราชการตามหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนิน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชยางกูร (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนน
สรรพสิทธิ์) ,ถนนอุปราช (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนพิชิตรังสรรค์), ถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนหลวง) และ
ถนนหลวง (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - วัดมหาวนาราม) งบประมาณ 15,390,000 บาท ต่อสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ไม่มี ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม 
-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 
      คอนกรีต ถนนชยางกูร (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์) ,ถนนอุปราช (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ -   
        ถนนพิชิตรังสรรค์), ถนนพิชิตรังสรรค์(ช่วงถนนอุปราช - ถนนหลวง) และถนนหลวง  
      (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - วัดมหาวนาราม) / โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ ๒๐ ท่าน 
-  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส  
      ฟัลท์คอนกรีต ถนนชยางกูร (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์) ,ถนนอุปราช (ช่วงถนน 
  สรรพสิทธิ์ - ถนนพิชิตรังสรรค์), ถนนพิชิตรังสรรค์(ช่วงถนนอุปราช - ถนนหลวง) และ 
      ถนนหลวง (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - วัดมหาวนาราม) /โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  
-   งดออกเสียง/ไม่มี 

 

ท่ีประชุม   
           มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชยางกูร 
(ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์) ,ถนนอุปราช (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนพิชิตรังสรรค์), ถนนพิชิตรังสรรค์          
(ช่วงถนนอุปราช - ถนนหลวง) และถนนหลวง (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - วัดมหาวนาราม) 
 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างตามแนว 
                          ถนนวงแหวนรอบใน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี 
                          (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา ๔.๒ ญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบทรัพย์สิน
สิ่งปลูกสร้างตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอมอบให้ท่านปรีชาเป็นผู้อ่าน
รายละเอียดค่ะ 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองฯปรีชาค่ะ 
นายปรีชา  ศรีสว่าง  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับ
แจ้งจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีแผนงานที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ำและโครงการพัฒนาเมือง วงแหวนรอบในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องให้เทศบาล
นครอุบลราชธานีเตรียมการส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้าง นั้น  

หลักการ 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีเหตุผล เพ่ือให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีใช้ประโยชน์            
ในการเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้
ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น นั้น ประกอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 122 ได้กำหนดให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และ
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ     
พ.ศ.2535 หรือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่
กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร พัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

เหตุผล 
 โครงการก่อสร้างตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในส่วนพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง จะดำเนินการก่อสร้างนั้น มีจำนวน  11  รายการ ที่เป็นพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
นครอุบลราชธานี  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 



๘ 
 

1. โครงการพัฒนาเมืองคลองบูรพาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี 

2. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำมูล บริเวณสะพาน 100 ปี                     
                สมเด็จพระศรีนครินทร์และวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี   
                จังหวัดอุบลราชธานี 

3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยวังนอง ตามผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
4. โครงการพัฒนาคลองหนองนาควาย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 
5. โครงการพัฒนาเมืองนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
6.  โครงการพฒันาเมืองวงแหวนรอบใน เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
7.  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์สะพาน 100 ปี สะพาน 100 ปี  

               สมเด็จพระศรนีครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
8.  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยวังนอง ตำบลในเมือง  

               อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
9.  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำมูลน้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  

               จังหวัดอุบลราชธานี  
          10. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะบุ่งกาแซว - ท่ากกแห่ ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
                จังหวัดอุบลราชธานี 

11. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)  
      ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการ ส่งมอบ โครงการก่อสร้างตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในเขตพ้ืนที่

เทศบาลนครอุบลราชธานี ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ  เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงขอยื่นญัตติเพ่ือขอรับความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่/ไม่มี ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม 
-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างตามแนวถนนวงแหวน 
      รอบใน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี / โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ ๒๐ ท่าน 
-  สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบในการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างตามแนวถนนวงแหวน 
      รอบใน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี /โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  
-   งดออกเสียง/ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
 
 



๙ 
 

 

ที่ประชุม   
           มีมติเห็นชอบในการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองฯธรธรรม์ค่ะ 
นายธรธรรม์  ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธรธรรม์       
ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ด้วยคณะผู้บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความจำเป็น
จะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทาง
ถนนแห่งชาติได้ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ก็ได้ร่วมประชุม
ผ่านระบบ Video conference และต่อมาศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการให้
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการทางกฎหมาย มาตรการการรณรงค์
ให้ใช้รถใช้ถนน สืบเนื่องจากกรณีหมอกระต่ายซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ทั่วประเทศได้ตระหนักว่าความปลอดภัย
ทางด้านถนน เป็นเรื่องสำคัญ เพ่ือสนองต่อนโยบายของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ เทศบาลจึง
ได้กำหนดมาตรการที่จะจัดระเบียบการค้าขายบนทางสาธารณะ จัดระเบียบรถหาบเร่แผงลอย ซึ่งก่อเกิดปัญหา
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในการจัดระเบียบนี้ทางเทศบาลได้ใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จำหน่ายสินค้าบนทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบเพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย และใน
ระเบียบดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นจะต้องขอให้ทางสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เพ่ือร่วมเป็นกรรมการรวม ๒ คณะๆละ ๑ ท่าน ดังนี้ ๑. คณะกรรมการกำหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน  ๒. คณะกรรมการ
จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ส่วนรายละเอียดการปฏิบัติต่างๆจะได้มีการประชุม ซึ่งกำหนดการประชุมเบื้องต้นคือในวันอังคารที่ 
๒๙ นี้ จึงเห็นเป็นการเร่งด่วน จึงขอความกรุณาไปยังท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรด
พิจารณาครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ดิฉันมอบให้ท่านเลขานุการสภาเป็นผู้ชี้แจงระเบียบการปฏิบัติค่ะ 
นายอัมพล       ทองพุ        เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตอนนี้การประชุมสภาฯอยู่ในระเบียบวาระ
เพ่ือพิจารณา การพิจารณานั้นโดยหลักแล้ว ก็จะต้องมีญัตติถึงจะมีการลงมติได้ ทุกอย่างที่มีการลงมติจะต้องเป็น
ญัตติ การเสนอญัตติอาจจะเสนอเป็นหนังสือก่อน 5 วัน อย่างที่ผมได้นำเรียนแล้ว ถ้าเป็นเรื่องสำคัญ หรือเป็น
เรื่องบางอย่างกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องรีบดำเนินการ เพ่ือให้มันครบตามองค์ประกอบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ที่ท่านรองนายกฯได้นำเรียนก็เสนอญัตติต่อสภาตรงนี้เลยจะได้มีผู้เสนอและก็รับรองถูกต้อง
และก็ลงมติว่าเห็นสมควรแล้วคำว่าคัดเลือกถ้าไม่มีการประชุมสภาและอาจจะคัดเลือกข้างนอกก็ได้แต่ทีนี้วันนี้มี
การประชุมสภาการคัดเลือกในสภาตามหลักตามระเบียบของสภาก็จะเป็นสิ่งที่ดีไม่ผิดเพราะวันนี้เรา 

 



๑๐ 
 
ประชุมสภาแล้วเราก็คัดเลือกกันเหมือนการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ อะไรต่างๆเราก็ทำแบบนั้นเลย
มันก็ไม่ผิดที่นี่ในการเสนอญัตติทางฝ่ายบริหารก็ที่ท่านรองนายกฯเมื่อสักครู่ก็เหมือนท่านเสนอญัตติให้มีการ
คัดเลือกถ้าผู้บริหารเสนอญัตติไม่ต้องมีคนรับรอง แต่ถ้าท่านสมาชิกเสนอญัตติจะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน 
ฉะนั้นเมื่อสักครู่ท่านเสนอญัตติมาแล้วประธานสภาอนุญาต ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของสภาที่จะมีการเสนอว่าท่านใด
จะเป็นคณะกรรมการชุดไหนก็มีท่านหนึ่งเสนอญัตติเสนอขึ้นมาว่าเห็นสมควรเสนอท่านนั้นก็มีผู้รับรอง 2ท่าน 
แล้วก็ลงมติเห็นชอบตามที่เสนอครับ 
นางบัวหลวง  อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อนุญาตให้เสนอญัตติด้วยวาจาค่ะ / เชิญท่านรองธรธรรม์ค่ะ 
นายธรธรรม์  ชินโกมุท       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเพ่ือให้รู้คือก่อนอ่ืนต้องกราบขอโทษด้วย    
ซึ่งไม่มีรายละเอียดอะไรแต่คณะกรรมการกำหนดจุดพ้ืนที่ผ่อนผัน มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการแล้วก็
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 1 คนเป็นกรรมการผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพ้ืนที่ที่กฎหมายเกี่ยวข้องเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนด้วยเป็นกรรมการ โดยมีจำนวนเท่ากับ 
1 2 3 รวมกันส่วนหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดพ้ืนที่ผ่อนผันกำหนดพ้ืนที่ที่ให้มีการจำหน่ายสินค้า กำหนด
ระยะเวลากำหนดหลักเกณฑ์ก็คือ กล่าวโดยสรุปก็คือที่ค้าขายอยู่ในพ้ืนที่ถนน พ้ืนที่สาธารณะของเทศบาล 
ปัจจุบันเหมือนกับมีกฎหมายรองรับแต่จริงๆแล้วไม่มีมันเป็นการผ่อนปรน โดยไม่มีกฎหมายรองรับถ้าเรามีการ
กำหนดจุดพ้ืนที่ผ่อนผันมันก็จะชัดเจนว่าพ้ืนที่ไหนคือพ้ืนที่ผ่อนผันก็คือพ้ืนที่เป็นที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ   
ที่ไม่ใช่เป็นของเอกชน เช่น ริมถนนหรือสถานที่สาธารณะต่าง เราฝ่ายบริหารเห็นว่าควรจะทำสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ 
ใหเ้ป็นระเบียบกำหนดพ้ืนที่ชัดเจนกำหนดห้วงระยะเวลาค้าขายที่ชัดเจนกำหนดรายละเอียดต่างๆเพ่ือคาดหวังว่า
เมื่อสามารถทำสำเร็จแล้วมันจะเกิดความสวยงามในพ้ืนที่ในเขตเทศบาลของเรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาว
นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติต่างเหมือนที่เข้ามาแล้วเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย เห็นความสะอาดมันก็จะได้
ชัดเจน ส่วนกรรมการอีกคือคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายทั้ง 2 อันนี้ต้อง
ควบคู่กันไปจะคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำตามกฎเกณฑ์คัดเลือกคนที่เห็นว่ามีความตั้งใจที่จะขายจริงๆ 
มันก็จะสามารถที่จะกำจัดพวกเร่ร่อน เลยคิดว่าส่วนต่างเหล่านี้ เมื่อได้ท่านสมาชิกสภาร่วมเป็นกรรมการแล้ว ก็
จะได้มีการประชุมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติกำหนดหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง ต้องขอโทษที่ไม่มีรายละเอียดให้ท่านใน
เบื้องต้น แต่เรียนโดยหลักการว่าก็คือมาช่วยกันทำงานครับผม 
นางบัวหลวง  อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นหรือไม่คะ / ถ้าไม่มเีชิญสมาชิกเสนอรายชื่อคะ / เชิญท่านสุรางค์ค่ะ 
นางสุรางค์      พรหมประพันธ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ ดิฉันสุรางค์  
พรหมประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล เขตเลือกตั้งที่ ๔  ขออนุญาตเสนอท่านณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์        
เป็นคณะกรรมการกำหนดจุดพื้นที่ผ่อนผันค่ะ  
นางบัวหลวง  อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         ขอผู้รับรองด้วยค่ะ / มีผู้รับร้องถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่/ถ้าไม่มีดิฉันขอลงมติค่ะ 
 
 
 
 



๑๑ 
 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ท่านณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการกำหนดจุดพ้ืนที่ผ่อนผัน /
โปรดยกมือขึ้น ๑๙ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ ท่านณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการกำหนดจุดพ้ืนที่ผ่อนผัน / 
โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง/  ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม 

             ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ท่านณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการกำหนดจุดพื้นที่ผ่อนผัน 

 

นางบัวหลวง  อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านจารึกค่ะ 
นายจารึก        หาพันนา       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ กระผมจารึก  
หาพันนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขออนุญาตเสนอ ท่านณัฐวุฒิ  ทองเถาว์     
เป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่าย ครับ 
นางบวัหลวง  อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ/มีผู้รับร้องถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอื่นหรือไม่ /ถ้าไม่มีดิฉันขอลงมติค่ะ 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ท่านณัฐวุฒิ  ทองเถาว์ คณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและ
คัดเลือกผู้จำหน่าย / โปรดยกมือขึ้น ๑๙ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ ท่านณัฐวุฒิ  ทองเถาว์ คณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า
และคัดเลือกผู้จำหน่าย / โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม 

           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ท่านณัฐวุฒิ  ทองเถาว์ คณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและ
คัดเลือกผู้จำหน่าย 

 

นางบัวหลวง  อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองพงษ์ศักด์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์   มูลสาร   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
    เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สอบถามท่านเลขาเพ่ือเป็นข้อมูลให้ทางท่าน
สมาชิกเพ่ือทราบว่าตอนนี้จุดผ่อนผันของเรามีอายุ 3 ปี คือวันนี้หมดอายุหมดแล้วใช่ไหม จุดผ่อนผัน 



๑๒ 
 

หมายถึงจุด เช่น ราชบุตร สามัคคี คือถ้าตามนิตินัยตอนนี้คือจุดผ่อนผันหมดอายุหมดแล้ว แต่ด้วยนโยบายของ
ท่านนายกที่ฯอยากให้มีการค้าการขายแค่นั้น พวกเราที่จะเข้าเป็นกรรมการก็คงต้องพูดถึงจุดผ่อนผันที่ต้องขอ
อนุญาตใหม่ เพราะว่าหมดอายุไปแล้ว ทีนี้ก็เรียนท่านรองว่ากรรมการเหล่านี้จะมีอายุด้วยไหม เพราะมีวาระ     
3 ปีใช่ไหม คณะกรรมการเราจะมีวาระกี่ปี ขอข้อมูลท่านเลขาฯเพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกที่ไม่ทราบว่าจุดผ่อนผันมี
ตรงไหนบ้างตอนนี้ และหมดอายุหมดแล้ว 
นางบัวหลวง  อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขา 
นายอัมพล       ทองพุ            เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านการกำหนดจุดผ่อนผันในการจำหน่ายสินค้า
บนที่สาธารณะที่จริงระเบียบตัวนี้ออกมานานแล้วระเบียบตัวนี้ออกมา 10 กว่าปี แล้วที่ผมจำได้แล้วก็ใน       
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราที่ผ่านมาก็ทราบว่ามีหลายจุดที่กำหนดเป็นจุดผ่อนผัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น      
ในการจำหน่ายสินค้าบนทางสาธารณะหรือที่สาธารณะต่างๆนั้น ที่ผ่านมาก็เราทำสัญญาไว้ 3 ปีแต่ก็จบนานแล้ว
ตอนนี้สัญญาต่างๆไม่มีแล้วแต่เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางจังหวัด จึงได้สั่งการให้แต่ละท้องถิ่นดำเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบมีการแต่งต้ังคณะกรรมการมาจากฝ่ายต่างๆเพ่ือมากำหนดจุดใหม่มากำหนดระเบียบการ
ปฏิบัติใหม่เพ่ือที่จะจัดคนเข้าไปจำหน่ายสินค้าตามจุดที่เรากำหนด ซึ่งถ้าเราดู ณ ปัจจุบันนี้นี่มีสถานที่สาธารณะ
ที่พ่อค้าหาบเร่แผงลอยต่างๆเข้าไปจำหน่ายสินค้านี้เยอะมากดูแล้วเยอะมากมีเกือบทุกจุดถ้าตอนเช้าๆนี่ถ้าท่าน
ไปตามถนนภายในเขตเทศบาลจะเห็นเยอะมากซึ่งเขาก็ไปจำหน่ายโดยโดยไม่ถูกต้องพูดง่ายๆเห็นที่ว่างตรงไหน  
มีคนผ่านเยอะก็ไปตั้งร้านหาบเร่แผงลอยตรงนั้นไว้เพราะคนจอดซื้อเยอะๆคนที่ 2 แม่ค้าคนที่ 2 ที่ 3 ก็ตามมา
ผมยกตัวอย่างเช่นหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีเมื่อ 2 ปีที่แล้วประมาณ 2 ปีที่แล้ว           
ทางจังหวัดสั่งการให้จัดระเบียบบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ซึ่งพ่อค้าหาบเร่แผงลอยรถเข็น
อะไรต่างๆเต็มไปหมดจนไม่มีที่จะจอดรถและค่าจองพ้ืนที่ตรงนั้นทั้ งกลางวันกลางคืน ซึ่งฝ่ายบริหารชุดเดิม        
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผมเป็นประธานในการจัดระเบียบตรงนั้น ซึ่งผมเองก็เป็นข้าราชการพูดจริงๆฝ่ายการเมือง         
ก็อาจจะไม่กล้าเข้ามายุ่งเนื่องจากจะกระทบต่อฐานเสียงนั่นแหละพูดง่ายๆผมก็ทำหน้าที่ดำเนินการในตรงนั้น   
โดยเชิญส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น มทบ.22 สถานีตำรวจภูธร
เมืองอุบลราชธานีและหน่วยราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมประชุมปรึกษาหารือกันว่าปัญหาที่มันเกิดแล้ว
ก็ผมอ้างหนังสือจากจังหวัดที่สั่งการ ให้จัดระเบียบเพ่ือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ผมดูแล้วถ้าจะไม่ให้เขาขายเลย
ตลอด 24 ชั่วโมง ก็คงยากเพราะเขาอยู่ตรงนั้นนานมาแล้ว และก็ขายอยู่บนถนนบนฟุตบาทด้วย หลังจากที่
ประชุมกันแล้วก็ได้ลงพ้ืนที่ไปสำรวจว่ามีทั้งหมดกี่รายหลังจากสำรวจเสร็จเรียบร้อย  ก็เรียนเชิญมาทีละฝ่าย     
ฝ่ายแรกก็คือผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยรถเข็นต่างๆเข้ามาคุยก่อนว่าการที่ท่านมาจำหน่ายสินค้าอยู่บนถนน
หรือบนฟุตบาทมีกฎหมายมีระเบียบอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติ  ถ้าเป็นในส่วนของ ผิวจราจรก็ผิดพรบ.จราจร       
ก็ให้ทางตำรวจเขาชี้แจงในส่วนของที่เป็นฟุตบาท ซึ่งเราดูแลทางเทศบาลก็ชี้แจงว่าฟุตบาทของเราที่ทำขึ้นมา   
เพ่ืออะไรการที่จะมาตั้งร้านค้าหรือหาบเร่แผงลอยวางตรงนั้น มันผิดยังไงก็ได้ชี้แจงให้เขาเข้าใจและก็ในส่วนที่ 2 
ที่เชิญมาก็คือเชิญเจ้าของอาคารที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมด มาชี้แจงว่าการที่ท่านก่อสร้างอาคารนั้น จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบตามพรบ.ควบคุมอาคารท่านจะสร้างอาคารขึ้นมานี่ท่านจะต้องขออนุญาตต่อเทศบาลฯอนุญาตและท่าน
จึงก่อสร้างระยะถอยร่นของท่านจะต้องเท่าไหร่ก็ต้องชี้แจงระเบียบให้เขาเข้าใจและทีนี้ในส่วนของฟุตบาท
ด้านหน้ามันเป็นทางสาธารณะมันเป็นสถานที่ ช่วงเวลาตอนเช้านี่ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 8.00น ถึงช่วง
ประมาณ 15.00น ห้ามมีรถเข็นอยู่ตรงนั้นแต่หลังจากนอกเวลานั้นก็สามารถที่จะเข้ามาดำเนินการตรงนั้นได้ 

 



๑๓ 
 

ในเบื้องต้นตอนที่ดำเนินการใหม่ๆก็ด้วยความได้รับความร่วมมือด้วยดีว่าบริเวณตรงนั้นก็เป็นที่จอดรถ
มอเตอร์ไซค์อะไรได้เยอะแยะมากมายเพราะคิดว่าได้ประโยชน์นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำเรียนว่าในการแก้ไข
ปัญหาแต่เรายังไม่ได้เอาถึงขนาดว่าเอาพรบ.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยตัวนี้มาแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาแล้วก็
อนุญาตเป็นทางการขึ้นมาเพราะผมก็มองอยู่ว่าถ้าอนุญาตเป็นทางการพอได้สิทธิ์มันจะเอาออกยากมันก็ต้องมา
พิจารณาอีกครั้งจะมีคณะกรรมการก็ต้องพิจารณาดูว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดผ่อนผันที่ถาวรชั่วคราวนี้ผมคิดว่าพ่อค้า
แม่ค้านี่ถ้าเข้ามาแล้วขายของดีเอาออกยากจริงๆก็ต้องมากำหนดร่วมกันณจุดที่มันจะเป็นถาวรได้ในอนาคตมันจะ
มีกี่จุดในเขตเทศบาลนครของเราถ้าเป็นที่ไหนที่มันดูแล้วมันเกะกะมันกีดขวางการจราจรเราก็อาจจะไม่กำหนด
จัดให้เขาไปอยู่ในที่ที่เรากำหนดให้ได้ซึ่งผมคิดว่าต้องอาศัยแนวคิดของหลายๆฝ่ายเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้โดย
เราเอาระเบียบกระทรวงมหาดไทยตัวนี้แล้วก็คนที่จะเข้ามาขายนี้เราจะต้องผ่านการอบรมได้ใบอนุญาตจาก
เทศบาลว่าไม่ใช่ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนมาก็ได้เราจะต้องเอามาอบรมว่าท่านจะต้องทำยังไงบ้างระเบียบกฎหมายว่า
ยังไงชี้แจงเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งผมคิดว่าถ้าทำได้ตรงนี้แต่ละท่านที่มาเป็นกรรมการให้
ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะว่าตรงนี้มันน่าจะเหมาะตรงนี้มันไม่น่าจะเหมาะก็ต้องมาช่วยกันคิดผมคิดว่าหลายๆฝ่าย
ช่วยกันหน่อยก็คงจะทำให้การจัดระเบียบตรงนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งผมคิดว่าขอเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ตัวเก่า
มันหมดไปหมดวาละ 3 ปีไปนานละที่ผมดูก็คิดว่าต้องมาช่วยกันตรงนี้ผมก็เลยขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบ 
 

นางบัวหลวง       อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ต่อไปเป็นเรื่องอ่ืนๆ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ/เชิญท่าน ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ค่ะ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์     ศิลปสิทธิ์        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์ สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 ความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการนำเรียนถึงท่านประธาน
ฝากไปยังฝ่ายบริหารก็คือถนนนิคมสายกลาง ซ่ึงเป็นถนนที่ประชาชนใช้ร่วมกันมากไม่ว่าจะใช้ไปวัดท่าวังหินใช้
ผ่านไปหน้าเรือนจำใช้ออกไปถนนสรรพสิทธิ์ เพ่ือไปหาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หรือใช้เป็นเส้นทางเพ่ือจะไป
เซ็นทรัลออกถนนเลี่ยงเมือง ถนนนิคมสายกลางเดิมเป็นถนนคอนกรีตซึ่งปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมมากมีลักษณะ
ชำรุดแล้วก็มีบางหน่วยงานที่เข้าไปทำกิจกรรมผ่าถนนตัดถนนหรือก่อสร้างอะไรก็ตามจนเริ่มที่นี่จริงๆแล้วถนน
มันมี 2 เลนผ่าไปผ่ามากลายเป็นถนน 5 เลน ซึ่งผมก็เพ่ิงเคยเห็นว่าถนนคอนกรีตมี 5 เลน  อยู่ที่แห่งนี้แล้วก็มี
รอยยุบรอยแตกชำรุดมาตลอดสาย ซึ่งถ้าจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมทีละจุดทีละเล็กทีละน้อย ผมว่าสิ้นเปลือง
งบประมาณพอสมควร โดยเฉพาะกลางซอยที่มันเป็นทางแยกตัดกับซอยสรรพสิทธิ์ 7 เพ่ือจะทะลุผ่านไปหาหน้า
เรือนจำ ซึ่งเป็นแอ่งกระทะหลุมลึกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก กระผมจึงขอนำเรียนผ่านไปถึงฝ่ายบริหารว่าขอ
ปรับปรุงเป็นคอนกรีตเพ่ือให้มันเป็นถนนผืนเดียวกันไปหมดไม่ต้องมีรอยตัดต่อทางตรงทางขวางซึ่งเป็นเป็นการ
ยากลำบากหรือว่าไม่สะดวกกับการสัญจรนะครับ 
 นางบัวหลวง อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

นายปรีชา  ศรีสว่าง       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
    เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถนนเส้นดังกล่าวผมก็มองเห็นอยู่ว่ามี     
ความจำเป็นก็ฝากให้สำนักช่างให้ไปสำรวจออกแบบนำเข้าแผนเอาไว้แล้วก็มี อีกหลายเส้นถ้าท่านใดมี           
ความประสงค์หรือมองเห็นว่าเส้นทางดังกล่าวไม่สะดวกในการสัญจรไปมา จึงนำเสนอส่งต่อให้ฝ่ายบริหารหรือ
สำนักช่าง ไม่ใช่เฉพาะถนนหนทางจะเป็นน้ำท่วมถนนซอยกิ่งไม้ที่ขึ้นตามเสาไฟริมถนนทุกอย่างจะนำเสนอ     
ส่งแผนไดเ้ลย ขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง  อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองพงษ์ศักด์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์    มูลสาร        รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
    เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเป็นเรื่องท่านนายกฯฝากขอบคุณท่านสมาชิก 
ขอบคุณพ่ีน้องทุกส่วนของเทศบาลที่ได้ร่วมกันทำงานตลอดระยะเวลาที่พวกเราก็เห็นการพัฒนาการ งานก็
ค่อนข้างจะสำเร็จลุล่วงแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็ความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็เกิ ด
จากการร่วมมือของพวกเราทุกคนทั้งท่านสมาชิกทั้งพ่ีน้องข้าราชการเจ้าหน้าที่และกระทั่งคนงานท่านนายกฝาก
ขอบคณุมากครับขอบพระคุณครับ 

 
 
 
 
 
 

ปิดประชุม 12.45น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕   
วันศุกร์ที่  ๒๕   มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
                                    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพ่ือทราบ (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
         แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชยางกูร (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์) , 
         ถนนอุปราช  (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนพิชิตรังสรรค์) , 
         ถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนอุปราช – ถนนหลวง) และ 
         ถนนหลวง (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ – วัดมหาวนาราม) 
         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
                                         ที่ประชุมสภาฯอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
  ๔.๒ “ญัตติ”  เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 
     ตามแนวถนนวงแหวนรอบใน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี  
         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
                                          ที่ประชุมอนุมตัิให้ใช้จ่ายเงินสะสม 

    ๔.๓  “ญัตติ”เสนอด้วยวาจาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและ 
            คัดเลือกผูจ้ำหน่าย/คณะกรรมการกำหนดจุดพ้ืนที่ผ่อนผัน 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ท่านณัฐวุฒิ  ทองเถาว์  
                                     เป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่าย 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ท่านณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์  
    เป็นคณะกรรมการกำหนดจุดพื้นที่ผ่อนผัน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 
 
 



๑๖ 

 
(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)                             (นายพิทักษ์พล   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 ี


