
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒  
วันจันทร์ที่  ๔  เมษายน  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. นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
     ๗.  นายพชร โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๘.   นายพิทักษ์พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๙.  นางสาวปฏิมาพร         จงรกัษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
    ๑๐.  ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๑.  นายจารึก หาพันนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๒.  นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๑๓.   นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๔.   นางสุรางค์ พรหมประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๕.  นายพงศ์พิชญ์ มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๖.  นายปวริศร์ ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๑๗.  นายภคพล         คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
   ๑๘.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๑๙.  นายอมัพล                ทองพุ   เลขานุการสภาเทศนครอุบลราชธานี 
      

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายปรเมศร์     ศริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
๒. นายวิจิตร  ไขแสง          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
๓. นายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๔. นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๕. ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๖. นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 
ผู้เข้ารว่มการประชมุและสังเกตการณ์การประชุม 
๑. นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายธรธรรม์ ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 



๒ 
 
๔. นายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 
๕. นายวีระพงษ์ ศรีภา  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.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๑.   นายเจนณรงค์ นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
๒๒.   นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชำนาญการ 
๒๓.   นางสาวณัฐปภัสร ์ ฏปวรนันท์ หวัหน้างานจัดทำงบประมาณ   
๒๔.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักด ี      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๕.   นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
-  ขอนำรายงานการประชุมสภาฯเข้ารับรองในครัง้ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพ่ือทราบ (ถ้ามี) 
                                           

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
                                           แอสฟัลต์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพลแพน) 
         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
 

  ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
                                           แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเทพโยธี (ช่วงถนนอุปลีสาน – ถนนพิชิตรังสรรค์)  
                                           และถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนเทพโยธี - ถนนหลวง) 
         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
 



๓ 
 

  ๔.๓  “ญัตติ” ขออนมัุติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนิน โครงการก่อสร้างระบบ  
                                             ระบายน้ำ หลังเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ช่วงวัดสุปัฏน์ – สะพานถนนเบ็ญจะมะ)   
                                             และซอยแยกถนนเบ็ญจะมะ (ข้างบ้านเลขที่ ๕) 
                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (ญัตติเสนอด้วยวาจา)  
          
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีค่ะท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯท่านเลขาและท่านที่ปรึกษานายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ    
ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อ         
องคป์ระชุมครบแล้ว ดิฉันขอดำเนินการตามระเบียบวาระ / เชิญท่านเลขานุการสภาอ่านประกาศค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี           
พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน นั้น 
 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น           
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ (๒) โดยประธานสภาเทศบาล              
นครอุบลราชธานี จึงนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์
ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นางบัวหลวง  อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  / วันนี้มีสมาชิกลา ๕ ท่าน คือ ๑.นายปรเมศร์         
ศริพันธุ์   ๒.นายวิเศษ  ปากหวาน  ๓.นายวิจิตร  ไขแสง  ๔.นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว์  ๕.นางสาวอริสรา           
โชควิวัฒนวนิช    ๖.ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์  ค่ะ และมีเลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คนใหม่       
คือท่านวีระพงษ์  ศรีภา ที่ได้รับการแต่งตั้งวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  ขอเรียนเชิญท่านเลขาฯ แนะนำตัวคะ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  ขอนำรายงานการประชุมสภาฯเข้ารับรองในครั้งต่อไป 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เนื่องจากรายงานการประชุมสภา
อยู่ระหว่างการดำเนินการจึงขอนำเข้ารับรองในคราวประชุมครั้งต่อไปค่ะ 
 

 



๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ (ถ้ามี) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบค่ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
                                          แอสฟัลต์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพลแพน) 
         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.1 “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์  (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพลแพน)  / เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี
ได้รับหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ0017.3/ว 729 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มอบหมาย
ภารกิจเพ่ือเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ในการนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมาย
ภารกิจเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้
หน่วยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี รับผิดชอบปรับปรุงถนน ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด เส้นทางเสด็จฯ 
เส้นทางสำรอง และเส้นทางเผชิญเหตุ และบริเวณข้างทางเส้นทางเสด็จฯ เส้นทางสำรอง และเส้นทางเผชิญเหตุ 
ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่6433/2565 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์      
(ช่วงถนนอุปราช - ถนนพลแพน) งบประมาณ 10,950,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร     
ให้สวยงาม เรียบเสมอกัน เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นโครงสร้างทาง เพ่ือความปลอดภัยและสมพระเกียรติ อีกทั้งยัง
ประโยชน์แก่ประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง หลังรับเสด็จฯ เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าว ผิวจราจรขรุขระจากการใช้งาน
เป็นระยะเวลานาน จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ดังนี้ 
          - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา  0.05 เมตร  
                      พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  19,000.00   ตารางเมตร และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 



๕ 
 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ
เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
แล้ว 
 (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) 
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบทางราชการตามหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนิน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - 
ถนนพลแพน) งบประมาณ 10,950,000 บาท ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญค่ะ เป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์  
(ช่วงถนนอุปราช - ถนนพลแพน) มีท่านใดจะอภิปรายไหมคะ ซึ่งเป็นโครงการที่ท่านในหลวงจะเสด็จ             
มาจังหวัดอุบลของเรา โดยจะเสด็จที่วัดป่าใหญ่ วันที่ 30 เมษายน  พ.ศ.2565 นี้มีสมาชิกท่านใดอภิปราย   
เรยีนเชิญคะ / ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันของมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์  (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพลแพน) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิก   
ยกมือ ๑๗ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดมีมติไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์  (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพลแพน) โปรดยกมือขึ้น /    
ไมม่ีสมาชิกยกมือ  

-   งดออกเสียง/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
                                    แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเทพโยธี (ช่วงถนนอุปลีสาน – ถนนพิชิตรังสรรค์)  
                                    และถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนเทพโยธี - ถนนหลวง) 
   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4.2  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนิน โครงการปรับปรุง            
ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทพโยธี  (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนพิชิตรังสรรค์)  และถนนพิชิตรังสรรค์                   
(ช่วงถนนเทพโยธี - ถนนหลวง) เรียนเชิญท่านนายกฯค่ะ 

นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี
ได้รับหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ0017.3/ว 729 ลงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มอบหมาย
ภารกิจเพ่ือเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมาย
ภารกิจเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี        
ให้หน่วยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี รับผิดชอบ ปรับปรุงถนน ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด เส้นทาง
เสด็จฯ เส้นทางสำรอง และเส้นทางเผชิญเหตุ และบริเวณข้างทางเส้นทางเสด็จฯ เส้นทางสำรอง และเส้นทาง
เผชิญเหตุ ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 6433/2565 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต        
ถนนเทพโยธี (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนพิชิตรังสรรค์) และถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนเทพโยธี - ถนนหลวง) 
งบประมาณ 6,660,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรให้สวยงาม เรียบเสมอกัน เสริมความ
แข็งแรงให้กับชั้นโครงสร้างทาง เพ่ือความปลอดภัย และสมพระเกียรติ อีกทั้งยังประโยชน์แก่ประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง
หลังรับเสด็จฯเนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าว ผิวจราจรขรุขระจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน  จึงจำเป็นต้องมี
การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ดังนี้ 
          - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา  0.05 เมตร  
                       พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  11,000.00   ตารางเมตร และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 
 
 

ท่ีประชุม   
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ถนนสรรพสิทธิ์  (ช่วงถนนอุปราช – ถนนพลแพน) 
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 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 หรือกิจการที่จัดทำ
เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายกำหนด  
 (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) 
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบทางราชการตามหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนิน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนเทพโยธี (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนน
พิชิตรังสรรค์) และ ถนนพิชิตรังสรรค์  (ช่วงถนนเทพโยธี - ถนนหลวง)  งบประมาณ 6,660,000 บาท             
ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญค่ะ เป็นโครงการที่ในหลวงจะเสด็จจังหวัดอุบลบ้านของเรา มีท่านใด     
จะอภิปรายไหมคะ / ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันของมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตถนนเทพโยธี  (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนพิชิตรังสรรค์) และถนนพิชิตรังสรรค์ 
(ช่วงถนนเทพโยธี - ถนนหลวง) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดมีมติไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเทพโยธี  (ช่ วงถนนอุปลีสาน - ถนนพิชิตรังสรรค์ )  และ            
ถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนเทพโยธี - ถนนหลวง)  โปรดยกมือขึ้น / ไมม่ีสมาชิกยกมือ  

-   งดออกเสียง/ไม่ม ี
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นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทา่นรองธรธรรม์คะ 
นายธรธรรม์   ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่อยู่ในชุมชนแถววัดสุปัฎน์ฯ เนื่องจากเกิดน้ำท่วม
ขังเป็นประจำเมื่อมีฝนตก ทางเทศบาลฯจึงได้กำหนดโครงการซึ่งพ่ึงผ่านการบรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนาของ
เทศบาลนครอุบลฯ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะเสนอวาระเป็นลายลักษณ์อักษรได้ 
ในวันนี้จึงขอความกรุณาจากท่านประธานสภาโปรดพิจารณาให้ฝ่ายบริหารเสนอวาระด้วยวาจา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) 
ข้อ ๓๘ วรรคห้า (๖)  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อนุญาตให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมฯ ให้เป็นญัตติที่ ๔.๓ เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ  
                          หลงัแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ช่วงวัดสุปัฎน์ฯ - สะพานถนนเบ็ญจะมะ) และ 
                          ซอยแยกถนนเบ็ญจะมะ (ข้างบ้านเลขท่ี ๕)  
                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 
นายธรธรรม์   ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงค์
จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลังแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ช่วงวัดสุปัฏน์ - 
สะพานถนนเบ็ญจะมะ) และซอยแยกถนนเบ็ญจะมะ (ข้างบ้านเลขที่ 5) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
หลังแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ทำให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถ
ระบายน้ำได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก   การระบายน้ำไม่ทันเกิดการท่วมขัง 
ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การสัญจรไป-มาไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ จึงจำเป็นต้องมีการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หลังแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
          - ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
   พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า  94.00 เมตร 
 

ท่ีประชุม   
  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์

คอนกรีตถนนเทพโยธี  (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนพิชิตรังสรรค์) และถนนพิชิตรังสรรค์ 
(ช่วงถนนเทพโยธี – ถนนหลวง) 



๙ 
 

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร กว้าง 2.15  - 3.80 เมตร ยาว 31.00 เมตร 
   หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร 
   และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ
เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเปน็
อันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
จำนวน 88,155,623.34 บาท (แปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์) 
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบทางราชการตามหน้าที่และอำนาจเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอันเป็นส่วนรวม            
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนิน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลังแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง     
(ช่วงวัดสุปัฏน์ - สะพานถนนเบ็ญจะมะ) และซอยแยกถนนเบ็ญจะมะ (ข้างบ้านเลขที่  5)  งบประมาณ 
380,000 บาท  ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นางบัวหลวง       อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทา่นณัฐพัฒน์ค่ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์    ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมร้อยตำรวจเอกณัฐพัฒน์  
ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในโครงการดังกล่าวกระผมและสมาชิกสภา
เทศบาลก็เคยได้ไปสำรวจแล้ว ซึ่งแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งในบริ เวณนั้นสามารถแก้ไขปัญหาแม่น้ำมูลเข้ามาท่วม
ชุมชนได้ เมื่อมีโครงการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากของชุมชน และเมื่อมีโครงการนี้แล้วจะต้องมีระบบระบาย
น้ำของชุมชนที่จะรองรับน้ำจากชุมชนที่จะไหลมาจากถนนเบ็ญจะมะและชุมชนหลังวัดสุปัฎน์ฯเพื่อระบายน้ำ 
 



๑๐ 
 

ตามระบบ กระผมจึงเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเพ่ือที่จะก่อสร้างระบบระบายน้ำตามโครงการนี้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม/่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันขอมติที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม 
-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ  
  หลังแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ช่วงวัดสุปัฎน์ฯ – สะพานถนนเบ็ญจะมะ) และซอยแยกถนน 

  เบ็ญจะมะ (ข้างบ้านเลขที่ ๕) / โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ท่าน 
-  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิหใ้ช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ  
  หลังแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ช่วงวัดสุปัฎน์ฯ – สะพานถนนเบ็ญจะมะ) และซอยแยกถนน 

  เบ็ญจะมะ (ข้างบ้านเลขที่ ๕) /โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  
-   งดออกเสียง/ไม่มี 

 

 

ที่ประชุม   
              มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หลังแนวเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง (ช่วงวัดสุปัฎน์ฯ – สะพานถนนเบ็ญจะมะ) และซอยแยกถนนเบ็ญจะมะ (ข้างบ้านเลขที่ ๕) 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นางบัวหลวง      อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวารที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกค่ะ เชิญท่านณัฐพัฒน์ค่ะ                                         
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์     ศิลปสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมร้อยตำรวจเอกณัฐพัฒน์  
ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ผมมีเรื่องอยากเสนอถึงการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน จากประสพการณ์ที่ผมเคยทำงานมาผมได้เคยข้ึนไปเรือบรรทุกเครื่องบินขับไล่ซึ่งมี
ความยาวประมาณสามร้อยกว่าเมตร บนดาดฟ้าเรือก็จะเป็นผิวแอสฟัลต์ ผมจึงเห็นว่าแอสฟัลต์นี้มีประโยชน์จะ
นำมาปรับปรุงถนนคอนกรีตในเขตเทศบาลของเรา เช่น ถนนชวาลานอกจากช่วงแยกโรงแรมทอแสงไปจนถึง
ถนนศรีณรงค์ซึ่งเป็นถนนคอนกรีต ขอบถนนมีความเหลื่อมล้ำไม่เท่ากัน ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุได้ และอีกที่หนึ่ง
คือถนนยุทธภัณฑ์ข้างวัดหลวงถนนจะชำรุด และอีกเส้นหนึ่งคือถนนหลวงช่วงทางลงแม่น้ำมูลซึ่งก็ชำรุดเช่นกัน 
จึงขอนำเรียนท่านประธานสภาเพ่ือผ่านไปยังท่านผู้บริหารครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านต้นข้าวค่ะ 
นางสาวต้นข้าว   ตังคโณบล      รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวต้นข้าว  ตังคโณบล  
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ สืบเนื่องด้วยช่วงนี้ฝนตกและทีนี้ซอยข้างวัดศรีประดู่
ซึ่งดิฉันได้รับแจ้งมาว่าถนนขรุขระไม่เท่ากันคือมีชาวบ้านประสบอุบัติเหตุจึงอยากให้ไปทำการแก้ไขด้วยค่ะ 
ขอบพระคุณค่ะ 



๑๑ 
 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านวิรงรองค่ะ 
นางสาววิรงรอง   วิทยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววิรงรอง  วิทยะ         
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังผู้บริหารพิจารณา
เรื่องถนนศรีณรงค์ บริเวณช่วงหน้าอำเภอมีหลุมบ่อขรุขระเยอะมากและเป็นอุปสรรคสำหรับรถจักรยานยนต์ 
รบกวนฝากท่านผู้บริหารพิจารณาปรับปรุงแก้ไขถนนดังกล่าวด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่ได้
นำปัญหาของพ่ีน้องประชาชนเข้ามา ซึ่งตอนนี้คณะผู้บริหารก็ได้ให้นโยบายไปทางสำนักช่างในการลงพ้ืนที่       
เพ่ือสำรวจเส้นทางต่างๆ และอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรืออะไรต่างๆ และตามที่ดิฉันดำรง
ตำแหน่งมาแล้วหนึ่งปีดิฉันก็ได้เห็นว่าสิ่งที่พ่ีน้องประชาชนต้องการมากที่สุดตอนนี้ ก็คือ ๑.ไฟฟ้าแสงสว่าง        
๒.ความสะอาด และในอีกหลายๆเรื่องซึ่งทางคณะผู้บริหารก็จะทำการพัฒนา เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของเราให้ดี
ยิ่งๆขึ้นไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่/ไม่มี เมื่อไม่มีดิฉันขอปิดการประชุมค่ะ 
 
 

**ปิดประชุมเวลา 12.40 น.** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ 
วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
-  ขอนำรายงานการประชุมสภาฯเข้ารับรองในครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพ่ือทราบ (ถ้ามี) 
                                           

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
                                           แอสฟัลต์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพลแพน) 
         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
                                          ที่ประชุมอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
 

  ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร 
                                            แอสฟัลต์คอนกรีตถนนเทพโยธี (ช่วงถนนอุปลีสาน – ถนนพิชิตรังสรรค์)  
                                            และถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนเทพโยธี - ถนนหลวง) 
         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  (สำนักช่าง) 
                                          ที่ประชุมาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
  ๔.๓  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนิน โครงการก่อสร้างระบบ  
                                             ระบายน้ำ หลังเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ช่วงวัดสุปัฏน์ – สะพานถนนเบ็ญจะมะ)   
                                             และซอยแยกถนนเบ็ญจะมะ (ข้างบ้านเลขที่ ๕) (ญัตติเสนอด้วยวาจา) 
                                            ที่ประชุมอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 
 

(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                      (นายอัมพล  ทองพุ) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 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 ี

 


