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ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

         สมัยสามัญ  สมัยที่สี่   ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙    

    วันพฤหัสบดีที่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

    ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ       เร่ือง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามมาตรการสนันสนุน            

                                              การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน 

                                              ตามมติของคณะรัฐมนตรี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 



๓. 

 

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ือง   อื่นๆ 

 

 

…………………………………….. 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ เนื่องจากเลขานุการ

สภาฯลา ตามระเบียบฯ จึงตองมีการเลือกเลขานุการสภาฯข้ึนมาปฏิบัติหนาที่แทน หลังจากที่ผม จุดเทียนธูปบูชาพระ

รัตนไตรแลว ก็จะมีการเลือกเลขานุการสภาฯกอนนะครับ 

 ตามที่ผมไดเรียนไปแลววาวันน้ี ทานพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาฯ ไดขอลาจึงตองเลือกสมาชิกทาน

ใดทานหนึ่งข้ึนมาปฏิบัติหนาท่ีแทน เชิญทานสมาชิกเสนอครับ วาจะใหทานสมาชิกทานใดมาเปนเลขานุการ  สภาฯ

ชั่วคราวกอน  เชิญทานนัฐพล  รัตนูปการ ครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอเสนอทาน เลิศชาย  เสนหา เปนเลขานุการสภาฯชั่วคราวขอผูรับรองดวยครับ / มีผูรับรอง ๑๗ ทาน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีผูรับรองถูกตอง ผูใดจะเสนอทานอื่นอีกไหมครับ / เม่ือไมมี ขอเรียนเชิญทานเลิศชาย  เสนหา ข้ึนมาปฏิบัติ

หนาที่แทนเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ และวันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่หน่ึง ประจําป         

พ.ศ.๒๕๖๐ เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมครับ  
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง   ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เนื่องจากสภาฯ ไดรับเกียรติจาก มทบ.๒๒ โดยทานพันโทสุวิทย  ขําคม นายทหารพระธรรมนูญ มทบ.๒๒     

เขารวมสังเกตการณ ขอบพระคุณทานเปนอยางสูงครับ มีสมาชิก ลา ๓ ทาน คือ ทานณภัทร  ลิ้มสุวรรณ  ทานเฉลียว 

คํานิยม ทานพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล และผมจะเรียนใหทานสมาชิกทราบวาที่ทางทานนายกเทศมนตรี ไดเสนอญัตติ 

ขอจายขาดเงินสะสม แลวผมไมไดบรรจุเขาในสมัยสามัญที่ผานมาเนื่องจากวาทานสงเรื่องเขามาในวันที่ ๒ ธันวาคม 

๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐น. แลวทางเจาหนาที่ไดเสนอหนังสือผานทานปลัดฯ   เวลา ๑๕.๐๕น. และก็เสนอมาหาผม ผม

ขอกราบเรียนวาวันท่ี ๒ นั้นเปนวันศุกร และก็หมดเวลาราชการแลว และผมก็ติดธุระไมไดอยูที่บานพักทางเจาหนาที่

ไมสามารถสงเอกสารใหผมได ในวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เจาหนาท่ีไดสงเอกสารใหผมแตเชา ท่ีสงวันที่ ๖ 

เพราะวามีวันหยุด ๓ วัน คือ ๓ , ๔ , ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนวันหยุด และวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ก็จะหมดสมัย

ประชุมฯ และผมจําเปนตองตรวจสอบเอกสารทุกอยางใหถูกตอง ผมตรวจสอบเสร็จผมก็ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ในความเปนจริงก็สามารถทําไดตามระเบียบ และก็นําเขาในสมัยวิสามัญ ที่ทานขอไป  ผมขอกราบเรียนวาผมทําตาม

ระเบียบผมไมไดทําตามอารมณ มีผูบริหารบางทานพูดวา ทําไมผมถึงไปเซ็น วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถาทานดู 



๔. 

 

ระเบียบและรูระเบียบทานจะไมพูดแบบนั้น เพราะเอกสารคอนขางผมจําเปนตองดูใหรอบคอบไมฉะนั้น ทานสมาชิกผู

ทรงเกียรติก็จะตําหนิผมไดวาไมรอบคอบ ขอใหทานเขาใจตามนี้ดวย และอีกอยางหนึ่งผมขออภัยทานนายกฯ เปน

อยางสูง ไมทราบวาทานดูหนังสือของกองวิชาการและแผนงานหรือเปลา ทําเปนบันทึกขอความในการสงญัตติฯ และ

คําพูดมันขัดแยงกัน ผมจะอานใหฟงดวยกองวิชาการและแผนงาน ไดดําเนินการจัดทําญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงิน

สะสม เพ่ือดําเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ินตามมติ

ของคณะรัฐมนตรี เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗ รวมแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ 

พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ความจริง

ทอนน้ีนาจะเปนคําพูดของทานนายกฯ หนาที่ของผูอํานวยการกองวิชาการนาจะเสนอตามลําดับไปยังทานนายกฯ 

เพราะลําดับขั้นตอนการดําเนินเรื่องมันมีอยู และวรรคที่สองทานยังบอกวากองวิชาการและแผนงานจึงขอสงญัตติ ขอ

อนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามมาตรฐานการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน กลายเปนวากอง

วิชาการสงญัตติฯ ไมใชนายกฯ  สงญัตติ ผมอยากใหทานนายกฯ ตรวจดูใหรอบคอบ หรือไมก็ใหทานผูอํานวยการกอง

วิชาการทําตามข้ันตอนใหถูกตอง ถาไมเขาใจก็ไปดูของสํานักการชางก็ได โดยเฉพาะกองวิชาการนาจะเปนหลักใหกับ

กองอื่นเขาดวยเพราะขึ้นชื่อวาเปนวิชาการ แคน้ีทานยังทําไมเหมาะสมดังนั้นผมจึงขอตั้งขอสังเกตไว 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

           สมัยสามัญ  สมัยที่ส่ี   ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙    

      วันพฤหัสบดีที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

      ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่   

ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล     

นครอุบลราชธานี เชิญสมาชิกครับ / สมาชิกทานใดจะแกไขสวนไหน หรือ จะแกไขเพิ่มเติมเชิญครับ  / ถาไมมีผมจะ

ขอมติท่ีประชุม 
 

 

 

          -  สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ 

                ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.โปรดยกมือข้ึน /  

                ไมมีสมาชิกยกมือ 

            -   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ 

                ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.โปรดยกมือข้ึน /  

                มีสมาชิกยกมือ  เปนเอกฉันท  

 

 

 



5. 
 

ที่ประชุม  

            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ส่ี ประจําป  

พ.ศ.๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาล 

นครอุบลราชธานี 
 

  

 

ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ     เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามมาตรการสนันสนุน            

                                            การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น 

                                            ตามมติของคณะรัฐมนตรี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามมาตรการสนันสนุน           

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติของคณะรัฐมนตรี เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. สําเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ดวนที่สุด ที่ อบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๘๖ 

     ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                          จํานวน ๒๔ ชุด  

 ๒. แบบแปลนประมาณราคาตามโครงการฯ ที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  

     จํานวน ๓๘ โครงการ               จํานวน ๒๔ ชุด 

 ๓. รายละเอียดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙       จํานวน ๒๔ชุด 
 

            ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการนําเงินสะสมมา

ใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางปฏิบัติในการ

ดําเนินการตามมาตรการดังกลาว ซึ่งกระทรวงมหาดไทย  ไดกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตามมาตรการดังกลาว ดังนี้ 

 ๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีมีเงินสะสมเหลืออยูเพียงพอท่ีจะนําไปจัดทําโครงการ ตามมาตรการ

ดังกลาวได ก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นพิจารณานําเงินสะสมที่มีอยูไปดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชน 

 ๒. องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีเงินสะสมไมเพียงพอที่จะดําเนินการ แตมีความจําเปน ตองจัดทํา

โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนการเรงดวน ก็อาจจัดทําโครงการ

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนรวมระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินภายใตกรอบวงเงินและหลักเกณฑท่ีกําหนด 

 ดังน้ัน ในการดําเนินการดังกลาวขางตน เทศบาลนครอุบลราชธานีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่

เขาหลักเกณฑในขอ ๑ จึงไดจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสมตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมี

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 



6. 
 

                           หลักการ 

 โครงการดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จํานวน ๓๘ 

โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๑,๑๒๒,๐๐๐.-บาท (สองรอยสี่สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันบาทถวน) 

รายละเอียดดังนี้ 

 ๑.โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร ๑๒ และชยางกูร ๑๔ งบประมาณ 

๗,๔๘๙,๐๐๐บาท  

  ๒. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยแยกสุขาสงเคราะห ๙ งบประมาณ  

๒,๗๗๐,๐๐๐บาท   

 ๓. โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยโพธิ์ทอง ๓  งบประมาณ ๒,๘๔๐,๐๐๐บาท โดยมีรายละเอียด 

  ๔. โครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล  งบประมาณ  ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๕. โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ วัดใหมกุดคูณ งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 ๖.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก(ชวงถนนพโลชัย–ถนนสรรพสิทธิ์) 
งบประมาณ ๓,๙๗๐,๐๐๐บาท    
 ๗. โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกูร (ชวงถนนสรรพสิทธิ์– ถนนราชธานี) 
งบประมาณ  ๓๑,๐๐๐,๐๐๐บาท  
 ๘. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ งบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐บาท   
 ๙. โครงการปรับปรุงถนนสรรพสิทธิ์  (ชวงถนนแจงสนิท – ซอยสรรพสิทธิ์  ๑๑)   งบประมาณ  

๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท    

 ๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยธรรมวิถี ๔ (ชวงถนนธรรมวิถี – ลํารางนาควาย) งบประมาณ 

๒,๙๐๙,๐๐๐บาท  

 ๑๑. โครงการปรับปรุงซอยธรรมวิถี 1 (ชวงถนนธรรมวิถี – ถนนแจงสนิท)  งบประมาณ ๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท  

 ๑๒.  โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําภายในเขตเทศบาล (ชวงถนนเลียบแมนํ้ามูลชุมชนบุงกาแซว) 

งบประมาณ  ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท    

 ๑๓. โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ 

๕,๗๔๔,๐๐๐ บาท  

 ๑๔. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําหนองบัว งบประมาณ  ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท     

 ๑๕. โครงการปรับปรุงบอนํ้าโจก  งบประมาณ  ๒๓๑,๐๐๐.-บาท   

 ๑๖. โครงการจัดทําป ายบอกสถานที่ สําคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  งบประมาณ  

๑,๕๗๐,๐๐๐บาท   

 ๑๗. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ (หนองฮาง)  งบประมาณ  ๒,๕๖๐,๐๐๐บาท   

 ๑๘. โครงการปรับปรุงถนนที่จัดแสดงเทียนพรรษาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  งบประมาณ  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท     

 ๑๙. โครงการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย  งบประมาณ  ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๒๐. โครงการกอสรางลานอเนกประสงคสวนสาธารณะหวยมวง  งบประมาณ  ๔๒,๐๐๐,๐๐๐บาท  

 



๗. 

 

 ๒๑. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางแบบหลอด LED ขนาด ๑๑๐วัตต จํานวน ๕๒๐ จุด 

งบประมาณ ๘,๖๓๐,๐๐๐ บาท  

 ๒๒. โครงการกอสรางติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง (เสาไฮแมส) ความสูง ๒๐ ม. จํานวน  ๑๐  จุดงบประมาณ 

๗,๐๐๐,๐๐๐บาท   

 ๒๓. คาใชจายในการบํารุงดูแลรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ  

๕,๗๖๐,๐๐๐บาท   โดยดําเนินการจางดูแลจํานวน  ๓  แหง  ดังน้ี 

 สวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท  

 สวนสาธารณะหนองบัว จํานวน ๒,๐๑๐,๐๐๐ บาท  

  สวนสาธารณะหวยมวง   ๒,๐๑๐,๐๐๐ บาท  

     ๒๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตซอยเลี่ยงเมือง  ๗ งบประมาณ ๔,๐๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๒๕. โครงการติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)  งบประมาณ   ๒๐,๑๗๐,๐๐๐บาท   

 ๒๖. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว  งบประมาณ  ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุริยาตร  ๖ งบประมาณ  ๖๘๐,๐๐๐ บาท 

 ๒๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุริยาตร ๘ งบประมาณ  ๖๗๐,๐๐๐บาท  

 ๒๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตซอยสุริยาตร  ๑๐ งบประมาณ  ๖๙๐,๐๐๐บาท  

 ๓๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตซอยสุริยาตร ๑๒ งบประมาณ   ๖๙๐,๐๐๐บาท  

 ๓๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตซอยสุริยาตร  ๑๔  งบประมาณ  ๖๗๐,๐๐๐บาท 
  ๓๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตซอยบูรพาใน ๓ งบประมาณ ๑,๓๓๐,๐๐๐บาท  

 ๓๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนแจงสนิท–ถนนบูรพานอก) 

หนาวัดศรีประดู  งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๓๔. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยชยางกูร ๔๒  งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐บาท 

 ๓๕. โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐บาท 

 ๓๖. โครงการ “หอพัก คัดขยะ” งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐บาท   

 ๓๗. โครงการจัดหาครูสอนภาษาและสอนทักษะพิเศษดานตางๆ ใหกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 ๓๘. โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการกอสรางโรงคัดแยกขยะ งบประมาณ      

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   

เหตุผล 

 เพ่ือเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดใชจายงบประมาณไปดําเนินการในโครงการพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน และดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไดแก การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน การปรับปรุงถนน 

ทางเทา เกาะกลางถนนท่ีชํารุด เน่ืองจากมีการใชงานมานาน, ปรับปรุงระบบระบายน้ําเสียเพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง, 

ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางทั่วเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี, ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรใหทันสมัยและ

สามารถใชการไดดี เพื่อลดปญหารถติดสะสมในชั่วโมงเรงดวน, ปรับปรุงภูมิทัศนเมืองใหสวยงาม สะดวก ปลอดภัย 

สนับสนุนการทองเที่ยวเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ, กอสรางปรับปรุงสถานที่จัดแสดงงานเทียนพรรษาซึ่งเปนงานประเพณี 
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ทองถ่ินระดับประเทศ, ปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย หนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของจังหวัด

อุบลราชธานีใหมีความสวยงาม ปลอดภัย และเปนเอกลักษณ, ปรับปรุงปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล, จัดทําปาย

บอกสถานท่ีสําคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไป-มาของประชาชนและ

นักทองเท่ียว, ปรับปรุงและบํารุงดูแลรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหไดมาตรฐาน 

สวยงาม เปนที่พักผอนหยอนใจใหกับประชาชน, ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ในแหลงชุมชนตางๆ ภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี, กอสรางเมรุเผาศพแบบไรมลพิษ เพ่ือชวยลดมลภาวะทางอากาศที่มีแนวโนมทวีความ

รุนแรงมากข้ึน, แกปญหาขยะที่มีจํานวนมหาศาล ดวยการใหความรูแกผูประกอบการหอพักในเขตเทศบาลไดชวยกัน

คัดแยกขยะกอนท้ิงลงถัง, จางท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการกอสรางโรงคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่

จัดเก็บไดในพื้นที่ของเทศบาลฯ และลดคาใชจายในการขนขยะมูลฝอยไปกําจัดที่บอกําจัดขยะของเทศบาลเมืองวาริน

ชําราบ   ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีมีคาใชจายในการจัดการขยะรวมประมาณ ๓๐ ลานตอป, การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดานการศึกษา โดยการจัดหาครูสอนภาษาและสอนทักษะพิเศษดานตางๆ ใหกับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

นครอุบลราชธานี, การสงเสริมอาชีพตางๆ ใหกับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย เพื่อเพิ่มรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหกับประชาชน โดยการจายขาดเงินสะสมในครั้งน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร

ปกครองส วนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ รวมแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ขอ ๘๙ (๑) และตามหนัง สือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ

การใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ

และสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

           ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตาม

มาตรการดังกลาว จํานวน ๓๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๔๑,๑๒๒,๐๐๐บาท (สองรอยสี่สิบเอ็ดลานหนึ่งแสน

สองหม่ืนสองพันบาทถวน)  ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ ซึ่งปจจุบันเทศบาล           

นครอุบลราชธานี มียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการได (ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้) จึงเรียนมาเพ่ือ

โปรดพิจารณา 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ทานนายกเทศมนตรีเจาของญัตติก็ไดชี้แจงรายละเอียดในการเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงิน

สะสมเพ่ือดําเนินการตามมาตรการสนับสนุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ินตามมติของ

คณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลวนะครับ มีสมาชิกทานใดไมเขาใจหรืออยากจะขอคําชี้แจงจากทานเจาของญัตติ เชิญครับ 

เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท านประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ ทุกทานนะคะ ดิ ฉันนางสุภาภรณ               

โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังท่ี ๓ คือขอมูลเงินสะสมที่ทางฝายบริหารสงใหกับ

สมาชิก ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ นี่ก็ผานมา ๓ เดือนแลว ไมทราบวาจะมียอดสุทธิใหหรือไมคะ      

ขอบคุณคะ 
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นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานพิมพนภัส เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานพิมพนภัสครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนท านประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกผู ทรงเกียรติทุกท านนะคะ  ดิ ฉันนางพิมพนภัส             

ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลังคะ ขอเรียนชี้แจงตรงนี้นะคะวาเดิมที่ใหไปก็คือ ๓ เดือนที่แลวที่

ทานพูด พอดีไดรายงานใหมข้ึนมาแลวนะคะ พรอมที่จะแจกอยูคะ กลายเปน ๔๖๐,๕๒๗,๖๐๕.๒๕ บาท ขออนุญาต

นําเรียนทานสมาชิกคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญแจกทานสมาชิกเพ่ือที่จะไดรูขอมูลครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒  มีขอสงสัยอยูอยางหนึ่งคือวาการที่เราจะใชเงินสะสมตัวนี้ท่ีผานมา

นั้น เรานาจะตองใชงบประมาณประจําป ๒๕๖๐  คือการจะใชเงินสะสมคืองบประมาณป ๒๕๖๐ มีไมเพียงพอแลวเรา

จึงจะมาขอใชเงินสะสมตัวนี้ ดิฉันมีขอสงสัยวางบประมาณป ๒๕๖๐ พึ่งผานไปเม่ือเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ที่ผานมาน้ัน

ทานใชหมดไปแลวหรือ ทานจึงอยากจายขาดเงินสะสมตัวนี้ โครงการตางๆที่เราผานใหทานนําไปใชแลวหรือยัง      

ทานใชไปแลวกี่โครงการแลว เงินมันไมพอแลวหรือ ทานจึงอยากจะจายขาดเงินสะสม ดิฉันจึงอยากจะขอคําชี้แจงใน

สวนนี้ดวยนะคะ คืองบประมาณป ๒๕๖๐ พึ่งผานไป คิดวาคงยังใชไมทันหมดหรอกคะ ทําไมไมใชกอนแลวคอยเอา

เขามาขอกับสภาอีกคร้ังหนึ่ง อยางไรก็ขอทราบสวนน้ีกอนนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานผูอภิปรายเม่ือสักครูน้ีคือทานวรรณรัตน  ขออนุญาตที่เอยนาม ผมก็เห็น

ดวยคลายๆกันกับทานวรรณรัตน งบประมาณป ๒๕๖๐ เราพึ่งทําการพิจารณานะครับ แลวก็ทานผูวาราชการจังหวัดฯ

เราก็พ่ึงอนุมัติแลวก็ประกาศใชเปนเทศบัญญัติประจําปนะครับ ดังนั้นแลวเรื่องงบพึ่งประกาศใชไปก็แปลวาทางฝาย

บริหารตอนนี้งบทุกตัวนะครับ งบลงทุน งบพัฒนา งบทางดานตางๆ ทานยังมีใช และที่สําคัญนะครับเรานาจะ

พิจารณาถึงหลักการของการใชเงินสะสม เราตองเขาใจเจตนารมของระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน จุดประสงคเขาเพื่ออะไรนะครับ ก็เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะการเงิน การ

คลังที่ม่ันคง พรอมที่จะรับมือสถานการณความไมแนนอนทางเศรษฐกิจที่ไมอาจคาดการณได หรือนําไปใชเพ่ือจัดการ

บริการสาธารณะแกประชาชนใหทั่วถึงและมีคุณภาพ ผมขออนุญาตยกตัวอยางเพียงเทานี้นะครับ สถานการณความไม 
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แนนอนทางเศรษฐกิจหรือปญหาอุทกภัยหรือปญหาตางๆนะครับเกี่ยวกับภัยธรรมชาติทานสามารถคาดการณไดหรือ

ครับวาสิ่งตางๆเหลานั้นจะไมเกิดข้ึนภายในอนาคต อยูดีๆทานก็จะมาขอใชเงินสะสมซึ่งงบประมาณปกติท่ีพึ่งผานไป

ทานยังไมไดมีการจัดซื้อจัดจางใดๆเลย แลวนี่ก็เพิ่งตนปงบประมาณนะครับ ผมอยากจะเรียนถามทานประธานวาตรง

นี้สมควรแลวหรือที่ทางสภาเราจะพิจารณาอนุมัติใชงบประมาณตัวนี้ แลวสิ่งตางๆที่ทานอางมาประชาชนเดือดรอน

จริงหรือไมนะครับ ถนนหนทางท่ีทานอางวาชํารุด หลายเสนที่ทางสมาชิกสภาไดไปตรวจสอบดูก็ไมไดชํารุดนะครับ 

ถนนดีๆนะครับทานจะเอาแตแอสฟลทไปราดทับมันนะครับ เปนการใชงบประมาณที่สิ้นเปลืองหรือไม และอีกอยาง

หนึ่งนะครับ ผมก็อยากจะใหขอสังเกตเกี่ยวกับการใชเงินของฝายบริหาร ในแตละปก็มีงบสนับสนุนจากสวนกลาง จาก

ทางภาครัฐเขามาสนับสนุนทองถ่ินของเรา ยกตัวอยางนะครับ ไมวาจะเปนเลนจักรยานที่ทานภูมิใจนักหนาวามันดี

หรือแมกระทั่งขางๆเทศบาลของเราลานตลาดโตรุงราชบุตร ไดงบมาจากทางสวนกลางหลายลานบาท ทานใช

งบประมาณอางวาประชาชนเดือดรอนทานจึงไปปรับปรุง แตพอปรับปรุงไดไมนานนะครับทานก็อางเหตุผลสารพัด 

อางธนารักษบาง หรือจะอะไรก็แลวแตทานก็จะยายผูคาขายไปที่อื่น หนําซ้ําไลเขาไมพอ เม่ือวานทางพอคาแมคาของ

เราก็ไดทําความดีเพื่อถวายพอหลวงของเรา มีการแจกอาหารฟรีก็ยังไปแจกกับเขา เหมือนตบหัวแลวลูบหลังหรือเปลา

ครับ ละอายแกใจไหมครับ อาทิตยกอนไลเขา อาทิตยนี้ไปยิ้มระรื่น ถายรูปเซลฟตามที่ทานชอบนะครับกับพอคาแมคา 

งบประมาณปรับปรุงไปหลายลานบาทอางวาประชาชนเดือดรอน ปรับปรุงระบบไฟ ระบบดักไขมัน เพื่อใหประชาชนมี

ท่ีคาขาย พอทําไดประมาณครึ่งปทานก็จะไลเขาออกใหไปขายที่อื่น ตรงนี้นะครับผมอยากใหสมาชิกแตละทาน

พิจารณาการใชงบประมาณของฝายบริหารวาคุมคากับเม็ดเงินภาษีประชาชนหรือไม เลนจักรยานไดงบมา ๓๐ ลาน

บาท คุมคาไหม สรางประโยชนหรือสรางความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชน ตรงนี้นะครับผมอยากจะฝากทาน

สมาชิกและอยากจะเรียนถามทานประธานวามันสมควรแลวหรือที่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงงบตัวนี้ ความเดือดรอนใน

อนาคตเราสามารถคาดการณไดไหม เราจะสามารถคาดการณไดไหมวาหลังจากหนารอนที่จะถึงนี้ก็เปนหนาฝนน้ําจะ

ไมทวมอีก แมน้ํามูลนะครับสภาพการธรรมชาติไมมีใครสามารถคาดการณได เราจะเก็บไวใชตรงนั้นไมดีกวาหรือครับ 

ถาทานจะอางตามกระตุนเศรษฐกิจบอกวารัฐบาลบอกใหใชเงินก็แปลวารัฐบาลไมมีเงินนะครับ จึงอยากจะใหเราใชเงิน

สะสมแลวเม่ือเวลาเกิดความเดือดรอนข้ึนมาถาเราไมมีเงินสะสมไปใชแกปญหาความเดือดรอน ปญหาลําบากใหกับ

ประชาชนเราจะขอรัฐบาลไดหรือครับ เรามีเงินอยูเราสามารถเอามาใชไดเลยโดยที่ไมตองพ่ึงพารัฐบาลสวนกลาง      

ซึ่งความชวยเหลือนั้นอาจจะลาชาก็ได เราเก็บไวใชตรงนี้ไมดีกวาหรือครับ ซึ่งงบประมาณปกติเราก็มีเพียงพอนะครับ 

อีกท้ังถาเราพิจารณาตามความเดือดรอนจริงๆ ชาวบานเขาไมไดเดือดรอนครับ ผมก็ไมรูวาชาวบานหรือฝายบริหาร

เดือดรอนกันแนนะครับถึงเรงรัดเอางบประมาณตัวนี้เขา ก็อยากจะขอทานสมาชิกทั้งหมดในหองน้ีนะครับโปรด 

พิจารณานะครับวาเหมาะสมหรือสมควรไหม ก็เพื่ออยากจะใหกลั่นกรองดีๆนะครับ เพราะวาเงินตัวน้ีเปนภาษีของ

ประชาชนนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรฐาครับ 

นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง    

ท่ี ๑ คะ จากการสังเกตโครงการตางๆนั้นคอนขางจะเปนโครงการที่เหมือนจะเปนงบประมาณทั่วๆไป ไมใชโครงการ

เรงรัดหรือวาเพ่ือพิเศษหรือเปนความจําเปนอะไรนะคะ เชนโครงการในการทาสีสะพาน โครงการสรางถนนอะไรอยาง 
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นี้ นาจะเอาเขาในงบประมาณป ๒๕๖๐ นะคะ และงบประมาณที่เราอนุมัติใหในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ไมทราบวาใช

หมดหรือยัง อยางที่ทานสมาชิกสภาหลายๆทานไดกลาวมาขางตนนะคะ ในความจําเปนของการจายขาดเงินสะสมนี้

นาจะเอาไวใชสําหรับอุทกภัย อัคคีภัยหรือเหตุการณอนาคตขางหนาที่เรายังคาดคิดหรือคาดการณไมไดเปนความ

จําเปนขางหนามากกวาคะ ขอบพระคุณคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว       

ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ จากที่ดิฉันไดเอกสารจากชาวบานมา เรื่อง

รองเรียนจากประชาชนและก็ดิฉันไดอาน ดิฉันเห็นวาขณะนี้ อบจ. ขออนุญาตที่กลาวถึง มีเรื่องรองเรียนเรื่องการ

ทุจริตนะคะ แลวผูบริหารใน อบจ. ขณะนั้นก็ยังเปนผูบริหารในเทศบาลนครอุบลฯชุดนี้ ถาอยากทราบวามีใครบาง

สามารถขอเอกสารจากดิฉันได และการที่ทานนําเงินสะสมเขามาขอใชแบบนี้ดิฉันจะทราบไดอยางไรวาเทศบาล     

นครอุบลฯจะไมเกิดกรณีเดียวกันกับ อบจ.  ที่มีปญหาทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณที่สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลฯอนุมัติไป ๕ ป เปนเงินจํานวนกวา ๒,๗๐๐ ลานบาท ทานทําอะไรไดบาง ประชาชนชาวอุบลฯไดอะไรจาก

ทานบางและกอนที่ทานจะขอใชเงินสะสมตรงน้ีทานไดใหอะไรกับประชาชนชาวอุบลฯบางคะ มันควรจะเปนเงินสะสม

ท่ีจะใชเม่ือเดือดรอน เรงดวน โครงการแตละโครงการเหมือนที่ทานสมาชิกไดพูดไปวาควรจะนําไปเขาในเทศบัญญัติ

งบประมาณ แตทานก็นําเขามาซ้ําๆในบางโครงการ แตบางโครงการดิฉันก็ไมเขาใจวาเรงดวนตรงไหนก็ไมมี ตรงนี้

อยากจะฝากสมาชิกทุกทานชวยพิจารณาดวยนะคะเพราะวาเงินทุกบาทคือเงินของประชาชน การท่ีเราจะใชก็ควรให

เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน ขอบคุณคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ตามที่เพ่ือนสมาชิกไดอภิปรายเม่ือสักครู ในมุมมองของผมมีหลายเรื่องที่

ติดใจกับคณะผูบริหารชุดน้ีเกี่ยวกับดานบริหารนะครับ ซึ่งถาจะยอนไปนับตั้งแตท่ีทานรับตําแหนงเขามาเปนผูบริหาร

เทศบาลนครอุบลฯ มีหลายสิ่งหลายอยางที่ทําใหทางสมาชิกสภาหลายๆ ทานไมสบายใจและกังวลกับการบริหารของ

ทาน ผมขอยกตัวอยางที่ทานอนุญาตใหทางเอกชนไปติดปายโฆษณา จนทายที่สุดท่ีกระทรวงมหาดไทยไดชี้มูลมา 

ไมใชอํานาจหนาที่ของทาน ทานก็ทํา นี่คือหนึ่งตัวอยาง ตัวอยางที่สองในการที่ทานไดนําเงินสะสมไปจัดซื้อเครื่องสูบ

น้ํา จัดซื้อแลวและทาง สตง.ไดชี้มูลความผิด ทางสภาไดสอบถามทานไปหลายรอบหลังจากที่ทานจะจัดซื้อและกอน

สตง.ชี้มูลมาวาทานตองคืนเงินทางทานก็ไมเคยมีการชี้แจงกับทางสภาเลย ก็เปนเหตุผลอีกสวนหนึ่งที่ผมไมม่ันใจใน

การทํางานของทาน ไมเชื่อใจการใชเงินของทาน และหลักการในการใชเงินสะสม คือตอนน้ีงบประมาณ ป ๒๕๖๐ เพิ่ง

ผานใหทานไป ผมไมขอลงลึกในตัวโครงการของทานขอเขามาใชโครงการเงินสะสม ถาจําเปนจริงทานตองเอาเขาใน

งบประมาณป ๒๕๖๐ ไมใชทานจะเอามาใชในเงินสะสมถาจําเปนจริง อยากฝากสมาชิกทุกทานวาชวยพิจารณาดีๆ ใน

การอนุมัติจายขาดเงินสะสมครั้งน้ี ขอบคุณครับ 
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นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯเทศบาลนครอุบลราชธานี สมาชิกสภาเทศบาลและผูมีเกียรติทุกทาน กระผม 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ ในเรื่องเกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสมนี้ 

กระผมขอเสนอความเห็นดังน้ี เสนอเรื่องเดิมเม่ือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผานมา ทางพนักงานสอบสวนของสถานี

ตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ไดมีหมายเรียกใหสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมด ๒๔ คน ไปใหการเปนพยานในคดีที่มีผู

รองทุกขกลาวโทษตอผูบังคับบัญชาระดับสูงของจังหวัดในเรื่องที่ผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดทําการโดย     

มิชอบละเวนการปฏิบัติการหรือละเวนปฏิบัติหนา ท่ีโดยมิชอบซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ และใน

ประเด็นท่ีพนักงานสอบสวนไดสอบถามก็เกี่ยวกับประเด็นที่ทางสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ไดชี้มูลความผิดของ

ผูบริหารทางเทศบาลและเปนเหตุใหมีผูรองทุกขกลาวโทษตอผูบังคับบัญชาระดับสูงของจังหวัดวาไดละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยมิชอบในการที่ไมไดดําเนินการทางวินัยหรือทางคดีอาญาตอผูบริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี สมาชิก

สภาเทศบาลทั้ง ๒๔ คนก็ใหการเปนพยานไดถูกหมายเรียกไปวาใหการเปนพยานเกี่ยวกับหมายเรียกท่ีมีผูรองถูก

กลาวโทษตามมูลเหตุขางตนนี้ กระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเปนตัวแทนของประชาชนเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ก็ขอใชเอกสิทธิ์ตามสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาลในการที่จะไมไววางใจทางคณะผูบริหารท่ีจะ

นําเงินสะสมนี้ไปใชทั้งหมดเปนจํานวนมากมาย ถาเกิดความเสียหายทางสมาชิกสภาเทศบาลก็อาจมีสวนรวม

รับผิดชอบไดตลอดไปจนถึงพนักงานขาราชการประจําหรือผูที่มีหนาท่ีดูแลจัดการทรัพยสินหรือเงินของทางราชการก็

อาจมีสวนรวมรับผิดชอบได กระผมจึงขอเสนอความเห็นวาผมขอใชเอกสิทธิ์สมาชิกสภาเทศบาล ไมไววางใจในคณะ

ผูบริหารในการขอจายขาดเงินสะสมนี้ กระผมไมมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดทุกคนที่อยูในหองนี้เปนความจริงขอรับรอง

วาถูกตองครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน จากญัตติที่ทานนายกฯ เสนอเขาสูสภา

ซึ่งดูตามหนังสือสั่งการของคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคม

ภายในทองถ่ินแลว ซึ่งมีขอท่ีสําคัญที่สุดคือขอ ๑ ซึ่งเปนหลักเกณฑการใชจายเงินสะสม เจตนาของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเงินสะสมนั้น ก็เพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานะการเงินการคลังที่ ม่ันคงพรอมที่จะรับมือกับสถานการณความไมแนนอนทาง

เศรษฐกิจที่ไมอาจคาดการณไดหรือนําไปใชเพื่อจัดการบริการสาธารณะแกประชาชนใหทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังน้ัน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงควรพิจารณาใชจายเงินสะสมอยางระมัดระวัง เพื่อไมให เกิดผลกระทบตอการ

บริหารงานตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระยะยาว ซึ่งขอนี้ดิฉันคิดวามีความสําคัญเปนอยาง

มาก แตญัตติที่ทานนายกฯ นําเขาสูสภาซึ่งเปนญัตติเดียวซึ่งใชเงินถึงสองรอยสี่สิบเอ็ดลาน ดิฉันคิดวาจะทําใหการคลัง

ของเทศบาลนครสั่นคลอนได หากมีเหตุจําเปนที่ตองใชหรือมีเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น จึงอยากฝากทานประธานไปยังฝาย 



 

๑๓. 

 

บริหารควรพิจารณาโครงการตางๆ ใหรอบคอบกวานี้ ทานควรจะใชจายเงินงบประมาณที่ทางสมาชิกใหไป ซึ่งเรา

พิจารณาในงบประมาณเรามีคณะกรรมการแปรญัตติทํางานอยางรอบคอบสงใหกับทานไปแลว ทานก็ควรจะนําเงินน้ัน 

ไปใชอยางเรงดวน มากกวาที่จะนํามารีบตรงนั้นยังไมไดใช  กลับจะมาเอาเงินตรงนี้ไปใชจะเรียกไดวาไมรอบคอบก็ได 

เพราะวาโครงการตางๆ ที่ทานนําเขามานี้ดิฉันคิดวายังไมตกผลึกพอที่จะเปนโครงการท่ีเรงดวนที่จะนําไปสูประชาชน 

ซี่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ยอมรับวาเทศบาลฯ มีเงินสะสมเพียงพอท่ีจะนําไปใชดําเนินการแกไขในความ

เดือดรอนใหแกประชาชน แตโครงการที่ทานนําเขามานาจะเปนโครงการที่มีปญหา ซึ่งทางหลักเกณฑเขาก็บอกแลววา

เปนปญหาที่เรื้อรังมาเปนเวลานาน เชนสิ่งสาธารณประโยชน ขาดแคลน ชํารุดหรือเสียหาย แตโครงการที่ทานนําเขา

มาโดยรวมแลว ดิฉันคิดวาเปนการนําเขามาเพื่อใชจายเงินตรงนี้ใหหมดไปเทาน้ัน ทําใหการเงินการคลังของเทศบาล

นครไมม่ันคงไดในอนาคตในระยะยาว ดิฉันจึงอยากฝากทานประธานไปยังฝายบริหารควรจะพิจารณาญัตติให

รอบคอบกวานี้จึงนําเขาสูสภา และดิฉันมีความคิดวาหนังสือสั่งการของคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการของ

กระทรวงมหาดไทยก็คงจะเตือนใหทางสภาดวยวาใหพิจารณาโครงการตางๆ ดวยความรอบคอบ ถึงจะลงมตินําเงิน

สะสมนี้ไปใชได จึงฝากทานประธานไปยังฝายบริหารดวย ขอบคุณคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา ผมอยากจะขอยกตัวอยางใหเห็น

ภาพชัดๆ สักนิดหนึ่งลาสุดเกิดอุทกภัยที่ภาคใตถาบานเราเกิดอุทกภัยแบบนั้นบาง เราสามารถนําเงินตรงนี้มาใชตรงนี้

ไดเลย เราไมตองรอใหสวนกลางมาชวยเหลือเราในเบ้ืองตนเราใชเงินที่มีมาชวยเหลือพี่นองประชาชนไดบานเราถา

เดือดรอนผมไมรูวาพี่ตูนบอดี้แสลมจะมาวิ่งใหไหมเหมือนบางสะพานโรงพยาบาล เขาวิ่งทีหนึ่งไดเงินสามสิบสี่สิบลาน 

แลวบานเราใครจะมาทําเพ่ือบานเราถาทองถ่ินของบานเราไมทําเพ่ือบานเราเอง นี่เปนตัวอยางงายๆ ชัดๆ อุทกภัยเกิด

ลาสุดถึงเวลามีเงินใชไดเลยไมตองมารอเงินสวนกลาง ตรงนี้อยากฝากทานประธานเพื่อสงผานผูบริหารวาใหชวย

พิจารณาถวนถ่ีพิจารณาใหรอบคอบ ถาจะใชเงินตรงนี้ ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้ง

ท่ี ๔ ตัวแทนจากพ่ีนองประชาชนที่เลือกสรรผมเขามาทําหนาที่ ณ พื้นที่ตรงนี้ที่ๆ เรียกวาเทศบาลนครอุบลฯครับ 

กราบสวัสดีพ่ีนองประชาชนที่อยูทางบานดวย นับเปนโชคดีเรามีสื่อดีๆ หลายฉบับ สื่อดีๆ หลายชองที่อยากถายทอด

สิ่งที่พวกเรามาชวยแกปญหาใหพี่นองประชาชนในสภาแหงนี้ใหพี่นองประชาชนไดรับทราบและรับรู กอนอื่นเม่ือผม

ไดรับญัตติสิ่งแรกที่คิดคือวาผมขออนุญาตตําหนิทานประธานสภาวาญัตตินี้ผมจําไมไดวาเปนรอบที่เทาไหรแลว ถามัน

จําเปนจริงๆ พวกผมก็อนุมัติไปแลว ขอแลวไมไดก็ยังขออีกไมใชไมใหดวยมีเหตุผล ทุกคร้ังไมใหมีเหตุผลท่ีสามารถที่จะ

ชี้แจงได มันมีวิธีการแกปญหาอยางอื่นที่จะเอามาใชในเขตเทศบาลแหงนี้ เทศบาลนครฯ ทานทําเหมือนเทศบาลนครฯ 

เปนสุขาภิบาลเล็กๆ ไมมีระเบียบไมมีกฎไมมีข้ันตอน ไมมีแบบแผนการบริหารงาน จุดประสงคของการมีเงินสะสม เงิน 



14. 
 

คงเหลือสะสมใชได ณ ปจจุบัน ก็คือยอดเม็ดเงิน เขาก็มีเงื่อนไขวาใหสํารองคาบุคลากร ๓ เดือน ใหสํารองจายกรณียัง

ไมไดรับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือนตอบแทนครูผูดูแลเด็กประมาณ ๓ เดือน อื่นๆเชนเบี้ยผูสูงอายุ คนพิการประมาณ 

๒ เดือน เหตุอุทกภัยอื่นๆ ผมเนนยํ้าอีกทีวาจุดประสงคของการใหมีเงินสะสมเพื่อความมั่นคงทางสภาวะการเงินการ

คลัง ข้ันตอนการอนุมัติรางเทศบัญญัติงบประมาณวาระที่หนึ่งผานเขามาใหสภาพิจารณา สภาเห็นชอบในรางเทศ

บัญญัติ วาระท่ีสองเรามีข้ันแปรญัตติ เราเรียกขาราชการแตละกองแตละฝายเขามาชี้แจงวางบประมาณท่ีทานขอมา 

ทานเอาไปใชอยางไร ใชทําอะไร เพื่อใคร ใครไดประโยชน งบประมาณเพียงพอไหม อันนี้ตางหากคือวิธีการปฏิบัติ

ในทางงบประมาณปที่ผานมาเราเพิ่งอนุมัติงบไปเม่ือปลายเดือนกันยายน สอดคลองกับหนังสือที่ทานขอเขามาเม่ือ

คณะรัฐมนตรี ไดมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาระสําคัญ

อยูท่ีวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ปลายปงบประมาณ ทานก็คงหวงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายๆ ที่งบประมาณ

คงจะหมดแลว นํางบสะสมขึ้นมากระตุนเศรษฐกิจ ณ วันนั้นมันมีเหตุผลในตัวของมันเองวาทําไมเขาถึงใหใชตัวนี้      

ณ วันน้ีวันท่ี ๒๐ มกราคม สภาแหงนี้เพิ่งอนุมัติงบใหทานหกรอยสี่สิบเอ็ดลานในการบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ทานใชไปหรือยัง คําตอบมันมีในตัวอยูแลววาเรามีงบประมาณที่จะใชดําเนินการเพียงพออยูแลวผมไมแนใจดวยซ้ําไป

วาที่เราอนุมัติงบประมาณไปป ๒๕๕๙ มาชนป ๒๕๖๐ ใหทานเยอะเกินไปหรือเปลาทานถึงทําไมทัน แตนี้ปญหาสะสม

ถูกปรับมากี่เดือนกี่วันแลว ขออภัยแยกวนารมยใชไหมครับทานณัฐวุฒิ พอดีผมไมคอยไดไปแถวนั้น หนา ร.พ.ราชเวช

ดวยใชไหมครับ มันสะทอนวาวิธีการใชงบประมาณของทานยังไมมีแบบแผนเพียงพอ ถาทานใชเงินงบประมาณหกรอย

สี่สิบเอ็ดลานหมดแลว ถามันไมพอ ผมไมวาโครงการที่ทานขอมาไมดี เราเคยพูดในวันที่ มันมีโอกาสท่ีเอาเขาใน

ปงบประมาณไดดวยซ้ําวาถาโครงการไหนที่ทานเห็นวาเปนประโยชน ที่ทานเห็นวาเรงดวน ทานก็นําเขามาในราง   

เทศบัญญัติเราให เราก็ผานงบประมาณให ทานบอกไมพอ ทานแปรเพิ่ม ทานตองจางครูเราก็ให เพราะเราเปน

ประชาชนคนหนึ่งในเขตเทศบาล เราเห็นถึงประโยชนของพี่นองประชาชนที่เขาจะไดรับที่เราไดใหไป ผมไมพูดถึง

งบประมาณสองพันเจ็ดรอยลาน เอาแคปที่ผานมาหารอยกวาลานใชหมดไหม ก็ยังมีเงินสะสมทําไมไดเงินเหลือกลับมา 

แลวปน้ีหกรอยส่ีสิบเอ็ดลาน อันนี้นาหวงนะครับ เห็นทานตนขาวพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ อบจ. ที่วามีเรื่องสอบสวน 

ผมขออนุญาตทานประธานใชเอกสารเดี๋ยวอภิปรายเสร็จจะนําสงใหทาน 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อนุญาตครับ 

นายสุภชัย ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เอกสาร สตง.สั่งดําเนินคดีอดีตนายก อบจ.อุบลฯกับพวกทุจริตกวารอยลานบาท กรณีจัดซื้อจัดจางในองคการ

บริหารสวนจังหวัด ลงนามโดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผูวาราชการจังหวัด ที่ อบ ๐๐๒๒๓.๔/๑๕๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๙  

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตคั่นเวลาสักครูครับ ขออภัยทานผูอภิปรายนะครับพอดีไดรับเกรียติจาก มทบ.๒๒ มทบ๒๒ครับคือมี

ตัวแทนมาขอเรียนเชิญทาน จาสิบเอกวีรศักดิ์ ขจรเพชร  จาสิบเอกธนาศักดิ์ พิมพงาม จาสิบเอกรุงรวี  ยาจา ผูแทน

ของผูบัญชาการ มทบ๒๒ ขอเรียนเชิญครับขอเชิญทานสุภชัย  ตอครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 



๑๕. 

 

แสดงวาเรตติ้งผมดีครับ เพราะวามีนายทหารเขารวมอีก ๓ ทาน หนาดีใจเปนอยางย่ิงครับตอเลยนะครับ

ผูบริหารกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการเปนผูมีสวนไดเสียกับองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลฯซึ่งคระ

กรรมการตรวจเงินแผนดินประชุมครั้งที่  ๒๒/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ อาศัยอํานาจมาตรา ๔๖แหง

พระราชบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน ๒๕๔๒ พิจารณาเห็นชอบกับผลการสอบของสํานักงาน

ตรวจเงินแผนเดินใหดําเนินการ ผมจะอานเฉพาะอันที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรานะครับ ๑.ดําเนินคดีอาญาตามกดหมาย

และดําเนินทางละเมิดกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ชื้อทําจัดการหรือรักษาทรัพยใดๆในอํานาจใน

ตําแหนงโดยทุจริตเปนจํานวนเงินหนึ่งรอยสิบสี่ลานหาแสนสี่เหม่ืนสามพันเการอยสิบหกบาทรวมทั้งดําเนินการทาง

กฎหมายกับนางสาววาสิฏฐี  , นายสุทัศน  เรืองศรี , นายชัยยงค  โคตะสิน , นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  และมีผูอื่นอีก

ความผิดเปน   

ผูสนับสนุนใหเจาพนักงานกระทําความผิดชื่อที่ผมกลาวอางมาชื่อที่ผมอานมาอันนี้ไมไดกลาวอางนะครับเปนเอกสาร

ทางราชการคือผูบริหารชุดปจจุบันคณะผูบริหารชุดปจจุบันที่นั่งบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี แหงนี้ประชาชนเขา

สงมาเขาก็คงเกรงวาจะเกิดเหมือนกันกับที่เกิดซ้ําซากมาแลวอันน้ีคือเหตุผลหนึ่งที่อยากพูดใหสมาชิกฟงวามันคือเอก

สิทธิ์ของทานที่ทานจะอนุมัติเงินจายขาดเงินสะสมนี้ไดหรือไมเนนยํานะครับมันเปนเอกสิทธิ์ของทานประชาชนให

ฉันทามติกับทานมาเพื่อตรวจสอบเพื่อดําเนินการทานเปนฝายนิติบัญญัติทานเปนผูชี้แนะวาบานนี้เมืองนี้เดินไปดวย

ความโปรงใสไดหรือไมสภาฯแหงน้ีสอบถามหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องความโปรงใส อันนี้กรณีเทียบเคียงมาจากหนอยงาน 

อบจ. กรณีของเทศบาลและเม่ือสักครู ทานนัฐพล ขออนุญาตที่เอยนาม ทานก็พูดแลววามหาดไทยก็ชี้แลววาทานมี

ความผิดที่ไมมีอํานาจไปอนุญาตใหเอกชนติดต้ังปายแตทานไมมีอํานาจนานเกินไปหรือเปลาเอกชนเขาไดรับประโยชน

จนหมดสัญญาไปแลวอีกสวนหนึ่งก็คือ ส.ต.ง. สั่งใหทานคืนถามวาสั่งคืนเงินแลวผิดไหมถามวาสั่งคืนเงินแลวทุจริตไหม

พ่ึงรูในกฎหมายการปกครองสวนทองถ่ินบอกวาการที่ ส.ต.ง สั่งใหคืนเงินนั้นก็เปรียบเสมือนวามีการทุจริตสําเร็จไป

แลวทําใหสมาชิกนั้นคิดวา ตอนอนุมัติเปนเงินจายขาดเงินสะสมในวาระเดียวโดยไมมีขบวนการวิธีที่ถูกตองมากํากับ

ดูแลไมวาจะเปนในเรื่องของการแปรญัตติถามหาเหตุผลและซักถามถึงโครงการในแตและโครงการแยกประเด็ดออกมา

เปนแตและโครงการอันนั้นเปนการดูแลรักษาผลประโยชนใหแกพี่นองประชาชนอันนั้นคือวิธีงบประมาณปกติผม

คอนขางที่จะภูมิใจในงบประมาณที่ผมอนุมัติออกมาใหพวกทานไดใช หกรอยสี่สิบเอ็ดลาน ใชใหหมดกอนครับถามันไม

พอมาขอใหมตามวิธีงบประมาณที่ถูกตองผมจึงเนนยํ้าและตํานิทานประธานสภาฯ วาญัตตินี้จริงๆไมนาจะบรรจุเขา 

มาอีก มันมีญัตติอันอื่นที่เรงดวนเขามาไดมันมีความเดือดรอนอื่นๆที่พี่นองประชาชนตองการรอมากกวานี้อยางไรก็

ตามผมถือวาเอกสิทธิ์ที่สมาชิกทุกคนจะลงมติหรือเปนเอกสิทธิ์สวนตัวทานอาจเช่ือผมก็ไดทานอาจไมเชื่อผมก็ไดแตผม

ไมสมารถที่จะไววางใจที่ใหฝายบริหารชุดนี้ใชงบประมาณจายขาดเงิน   สะสมกอนน้ีไดครับขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับที่เตือนสติผมบางก็ดี แตเทาที่ผมบรรจุญัตติฯ ของฝายผูบริหารและของทานนายกฯ ทุกครั้งท่ีผม

สงญัตติฯเขามาผมก็ตองใชเวลาในการที่จะตรวจสอบญัตติฯนั้นวาถูกตองหรือไม ถูกตองผมก็บรรจุเขาใหสวนเรื่องที่

ทานสมาชิกจะมีมติเปนอยางไรนั้น ก็เปนเอกสิทธิ์ของทานสมาชิก ผมจําเปนตองวางตัวเปนกลางเม่ือยื่นมาถูกตอง     

ผมก็ตองบรรจุ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เชิญทานเลขานุการฯ

นับจํานวนสมาชิกสภาฯท่ีอยูในหองประชุม  สมาชิกทั้งหมดมี ๒๑ ทานรวมทั้งทานเลขาฯและประธานสภาฯครับ 

 



๑๖. 

 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาไมมีทานใดจะอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม 
 

-    สมาชิกทานใดเห็นชอบใหอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามมาตรการสนันสนุนการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติของคณะรัฐมนตรี เชิญยกมือครับ /    ไมมี

สมาชิกยกมือ 

-    สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามมาตรการสนันสนุนการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติของคณะรัฐมนตรี เชิญยกมือครับ/ 

มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน ไมออกเสียง ๒ ทาน 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ือง   อ่ืนๆ 

 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เม่ือไมมีทานใดจะอภิปรายผมขอปดประชุมครับ 

  

 

ปดประชุม เวลา  ๑๑.๒๐น. 

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

 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม            

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                                  (อดิศร   ประจํา)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ                                  

                                              

                      

(ลงชื่อ) ................................ ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

   (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)             (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

        หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                      หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

ที่ประชุม 

         มีมติไมเห็นชอบใหอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามมาตรการสนันสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติของคณะรัฐมนตรี  



17. 
 
 
 

 

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม    (ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นายอาทิตย   คูณผล)                                             (นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                                 เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล)  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เม่ือวันที่  ............................................. 
 

 

 

 

 

 

       (ลงชื่อ)………………………………….  ประธานกรรมการ              (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 

             (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                                           (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

       (ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ                    (ลงชื่อ)...................................กรรมการ 

                (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                             (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

                                       (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 

                                             (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

 

                                                    (นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 


