
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง   ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒  

วันพฤหัสบดีที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผูมาประชุม 

       ๑. นายอนันต ตันติศิรินทร           ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๔ 

       ๒. นางสาววรรณรัตน        จิรัตนประภา           รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี    เขต ๒ 

       ๓. นายพิพัฒน นิลรัตนศิรกิุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๓     

       ๔. นายเลิศ               อาชวานันทกุล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๑ 

       ๕. นางสาวนงนุช             จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี          เขต ๑   

       ๖. นางบัวหลวง               อาษาพล               สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๑ 

       ๗. นางรฐา  มณีภาค      สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๑    

       ๘. นายเลิศชาย                เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๑ 

       ๙. นายช่ืน                     พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๑ 

     ๑๐. นางสาวปฏิมาพร   จงรกัษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๒ 

     ๑๑. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  เขต ๒ 

     ๑๒. นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี   เขต ๒ 

     ๑๓. นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๓ 

     ๑๔. นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี        เขต ๒ 

     ๑๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสทิธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  เขต ๓ 

     ๑๖. นางลําพูล แสงวงค              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๓ 

     ๑๗. นายธานินทร             สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี      เขต ๓   

     ๑๘. นายสุภชัย                 ศรีจรญู  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๔ 

     ๑๙. นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๔ 

     ๒๐. นางสาวตนขาว           ตังคโณบล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๔        
 

ผูไมเขารวมประชุม 

        ๑.  นายธนพล    โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๓   (ลากิจ) 

      ๒.  นางเฉลียว                 คํานิยม                  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๒   (ลากิจ) 

 ๓.  น.ส.ภรณชนก   นํ้าฝน   เฟองงาม    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๔   (ลากิจ)  

 ๔.   นายปยะ                  ลายวิเศษกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๔   (ลากิจ) 
   

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑.  นางสาวสมปรารถนา         วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๒.  นายประชา  กิจตรงศริ ิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๓.  นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๔.  นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี



๒. 

 

๕.  นายอดิศักดิ์  กุลวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๖.  นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๗.  นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๘. นายอัมพล ทองพุ                 ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๙. นายอธิปไตย โยธามาตย  รองปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๑๐. นายกฤชพล เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๑๑. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๑๒. นายปญญา ทองสรรค (แทน)ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๓. นางสาวลําพรรณ คุณประชา       (แทน)ผูอํานวยการสวนบรหิารงานการคลัง 

๑๔. นายมนตตรี            ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๕. นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

๑๖. นายสุรสีห ใจหาญ รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒  

๑๗. นายสวาท ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓  

๑๘. วาที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ ์ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕  

๑๙. นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๒๐. นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๒๑. นางสาวปยะดา วงศละคร ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๒๒. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๒๓. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๒๔. พ.จ.อ.อดิศร ประจํา นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

๒๕. นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๖. นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

๒๗. นางสาวทิพยวรรณ     คําโสม พนักงานจางทั่วไป 

 

……………………………………………. 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง     ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   ญัตติ     เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหา 

                                   ราคายางพาราตกต่ํา  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง    อื่นๆ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ทําการเปดประชุมครับ 



๓. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกฯ         

ทานปลัดเทศบาลฯ ทานรองปลัดเทศบาลฯ  และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับผม วันนี้สภาฯไดรับเกียรติจาก   

ทานจําลักษ   กันเพ็ชร    ทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และทานประกอบ  วรรณวัลย  นิติกร ขอขอบพระคุณเปน

อยางสูงครับผม วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  ในวัน 

พฤหัสบดีที่ ๗  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุม

แลวผมขอเปดองคประชุมครับ   

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง     ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ เนื่องจากมีทานสมาชิกสภาลา ๔ ทาน  ๑.ทาน

เฉลียว  คํานิยม   , ทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม  , ทานปยะ   ลายวิเศษกุล , ทานธนพล  โชควิวัฒนวนิช 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหา 

                        ราคายางพาราตกต่ํา  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแกไข

ปญหาราคายางพาราตกต่ํา  เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียน ทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน       

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ่งที่สงมาดวย 
              1. สําเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0023.3/ว 2094    จํานวน       24   ชุด 
 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561         

  2. สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2060 จํานวน    24 ชุด 
                    ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 

  3. สําเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0023.3/ว 2297 จํานวน    24 ชุด 
  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561    
 4. สําเนาหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด จํานวน    24 ชุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 2305 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
 5. แบบแปลนประมาณราคาตามโครงการฯ ที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  จํานวน   ๒๔ ชุด 
     จํานวน 44 โครงการ 
 6. รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 25๖๑   จํานวน  ๒๔ ชุด 
 ดวยกระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจและแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ํา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2060 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 (สิ่งที่สงมาดวย 2) ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ 



๔. 
 
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐไดอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๓๒ ดังนี้   
 1. การจัดซื้อจัดจางจากเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งนําไปใชจายตามอํานาจหนาที่ เพื่อสนับสนุน
การกระตุนเศรษฐกิจในทองถิ่นและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท          
แตไมเกิน 2,000,000 บาท 
 2. การจัดซื้อจัดจางจากเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งนําไปใชจายตามอํานาจหนาที่ กรณีเปน
โครงการกอสรางที่ใชยางพาราเปนสวนประกอบ เชน กอสรางถนน กอสรางสนามกีฬา เปนตน ที่มีวงเงิน    
500,000 บาท แตไมเกิน 10,000,000 บาท 
 กรณีตามขอ 1 และ ขอ 2 ขางตน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบ
ราคาได หรือเปนโครงการที่สามารถดําเนินการไดทั้งวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และวิธีสอบราคา 
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 อนึ่ง โครงการที่มี
งบประมาณเกิน 10 ลาน ไมไดอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯสามารถจัดซื้อจัดจางไดตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกรมสงเสริมปกครองทองถิ่นไดเนนย้ํา
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกอสราง ปรับปรุง หรือซอมแซมถนนที่มีสวนผสมของยางพารา สามารถ
ใชมาตรฐานตามที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบทกําหนดได ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 
0023.3/ว 2297 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (สิ่งที่สงมาดวย 3) และแจงซักซอมการใชจายเงินสะสม เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2305 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 คือแนวทาง
การจัดซื้อจัดจางและแนวทางปฏิบัติในการเบิกจายงบประมาณ (สิ่งที่สงมาดวย 4) 
 ดังนั้น เพื่อใหการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เทศบาลนคร
อุบลราชธานีจึงไดจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 44 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
120,202,500 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบลานสองแสนสองพันหารอยบาทถวน) เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ “ขอ 89 องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัด
ความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด  
 (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตามระเบียบแลว 
 (3) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอัน
พับไป 
 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงไดพิจารณานําเงินสะสมมาใชจายเพือ่
แกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยนําเงินสะสมที่มีอยูหลังจากที่ไดสํารองเปนรายจายที่จําเปนไวแลวและเพียงพอที่จะนําไปใชจายโดยไมกระทบตอ
เสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวมาใชในการดําเนินการซึ่งปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงมีเงิน
สะสมจํานวนเพียงพอที่จะนําไปดําเนินการดังกลาวได โดยในสวนของเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่
นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จํานวน 471,548,076.99 บาท (สี่รอยเจ็ดสิบเอ็ดลานหาแสนสี่
หมื่นแปดพันเจ็ดสิบหกบาทเกาสิบเกาสตางค) (สิ่งที่สงมาดวย 6) 
 
 



๕. 
 

เหตุผล 
 เพื่อใหการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของและเพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการกระตุนเศรษฐกิจและแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ํา และแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน 

 
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอํานาจหนาที่ ซึ่งโครงการที่เสนอขอเปนโครงการที่รวบรวมจากปญหาและความ
ตองการของประชาชนในเขตเทศบาล ผานชองทางตางๆ เชน เวทีประชาคม การลงพื้นที่ คํารองทั่วไป ดังนั้น เทศบาล           
นครอุบลราชธานีจึงไดจัดทําโครงการดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานคุณภาพชีวิต จํานวน 44 โครงการ 
งบประมาณ 120,202,500 บาท ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีตซอยแจงสนิท 5 งบประมาณ 1,610,000  บาท   
    โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 5 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 3,040 ตร.ม.  และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ที่ 23/61 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 9 งบประมาณ  750,000  บาท   
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 9 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,348 ตร.ม.  และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ที่ 22/61 
 3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 11 งบประมาณ   1,560,000  บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 11  ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,983 ตร.ม.  และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ที่ 21/61 
 4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 13 งบประมาณ  1,600,000  บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 13  ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,998 ตร.ม.  และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ที่ 20/61 
 5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 15 งบประมาณ  1,120,000  บาท   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 15  ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,020 ตร.ม.  และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ที่ 18/61 
 6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 17 งบประมาณ  730,000  บาท   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 17  ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,313 ตร.ม.  และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ที่ 17/61 
 7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 19 งบประมาณ   950,000  บาท   
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 19  ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,581 ตร.ม.  และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ที่ 16/61 
 



๖. 
 

 8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 21 งบประมาณ  830,000  บาท   
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 21  ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,366 ตร.ม.  และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ที่ 19/61 
 9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 13 งบประมาณ 1,393,000  บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 13  ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,279 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล             
นครอุบลราชธานี ที่ 32/61 
 10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 15 งบประมาณ 1,746,000บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 15  ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,905 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล             
นครอุบลราชธานี ที่ 26/61 
 11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 17งบประมาณ 1,092,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 17  ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,645 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ที่ 28/61 
 12. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 19 งบประมาณ 1,122,000บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 19  ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,874 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล            
นครอุบลราชธานี ที่ 27/61 
 13. โครงการกอสรางขยายผิวจราจรและระบบระบายนํ้า ซอยชยางกูร 12 งบประมาณ 1,616,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 12 กอสรางถนน คสล. พรอมระบบ
ระบายน้ําและบอพัก หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,100 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ที่ 55/61 
 14. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ถนนสุขาสงเคราะห (ซอยลาบบุญประเสริฐ)  
งบประมาณ   578,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนสุขาสงเคราะห 
(ซอยลาบบุญประเสริฐ) กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 552 ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด      
0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 111/60 
 15. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ถนนเขื่อนธานี (ชวงถนนหลวง –  ถนนราชวงศ) 
งบประมาณ  540,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนเขื่อนธานี (ชวงถนนหลวง –  ถนนราชวงศ) กอสราง
ถนน คสล. กวางเฉลี่ย 2.10 ม. ยาว 116 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 230 ตร.ม. ทอระบายน้ํา
ขนาด  0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 116 ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 
71/61 
 
 
 
 



๗. 
 

 16. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ซอยอุบล - ตระการ 13 งบประมาณ  278,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล - ตระการ 13 กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 
ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 450 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี   
ที่ 56/61 
 17. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ซอยแยกถนนชลประทาน –  ทาบอ (ขางบานเลขที่ 
89/4) งบประมาณ  449,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนชลประทาน –  ทาบอ (ขางบานเลขที่ 
89/4) กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม. กวาง 6.00 ม. ยาว 68 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 396    ตร.ม. ทอระบาย
น้ําขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 67 ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล     นครอุบลราชธานี 
ที่ 72/61 
 18. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ซอยขางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการออม
ทรัพยถนนชลประทาน –  ทาบอ  งบประมาณ   446,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยขางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการออม
ทรัพยถนนชลประทาน –  ทาบอ กอสรางถนน คสล. กวาง 5.7 ม. ยาว 67.5 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 384 ตร.ม. 
และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 74/61 
 19. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ซอยโพธิ์ทอง 3 งบประมาณ  4,510,000  บาท    
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยโพธิ์ทอง 3 กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 ม. พื้นที่
รวมไมนอยกวา 2,606 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี          
ที่ 85/61 
 20. โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค ถนนชยางกูร (ชวงถนนสรรพสิทธิ์ –  ถนนราชธานี) 
งบประมาณ 30,830,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค ถนนชยางกูร (ชวงถนนสรรพสิทธิ์ –  ถนนราชธานี) 
ปรับปรุงเกาะกลางถนนชยางกูร ยาว 804 ม. ปรับปรุงทางเทาปูคอนกรีต พิมพลาย พื้นที่ 8,856 ตร.ม.ปรับพื้นถนน
ชยางกูร ยาว 1,187 ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 71/59 
 21. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยธรรมวิถี 4 (ชวงถนนธรรมวิถี - ลํารางนาควาย) งบประมาณ 
3,505,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจร ซอยธรรมวิถี 4 (ชวงถนนธรรมวิถี - ลํารางนาควาย) ปรับปรุงฝาบอพัก 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทพื้นที่ 5,600 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ที่ 25/61 
 22. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยธรรมวิถี 1 (ชวงถนนธรรมวิถี - ถนนแจงสนิท) งบประมาณ 
5,610,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจร ซอยธรรมวิถี 1 (ชวงถนนธรรมวิถี - ถนนแจงสนิท) งานผิวทางแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 11,000 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี     
ที่ 15/61 
 23. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนนครบาลตัด
กับถนนสุริยาตร  งบประมาณ   1,279,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

 
 
 



๘. 
 

 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนนครบาลตัดกับ
ถนนสุริยาตร งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี      
ที่ 64/61 
 24. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  สี่แยกถนนแจงสนิทตัด
กับถนนอุปลีสาน  งบประมาณ   1,125,000   บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนแจงสนิทตัดกับ
ถนนอุปลีสาน งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดต้ังระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 
61/61 
 25. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนแจงสนิทตัด
กับถนนสุริยาตร  งบประมาณ   1,104,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนแจงสนิทตัดกับ
ถนนสุริยาตร งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดต้ังระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 
63/61 
 26. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนชยางกูรตัดกับ
ถนนสุริยาตร  งบประมาณ  1,370,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนชยางกูรตัดกับ
ถนนสุริยาตร งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดต้ังระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 
59/61 
 27. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค
ตัดกับถนนอุปราช  งบประมาณ  1,296,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  สี่แยกถนนพิชิตรังสรรคตดั
กับถนนอุปราช งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดต้ังระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 
65/61 
 28. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนผาแดงตัดกับ
ถนนสุริยาตร  งบประมาณ  1,234,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนผาแดงตัดกับ
ถนนสุริยาตร งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดต้ังระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 
66/61 
 29. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัด
กับถนนผาแดง  งบประมาณ  1,248,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัด
กับถนนผาแดง งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดต้ังระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 
68/61 

 
 
 



๙. 
 
 30. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัด
กับถนนนครบาล  งบประมาณ  1,209,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิต์ดักบั
ถนนนครบาล งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดต้ังระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 
67/61 
 31. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพโยธีตัดกับ
ถนนพโลรังฤทธิ์  งบประมาณ  1,247,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพโยธีตัดกับ
ถนนพโลรังฤทธิ์ งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจร
พรอมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ที่ 62/61 
 32. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนน อุปลีสานตัด
กับถนนเทพโยธี งบประมาณ  1,267,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนอุปลีสานตัดกับ
ถนนเทพโยธี  งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดต้ังระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 
69/61 
 33. โครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล งบประมาณ  1,590,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาจัดทําปายบอกชื่อถนนภายในเขตเทศบาล จํานวน 100 ปาย และอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 67/60 
 34. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนชยางกูร(ชวงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) งบประมาณ1,280,000บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนถนนชยางกูร (ชวงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) ปรับปรุงเกาะกลางถนน 
กอสรางจุดกลับรถ จํานวน 4 จุด และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 88/61 
 35. โครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศนถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หนาสนามบิน
นานาชาติ) งบประมาณ 3,690,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคากอสรางระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศนถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หนาสนามบิน
นานาชาติ) ปรับปรุงทางเทาคอนกรีตพิมพลาย หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา  1,925 ตร.ม. และอื่นๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 89/61 
 36. โครงการกอสรางถนน คสล. และทอลอดเหลี่ยม (ชวงถนนเลียบแมนํ้ามูลชุมชนบุงกาแซว) งบประมาณ 
4,990,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และทอลอดเหลี่ยม (ชวงถนนเลียบแมน้ํามูลชุมชนบุงกาแซว) กอสรางถนน 
คสล.หนา 0.15  ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 680 ตร.ม. กอสรางทอลอดเหลี่ยมแบบ 2 ชอง ขนาด 1.80 x 1.80 ม. 
และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 67/59 
 37. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ      
10,795,500 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 



๑๐. 
 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวาง
ชนิดหลอด LED ขนาด 110 วัตต ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 520 ชุด และอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 87/61 
 38. โครงการกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะบูรพานอก 
งบประมาณ 2,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคากอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะบูรพานอก กอสรางทางเดิน –  ลูวิ่ง ผิวแอสฟลทติก 
พื้นที่ไมนอยกวา 610 ตร.ม. พรอมกอสรางสนามบาสเกตบอล 1 สนาม และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล     
นครอุบลราชธานี ที่ 51/61 
 39. โครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบทุงศรีเมืองศาลหลักเมือง  งบประมาณ 
10,420,000บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคากอสรางระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบทุงศรีเมืองศาลหลักเมือง งานตกแตง
ภายในศาลหลักเมืองและลานรอบศาลหลักเมือง งานกอสรางหองน้ําสาธารณะ 1 หลัง งานปรับปรุงลูเดิน-วิ่ง ผิวแอส
ฟลทคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่ไมนอยกวา 2,190 ม. งานกอสรางสนามบาสเกตบอลคอนกรีต พื้นที่ไมนอยกวา 
1,824 ม. งานตกแตงภายในศาลหลักเมืองและลานรอบศาลหลักเมือง และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล            
นครอุบลราชธานี ที่ 84/61 
 40. โครงการกอสรางและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว  งบประมาณ 5,690,000 บาท  โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 - เพื่อจายเปนคากอสรางและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว งานปรับปรุงทางเทาผิวแอสฟลทหนา 5 ซม. พื้นที่
ไมนอยกวา 1,480 ตร.ม. งานปรับปรุงทางเขา ลานจอดรถ ผิวแอสฟลทหนา 5 ซม. พื้นที่ไมนอยกวา 2,270 ตร.ม. 
และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 83/61 
 41. โครงการปรับปรุงกอสรางปายชื่อโรงเรียนดานทิศเหนือและรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันตกและประตูทิศ
เหนือโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,500,000บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงกอสรางปายชื่อโรงเรียนดานทิศเหนือและรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันตกและประตูทิศเหนอื
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี     ที่ 73/61 
 42. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนและพัฒนาลานดานหนาอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี
วิทยาคาร งบประมาณ 1,450,000บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสนามเด็กเลนและพัฒนาลานดานหนาอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี
วิทยาคาร ปรับปรุงซอมแซมสนามเด็กเลนที่ชํารุด พัฒนาลานสนามการเรียนรู BBL พรอมปูพื้น จํานวน 1 แหง และ
อื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 52/61 
 43. โครงการปรับปรุงหองนํ้าในหองเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  งบประมาณ 
1,050,000บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองน้ําในหองเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร กอสรางหองน้ําหอง
สวมในหองเรียนทั้งหมด 6 หอง ที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยและไดมาตรฐาน ติดตั้งเครื่องปมน้ําและเดินทอระบบ
ประปา และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 48/61 
 44. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล งบประมาณ 
503,000บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ปรับปรุงพื้น
หองเรียน จํานวน 12 หองเรียน ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี       
ที่ 60/61 
 

 
 
 
 



๑๑. 
 
 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการดังกลาว จํานวน     
44 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 120,202,500 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบลานสองแสนสองพันหารอยบาทถวน)         
ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ กอนจะอภิปรายทานสมาชิกโปรดดูหนา ๑๐ ตรงทีป่ระธานเกษียน วาบรรจุเขาระเบียบวาระการ
ประชุม คําวา “ชุม” ม หายไปครบัเติมเขาดวยครับ และบรรทัดที่ ๒ สภาฯในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิ.ย. ๖๑ คําวา “๖๑” 
ไมชัดเจนเติมดวยครบั เชิญสมาชิกอภิปรายครับ เชิญทานณฐัวุฒิ ครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือก   
ตั้งที่ ๒ จากที่ทานนายกฯอานแตละโครงการใหฟงเมื่อสักครูนี้ และผมไดรับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน        
ที่ผานมา ผมก็ดูในหลายๆโครงการที่ทานนายกฯไดเสนอเขามา ชื่อญัตติวา ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุน     
นโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหายางพาราตกต่ํา ผมก็พยายามดูในหลายๆโครงการก็มีบางโครงการที่สนับสนุน
โครงการของรัฐบาลจริงๆ แตผมสงสัยวาญัตตินี้เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแกไขยางพาราตกต่ํา แตยังมี
โครงการอื่นที่ไมไดเกี่ยวของกับยางพาราเลยสอดไสเขามาจึงอยากจะเรียนถามไปยังทานประธานสภาฯผานไปยังทาน
นายกฯวาใหชวยช้ีแจงตอสภาฯแหงนี้ดวยวาสรุปเปนมันเปนญัตติอะไรกันแนครับ 
นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาฯ ครับ 
นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี เราตั้งญัตติตรงนี้เราก็มีการปรึกษาหารือกันเพื่อใหลอไปกับหนังสือสั่งการของวันที่ ๑๙ ซึ่งเนนย้ําใน
เรื่องนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการแกไขปญหายางพาราตกต่ํา แตในหนังสือสั่งการที่ผานมาก็มีการพูดถึงวาใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นน้ันเนนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจและแกไขปญหายางพาราตกต่ํา คือใหทําทั้ง
สองอยางคือกระตุนเศรษฐกิจและแกไขยางพาราตกต่ําตามอํานาจหนาที่ซึ่งก็ระบุไวในหนังสือสั่งการวาการใชจายเงิน
สะสมนั้นในหลายๆโครงการก็เปนกระตุนเศรษฐกิจ และหลายๆโครงการก็สนับสนุนเรื่องยาพาราดวย ถายอนหลังไปดู
หนังสือสั่งการ ตั้งแต ๕ มีนาคม มาถึง ๒๑ พฤษภาคม ก็จะมีการพูดถึงหนาที่ที่ทางเทศบาลฯมาแกไขปญหาและ
นโยบายของรัฐบาล ก็เลยใชหัวขอของหนังสือสั่งการลาสุดในการเสนอญัตติตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ผมก็พิจารณาจากเอกสารที่สงเขามาก็คือตามเอกสารในแฟมนี้ตามตัวอักษร 
พิจารณาจากหนังสือสั่งการที่ผานมา ถาทานจะตั้งญัตติแบบนี้และสอดไสโครงการอื่นที่ไมใชตามหนังสือสั่งการที่ทาน
ระบุมาในนี้ เหมือนทานตีขุมมากเกินไป หรือทานพูดใหมันผานไปเฉยๆ นี่เปนการประชุมสภาฯเราก็พิจารณาตาม
เอกสารที่ผูบริหารสงมาเราไมไดพิจารณาจากหนังสือสั่งการที่ผานมา ถาทานจะบอกวาหนังสือสั่งการตั้งแต ๕ มีนาคม 
ทานก็ตองระบุเขามาดวยแตน่ีเราพิจารณาตามญัตติที่ทานสงมาใหเราดู ผมก็แคสงสัยวาทานตั้งญัตติมาเพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล ในการแกไขปญหายางพารา อีกทั้งก็ยังสงหนังสือสั่งการตางๆมาผมก็พยายามอานดูมันก็ไมมคีาํสัง่
ใหทําโครงการอื่นถาทานจะอางหนังสือ ๕ มีนาคม ทานก็ตองสอดเขามาดวย ตรงนี้ผมก็อยากจะสอบถามทาน
ประธานสภาฯเพื่อสงตอไปยังฝายบริหาร 
 

 
 
 



๑๒. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาฯ ครับ 
นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตทานประธานสภาฯครับ ในการทําหนาที่ของผูบริหาร เราก็ทําหนาที่ในการบริหารบานเมืองถาบอก
วาเปนการตีขุมนั้น ก็ไมใชเพราะการเสนอโครงการทั้ง ๔๔ โครงการ ลวนเปนประโยชนแกพี่นองประชาชน มีการทํา
ประชาคม มีการผานแผนมาจนตกผลึกมาเขาสูขบวนการเพื่อนําเสนอขอพิจารณาในวันนี้ ซึ่งมีหนังสือสั่งการและก็พูด
เรื่องนี้มาโดยตลอด เชนหนังสือสั่งการวันที่ ๕ มีนาคม ก็มีการพูดถึงเรื่องการใชจายเงินสะสม ซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  มีพัฒนาแหงน้ํา กอสรางปรับปรุงสนามกีฬา และสถานที่ออกกําลังกาย และขอความรวมมือใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใชยางพาราเปนสวนประกอบในโครงการดวย แตถาโครงการไหนไมมียางพารา เขาก็บอกวาไมใหทําเราก็
ตองยอมรับวาการพัฒนาเทศบาลฯนั้นมันมีหลายๆมิติที่จะตองทํา รวมทั้งสิ่งที่เรานําเสนอก็เปนการแกปญหาความ
เดือดรอนของพี่นองประชาชนที่เกิดขึ้นดวย ถามองกวางๆแลว เขาใหทําทั้งที่มีสวนของยางพาราและไมมียางพารา    
การกระตุนเศรษฐกิจ เปนการเสนอหนังสือที่ตอเนื่องกันมาและก็นําเสนอโครงการนี้ผานการใชเงินสะสมมาหลายครั้ง 
จนกระทั่งครั้งนี้สวนกลางไดเนนย้ําในเรื่องของยางพารา ก็ใหอยูในดุลยพินิจของสภาฯในการพิจารณาตรงนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 
นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือก    

ตั้งที่ ๔  ตามญัตติที่ทานเสนอมาก็คือเหตุผลที่วาเพื่อใหการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ

เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจและแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ํา และแกไข

ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตามอํานาจหนาที่ ซึ่งตัวกระผมเองก็ได

ประสบกับปญหาใหญหลวงก็คือวาในโครงการนี้ ในญัตตินี้ ๔๔ โครงการ ๑๒๐,๒๐๒,๕๐๐ บาท ผมขออนุญาตใหทาน

ประธานสภาฯดูแบบแปลนที่ขางโตะ ทานก็จะไดเห็นวาปญหาของผมมันใหญหลวงแคไหน ตั้งแตวันที่รับญัตตินี้มาผม

สารภาพตรงๆผมพึ่งเดินทางไปถึงหัวขอที่ ๑๕ ยังไมไปไหนเลย ตั้งใจอานและก็ศึกษาตามแบบทุกอยาง มันทําใหเกิด

ปญหาๆของผมมันใหญหลวงนัก ก็คือไมสามารถที่จะพิจารณาเอกสารเหลานี้ทันได ผมอาศัยอํานาจตาม ขอ ๓๘ ใน

ระเบียบการประชุม ๓๘ วรรค ๕ (๕) ญัตติตามขอ ๔๑ ผมจึงขออนุญาตตั้งญัตตินี้ขึ้นมาเพื่อขอใหสงปญหาที่กําลัง

ประสบนี้ก็คือพิจารณาไมทันกับเวลา คือวันนี้อยางไรมันตองลงมติแลวถาเปนรางเทศบัญญัติงบประมาณมันก็ไป

คณะกรรมการแปรญัตติใชไหมครับ แตตัวนี้ผมคิดวาปญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกสภาก็คือไมสามารถที่จะพิจารณาไดทัน 

แตดวยความหวังดีที่ทานประธานก็คือเห็นความในญัตติน้ีก็บรรจุเขาใหอยางรวดเร็ว แตพวกผมไมทันจริงๆ มีปญหาที่

ตามมาก็คือขอตั้งญัตติขึ้นมาเพื่อที่จะตามขอ ๔๑ (๒) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมการสภาทองถิ่นตามหมวด ๘  

ผมขอตั้งญัตตินี้ข้ึนมาเปนญัตติสดขอผูรับรองดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีผูรับรองถูกตองครับ 

 

 



๑๓. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ญัตติของผมก็คือวาขอใหสงปญหาวาพิจารณาไมทันตามกําหนดเวลาไปยังคณะกรรมการสภาทองถิ่น ตามขอ 

๔๑ (๒)  ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมการสภาทองถิ่นตามหมวด ๘ ในญัตตินี้นะครับ ขออนุญาตครับพอผมตั้งญัตติ

มีผูรับรองแลวผมก็ตองลงมตินี้ ลงมติแลวถึงจะไปใชอํานาจตาม ๑๐๔ ของคณะกรรมการสภาทองถิ่น  อันนี้ตั้งในนาม

สมาชิกสภาเทศบาล ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับเมื่อทานสุภชัยเสนอตามขอบังคับการประชุมขอ ๔๑ (๒) แลว เมื่อเปนญัตติก็ตองมีการลงมติ ตอไปผมจะ

ขอมติที่ประชุมนะครับ 

 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหสงปญหาในการพิจารณาไมทันเวลานั้น ตามขอบังคับการประชุมขอ ๔๑ (๒) 

    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหสงปญหาในการพิจารณาไมทันเวลานั้น ตามขอบังคับการประชุมขอ ๔๑ (๒)    

              โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง  
 

 
 

 

 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เมื่อมีญัตติวาสงไปใหตามขอ ๔๑ (๒) หมวด ๘ ก็คือการตั้งกรรมการวิสามัญประจําสภาเพื่อพิจารณาในญัตตินี้ 

ดังนั้นจึงขอเชิญทานสมาชิกเสนอคณะกรรมการวิสามัญประจําสภาเพื่อพิจารณาญัตตินี้เชิญครับเชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอใหทานสุภาภรณ    โหตระไวศยะ เปนกรรมการ ขอผูรับรองดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รับรองถูกตองครับเชิญเสนอทานอื่นอีกเชิญครับเพราะวาคณะกรรมการตองไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน

ครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ     โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะดิฉันนางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ดิฉันขอเสนอใหทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการ          

ขอผูรับรองดวยคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รับรองถูกตองครับเชิญเสนอทานตอไปครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

เขตเลือกตั้งที่ ๒ กระผมขอเสนอใหทานนงนุช  จิรันตกาล เปนกรรมการ ขอผูรับรองดวยครับ 

 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบใหสงปญหาในการพิจารณาไมทันเวลานั้น ตามขอบังคบัการประชุมขอ ๔๑ (๒) 



๑๔. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รับรองถูกตองครับเชิญเสนอทานตอไปครับ เชิญทานปฏิมาพรครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ดิฉันขอเสนอทานสุภชัย  ศรีจรูญ เปนกรรมการ ขอผูรับรอง

ดวยคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รับรองถูกตองครับเชิญเสนอทานตอไปครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คะ ดิฉันขอเสนอใหทานณัฐวุฒิ  ทองเถาว เปนกรรมการ ขอผูรับรอง

ดวยคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รับรองถูกตองครับมีอีกไหมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน     ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทาน กระผมรอยตํารวจเอกณัฐพัฒน   

ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓   กระผมขอเสนอใหทานผูอํานวยการแขวงทางหลวง

ชนบทอุบลราชธานี เปนกรรมการ ขอผูรับรองดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รับรองถูกตองครับมีอีกไหมครับ เมื่อไมมีผมจะขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบตามที่ไดเสนอมาหรือไมนะครับ 
   

  - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภาภรณ    โหตระไวศยะ เปนกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติ 

         การใชจายเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภาภรณ    โหตระไวศยะ เปนกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติ 

         การใชจายเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียง 
 

 

  

 

 
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนงนุช  จิรันตกาล   เปนกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติ 

   การใชจายเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนงนุช  จิรันตกาล   เปนกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติ 

   การใชจายเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียง 
 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบรางใหทานสุภาภรณ     โหตระไวศยะ เปนกรรมการวิสามัญพจิารณาญัตติ 

การใชจายเงินสะสม 

ที่ประชุม 

             มีมติเห็นชอบรางใหทานนงนุช  จิรันตกาล    เปนกรรมการวสิามัญพิจารณาญัตต ิ

การใชจายเงินสะสม 



๑๕. 

 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ   ทองเถาว เปนกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติ 

   การใชจายเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ  ทองเถาว เปนกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติ 

   การใชจายเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียง 

 

 
 

 

  

 
 

 

  -    สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนัฐพล   รัตนูปการ   เปนกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติ 

            การใชจายเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

                -    สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนัฐพล   รัตนูปการ     เปนกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติ 

            การใชจายเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียง 

 

 
 

 

  

 

 

  - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภชัย   ศรีจรูญ เปนกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติ 

      การใชจายเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

  - สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภชัย   ศรีจรูญ เปนกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติ 

         การใชจายเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง 

 

 
 

 

  

 
 

 -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เปนกรรมการ 

                    วิสามัญพิจารณาญัตติการใชจายเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 -   สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เปนกรรมการวิสามัญ 

     พิจารณาญัตติการใชจายเงินสะสม โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบรางใหทานณัฐวุฒิ   ทองเถาว    เปนกรรมการวสิามัญพิจารณาญัตต ิ

การใชจายเงินสะสม 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบรางใหทานนัฐพล   รัตนูปการ   เปนกรรมการวสิามัญพิจารณาญัตต ิ

การใชจายเงินสะสม 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบรางใหทานสุภชัย   ศรีจรูญ    เปนกรรมการวิสามัญพจิารณาญัตต ิ

การใชจายเงินสะสม 



๑๖. 

 

 
 

 

 

 

 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาการใชจายเงินสะสมตามที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติเขามานั้นมี

ดังตอไปนี้ 

 ๑.นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ 

 ๒.นางสาวนงนุช  จิรันตกาล 

 ๓.นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว 

 ๔.นายนัฐพล  รัตนูปการ 

 ๕.นายสุภชัย  ศรีจรูญ 

 ๖.ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 
 

 ดังนั้นสภาจึงตองสงญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน

เศรษฐกิจและแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ําไปใหกับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณานะครับ ตามระเบียบแลว

จะตองมีการกําหนดเวลาการพิจารณาแลวสรุปเสนอตอสภาฯอีกครั้ง ฉะนั้นขอใหทานสมาชิกเสนอกําหนดเวลาในการ

พิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือก    

ตั้งที่ ๔ เพื่อความรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดกับพี่นองประชาชน ผมขอเสนอใหคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาให

แลวเสร็จภายใน ๑๐ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๘ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมีก็เปนการพิจารณาญัตติการจายขาดเงินสะสม           

๑๐วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๘ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เชิญครับ  

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมขออนุญาตครับ ตองขอขอบคุณทานสมาชิก   

สภาฯ ที่ใชความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเงินจายขาดเงินสะสมอยางละเอียดรอบคอบผมขอกราบ

ขอบพระคุณ ผมขอช้ีแจงวาในความเปนจริงแลว ในระยะเวลา ๑๐ วันถาเร็วไดเทาไหรก็จะเปนประโยชนขึ้นเนื่องดวย

ถาเราดูดีๆแลวทั้ง ๔๔ โครงการนี้ ตั้งแตโครงการ ๑ – ๑๘ ก็ไดขอพิจารณาจายขาดเงินสะสมครั้งที่แลวไปแลว ทานก็

คงไดพิจารณาในบางสวนแลว สวนโครงการที่ ๒๐ – ๓๒ ไดขอมาตั้งแตครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๖ ทานก็คงไดพิจารณาไป

เยอะพอสมควรแลว และโครงการที่ ๓๓ ขอมาครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๕ ขอจายขาดเงินสะสมไปแลว และมีโครงการที่    

๓๖ , ๓๗ ขอมาตั้งแตครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๖ ซึ่งทานก็ไมไดผานงบตรงนี้ โครงการที่ ๓๘ ขอจายขาดครั้งที่แลว โครงการ

ที่ ๓๙ ขอครั้งที่ ๑ และ ๒ โครงการที่ ๔๐ ถึง ๔๔ ก็ขอจายขาดมาครั้งที่แลว ซึ่งเราก็เขาใจวาทานคงจะพิจารณา 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบรางใหทานผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เปนกรรมการ 

วิสามัญพจิารณาญัตติการใชจายเงินสะสม 



๑๗. 

 

กอนที่จะพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติในการพิจารณาในครั้งที่แลว ก็ขอฝากทานประธานสภาฯ สวนใหญ

โครงการทั้งหมดก็ไดมีการขอพิจารณาผานไปแลว ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการ

พิจารณาครั้งนี้ครับขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มติสภาฯไดลงไปแลวกส็งเรื่องใหกับคณะกรรมการวิสามญัพิจารณาตอไป ก็ขอขอบคุณทานรอง
ประชาครบั / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง
ที่ ๒ เมื่อสักครูทานรองประชา ที่เขาใจวาพวกผมพิจารณาแลว ทานอยาเขาใจเพราะผมยังไมเขาใจพวกทานเลย อยา
คิดแทนผมๆไมตองการใหใครมาเขาใจผม 
นายประชา    กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ คือวาผมไมไดเขาใจอยางไรกับใคร แตผมคิดวาการพิจารณาจายขาดเงินสะสม
เมื่อครั้งที่ผานมาผมก็คิดวาทานจะตองไดพิจารณาไดศึกษาญัตติตางๆกอนไดลงมติวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ เพราะ
ทานไดพูดในสภาฯแลววาทานไดตรวจดูแลวลงพื้นที่แลวไมไดมีการคิดแทนเลย ผมตองฝากทานประธานสภาฯถึงทาน
สมาชิกดวยวาเราไมไดคิดแทน แตสิ่งที่เปนอยูทานไดพิจารณาอยางรอบคอบแลววาไมอนุมัติ ซึ่งเราก็เคารพในการ
ตัดสินใจของทาน ซึ่งเปนภาระหนาที่ที่ทานจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ อันนี้เราเคารพการตัดสินใจของทานไมไดมีการคิด
แทนจากกระบวนการทํางานที่ผานมา ขอบคุณครับ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง  อ่ืนๆ 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง อื่นๆ เชิญครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ในวาระอื่นๆดิฉันก็ขอพูดถึงที่ไดกลาว

มาเมื่อครู ที่ทานรองฯบอกวาเราไดบอกไปแลววาเราไดขอไปแลวหลายครั้งทานก็พิจารณาไปแลวแลวทําไมครั้งนี้ทาน

ไมให แตทุกครั้งที่ทานขอเขามาสมาชิกก็ไดติติงโครงการไปทุกครั้ง แตทานก็ยังคงทําโครงการเดิมเขามาโดยไมมีการ

ปรับปรุงเลย ก็ไมเขาใจวาเพราะอะไรดิฉันอยากยกตัวอยางโครงการที่สมาชิกไดบอกทุกครั้งวาทานทําเขามาไดอยางไร 

เอาที่ใกลบานดิฉันกอนนะคะซอยสุขาอุปถัมภ ๑๓,๑๕,๑๗,๑๙ ฝนตกไมวาจะสิบหานาทีหรือยี่สิบนาทีน้ําจะทวม

ตลอดเราก็ทักทวงไปวามันเปนซอยเล็กมันเหมาะที่จะทําแอสฟลทคอนกรีตไหม ทักทวงทุกครั้ง ทานทําขึ้นมาเหมือน

ทานไปติดปายวาใหเราวาเราไมให เหตุผลทุกโครงการเรามีเหตุผลคะเราช้ีแจงไปทุกครั้งแตทานก็ไมไดปรับปรุงเลยก็

ไมทราบวาเพราะอะไร การที่จะสนองนโยบายรัฐบาลทางสมาชิกยินดีสนับสนุนทุกโครงการแตทานตองพิจารณา

โครงการแตละโครงการวาเหมาะสมหรือไม ทานจะนําเงินภาษีของประชาชนไปละลายทิ้ง  โครงการตางๆที่ทานนําเขา

มาไมใชวาทานจะคิดไมไดวาจะมีโครงการไหนเหมาะสมหรือไมเหมาะสม แตทานยังเอาโครงการเดิมที่เราติติง        

ไปกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกับทาน เอาพูดกันงายๆวาไมตองทํางานเพิ่มหรือคะใชแตโครงการเกาๆนําเขามา สมาชิก

จึงคิดวาถาทานทําแบบนี้เอาแตพิจารณาเรามีความเห็นขางเดียว เราก็เลยวาเอาแตงตั้งกรรมการสวนกลางเขามาคือ 

ผอ.ทางหลวงชนบท ใหทานลงไปดูพื้นที่จริงวาเหมาะสมที่จะทําหรือไมโครงการนี้ จึงไดนําปญหานี้นําไปคุยกันดูวาเอา 

 



๑๘. 

 

คนกลางเขามาดีหรือไม ถาทานวาเหมาะสมวาทําได ทางสมาชิกก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือเหตุหลักที่เราตอง

พิจารณาใหรอบคอบคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขอบคุณในความหวงใยของทานสมาชิกสภา          

ก็สรุปวา ทานเองก็ไดพิจารณาโครงการทั้งหมดอยางรอบคอบ เพียงแตวาไดศึกษาแลววาเปนโครงการที่ไดขอเขามา

แลวแตวาตองการใหคนกลางเขามามีสวนในการพิจารณาตรงนี้ ตองขอบคุณ ที่ไดเชิญคนที่เปนกลางเขามา           

เพื่อพิจารณาใหรอบคอบ แตความเปนจริงก็คือวาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เปนความตองการของประชาชน เราคงไมไดคิดที่

จะทําโครงการเพื่อที่จะสนองตอความตองการสวนใดสวนหนึ่งของผูบริหาร เพราะวาโครงการนี้หลายๆโครงการในนี้

ผานกระบวนการประชานิยมที่เราไดลงพื้นที่ไป สวนหนึ่งก็อยูในนี้สวนหนึ่งดวย แลวก็ตองยอมรับวาปญหาตรงนี้ก็ได

ผานกระบวนการประชาคม ผานกระบวนการกรรมการพัฒนาแผน ผานสิ่งที่เราไปพบปะซึ่งก็อาจจะเปนความเหน็ทีไ่ม

ตรงกัน แตเทาที่เราทราบวาสิ่งเหลานี้ลวนอยูในแผนพัฒนาซึ่งผานกระบวนการที่ถูกตองแลวเราก็ไดลงพื้นที่ที่ประสบ

ปญหาจริงๆ สวนเรื่องน้ําระบายหรือไมระบายนั้นที่ผานมาเราก็ประสบปญหาเรื่องขยะเรื่องตางๆ ซึ่งก็ตองยอมรับวา

มันไมไดมีปญหาเรื่องทอระบายขางลางเพราะวาเราไดกําชับกับทางสํานักการชางวาแนใจวาถาเราท็อปปงโดยแอส

ฟลทคอนกรีตแลวทอระบายน้ําขางลางไมตองรื้อ ซึ่งทางสํานักการชางก็ไดสํารวจแลววา ในทอขางลางนั้นไมไดมี

ปญหา จะมีปญหาในบอพักบางมีขยะบางซึ่งเราก็ตองลอกเฉพาะตรงสวนที่เปนบอพักสวนหนึ่งแลวก็ใหทีมงานในเวลา

ที่ฝนตกนั้นออกไปดูแลใบไม ขยะที่อุดทางระบายน้ําซึ่งทําใหระบายน้ําไมสะดวกซึ่งความเปนจริงก็คือวาถาทอขางลาง

ตันจริงน้ําจะตองทวมขัง แตจริงๆแลวน้ําระบายไมทันแคนั้นเอง ผมคิดวาเรื่องราวเหลานี้ก็ผานกระบวนการความ

ตองการของประชาชน ความเดือดรอนของประชาชนจริงๆนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือก  

ตั้งที่ ๔  ตามที่ผมไดขอเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญผมวาเปนการดีเสียอีก ก็คือเรามีจากหนวยงานอื่นแตวาได

ทํางานเกี่ยวของและก็มีสวนรับผิดชอบในเขตเทศบาลรวมเขามาชวยกันพิจารณา ตอนนี้ที่เราทําก็คือรักษา

ผลประโยชนใหพี่นองประชาชน รักษาผลประโยชนในการใชงบประมาณ ขั้นตอนกระบวนการการดําเนินการและ

ผลกระทบโดยรอบคอบ เมื่อตั้งคณะกรรมการวิสามัญสิ่งดีที่จะเกิดก็คือวาทานก็สามารถเขามาชี้แจงในรายละเอียด   

แตละโครงการไดละเอียดข้ึน อันนี้ผมวาเปนผลดีมากกวาที่เราจะพิจารณาญัตติไมทันแลวตกไป คณะกรรมการวิสามญั

ก็จะเปดโอกาสใหไมวาจะเปนสํานักการชาง หรือหนวยงานกองฝายอื่นที่เกี่ยวของ เมื่อคณะกรรมการวิสามัญสงสัยก็

จะไดทําหนังสือขึ้นมาเพื่อใหไดซักถามใหรายละเอียดกับทางกรรมการวิสามัญ อันนี้เขาเรียกวาฝายนิติบัญญัติทํา

หนาที่ดูแลรักษาผลประโยชนใหพี่นองประชาชน ดูแลงบประมาณใหลงถึงพื้นที่โดยคุมคา โดยวิธีการดําเนินการ     

โดยวิธีการสงผลกระทบตอพี่นองประชาชนหรือไม อันนี้ผมวาผมคิดรอบคอบแลวและคิดถึงพี่นองประชาชนเปนที่ตั้ง

มากที่สุดแลวเราถึงเอื้อประโยชนโดยการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อการพิจารณาและวาระนี้เปนวาระอื่นๆ    

กระผมขอกาวลวงไปในหนวยงานบางนะครับไดพูดถึงแลว ก็มีเงินงบประมาณเรานี้มันมีสวนหนึ่งที่ไดไปเกี่ยวของไป 



๑๙. 

 

พาดกับสวนอื่นไมวาจะเปนอยางงบจราจรอยางนี้ งบจราจรที่เราเอื้ออํานวยงบประมาณใหกับทาง สภ.อ.เมืองอุบลฯ   

ผมก็ถามวา ณ ปจจุบันงบประมาณไดใหเขาไปหรือยัง มีการนั่งคุยกันบางกับทางผูเกี่ยวของใน สภ.อ.เมืองอุบลฯ      

ทานบอกวางบประมาณที่ทางเทศบาลเอาไปใหนั้นสวนมากซื้อของใสมือเอาวางใหเลย ไมถามความตองการเขาวาเขา

อยากไดอะไร ทานไปคิดแทนเขาวาเขาอยากไดอะไร ทานคิดวามันนาจะดีเลยซื้อไปใหแตเขาไมดีเพราะวาเขาตองการ

เอาไปใชอยางอื่นปญหามันก็เลยเกิดขึ้น อันนี้ทานลองติดตามดู วาใครเปนคนประสานงานไปทาง  ส.ภ.อ. เมืองอุบลฯ   

ในงานจราจร ผมไดยินมาตามงบประมาณที่ผมไดอนุมัติไปที่เปนงบประมาณไปแลวผมก็ไมสบายใจที่จะไดฟงกลับมา

แบบนี้ มันเปนเหมือนการทํางานเชิงเดี่ยว ไมใชการทํางานแบบคูขนานไปกับหนวยงานที่เขาตองการ ก็ฝากในสภาฯ

แหงนี้ชวยพิจารณาดวย เมื่อมีการทํารางเทศบัญญัติงบประมาณเขามาสมควรอยางยิ่งที่เราตองสอบถามใหละเอียดวา

จะเอาไปทําอะไร จะเอาเม็ดเงินใหเขาหรือวาจะไปซื้อของใสมือเขาเลย อันนี้มันก็ไมเหมาะสมและไมตรงตามความ

ตองการของหนวยงานที่เราสนับสนุน ก็ขอกราบเรียนในสภาฯแหงนี้ครับ และก็การตั้งคณะกรรมการวิสามัญประจํา

สภาฯเพื่อพิจารณาเงินจายขาดสะสมผมคิดวาเราไดกระทําโดยรอบคอบและรักษาผลประโยชนใหพี่นองประชาชนไดดี

ที่สุดแลวครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขอบคุณทานสมาชิกสภาในความหวงใยในการ

ทํางานรวมกันกับทางจราจรหรือ สภ.อ.เมืองอุบลฯ  จริงๆแลวเรามีการทํางานรวมกันมาดวยดีตลอด สวนขอมูลที่ทาน

ใหมานั้นในสวนของเรานั้นไมไดปรากฏชัดและก็ไมไดมีความขัดแยงหรือไมไดมีปญหาอยางที่ทานสมาชิกสภาฯ       

ไดนําเสนอมา แตวาตองขอขอบคุณครับแลวเราจะขอนําขอมูลตรงนี้และเอาเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้นําไปปรึกษากบัทาง

จราจรเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันอยางดีตอไปครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น   พรหมจารีย      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายชื่น   พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๑  เรื่องอื่นๆที่ผมจะพูดตอไปนี้ ขอสนับสนุนทานสุภาภรณ ขออนุญาตที่เอยนามเพราะวาในเขต ๑ นั้น 

ถนนสุขาอุปถัมป ซอยที่ ๑ มีน้ําทวมอยูสองสามแหง เขาไดพูดกับผมบอกวาวันนี้ขอใหพูดในสภาดวย แกไขใหดวย

เพราะวาฝนตกทีไรน้ําก็ทวมทุกทีนะครับ ไปตรวจดูเอาเองนะครับ ทีนี้มาถนนสุริยาตรในซอย ๒๒ เมื่อเชานี้มีจะเปน

แมกับลูกหรืออยางไรไมทราบเดินมา ผมลงรถที่หนาเทศบาลฯนี้เขาเดินมาทักผมคุณนาเปน ส.ท.หรือเปลา ผมก็ตอบ

ไปวาใช เขาก็บอกวาเขามายื่นเรื่องน้ําทวมในซอย ๒๒ ถนนสุริยาตร บานเลขที่ ๓๐๒ นะครับ มีน้ําทวมขัง ถาหากเขา

ไปขนขยะขึ้นมาจะไดหรือไม ผมก็เลยบอกวาอยาทําเลยถามันเกิดอะไรขึ้นมาแลวมันจะมีปญหา เพราะวาในบอน้ํานั้น

มันลึกและขยะมันอุดตันน้ําไหลไมสะดวก ผมก็เลยนําเรื่องนี้มาพูดในสภาฯ ก็ขอฝากทานนายกนะครับชวยแกไข      

ใหดวย ถนนสุริยาตร ซอย ๒๒ บานเลขที่ ๓๐๒ ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

 



๒๐. 

 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทาน กระผมรอยตํารวจเอกณัฐพัฒน  

ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ กระผมขอพูดเรื่องเกี่ยวกับระบบระบายน้ํา      

ก็ไดทราบปญหาจากทานชื่น ขออนุญาตที่เอยนาม แลวก็ที่ผานๆมาทานสังเกตไหมครับ เราจะนิยมมากเลยเวลาฝนตก    

ฤดูน้ําหลากนี้จะชอบถายภาพน้ําทวมตรงนั้นน้ําทวมตรงนี้ หนาสถานที่ราชการหรือวาหนาโรงเรียนอนุบาลฯหรืออะไร

ตางๆนี้ ซึ่งผมก็ยังยืนยันวาในระบบระบายน้ําของเทศบาลนครอุบลฯของเรานี้ยังไมสมบูรณ แตวาที่เห็นเอาโครงการ

ตางๆนี้สวนใหญเปนโครงการปรับปรุงผิวถนนและก็ผิวจราจรเขามาไมต่ํากวายี่สิบโครงการ ผมวาเราควรมองในจุดนี้ 

ผมอยากใหภาพน้ําทวมเวลาฝนตกทีไรชอบถายภาพมาโชวในกลุมโซเชียล ถายภาพทุกวันผมอยากใหภาพพวกนี้มัน

เปนภาพประวัติศาสตรไปแลว อยากใหทานมาปรับปรุงระบบระบายน้ําใหมันสมบูรณ ใหทอระบายน้ํามันกวาง 

มันใหญกวานี้ใหเหมือนกับที่เขาบอกวาพูดทํานองเหมือนเพลงตลกที่วาขุดคลอง  จริงๆแลวเราไมไดตั้งใจใหมันเปน

คลองหรอกก็คือทอระบายน้ําใหมันใหญขึ้นสามารถระบายน้ําไดสะดวกขึ้น และก็เรื่องที่จะฝากทางฝายสํานักการชาง

ดําเนินการแกไข  เรื่องนี้ผมก็เคยนําเรียนทางฝายผูบริหารซึ่งไดพบโดยบังเอิญ ขออนุญาตที่เอยนามคือทานยอดยุทธ 

ผมไดเรียนใหทราบตั้งแตประมาณหนึ่งปแลวสี่แยกโรงแรมทอแสงครับตรงหัวมุมใตพื้นถนนทอระบายน้ําถนนพโลชัย

เปนแบบทอเหลี่ยม ทอระบายน้ําจากถนนชวาลานอกเปนทอกลม ซึ่งมาบรรจบกันแลวมันไมเขากันมันจะมีชองวาง

แลวก็ทําใหน้ําเวลามีน้ําหลากมาก็ทะลุจากพื้นขึ้นมาบนผิวถนน ซึ่งทางฝายโยธาก็ไปซอม ผมนับแลวประมาณสิบครั้ง      

ณ วันนี้ก็ยังเห็นพวกหินเบอรที่วาเอาไปอุดซอมนี้มันกระจายอยูเรี่ยราดตามถนนไปหมด อีกไมนาน เดี๋ยวมันก็จะเปน

หลุมลงไปอีกเพราะวาน้ําจากทอระบายน้ําที่มันทะลวงอยูใตพื้นดินมันทําใหผิวถนนนี้มันพังลงไป ก็อยากขอใหทาน

ประสานไปยังฝายโยธาดําเนินการแกไขซอมทอระบายน้ําใตพื้นใหเรียบรอยแลวคอยซอมผิวถนนครับ และอกีเรือ่งหนึง่

ซึ่งไดรับการรองเรียนจากชาวบานมา จากชุมชนกุดคูณ ถนนซอยพโลชัย ๙ ซึ่งมีเสาไฟฟาตลอดแนวทั้งซอย เปนเสา

แบบเสาเหล็กเสาสูงกอสรางมารวมสองปแลวใชงานไมไดชาวบานเขารองเรียนฝากมาและก็ปรากฏลงเฟสบุค          

ผมก็ขอนําเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังผูบริหารใหดําเนินการหาผูรับผิดชอบในโครงการกอสรางเสาไฟฟานี้      

ใหดําเนินการแกไข สวนอีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องสุดทายคือเรื่องที่ปรากฏเปนขาวบนโซเชียลก็คือมีเด็กนักเรียน ซึ่งมา    

ดีดพิณอยูริมถนนราชบุตรกอนจะเขาโครงการถนนคนเดินก็มีการวิพากษวิจารณวาทําไมไมอนุญาตใหเขาเขาไป      

ซึ่งผมดูแลวนี้จริงๆแลวทางเทศบาลฯไดจัดโครงการนี้มาก็มีการเก็บคาใชจายเชน คาเก็บขยะ คาอุทิศที่พวกพอคา

แมคามาจับจองล็อคนี้เพื่อมาบริหารมาดูแลโครงการนี้ ทําไมทานไมดําเนินการจัดใหมีเวทีกลางหรือจัดใหเขาเขามาอยู

ในระบบเปนเวทีกลางสําหรับการแสดงเพื่อสรางสีสันใหกับโครงการ ที่อานดูในเฟสบุคก็มีผูที่บอกวาเด็กตองไปขอ

อนุญาตจากสํานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผมดูแลวนี้มันจริงๆแลวพวกทานจัด

โครงการนี้มีรายไดเขามาบริหารก็นาจะดําเนินการจะทําอะไรอยางไรใหมันอยูในรูปแบบการแสดงนี้ ใหมันเปนรปูแบบ

อยูในโครงการใหเปนระเบียบ ไมใชมาใหเขามาเปดหมวกดีดพิณซึ่งมันเปนภาพไมสวยงามแลวก็กระแสของประชาชน

เขาวิพากษวิจารณมาวาทําไมไมอนุญาตใหเขาเขาไป เขามาเพื่อหาเงินเพื่อเรียนหนังสือ เราทําไมไมจัดใหเขามีรายได

เปนกิจจะลักษณะใหมีเวทีการแสดงแลวก็จัดมอบรางวัลมอบอะไรใหเขาเปนกิจจะลักษณะครับ กระผมก็ขอเสนอ

ความเห็นผานไปยังฝายบริหารเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

 



๒๑. 

 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ กราบขอบคุณทานสมาชิก ที่ไดแจงถึงขอเดือดรอน

ของพี่นองประชาชน ตอนนี้ก็ไดแจงทางฝายสํานักการชางไปแลว  วาใหเขาไปตรวจสอบของทานชื่น และก็ทาง

ทานณัฐพัฒนนะคะก็ตองขอกราบขอบคุณในความหวงใยตางๆนะคะ สําหรับเรื่องของนองที่มาแสดงความสามารถนั้น

นองมีบัตรขอแสดงความสามารถพิเศษเรียบรอยแลวนะคะซึ่งทางนองไดไปขออนุญาตกับทาง พ.ม.จ. แตทีนี้ในทางที่

ทานพูดถึงวาโลกโซเชียลไดกลาวมาหลายอยางวาเทศบาลไมอนุญาตใหเขามาแสดงหรืออะไรก็แลวแต ก็ตอง

ขอขอบคุณในความหวงใยแทนนองเขาดวย ทางเทศบาลฯของเรามีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินและก็มีพื้นที่ใหทาน

สามารถเขามาแสดงความสามารถไดแตโดยทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดกิจกรรมพื้นที่ตางๆเราจะมีกฎระเบียบซึ่งทุกคนจะตอง

เคารพในกฎระเบียบนั้นดวย คือวาตองมีหนังสือมาขออนุญาตใชพื้นที่ซึ่งนี่ก็เปนเรื่องของระเบียบที่เราไดมีขอตกลงกับ

ทาง พ.ม.จ. ดวย เกี่ยวกับเรื่องของ พรบ. ควบคุมขอทาน ซึ่งในการควบคุมขอทานหรือผูมีความสามารถแสดงออก   

ซึ่งไดแบงออกเปน ๒ ประเภท ในการที่เราจะเขาไปควบคุมตรงนี้คือทานใดที่จะเขาไปแสดงความสามารถก็จะตองมี   

ใบขออนุญาตจาก พ.ม.จ. ที่จะตองเปนการทําใหถูกตองวาเขาทําการแสดงออกไดอยางถูกกฎหมาย นองเขาก็สามารถ

เขามาแสดงไดและไมวานองจะไปแสดงที่ไหนตองไดรับการอนุญาตจากเจาของพื้นที่ สําหรับทางเขตเทศบาลฯของเรา 

คนที่มีความสามารถพิเศษอยากจะมาแสดงความสามารถพิเศษนั้นก็ไดในพื้นที่ของตลาดสดที่อยูในการดูแลของ

เทศบาลฯ และก็รวมไปถึงถนนคนเดิน ตลาดโตรุงตางๆ นองสามารถมาแสดงไดหรือทานอื่นๆที่อยากแสดง แตตองทํา

หนังสือขออนุญาตมาใหถูกตองตามกฎหมาย  ซึ่งทางเทศบาลฯเราก็ยินดีที่จะอํานวยความสะดวกใหอยูแลวถาหากวา

ทํามาถูกตอง ทั้งนี้เพื่อเปนการเราจะตองคํานึงถึงดวยวาตอนน้ีปญหาของการคามนุษยน้ันมีเยอะมากและเราก็จะตอง

เขาไปดูแลตรงนี้รวมกับทาง พ.ม.จ. รวมกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดวย ที่จะตองเขาไป

ควบคุมตรงสวนนี้ แตเราไมไดปดกั้นโอกาสใคร  ซึ่งในเขตถนนคนเดินก็มีสองตายายที่มาแสดงการดีดพิณที่เปน

ความสามารถพิเศษของเขาตรงนั้นเขาก็ไดเขามาอยางถูกตอง และก็ยังมีคนตีกลองดวยอีกชุดหนึ่งที่อยูในถนนคนเดิน 

ซึ่งทั้งนี้เราก็มีการพูดคุยกับนองอยู นองก็ยินดีที่จะแสดงตรงจุดนั้นซึ่งนองเขาก็มาแสดงอยูแลวตรงจุดที่ยืนอยูใน

ภาพถายในพื้นที่ตรงนั้นอยูแลว ก็ตองขอขอบพระคุณในความหวงใยทั้งนี้ทางเราคณะผูบริหารและเทศบาลก็จะนํา 

อาจจะมีจุดบกพรองตางๆในเรื่องของการสื่อสาร ก็จะเขาไปพิจารณาตรงนี้และก็ตองขอขอบพระคุณในความหวงใย

ของทุกๆทานดวยคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องนองดีดพิณเปดหมวกนะครับ ถาเราไปสังเกตดูก็จากขอมูลที่ไดรับ 

ทานนายกฯก็บอกวาเปนขอมูลที่ผิดพลาด ก็อยากใหทานนายกฯไปตําหนิคนที่ใหขอมูลดวย ก็ไมใชใครที่ปรึกษาทาน

เอง อายคนครับ ผมไปดูในเพจเทศบาลฯมีแตคนดาไมไดมีคนชื่นชมทาน ถึงแมวาทานจะอางกฎหมาย ซึ่งมันก็อาจจะ

เปนอยางนั้นมันคงจะเปนอยางนั้นแหละครับก็มี พรบ. ควบคุม แตเราคิดถึงในหลักของทานเปนผูใหญแลวเด็กเขาก็แค

มาเปดหมวกแลวก็แสดงความสามารถ เขาไมไดไปวิ่งราวใครมาหรือไปขโมยของใครดังนั้นเราควรสนับสนุนไมใชวา

ทานจะใหคนที่ดูแลตลาดผมก็ไมทราบวาจัดการกันอยางไร รูแตวามันมีเจาหนาที่ ร.ป.ภ. ซึ่งไมใชเทศกิจของเราดูแล      

มันเหมือนลักษณะถาไมจายคาที่นี้คุณไมมีสิทธิ์เขาไปทําธุรกิจในนั้น ซึ่งมันก็สวนทางกับสิ่งที่ทานบอกวาทานเปด 



๒๒. 

 

โอกาสใหพี่นองประชาชนไดมีโอกาสคาขายนะครับ ถาทานจะอางวาเด็กดีดพิณเปดหมวกตองไป ขอใบอนุญาต ผมคิด

วาพอคาแมคาแตละทานนี้เขาก็นาจะมีใบอนุญาตคาขายเหมือนกัน คนคาขายมีรายไดมันก็ตองเสียภาษีใชไหมครับ ถา

คาขายเสียภาษีนี้มันก็ตองมีการจดทะเบียนที่ถูกตอง แบบนี้ใครใครคาคาใครใครขายขายนี้มันก็ไมใชแลวแบบนี้     

แลวอีกอยางหนึ่งที่สําคัญคนที่ใหขอมูลนี้ก็มั่ว เพราะสังเกตหลังจากนั้นผมก็ติดตามเฟสบุคของทางเทศบาลฯตลอด พอ

ถูกดาเขาเปนรอยๆขอความก็มีการเขียนวา “เฮอเหนื่อยพอแลวเบื่อกับความคิดคน” ผมไมเขาใจวาเฟสบุคของทาง

เทศบาลฯมีขอความแบบนี้ออกมาไดอยางไร และเมื่อไปตรวจสอบดูหลังจากนั้นก็มีการลบไปแลว ผมก็พยายามถาม

คนที่ดูแลเฟสบุคของเทศบาลฯนี้เขาก็ใหขอมูลมาวาก็ทานที่ปรึกษาของทานนี่แหละเปนคนเขียนขออนุญาตที่เอยนาม

ผมไมไดเอยนามเพียงแตวาเขาไมอยู ขออนุญาตละกันที่วาพูดถึงเขา ดังนั้นแลวก็อยากจะใหทางทานนายกฯทานไปให

ขอมูลกับเขาดีๆ เวลาประชุมก็ใหเขาประชุม จะไดรูไมใชไปเขียนอะไรแบบที่คนไมรูเรื่องเปนถึงที่ปรึกษาฯของทานผม

ก็ไมอยากจะใหเขามาตําหนิทาน ซึ่งหลายๆอยางทางเทศบาลฯเราก็เดินมาถูกทางแลวเพียงแตวาสวนประกอบที่จะ

ชวยใหมันดูดีข้ึนกวาเดิมนั้นมันไมคอยดี อยากจะใหทานดูแลตรงนี้ดวยนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมคิดวาเรื่องนี้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี       

ไดชี้แจงตามหลักของระเบียบขอบังคับและขอกฎหมาย ซึ่งไดทํางานรวมกับ พ.ม.จ. ผมก็ไดดูแลววาเราก็ไดทําหนาที่ 

ตรงนี้สวนที่ยังไมไดตอบชัดเจนนั้นก็ไดมีการหาขอมูลกับเด็กคนนี้ ซึ่งทานนายกฯไดเรียนไปเมื่อสักครูนี้ผมเองก็ไดมี

สวนที่ดูแลเรื่องถนนคนเดินก็ไดเรียกเจาหนาที่เขามาสอบถาม ไดความวาเด็กคนนี้นั้นจริงๆแลวเด็กคนนี้มีใบอนุญาต

แสดงความสามารถมากอนหนานี้แลวเพียงแตวาเด็กคนนี้มายืนอยูในจุดที่ไมอยูในตลาดถนนคนเดิน ซึ่งเด็กเขาเลือกที่

จะยืนอยูตรงนี้ เขาจะยืนอยูตรงสองจุดระหวางที่จอดรถมอเตอรไซคกับระหวางโตรุงกับถึงทางแยกอยูตรงกลางๆ     

เขาก็จะเลือกทําเลของเขาซึ่งตองยอมรับวาเด็กคนนี้ฉลาดเลือกทําเล ซึ่งเขาไมไปอยูในถนนคนเดิน ทางเราเองนี้ที่

ทํางานรวมกันนี้มีเหยี่ยวซึ่งเปนตํารวจอาสากับทางเทศกิจทํางานรวมกันทั้งสองสวนตรงนี้ก็ไดไปสอบถาม วาทําไมถึง

ไดมาตรงจุดนี้ เขาเปนคนเลือกทําเลเองวาเขาจะพอใจที่จะยืนตรงนี้ซึ่งเขาไมเคยเขามาขออนุญาตที่จะเขามาคาขายใน

ตลาดถนนคนเดินเลย ไมเคยมาขออนุญาตเลยเทาที่สอบถามจากทางเจาหนาที่ เพราะฉะนั้นเราก็ไมไดเกี่ยวของ

เพียงแตวาคนที่ไปถายภาพซึ่งตองบอกเลยวาเราตองคุยกับคนที่ไปถายภาพแลวโพสตวาไปไลเด็กหรือไปหามเด็กไมให

เขามา ซึ่งเราบอกเลยวาเราไมเคยมีการหาม เราตอบกวางๆเลยวานโยบายเราไมมีการหามและก็ไมมีการไล 

เพราะฉะนั้นเราตองการใหเขาทํากระบวนการที่ถูกตอง เพราะวาเมื่อกอนหนานี้นาจะปหรือสองปมีเด็กคนหนึ่งมา

แสดงดนตรีประมาณนี้แหละครับซึ่งถูกบังคับใหพอแมมาทํา อันนี้เราคงคิดไมถึงวาจะเกิดเหตุการณแบบนี้ซึ่งทาง

เจาหนาที่เคยเลาใหฟงวาทาง พ.ม.จ. เขาไดแจง พ.ม.จ. แลวก็นําเด็กกับผูปกครองนี้ไปสอบสวนที่สถานีตํารวจเพราะ

มันเกิดเหตุการณแบบนี้ซึ่งตอนหลังมาในปสองปนี้จะเห็นวามีการรณรงคเรื่องขอทาน จรจัด โนนนี่นั่นเยอะแยก

มากมายซึ่งจริงๆแลวเราพยายามที่จะแยกขอทานออกจากคนที่มาแสดงความสามารถซึ่งเรามีพื้นที่อยูแลวที่จะใหเขา

เขามาแสดงพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งเราก็มีตรงแยกตางๆจุดตางๆซึ่งเราตองยอมรับวาตองแยกคนที่มาคากับคนที่มาขอใช

สถานที่      ซึ่งมันก็ตองแยกออกจากกัน จะเอามาคิดรวมกันทั้งคนแสดงความสามารถทั้งคนคาขายมันก็ตองยอมรับ

วาตองเขาใจวามันตองแยกกันคิด คุณจะเอามาคิดรวมกันซึ่งมันเปนวิธีคิดที่ไมถูกตอง ซึ่งเราก็พรอมที่จะจัดพื้นที่ให

เปนนโยบายอยูแลว ไมวาจะเปนเด็กตางๆหรือเปนทางมหาลัยมาเรี่ยไรเพื่อจะทําคายอาสา แตถาเปนเอกชนเขามาเรา 



๒๓. 

 

ก็จะมีพื้นที่แลวก็มีการจัดเก็บคาธรรมเนียม ตามระเบียบของเราที่ไดตั้งเอาไว เพราะฉะนั้นในการทําในเรื่องของพวกนี้

นั้นเราไมไดทําโดยพลการและเราใหการสนับสนุน และเด็กคนนี้ผมก็เจอหลายๆตลาดถนนคนเดิน เมื่อสองอาทิตยที่

แลวผมก็ไปเดินที่สุนียเขาก็ไมเขาไปยืนอยูในกลุมคนที่ตลาดคาขาย เขาจะมายืนตรงบริเวณลานจอดรถที่เปนลานจอด

รถมอเตอรไซค   ซึ่งคนจะตองเดินเขามาลานจอดรถ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยนะครับ ขอสั้นๆนะครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ครับ ก็สรุปวาเราไมมีการไลเด็กหรือหาม และเราสนับสนุน และก็เรื่องคาขายที่บอกวาเขาคาขายเขาเสียภาษี

ไหม อยากจะชี้แจงนิดหนึ่งวาหาบเร แผงลอย เหลานี้ไมมีการเสียภาษีนะครับ เราไมมีการจดทะเบียนเพราะวาเปน

ขอยกเวนวาถาเปนหาบเร แผงลอยนั้นไมมี ที่เราเก็บยี่สิบบาทนั้นเราเก็บเปนคาขยะแลวก็ทางสวนกลางก็ไมมีระเบียบ

ที่จะใหจดทะเบียนคาขายนอกจากคุณมีหางรานคุณถึงจะจดทะเบียนคาขายไดนะครับ ก็ขออธิบายเพียงเทานี้ครับ 

ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว        

ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ดิฉันขอฝากไปยังฝายบริหาร ดิฉันขอเห็นดวยกับ

ทาน ส.ท.ณัฐวุฒิ ที่วาฝากไปถึงทานที่ปรึกษา วาทุกวันนี้เวลาสมาชิกอภิปรายคือเรื่องจริง ไมใชแสดงละครถาทานคิด

วาทานดูละครอยู ทานยอนดูตัวเองดวยหรือไมก็เขามาประชุมดวย ทานจะไดมาอยูในเหตุการณจริง สวนของเรื่อง 

ถนนคนเดินน้ันของนองที่ดีดพิณน้ีถาจะมาพูดเรื่องใครไมไดทําเราไมไดใหเราถูกเราไมไดผิดนะอะไรแบบนี้มันก็คงไม

จบหรอก ถาทานนายกและฝายบริหารรับทราบแลวก็ทําการแกไขก็เปนสิ่งที่ดี แตทุกวันนี้เทาที่ดิฉันไดมาเดินถนนคน

เดินบอยๆ ดิฉันก็เห็นหลายๆอยาง ถนนคนเดินจริงๆมันควรจะมีเอกลักษณวัฒนธรรมของจังหวัดใชไหม อันนี้เห็นขาย

เสื้อผาก็ไมเห็นตางกับตลาดเอกชนที่เขาเปดขายเหมือนกัน ถาอยากใหคนมาแสดงโชวแตทานก็ควรจะตองจัดกิจกรรม

อะไรก็วากันไปถูกไหมคะเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นอะไร จัดมุมแสดงโชวอยางที่ทานบอก อันนี้เห็นแตเสื้อผา

รานอาหาร อันนี้ก็เปนการสงเสริมเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ไมไดวาไมดีแตนองๆที่เขาอยากแสดงออก ไมวาจะเปน     

มหาลัย มัธยมหรือเด็กๆที่เลนดนตรีไทยหรือรองเพลงอะไรก็ตามดิฉันและเพื่อนสมาชิกคิดวาควรมีตรงนี้ มีมุมใหเด็กๆ

ตรงนี้นะคะ ทุกวันนี้ถนนคนเดินจริงๆแลวมันไมใชตลาดนัดนะคะ ชื่อกับจุดประสงคอาจจะไมตรงกันถาพวกทานอยาก

รูวาถนนคนเดินในสายตาประชาชนที่ทานบริหารจังหวัดอยู ทานอยากรูวาประชาชนเขาคิดอยางไรกับคําวาถนน     

คนเดินทานลองไปเดินถนนคนเดินของเชียงคานหรือวาเขมราฐดูก็ได อันนั้นนาจะตอบโจทยถนนคนเดินไดดี     

ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตปดทายนิดหนึ่ง ตามเอกสารยังไงพูดถึงถนนคนเดินแลวทานรับปากวาเงินที่ทานเก็บเปนเงินอุทิศเขา

มาทานจะเอามาช้ีแจงกับสภาโดยสงเปนลายลักษณอักษร ทานรับปากผมมาสามปแลวปานน้ียังไมเห็นเลยครับวา 



๒๔. 

 

หนังสือเปนมาอยางไร เก็บเงินมาเทาไหร ใชไปเทาไหร ใชเปนคาอะไรบางและคาหนวยไฟฟาทานมีมิเตอรเองหรือยัง

และทานเลิกขโมยใชหรือยัง ทานเลิกไปตอไฟสาธารณะใชหรือยัง และก็คามิเตอรเทาไหร อันนี้ผมขออนุญาตทวง

เอกสารอีกรอบหนึ่งนะครับกอนที่เราจะเลิกประชุมในวันนี้ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ กอนจะปดประชุมสภานะครับ ผมขอขอบพระคุณทานจําลักษ   กันเพ็ชร ทองถิ่นจังหวัด

อุบลราชธานี ทานประกอบ  วรรณวัลย ทานนิติกร ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ ขอปดประชุมครับ 
 

 

***  ปดประชุมเวลา   ๑๑.๓๐ น. **** 

 
 

 

(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ)พ.จ.อ. ..........................ผูจดรายงานการประชุม            

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                                     (อดิศร   ประจํา)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       นักจัดการงานเทศกจิชํานาญการ 

                 ชวยราชการงานเลขานกุารสภา                                  
 
 

 

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

    (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)            (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

        หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป                                     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

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

        (นายอัมพล  ทองพุ)                                           (นายพิพฒัน  นิลรัตนศิรกิุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                              เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

 

 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล)  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่  ............................................. 
 

 

 

 

 

 

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

             (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                                           (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 



๒๕. 
 

 

 

 

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

                (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                             (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

 

 

 

 

 

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

                                             (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

 

                                                    (นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 


