
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๓  (ขยายเวลา) 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๐ กันยายน  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. นางสาวนงนุช             จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๑  

       ๕. นางรฐา  มณีภาค      สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี        เขต ๑   

       ๖. นางบัวหลวง               อาษาพล               สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๑ 

       ๗. นายเลิศชาย                เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๑ 

       ๘. นายช่ืน                     พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๑ 

     ๙. นางสาวปฏิมาพร   จงรกัษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี      เขต ๒ 

   ๑๐. นางเฉลียว                 คํานิยม                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๒     

   ๑๑. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  เขต ๒ 

   ๑๒. นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี   เขต ๒ 

   ๑๓. นายปรเมศร ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี          เขต ๒ 

   ๑๔. นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๓    

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

   ๑๖. นางลําพูล แสงวงค              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๓  

   ๑๗. นายสุภชัย                 ศรีจรญู  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๔ 

   ๑๘. นายปยะ                  ลายวิเศษกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี      เขต ๔ 

   ๑๙. นางสาวภรณชนก นํ้าฝน เฟองงาม  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๔ 
   
      

ผูไมเขารวมประชุม 

        ๑. นายเลิศ               อาชวานันทกุล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี    เขต ๑  (ลากิจ) 

 ๒. นางสาวตนขาว           ตังคโณบล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี    เขต ๔  (ลากิจ) 

 ๓. นายธานินทร             สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี    เขต ๓  (ลาปวย) 

 ๔. นายธนพล  โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี    เขต ๓  (ไมทราบสาเหตุ)  

      ๕.  นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี    เขต ๔  (ไมทราบสาเหตุ)  

 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๒. นายประชา  กิจตรงศริ ิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๓. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี



๒. 

 

๔. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๕. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๖. นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

๗.  นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๘.  นางสมลกัษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๙. นายมนตตรี            ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๐. นายไพสิฐ ศรีสมทุร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๑๑. นายสมโภชน วิทยาขาว   รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรยีนเทศบาล ๓ สามคัค ี

๑๒. นางกัญญาภัค เสตพันธ (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ 

๑๓. วาที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ ์ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน ท.๕ ชุมชนกานเหลือง 

๑๔. นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๑๕. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๑๖. นายบัญชา โสภาวงค นิติกรชํานาญการ 

๑๗. นายพรนิรันดร จัยสิน หัวหนาฝายแผนงานฯ 

๑๘. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 

๑๙. พ.จ.อ.อดิศร ประจํา นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

๒๐. นายสุรศักดิ์   โตอิ่ม แทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๒๑. นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๒. นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

๒๓. นางสาวทิพยวรรณ     คําโสม พนักงานจางทั่วไป 
    

……………………………………………. 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง       ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง     - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                      สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑   

                                      วันอังคารที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

         ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                      สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  

                                      วันพุธที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

        ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   ญัตติ     ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป                                     

                                    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” 

 



๓. 

 

       วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

                                                    พ.ศ.๒๕๖๒ หรอืไม”  
 

ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตต ิ   “ขอรับความเห็นชอบการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน “ชุมชนวังทอง” 

                            (โดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

ระเบียบวาระที่  ๕ ญัตต ิ   “ขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนบุาลอุบลราชธานีเปนศูนยพฒันา 

                                   เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร” (โดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ ญัตติ    ขอรับความเห็นชอบการเบกิจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

                           งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๗   เรื่อง     อื่นๆ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายพิพัฒน     นิลรัตนศิริกุล         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ทําการเปดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ (ขยายเวลา)  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  นายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี 

และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ  

 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ วันนี้เปนการประชุมสภาฯสมัยสามัญ     

สมัยที่สาม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ (ขยายเวลา)  ขณะนี้มีสมาชิกรวมประชุม ๑๗ ทาน มีสมาชิกลา ๓ ทาน ดังนี้  

ทานเลิศ  อาชวานันทกุล  ลากิจ ,  ทานตนขาว  ตังคโณบล , ทานธานินทร   สินธุประสิทธิ์  ลาปวย  เมื่อครบองค

ประชุมแลวผมขอเปดการประชุมครับ   

 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                      สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑   

                                      วันอังคารที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

          ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                      สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒  

                                      วันพุธท่ี  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

          ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๔. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ วันอังคารที่  ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล          

นครอุบลราชธานี  ผมขอแกไขในหนา ๔๖  ตรงทานศิริวรรณ  วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ชี้แจง ตัวน้ีจากศูนยบริการสาธารณสุข ๗ แกไขเปน ๖ ครับ มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอมติ

ที่ประชุมครับ 

 

  -   สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสาม ประจําป  

                    พ.ศ.๒๕๖๑ วันอังคารที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

                    เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ 

  -   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสาม ประจําป  

                    พ.ศ.๒๕๖๑ วันอังคารที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

                    เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ  ๑๕ ทาน  

 

 

ตอไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี รับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  

เชิญครับ / ถาไมมีจะขอมติที่ประชุมครับ 
 

  -   สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสาม ประจําป  

                    พ.ศ.๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒ วันพุธที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

                    เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ 

  -   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสาม ประจําป  

                    พ.ศ.๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

                    เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ   

 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                             วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” 

                             วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒     

                                           หรือไม”  

ที่ประชุม 

          มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  วันอังคาร 

ที่  ๒๑ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ที่ประชุม 

          มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒     

วันพุธที่  ๒๒ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 



๕. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม” ในวาระที่ ๒ ช้ันแปรญัตติ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒  เรื่อง รายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได

ดําเนินการรอรับแบบขอเสนอคําแปรญัตติในระหวางวันที่  ๒๓ – ๒๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และประชุมพิจารณาคํา

แปรญัตติฯ ต้ังแตวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่  ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. (ในวันราชการ) 

ณ หองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ภายในกําหนดระยะเวลา ไปแลวนั้น ซึ่งมีเจาหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจ

จากนายกเทศมนตรี เขารวมชี้แจง บัดนี้คณะกรรมการการแปรญัตติฯ ไดมีการประชุมสรุปผลการพิจารณาลงมติ   

ตามรายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ดังตอไปนี้  

คณะกรรมการแปรญัตติ 

           ๑. นางสุภาภรณ       โหตระไวศยะ  ประธานกรรมการ 

           ๒. นายณัฐวุฒิ         ทองเถาว  กรรมการ 

     ๓. นายสุภชัย   ศรีจรูญ  กรรมการ 

     ๔ นายนัฐพล          รัตนูปการ  กรรมการ 

     ๕.    นายพิพัฒน         นิลรัตนศิริกุล  กรรมการ 

    ๖. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ   กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม ๐๘.๓๐ น. 

 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาครบองค

ประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชุมพรอมนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๒       

เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 

 สวนที่ ๑ คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 

 สวนที่ ๒ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- รายงานประมาณการรายรับ / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ /ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 

- รายงานงบประมาณการรายจาย / มีผูเสนอคําแปรญัตติ 

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไปที่แปรญัตติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

- แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

   (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 



๖. 

 

        ตามหนังสือที่ อบ ๕๒๐๐๘/๕๔๒๒  ลงวันที่  ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๑   เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอยื่นรายการ

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จํานวน ๑๑ 

รายการ)  เปนเงิน   ๒๖๔,๔๐๐ บาท ดังนี้ 

สํานักปลัดเทศบาล    

คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวเห็นชอบใหเปนไปตามที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง รายละเอียดตาม

เอกสารที่แนบหมายเลข ๑ 

กองวิชาการและแผนงาน 

คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวเห็นชอบใหเปนไปตามที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง รายละเอียดตาม

เอกสารที่แนบหมายเลข ๑ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวเห็นชอบใหเปนไปตามที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง รายละเอียดตาม

เอกสารที่แนบหมายเลข ๑ 

กองสวัสดิการสังคม 

คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวไมเห็นชอบใหแกเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

หมายเลข ๑ 

 มีผูเสนอคําแปรญัตติ ดังน้ี  

๑. สํานักปลัดเทศบาล   ตรวจสอบภายใน  กองวิชาการและแผนงาน สํานักการคลัง  (โดยนายปรเมศร   ศริพันธุ  ผู    

    เสนอคําแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบ หมายเลข ๑ 

๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกองสวัสดิการสงัคม   (โดยนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  ผูเสนอ 

    คําแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบ หมายเลข ๑ 

๓. สํานักการศึกษา (โดยนายธานินทร  สินธุประสทิธิ์  ผูเสนอคาํแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบ หมายเลข ๑ 

๔. สํานักการชาง โครงสรางพื้นฐาน  (โดยนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  ผูเสนอคําแปรญัตติ) 

     ตามเอกสารที่แนบ หมายเลข ๑ 

คณะกรรมการพจิารณาแลวมีมติดังนี ้

๑.  สํานักปลัดเทศบาล  

              ตัดลดรายจายทั้งหมด  เปนเงิน      ๖,๔๒๓,๕๔๐   บาท 

               ๒.   ตรวจสอบภายใน 

            ตัดลดรายจายทั้งหมด  เปนเงิน          ๑๑,๐๐๐    บาท 

               ๓.   กองวิชาการและแผนงาน 

                   ตัดลดรายจายทั้งหมด  เปนเงิน       ๑,๘๖๓,๕๐๐  บาท 

                ๔.  สํานักการคลัง 

        ตัดลดรายจาย     เปนเงิน          ๗๘๔,๖๐๐  บาท 

        ๕.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   ตัดลดรายจายทั้งหมด           เปนเงิน       ๘,๙๘๑,๒๕๐  บาท 

 



๗. 

 

               ๖.  กองสวัสดิการสังคม 

              ตัดลดรายจายทั้งหมด              เปนเงิน       ๑,๒๘๐,๐๐๐  บาท 

        ๗.  สํานักการศึกษา   

              ตัดลดรายจายทั้งหมด              เปนเงิน       ๖,๒๙๔,๓๐๐  บาท 

               ๘.  สํานักการชาง 

              ตัดลดรายจายทั้งหมด           เปนเงิน       ๖,๒๒๔,๐๐๐ บาท 

               ๙.  โครงสรางพื้นฐาน  

    ตัดลดรายจายทั้งหมด           เปนเงิน      ๔๙,๗๐๖,๐๐๐ บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบหมายเลข ๒) 

 

**ปรับลดรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เปนเงินทั้งสิ้น    ๘๑,๕๖๘,๑๙๐    บาท 

สวนที่ ๓ งบประมาณรายจายเฉพาะการ  สถานธนานุบาล ๑ / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ         

            งบประมาณรายจายเฉพาะการ  สถานธนานุบาล ๒ / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และดําเนินการตอไป 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทางคณะกรรมการแปรญัตติประจําสภาฯก็ได รายงานสรุปเรื่องการพิจารณาในวาระที่สอง ชั้นแปรญัตติฯ ซึ่งมี

ทั้งนายกเทศมนตรี และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ไดขอแปรญัตติไปเรียบรอยแลว ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ 

ที่ประชุม 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯเสนอ เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯเสนอ เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ 

 ๑๖ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ 

 
 

ที่ประชุม    

            มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอ 

 

 

ตอเปนวาระที่ ๓  คือใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม ในวาระที่ ๓ 

นี้จะไมมีการอภิปราย ใหสภาฯตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมจะขอมติที่ประชุมวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติ

งบประมาณหรือไม  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขารวมประชุม ๑๘ ทาน ก็ครบองคประชุมครับ ผมจะขอมติที่

ประชุมวา 

ที่ประชุม  

       - มีสมาชิกทานใดไมใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  



๘. 

 

       - มีสมาชิกทานใดใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทานไมรวมเลขานุการสภาและประธานสภาฯ  

 

 

 

ที่ประชุม    

           มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบญัญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ    “ขอรับความเห็นชอบการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน “ชุมชนวังทอง” 

                           (โดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๔ ญัตต ิ “ขอรับความเห็นชอบการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน “ชุมชนวัง

ทอง  (โดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญครับผม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง  “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน “ชุมชนวังทอง”เรียน 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สิ่งที่สงมาดวย เอกสารประกอบการพิจารณาขอถอนสภาพที่ดิน

สาธารณประโยชน “ชุมชนวังทอง” จํานวน ๑ แฟม ดวยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอเสนอญัตติขอรับคาม

เห็นชอบเกี่ยวกับการขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน “ชุมชนวังทอง” โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี ้ 

หลักการ เพื่อขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน “ชุมชนวังทอง” ตําบลในเมืองอําเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี  เหตุผล ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี แจงใหเทศบาลดําเนินการถอดสภาพที่

สาธารณประโยชน “ชุมชนวังทอง” โดยถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน

ของรัฐ (กบร.จังหวัด) ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘  ตามหนังสือจังหวัด

อุบลราชธานี ที่อบ ๐๐๑๗/๖๓๙๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อใหราษฎรที่อาศัยอยูในที่ดินมีเอกสารสิทธิใน

ที่ดินทํากิน และกอใหเกิดความมั่นคงในทรัพยสินของตนเองและครอบครัว เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร เพื่อใหเทศบาลนคร

อุบลราชธานี จัดหาผลประโยชนโดยการใหเชาซื้อ   ดังนั้น เพื่อใหราษฎรที่อาศัยอยูในที่สาธารณประโยชน “ชุมชนวัง

ทอง” ดังกลาว มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเพื่อทํากินหรือใชเปนที่อยูอาศัยถาวรในทรัพยสินของตนเองและครอบครัว      

จึงจําเปนตองถอนสภาพที่สาธารณประโยชน “ชุมชนวังทอง” ดังกลาว เสนอตอสภาพเทศบาลนครอุบลราชธานี      

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ขอไดโปรดนําเสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ขอแสดงความนับถือ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ตามญัตติขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน    

“ชุมชนวังทอง” สภาฯเมื่อไดรับเรื่องแลวก็ศึกษาถึงความเปนมาและที่มาที่ไปของการถอนสภาพในที่ดินแปลงนี้สวน 



๙. 

 

ของความคิดเห็นของสมาชิกสภาเห็นวาญัตติฯนี้ มีผลกระทบตอพี่นองประชาชนเปนจํานวนมากและสภาฯแหงนี้ก็ยัง

อยูในระหวางการรักษาการการดําเนินงานในหนาที่ จึงขอเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ สงตอไปยังสมาชิกสภาฯหรือสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ไดรับการเลือกตั้งในสมัยตอไป เพื่อความสงางามของญัตตินี้ในการเพิกถอนที่ดิน เรียน

ทานประธานสภาฯเพื่อดําเนินการตอไปครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะมีความคิดเห็นเปนอยางอื่นครับ / เมื่อไมมี ทานสมาชิกทานสุภชัย ขอเอยนามไดเสนอขอให

เลื่อนการพิจารณาไปกอน เพราะวาสภาฯเปนสมัยรักษาการ เพื่อสงตอไปยังสภาฯที่มีการเลือกตั้งสมัยตอไป เชิญ

ทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก   

ตั้งที่ ๒ เกี่ยวกับญัตติฯตัวนี้ผมก็เลยสงสัยวามีกระดาษแผนเดียวใชหรือไมครับที่มารับความเห็นชอบตามญัตติฯนี้ มี

ขอมูลอยางอื่นเพื่อประกอบหรือเปลาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนใหทราบวามีเอกสารหลักฐานเปนแฟมใหญเนื่องจากวาไมสามารถที่จะเสนอไดทั้งหมด ถาทานตองการ

จะทราบรายละเอียดตรงไหนก็ขอดูไดครับ ผมเก็บไวที่กิจการสภา เพราะฝายบริหารไดจัดสงใหเปนแฟมเอกสารใหญ

และพรอมที่จะตรวจสอบได เชิญทานประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ตองขอขอบพระคุณสมาชิกสภาฯที่มีจิตสํานึกถึงการ

เปนสมาชิกสภาฯรักษาการ แตผมมองวาการรักษาการนี้เปนระเบียบที่ถูกตองตามหลักกฎหมายทุกอยางและทาํหนาที่

อยางสมบูรณ ตามอํานาจหนาที่ของตําแหนงนั้นๆ ไมวาจะเปนตําแหนงบริหารหรือตําแหนงสมาชิกสภาฯ ผมมองวา

เรื่องนี้มันโดนทิ้งมานานผานมาแลว ๑๓ ป ชาวบานก็อยูในลักษณะที่ไมมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินและมั่นคง  

ในการดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจ ซึ่งเราก็ทราบดีวาปญหาของชุมชนวังทองเปนปญหาที่เรื้อรังมานาน จากที่ผมไดรับ

การรองเรียนมานานจากชาวบานมา ทานนายกฯก็ไดมอบใหผมมาศึกษากับทางนิติกร ทางนิติกรก็ไดไปรื้อเรื่องนี้ขึน้มา

ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๘ ก็ทําเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่องทั้งหมดก็ไปอยูที่นิติกรจังหวัด ตอนหลังนิติกรจังหวัดก็

ออกมาจากราชการไป ก็ไมมีใครทําเรื่องนี้ ผมเองเขามารับตําแหนงตรงนี้ และเขาใจวาเรื่องนี้ก็ดําเนินการไปสูเบื้องบน

แลว แตพอมาดูจริงๆแลวเรื่องยังไมไดไปไหนมาไหนก็เลยตองนําเรื่องนี้ขึ้นมาดําเนินการตอ เพื่อเปนกาวแรกที่วา   

พื้นที่ ๔๐ ไรตรงนี้ชาวบานเขาก็อยูกันจริงๆ และอยูกันมานานและมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ชัดเจนและ

เราก็ทําเรื่องนี้มานาน และเปนที่รูกันโดยเฉพาะสมาชิกสภาฯที่อยูเขต ๔ จะเขาใจสภาพพื้นที่และปญหาตรงนี้ไดดี      

ผมเขาใจวาจุดตรงนี้ก็คลายๆกับหลายๆที่ๆบานมั่นคงเขาจัดสรรที่ดินทํากินใหกับพอแมพี่นองผมก็เลยเห็นวา

กระบวนการทั้งหมดผานกระบวนการบุกรุกที่ดินของรัฐ ผานกระบวนการตางๆมา ผมก็เห็นวาเนื่องจากเปนประโยชน

ของพี่นองประชาชนจริงๆ ก็เลยคิดวาจะเปนการรักษาการหรือไมรักษาการก็อยากจะใหทานสมาชิกทบทวนตรงนี้ดูวา

ถึงจะผานเรื่องนี้ไปก็จะมีคณะกรรมการอีกหลายชั้น กวาจะมอบที่ดินแปลงนี้ใหกับเทศบาลฯมาเทศบาลก็จะ

ดําเนินการเชาซื้อและตองมาดูราคาวาราคาไหนที่เหมาะสมที่จะตองดูแลกันตอไป การเดินทางตรงนี้ก็ถือวาเดินมา

หลายกาวๆตรงนี้ก็ถือวาสําคัญ ผมมองวาถาเราเห็นแกประโยชนพี่นองประชาชน ก็อยากจะใหทบทวนสมาชิกสภาฯ

รักษาการหรือผูบริหารรักษาการ ผมมองวาตองทําอํานาจไดเต็มที่เพื่อประโยชนพี่นองประชาชน ผมก็อยากจะใหมี

โอกาสไดทบทวนครับ ขอบพระคุณครับ 



๑๐. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี ดํารงตําแหนงในหวงรักษาการเพื่อความรอบคอบและความสงางาม ของการใชที่ดินในผืนนี้ผม

ยืนยันในหลักการวาขอเลื่อนการพิจารณาเพื่อสงตอไปยังสภาฯที่ไดรับการเลือกตั้งสมัยตอไป กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญสมาชิกครับ / เชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก   

ตั้งที่ ๒ ขอบคุณทานผูบริหารที่มีจิตสํานึกดีในหลายๆเรื่อง เรื่องที่ทานประธานสภาฯไดชี้แจงใหทราบเมื่อสักครูนี้วามี

เอกสารจํานวนมากที่ไมสามารถที่จะสงใหกับทางสภาฯพิจารณาได ซึ่งผมก็ไมเขาใจวาถาเราจะพิจารณาเราจะ

พิจารณาขอมูลจากกระดาษแผนเดียวหรือครับซึ่งมันไมมีขอมูลอยางอื่นเลย จึงอยากจะใหเพื่อนสมาชิกไดโปรด 

พิจาณาญัตติฯนี้ดวยวาเห็นควรอยางไร และก็สนับสนุนทานสุภชัย ขออนุญาตเอยนาม ใหสงตอไปยังสมาชิกสภาฯที่

ไดรับการเลือกตั้งสมัยตอไป ใหพิจารณาเรื่องนี้และขอมูลขาวสารใหครบถวนกวานี้ นาจะเปนการเหมาะสมกวา 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ / ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  

       - มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพจิารณาไปยงัสภาฯที่ไดรบัการตัง้สมัยตอไป 

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

       - มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพจิารณาไปยังสภาฯที่ไดรับการตัง้สมัยตอไป 

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทานไมรวมเลขานุการสภาและประธานสภาฯ  

 

 

 

 

ที่ประชุม    

               มีมติเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาไปยังสภาฯทีไ่ดรับการตัง้สมัยตอไป 
 

 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ ญัตติ “ขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเปนศูนยพัฒนา 

                                เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร”(โดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไประเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่  ๕ ญัตติ “ขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล

อุบลราชธานีเปนศูนยพัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร” เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

 



๑๑. 

 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี    

 เรื่อง ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีน

เทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร  เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี อาศัย

อํานาจตามมาตรา ๒๕๘  แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐  จ. ดานการศึกษา ตามมาตรา 

๕๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ และมาตรา ๑๖ แหง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไดมีการถายโอยภารกิจการจัดการศึกษาระดับกอน

ประถมศึกษาและไดจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกระจาย

โอกาสการพัฒนาความพรอมใหเด็กทุกคนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเปนไปตามพัฒนาการแหงวัย 

เพื่อใหสามารถเขารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตอไปไดอยางมีประสิทธิผล 

หลักการ 

 ตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ที มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๘๗๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕ เรื่อง   

การจัดตั้ง การรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น กรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาในอาํนาจ

หนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น เพื่อใหการจัดตั้ง การรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดโดยตรงใหอํานาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเปนอํานาจของสภาทองถิ่น และอํานาจ

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอํานาจของสํานักการศึกษาและใหปฏิบัติเพิ่มเติม 

เหตุผล 

 ดวยโรงเรียนอนุบาลอนุบาลราชธานี ไดรับอนุมัติใหจัดการศึกษาแกเด็กอายุ ๓ ขวบ จึงไดแจงใหเทศบาล     

นครอุบลราชธานี ยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ซึ่ งสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาล             

นครอุบลราชธานี ที่ดําเนินการจัดการศึกษาโดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จํานวน ๓

หองเรียนและเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดนําเสนอขออนุมัติยายสถานที่เรียนใหม ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ตอสภาเทศบาล        

นครอุบลราชธานี และไดรับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ แลวนั้น เนื่องจากสํานักการศึกษาเทศบาล      

นครอุบลราชธานี ไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อนําเสนอในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป สํานักการศึกษา มีความ

จําเปนตองเสนอขอเปลี่ยนช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนเทศบาล 

๓  สามัคคีวิทยาคาร ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงในการจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ และใหเปนปจจุบัน เห็นควรนําเสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาใหเห็นชอบ เพื่อพิจารณา

ดําเนินการตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกครับ / ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมวา 

มติที่ประชุม 

  -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเปลี่ยนช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปนศูนย 

                    พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 



๑๒. 

 

  -   สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปลี่ยนช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปนศูนย 

                    พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร  เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

                 งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอดุหนุนสวนราชการ เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีที่เคารพ เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวน

ราชการ อางถึง  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ 26 “การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ ให 
 

เปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น”  2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
13) พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ (8) “การจายเงินอุดหนุนและการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว” 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน 
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 

มท  ๐๘๑๖.๒/ว๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔  มิถุนายน   ๒๕๖๐ ๒. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/

๑๑๔๗๗- ๑๑๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ๓. สําเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑  ๔. สําเนาขอมูลจํานวนนักเรียน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

และสําเนาขอมูล จํานวนนักเรียน  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  ตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๐  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน

อุดหนุนทั่วไปดานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา     

งานโรงเรียน, งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒)  งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน

อุดหนุนสวนราชการ รายการอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถายโอนเลือกทํา) 

งบอนุมัติจํานวน ๓๙,๘๗๖,๐๐๐ บาท โดยใหใชขอมูลการประมวลผลจากระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

๑๓. 

ที่ประชุม 

          มีมติรับเห็นชอบใหเปลี่ยนช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

    โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 



๑๓. 

 

ทองถิ่น ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในการตั้งงบประมาณ นั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดโอนจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๑๔๗๗-๑๑๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องการโอน

จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาทองถิ่น  ไตรมาสที่ ๔ (เพิ่มเติม) ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดสรรงบประมาณ จํานวน 

๒๑๕,๒๐๐ บาท (เพิ่มเติม)  สําหรับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจากขอมูลเดิม ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  

โดยใหใชขอมูลการประมวลผลจากระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  ซึ่งมี

ยอดนักเรียนเพิ่มขึ้นจํานวน ๓๖๐ คน สําหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี นั้น สํานัก

การศึกษาไดจัดสรรใหตามขอมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ

มาพรอมนี้  

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

1 . โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม   จํานวน 2,214 คน 

2.  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  จํานวน 3,545 คน 

3. โรงเรียนปทุมวิทยากร  จํานวน    825 คน 

4. โรงเรียนเมืองอุบล  จํานวน   200 คน 

5. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 22   จํานวน 1,081 คน 

   รวมท้ังสิ้น  จํานวน  7,865 คน 

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

1. โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม   จํานวน 2,307 คน 

2. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  จํานวน 3,599 คน 

3. โรงเรียนปทุมวิทยากร  จํานวน    856 คน 

4. โรงเรียนเมืองอุบล  จํานวน   219 คน 

5. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 22   จํานวน 1,244 คน 

   รวมท้ังสิ้น  จํานวน  8,225 คน  

เพิ่มขึ้นจํานวน 360 คน ( 360 คนx20 บาทx38 วัน=273,600 บาท)  

ดังนั้น  สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ 

 การเบิกจายงบประมาณ  งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ รายการอุดหนุน

อาหารกลางวัน (โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)) (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถายโอนเลือกทํา) จํานวน 273,600 บาท 

(สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน) เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

                                          หลักการ 

  การเบิกจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ รายการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน (โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.))  (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถายโอนเลือกทํา) จํานวน 273,600 บาท (สองแสนเจ็ด 



๑๔. 

 

หมื่นสามพันหกรอยบาทถวน) จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และผูวาราชการจังหวัด

อนุมัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)    พ.ศ.2552 มาตรา 67 (8) 

ประกอบมาตรา 67 ทวิ 

                                          เหตุผล 

 เพื่อใหเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถเบิกจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน 

อุดหนุนสวนราชการ รายการอุดหนุนอาหารกลางวัน ไดอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด 

เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจาย งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนประเภท

เงิน อุดหนุนสวนราชการ รายการอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถายโอนเลือก

ทํา) จํานวน 273,600 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน) ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรด

พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายอนันต     ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

เขตเลือกตั้งที่ ๔   ในขอ ๓  ที่วาตกไปวาดวยหมวดเงินอุดหนุนถาผมจําไมผิดก็ตามหนังสือที่ทานแนบมาทายตาราง

มันมีอยูวา ๒๕๕๙ อยางไรรบกวนชวยตรวจสอบดูอีกทีดวยนะครับ และในเรื่องนี้ ณ วันนี้ถาจะพูดกันแลวคือวาผมไม

ทราบวาเราเอาเขามาชาเกินไปหรือเปลาเพราะวาเดือนนี้มันก็เดือนกันยายนแลว จริงๆงบประมาณเขามาตั้งแตเรา

ตรวจสอบตั้งแตเดือนมิถุนายนผมวานาจะมีการเรงรัดใหไดเร็วมากกวานี้นะครับ เพราะวาประโยชนที่ตกก็ไปตกอยูที่ 

ลูกหลานของเราที่อยูตามโรงเรียนตางๆตามจํานวนที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ก็นับวาเปนขาวดีที่บุตรหลานของเราไดรับ

การศึกษาเพิ่มมากขึ้นแลวก็ยายเขามาที่จะเรียนในสังกัดมากขึ้น เรื่องนี้ผมขอใหสมาชิกรวมกันพิจารณาแลวก็รับความ

เห็นชอบในลําดับตอไป กราบเรียนที่ประชุมเพื่อทราบครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ / ไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ  

ที่ประชุม  

- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบ การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

  งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ   โปรดยกมอืขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

  - มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน  

    หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ เสียง  

 

ระเบียบวาระที่  ๗   เรื่อง อ่ืนๆ 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน  

            หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 



๑๕. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๗ เรือ่ง อื่นๆ เชิญทานสมาชิกครบั เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 

๔ ครับ ขออนุญาตเพื่อนสมาชิกในเขตเลือกตั้งที่ ๒ นิดหนึ่งนะครับก็คือเทาที่ไดรับเรื่องรองเรียนแลวก็เขาไปสํารวจ

ดวยตัวของกระผมเองนะครับ ในซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ ที่สภาไดอนุมัติงบประมาณใหทานไปจัดทํารับทราบมาวาตอนนี้มี

คูสัญญาเรียบรอยแลวถูกตองไหมครับ ขออนุญาตสอบถามไปยังฝายบริหารครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกคะ ไดคูสัญญาแลวคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอเนื่องเลยนะครับ ก็ไดรับทราบวาไดคูสัญญาแลวตามที่ทานนายกฯไดยืนยันมา และก็ไดทราบมาเหมือนกันวา

เคยมีผูรับเหมาเขาไปทํางานไปเจาะถนน มิหนําซ้ํายังมีทอไปวางอีกแตตอนน้ีไมมีแลว ไมมีแลวผลกระทบเกิดอะไรขึ้น

ครับก็ทานไปเจาะถนนแลวแลวก็ไมมีการดําเนินการตอก็เทากับทําลายทรัพยสินของหลวง คําถามของผมก็คือวาใน

ขณะนี้ทานมีการดําเนินการผูที่มาทําลายทรัพยสินของหลวงอยางไรบางครับ อยางไรและเมื่อไหรครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี ขอบคุณครับที่ทานสมาชิกไดติดตามงาน เราก็ไดคูสัญญาแลวแลวเขาก็เขาไปดําเนินการ แลวเขาก็

ไมดําเนินการตอ ทางสํานักการชางก็ไดทําหนังสือเรงรัดใหเขาเขาทํางานแลวครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครบั 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แบบนี้ก็เหมือนกับวาเขามาทุบถนนเราฟรีถูกตองไหมครับแลวเราจะดําเนินการอยางไรครับ อันนี้ทําลาย

ทรัพยสินของหลวง 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมวาเรื่องอยางนี้มันอยูที่มุมมองนะครับ เนื่องจากวา

คูสัญญาของเรานี้มันเกิดสัญญาแลว และเขาก็มีความชอบธรรมที่จะไปเจาะ ถาเจาะแลวเขาไมทําสัญญาที่เดินไปมันก็

เดินไปพอหมดสัญญาถาเขาไมเสร็จเราก็ปรับ ขณะนี้เราก็เห็นวาเขาไมดําเนินการตอเราก็ไดมีการเรงรัด พอหมด

สัญญาถาเขาหมดสัญญาแลวเราก็แจงเตือนครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒  แลวเราก็เลิกสัญญาไปก็เปนขั้นตอนตามกฎหมาย ถาจะ 



๑๖. 

 

บอกวาเขาไดรับสัญญาแลวเขามาเจาะแลวเขาไมทําตอมันก็มีเงินประกันสัญญา มีการปรับมีอะไรตามระเบยีบแตถาจะ

มองวาเปนการเขามาทําลายทรัพยสินของหลวงนั้นผมมองวามันไมคอยจะโอเคเทาไหรนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครบั 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอเนื่องเลยนะครับ ผมเปนประชาชนผมสัญจรผานไปมาผมไมรูเลยวาสาเหตุอะไรถนนตรงนี้มันถูกเจาะไป ผม

ขอเสนอแนะอยางนี้ เสนอแนะนะครับไมใชสอนงานหรือสั่งการทาน ผมวาเอาอยางนี้นะครับอยางไรทานก็มีหนวยงาน

ประชาสัมพันธทานก็ทําปายไปติดสักนิดหนึ่งวาที่ทํานี้เขาไมไดทําลาย เขาทําอยูแตวายังไมไดทําตอและก็ยังไมหมด

สัญญา ชี้แจงใหพี่นองประชาชนไดทราบหนอยเถอะครับทาน เราจะไดทํางานกันสองฝงคูขนานกันไประหวางการ

ดําเนินการและการรับรู อันนี้ผมเสนอไวในที่ประชุมนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตองขอขอบคุณทานสมาชิกแทนพี่นองประชาชนนะ

ครับ เราก็จะนําขอเสนอนั้นไปพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

เขตเลือกตั้งที่ ๒  ก็อยากจะแจงใหทางคณะผูบริหารไดทราบวาปญหาในพื้นที่เขต ๒  ตอนนี้ก็คือถนนที่ทานไดราด

แอสฟลทติกตอนนี้นั้นที่เสนถนนพโลชัยตลอดทั้งเสน ฝาทอตรงผิวถนนทรุดทุกฝานะครับเกิดการทรุดตัวลงแลวและก็

บางชวงจะมีเขาเรียกวาถนนมันชํารุดหลุดลอนออกมา อยางไรมันก็ไมไกลจากเทศบาลฯ ก็อยากใหคณะผูบริหารไดลง 

ไปดูบาง ชาวบานเขาก็เดือดรอนพอสมควรนะครับ มันทรุดถึงขั้นที่วาถาขี่มอเตอรไซคมาใชความเร็วสักประมาณ    

๔๐ - ๕๐ สามารถลมไดเลยนะครับ เพราะวามันทรุดลงไปเยอะมากแลวตรงฝานี้ครับมีวันหนึ่งผมขี่มอเตอรไซคมาผม

เห็นชาวบานเขาพยายามหาเศษยางหรือหาอะไรไปรองฝาเพื่อไมใหมีเสียงดังนะครับ ฝามันเหมือนมันหลวมทั้งทรุดทั้ง

หลวมนะครับ อยางไรก็อยากใหทางคณะผูบริหารไดลงไปตรวจสอบแลวก็แกไขดวยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

ตรงหนาโรงเรียนอนุบาลอุบลตรงประตู ๒ ที่วาตรงขามกับประตูทางเขาทุงศรีเมืองของเรานะครับมันจะมฝีาทอระบาย

น้ํา ผมก็สงสัยวาปกติฝาทอระบายน้ํานั้นนํ้ามันตองไหลลงไป นํ้ามันตองระบายลงไปใชไหมครับแตน่ีทานไปดูไดน้ํามัน

ดันออกมาทั้งๆที่ฝนไมตก ตอนนี้ก็ยังดันออกมา ลักษณะเหมือนวามันอาจจะไมมีทางไปหรืออยางไรผมไมทราบอันนี้

ตองฝากใหทานลงไปตรวจสอบดูดวยนะครับเพราะวาผมเห็นทุกวันฝนไมตกก็ยังลนออกมานะครับ ก็มี ๒ เรื่องที่จะ

ฝากคณะผูบริหารครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง   อาษาพล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและคณะผูบริหาร ดิฉันก็มีเรื่องอยากกราบเรียนทางทานประธานสภาฯ 

พอดีผูวาราชการจังหวัดอุบลฯทานเคยมีบานพักอยูในซอยอาษาพล พอดีทานกลับมาบานทานบอกวาซอยเราหายไป 



๑๗. 

 

ไหนทานหาซอยอาษาพลไมเจอ ทานก็ฝากใหสอบถามทานผูบริหารวาทําอยางไรเราถึงจะไดชื่อซอยคืน คือทานผูวา

เคยอยูที่ซอยอาษาพล ทานมาเรียนหนังสืออยูที่นี่หลายป และก็หลายๆซอยที่หายไปทานบอกวาพูดถึงคนเฒาคนแกที่

เคยอยูในซอยของจังหวัดอุบลมาทุกคนก็อยากจําชื่อไมใชเฉพาะซอยอาษาพล คือตรงนี้เราก็เลยอยากเรียกรองใหทาง

ผูบริหารนะคะมีทางใดจะเอาชื่อซอยกลับมาใหชาวบานเขานะคะ เพราะวาเราเขียนช่ือซอยทุกซอยไดอยางชยางกูร ๑ 

– ๔๒ แตขอใหวงเล็บอยูขางลางเติมใหหนอยนะคะเพราะวาชาวบานโดยเฉพาะซอยอาษาพลที่อยูติดบิ๊กซีนะคะตรง

นั้นคนเยอะมากเพราะวาคนก็จะจําซอยนี้ได จริงๆซอยอาษาพลจะมีซอย ๑ ก็คือขางเนวาดาเพราะวาคุณทวดเปนคน

บริจาค ซอย ๒ ดวยก็คือติด ต.ช.ด. คุณปูก็บริจาคที่ดินให ต.ช.ด. ก็ไดชื่อซอย ซอยที่ ๓ คือซอยอาษาพลคือติดวัด

หนองบัวตรงนี้ปูก็บริจาคที่ใหก็อยางไรในฐานะตัวดิฉันเองเปนลูกหลานก็อยากไดชื่อซอยของทานที่มีจิตศรัทธาที่

บริจาคใหตรงนี้นะคะ และก็ในเขต ๑ ก็จะมีเรื่องของยุงเยอะนะคะก็อยากใหทางคณะผูบริหารชวยฉีดยุงนะคะ ชวงนี้

ฝนตกจะมียุงเยอะนะคะก็อยากใหทางคณะผูบริหารออกไปฉีดยากันยุงใหชาวบานนะคะ และอีกเรื่องหนึ่งก็ลอกคลอง

ดวยพอดีน้ํามาน้ําก็จะทวมดีหนอยนะคะที่บานดิฉันก็จะสูงหนอยแตตรงไหนที่มันต่ําก็อยากใหทางคณะผูบริหารไป

ลอกคลองใหหนอยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ สําหรับถนนที่ทานสมาชิกไดเสนอมาเรื่องฝาคลอง

ตางๆนะครับ ในสองเรื่องตรงนี้ผมไดนั่งพอดีผมไดมีโอกาสนั่งกับทานผูอํานวยการสํานักการชาง ทานบอกวาเดี๋ยวจะ

รับไปดําเนินการก็นาจะเสร็จกอนที่ทานจะเกษียณนี้นะครับ สวนเรื่องปายชื่อหรือวาเรื่องฉีดยุงนั้นก็จะรับไป

ดําเนินการครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ในสวนชื่อซอยเดิมๆมาที่เมื่อกอนทางเราไดตั้งชื่อเปนซอยนั้นซอยนี้ผมก็เห็นดีดวยนะครับวาถา  

หากวาทานวงเล็บชื่อซอยเกาลงไปในชื่อซอยใหมที่เราตั้งไปนะครับเพราะวาจะเปนประโยชนกับหลายๆอยาง ๑.

ประชาชนคุนเคยกับชื่อเดิมเมื่อไปหาแลวจะไดไปถูก ๒.พนักงานไปรษณียสงสิ่งของพัสดุภัณฑบางครั้งเขาเขียนชื่อเดิม

มาจะไดไปถูกนะครับ คิดวาก็จะมีประโยชนตอทั่วๆไปนะครับ ไมใชเฉพาะของซอยอาษาพลที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

ไดพูดไป ผมหมายความถึงวาทุกๆซอยที่มีชื่อเดิมอยู ถาเปนไปไดขอใหทานวงเล็บใตชื่อใหมลงไปดวยก็จะดีนะครับ 

ขอบคุณครับเชิญทานสมาชิกครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ ตอนนี้สวนสาธารณะ  

หวยมวงมีคนไปใชบริการเยอะก็บริเวณริมสวนสาธารณะริมถนนฝุนเยอะมากครับสรางความเดือดรอนรําคาญและเปน

อันตรายตอสุขภาพของผูสัญจรไปมาและผูมาใชบริการสวนสาธารณะหวยมวงนะครับก็อยากขอความกรุณาฝากผาน

ไปถึงคณะผูบริหารใหชวยดําเนินการปดกวาดหรือวาลาง คือจะทําอยางไรก็ไดครับใหถนนปลอดฝุนเพราะวาตอนน้ีมีผู

ไปใชบริการสวนสาธารณะหวยมวงมากครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือตรงซอยสุขาอุปถัมภ ๙ นี้ยังไมมีการปรับปรุงก็เปน

โครงการขึ้นมาแลวแตทีนี้มีอยูบานหลังหนึ่งที่อยูถัดจากรานเครื่องดื่มนมนัวผมไมทราบวาเขาปลอยน้ําอะไรมาลง      

สูถนนสาธารณะ ปลอยน้ําโดยที่วาไมทําทอใหมันลงทอสาธารณะ ปลอยน้ําใหมันไหลเจิ่งนองอยูริมถนนกอความ

เดือดรอนรําคาญใหกับผูสัญจรไปมาครับ ก็อยากฝากผานไปถึงคณะผูบริหารใหชวยประสานไปทางเจาบานให

ดําเนินการใหถูกสุขลักษณะครับ ขอบคุณครับ 



๑๘. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรฐาครับ 

นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา  มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑     

มีสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเขาฝากมาทางดิฉันแลวก็ดิฉันขอกราบเรียนไปยังทานประธานสภาฯผานไปยังผูบริหาร ในจุดที่

หนาปากซอยชยางกูร ๔๒ และถนนชยางกูร ตรงนี้ระดับของปากซอยกับถนนสูงตางกันมาก ทําใหรถเกิดอุบัติเหตุ

บอยครั้งคะก็เลยอยากจะฝากทางฝายบริหารชวยปรับปรุงแกไขตรงหนาปากซอยคะ ขอบพระคุณมากคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตรงที่ทางทานสมาชิกผูทรงเกียรติพูดถึงนั้นไมแนใจวาอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลฯเราหรือวาของทาง

หลวงนะครับ เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตรงนี้ถาเปนสวนของถนนผมเขาใจวา ๒๐๐ เมตร 

จากบายพาสมานี้เขาไมไดมอบนะครับเขากันไว ๒๐๐ เมตร แตในซอยนี้ยังเปนของเราอยู แตคิดวาเดี๋ยวจะลอง

ประสานกับทางทางหลวงชนบทวาจะทําอะไรไดบางเพราะวาเขาใจครับวาทางมันสูงต่ํามันคอนขางจะอันตรายครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือพอดีมันเปนปากซอยไมทราบวามันจะคาบเกี่ยวกันหรือเปลาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 คาบเกี่ยวครับ แตวาเดี๋ยวจะประสานงานครับเพราะวาทาน ผ.อ. บอกเดี๋ยวจะประสานกับทางหลวงนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอใหทาน ผ.อ.วิสุทธิ์ ทานจะฝาก

อะไรกอนที่ทานจะอําลาอาลัยเชิญครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 เปนความภาคภูมิใจในชีวิต เปนลิขิตโชคชะตาและหนาที่ เปนวันวานเติมเต็มฝนสรรคชีวี เปนเพราะมีบุญใหได

พบพาน สรางศรัทธาภาระและหนาที่ สรางความรักสามัคคีสมัครสมาน สรางความแกรงแมอุปสรรคจะรอนราน สราง

ประสานราชการมิเวนวัน ถึงวาระตองจากไกลไปพักผอน แตความรักคิดคํานึงยังตรึงมั่น ขออําลาแตไมไกลไปจากกัน 

คงมีวันกลับมาเยือนเหมือนเชนเคย ครับกราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารที่ 

เคารพเปนอยางสูง กระผมนายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์ และนายอธิปไตย  โยธามาตย รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ในวันนี้เมื่อชีวิตของเราไดเดินทางมาถึงเดือนกันยายนของทุกๆป ซึ่งเปนเดือนสุดทายของการทํางานของผูมีอายุครบ 

๖๐ ป เมื่อถึงวันที่ตองโบกมือลาการปฏิบัติราชการมาจนครบเกษียณ ขอขอบพระคุณทานประธานสภาฯและสมาชิก  

ผูทรงเกียรติทุกทานที่เคยทํางานรวมกัน ที่ชวยเหลือเกื้อกูลรวมแรงรวมใจกันพัฒนานครอุบลราชธานีมาอยางตอเนื่อง

และยาวนาน ดวยความมุงมั่นอดทนดวยใหอภัยกันและใหกําลังใจตอกันจนสามารถพัฒนานครอุบลราชธานีมาดวยดี

จนมาครบงานเกษียณอายุราชการในวันนี้ ขอขอบพระคุณในน้ําใจที่มอบใหของเราทั้งสอง ขอขอบพระคุณสิ่งดีๆที่ทํา

ใหสํานักการชางและสํานักปลัดที่อยูภายใตการดูแลของทานอธิปไตย ซึ่งทําใหกระผมไดรําลึกถึงกันตลอดไป ในวาระ

สุดทายขอคุณพระโปรดชวยอํานวยผล ใหทุกทานทุกคนเกษมศานต เจริญดวยจตุรพิธพรอนันต ทุกทิวาราตรีนั้นเสมอ

เทอญ ขอกราบลาทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ 

 



๑๙. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ทานอธิปไตย   โยธามาตย  ทานวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์  คิดวาทานเจริญรุงเรืองในชีวิตราชการในสวน

การงานทุกอยางนะครับ ตอไปนี้ทานก็จะไดมีความสุขความสบายจริงๆในชีวิตสวนตัว ซึ่งไมมีใครมาบังคับ จะไปไหนก็

ไปไดไมตองไปกลัวใครจะมาติเตียน แตมีอยูคนหนึ่งซึ่งทานละเวนไมไดก็คือภรรยาที่บาน ทานละเลยเมื่อไหรมีปญหา 

คิดวาคงไมมีทานเจริญรุงเรืองมาดวยดีแลวตอไปนี้ก็ขอใหทานมีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอใหสมความปรารถนา

ทุกประการ ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เนื่องในวาระที่ทานทั้งสองเดินทางมาจนสุดทางในชีวิตราชการแลวนะครับ ในโอกาสนี้สมาชิกก็มีของที่ระลึก

เล็กนอยที่จะมอบใหทานนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เมื่อไมมีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติมแลว ผมขอปดประชุมครับ 

 

*****ปดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ 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  ทองพ)ุ                                          (นายพิพฒัน  นิลรัตนศิรกิุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                            เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

 

 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

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



๒๐. 

 

 

 

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

             (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                                           (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

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

                (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                             (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

 

 

 

 

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

                                             (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

 

                                                    (นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 


