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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๙   

วันพุธที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

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

ผูมาประชุม 

 ๑.    นายอนันต  ตันติศิรินทร          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ 

 ๒.   นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒  

          ๓.  นายพิพัฒน           นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓ 

          ๔.     นางสาวนงนุช        จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

   ๕.     นายเลิศ               อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑             

 ๖.    นายเลิศชาย  เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๗.    นางรฐา                มณีภาค               สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑     

 ๘.    นายชื่น                พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

  ๙.    นายปรเมศร  ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

        ๑๐.    นายนัฐพล  รัตนูปการ             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     

        ๑๑.    นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๒.    นางสาวปฏิมาพร     จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๓.    นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓       

 ๑๔.    นายธนพล             โชคววิัฒนวนิช     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓      

 ๑๕.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

 ๑๖.    นางลําพูล  แสงวงค             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 

 ๑๗.    นายสุภชัย             ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔       

 ๑๘.    นายปยะ               ลายวิเศษกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 

        ๑๙.    น.ส.ภรณชนก นํ้าฝน เฟองงาม              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔     

 ๒๐.    นางสาวตนขาว        ตังคโณบล            สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔      

  

ผูไมเขารวมประชุม 

       ๑.   นางเฉลียว         คํานิยม             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๒      (ลาปวย) 

       ๒.   นายธานินทร      สินธุประสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๓      (ลาปวย) 

       ๓.  นายณภัทร        ลิ้มสุวรรณ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๔       (ลากิจ)       

       ๔.  นางบัวหลวง        อาษาพล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๑       (ลากิจ) 

 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 

 ๑.  นายอาทิตย     คูณผล      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๒.  นายอธิปไตย      โยธามาตย รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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 ๓.  นายกฤชพล      เมืองเหนือ                    รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๔.  นางเดือนลอย คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

        ๕.  นายวิสุทธิ์     เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ๖.  นางพิมพนภัส            ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

        ๗.  นางอัมพร                    แกวเรือง     รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

 ๘. นายมนตตรี               ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

        ๙. นายกรศิริ                 มิ่งไชย             ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

      ๑๐. นายเรืองศักดิ์             ตรีราช     รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

      ๑๑.  นายสมโภชน           วิทยาขาว    รก.ผูอาํนวยการสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคค ี

      ๑๒.  นายประสพ             ปรุโปรง    ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔  

      ๑๓.  วาที่รอยโทคมกริช      ศรีสวัสดิ ์    ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ 

      ๑๔.  นางสุจิตรา               นามพิทักษ    รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 

      ๑๕.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน    รก.ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

      ๑๖.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ    หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

      ๑๗.  พ.จ.อ.อดิศร ประจํา              นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

      ๑๘.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี                หัวหนางานธุรการชํานาญงาน  

      ๑๙.  นายอนุชิต อัปกาญจน          เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

      ๒๐.  นางสาวทิพยวรรณ      คําโสม           พนักงานจางทั่วไป 

       …………………………………………………. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง   ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙    

                                         วันพฤหัสบดีที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

                                         ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ    เร่ือง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
  

ระเบียบวาระที่ ๔    เร่ือง        อื่นๆ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย  วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครับ 
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นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานปลัดเทศบาลฯ ,  ทานรองปลัดเทศบาลฯ ,ทานหัวหนา

สวนราชการทุกทานครับ  และขอกราบขอบพระคุณ ทานรอยโทธราวุธ  ศรีจันทร  ผูชวยนายทหารฝายสอบสวน

สืบสวนมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ที่ไดมารวมสังเกตการณในครั้งน้ีดวยครับ ขอบพระคุณครับผม บัดนี้สมาชิกไดมาครบ 

องคประชุมแลวผมขอเปดการประชุม  วันน้ีเปนการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  ผมขอเขา

ระเบียบวาระการประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ ซึ่งมีสมาชิกไดลา ๔ ทาน คือ  ๑.ทานธานินทร  สินธุประสิทธิ์ 

ลาปวย ๒.ทานเฉลียว  คํานิยม ลาปวย  ๓.ทานบัวหลวง อาษาพล ลากิจ  ๔.ทานณภัทร   ลิ้มสุวรรณ ลากิจ ครับ 

ประธานสภาฯขอแจงใหที่ประชุมทราบวา ไดรับหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่อบ ๐๐๓๔/๑๓๓๙ ลงวันที่ ๒๒ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ เร่ืองการพิจารณาขออนุมัติใชจายเงินสะสม เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อางถึง

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ลับ ที่ อบ ๐๐๒๓.๔/๓๐๖  ลงวันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๘  ความวา ดวยเทศบาล       

นครอุบลราชธานี ไดรายงานกรณีสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดพิจารณา ญัตติ การขออนุมัติใชจายเงินสะสม     

ในการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๙  ปรากฏขอเท็จจริงวา

สภาฯไดพิจารณาญัตติการจายเงินสะสม  จํานวน ๓๑  โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๒๙๓,๕๐๐,๘๐๐ บาท  ที่

ประชุมสภาฯมีมติไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมจํานวน ดังกลาว จังหวัดอุบลราชธานี ไดพิจารณาแลวเห็นวากรณีการ

ขออนุมัติจายเงินสะสมดังกลาว เปนโครงการ/กิจกรรมที่นําเงินสะสมไปใชจายเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน ซึ่งสามารถพิจารณาใชจายไดตามหลักเกณฑของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ๘๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๔๓๘ ลงวันที่ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน 

๒๕๕๙ ซึ่งไดเรงรัด ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  อยางไรก็ตามหากเลยกําหนดเวลาดังกลาวแลวก็

สามารถดําเนินการตอไปไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย สําหรับกรณีการพิจารณาการใชจายเงินสะสมของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงวานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไดเสนอโครงการ/กิจกรรม      

ใหสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาไดทันที  และตองใหความสําคัญกรณีมีการกําหนดระยะเวลาเรงรัดการ

ดําเนินการใหแลวเสร็จ สวนกรณีการดําเนินการของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  นั้น การอภิปรายลงรายละเอียด

เกินความจําเปนซึ่งเปนความรูเฉพาะดาน และกรณีหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ก็เปนมาตรการ

เรงรัดการดําเนินการเทานั้น ดังน้ันเมื่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดพิจารณาไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจํานวน 

๓๑ โครงการ/กิจกรรม ดังกลาวจึงเปนกรณีที่ทําใหประชาชนเสียประโยชน ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ

ผูควบคุมดูแลเทศบาลฯ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่

๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงตักเตือนสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนครั้งที่ ๒ ใหปฏิบัติหนาที่ โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ประชาชนและความเจริญของทองถิ่นเปนสําคัญ จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป ก็ขอแจงให

สมาชิกทราบวาทางจังหวัดไดมีหนังสือรายละเอียดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจายขาดเงินสะสม ในครั้งการประชุม

สภาฯวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก็เปนขอความตามที่ประธานแจงใหทราบนะครับ / เชิญทานสุภชัย ครับ 
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นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกรียรติ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  กระผมอยากใหทานประธานสภาฯ อานใหจบเลยครับจนถึงชื่อผูลงนาม

ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ลงนามดวยทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ทานสมศักดิ์  จังตระกูล ครับผม / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบขอบพระคุณครับ  ก็เปนความเห็นของผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี สงมาถึงสภาฯ เรื่องที่ทานรางมา

ตามหนังสือ มท. ทุกฉบับที่ทานทําขึ้นมาผมก็เปนคนหนึ่งที่อานภาษาไทยไดเขาใจ และตีโจทยไดเขาใจเหมือนกันกอน

อื่นผมอยากจะนําเรียนกับสภาฯแหงนี้วาลักษณะของการใชเงินจายขาดเงินสะสมกับการใชงบประมาณรายจาย

ประจําปมีการแตกตางกันโดยสิ้นเชิง อันดับแรกก็คือการจายขาดเงินสะสมนี้ มันตองใชในกรณีเรงดวนนี้ กรณีฉุกเฉิน

อันนั้นเราเขาใจ อันน้ันเรายินดีที่จะปฏิบัติตาม แตไมสามารถแยกประเด็นออกมาไดวา ตัวไหนเราอนุมัติได ตัวที่หนึ่ง 

สอง สาม ตัวที่หา อนุมัติไมได เพราะฉะน้ัน ตัวที่ ๑  , ๒ ,  ๓ ตัวที่ ๕ ไมอนุมัติไมได และในขณะเดียวกันที่ทานทํามา

ในจายขาดเงินสะสม วันน้ีหันไปดานขวา รูสึกเวิ้งวาง เหงา ไปไหนกันหมด ผมไมทราบ และเรียกมาประชุมสภาฯ ไมรู

เรียกมาทําไม เสียเวลา เสียดายงบประมาณที่จัดพิมพวาระการประชุมขึ้นมาดวย ถาทานจะไมใหความสําคัญกับสภาฯ

ทานโครงการมา มีอยูนอกเหนือจากอํานาจของสภาฯ ชัดเจนแนนอนครับ เดี๋ยวทานณัฐวุฒิ มีประเด็นเด็ดที่จะมา

ชี้แจงให เราทราบเกี่ยวกับ อบจ.หนึ่งในภาคอีสานเรานี่แหละ ผมกลับมาเกี่ยวกับเรื่องการจายขาดเงินสะสม            

๑. เปนกอนใหญไมสามารถแยกโครงการออกมา ไมสามารถอนุมัติไดเปนรายโครงการได ตองอนุมัติเปนเงินกอนใหญ

ออกมา ในเมื่อในน้ีมันมีไขเนาอยู ๑ ลูก  ถาไขเนามันไปปนอยูกับไขดีมันมองยากครับ หรือมันผิดดวยซ้ํา อันนั้นเปน

ภาพรวมมองใหเห็นเขาใจ แตในภาพรวมถาสภาฯอนุมัติไป สมาชิกทุกทานก็อานหนังสือออกก็พิจารณาเปนมันผิดครับ 

นอกเหนือเขตอํานาจเทศบาล ตองอนุมัติตามอํานาจหนาที่ขึ้นไป สภาฯแหงนี้ ไมสามารถที่จะกระทําไดนอกเขต

อํานาจแตถาเปนรางเทศบัญญัติงบประมาณ เราสามารถอนุมัติเปนโครงการได เราสามารถที่จะนํามาชี้แจงไดวา

โครงการนี้ตั้งไวงบเกินความจําเปนเราสามารถปรับลดได นายกเทศมนตรี ก็สามารถปรับลดปรับเพิ่มได อันนั้นคือ

กรอบในรางของเทศบัญญัติฯงบประมาณ ชัดเจนครับ  ๕๗ ทวิแนนอน นอกเขตอํานาจ และยังมีอีกหลายขอไมปฏิบัติ

ตามคําสั่งของ คสช. คําสั่งที่ ๑๐๔ โครงการตั้งแต  ๕ ลานบาทขึ้นไป มีการจัดทําหรือยังคณะกรรมการตางๆ ถา

ทานผูวาฯใหความเห็นมาแบบนี้ ผมวาทานนาจะอนุมัติเอง ทานมีอํานาจอนุมัติอยูแลว แตในสภาฯแหงนี้ เปนดุลพินิจ

ในการพิจารณาเปนเอกสิทธิ์ในการพิจารณา ซึ่งตัวกระผมเองเห็นวาถาปฏิบัติตามคําสั่ง ของมหาดไทย เราไมสามารถ

ทําได ถาทานคิดวาทานทําได ทานก็นาจะทํา แตสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือ ในหนังสือที่ทานผูวาสงใหมา ทานบอกวาจึง

ตักเตือนสภาเทศบาลฯ เปนครั้งที่ ๒ ใหปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชน และความเจริญของ

ทองถิ่นเปนสําคัญ ผมสอบถามเปนความรู ณ ตรงนี้วาการที่ทานผูวาฯจะทําหนังสือตักเตือนมา เทาที่ผมทราบมันตอง

ตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนกอน อยากสอบถามตรงน้ี ไมทราบวาทานปลัดฯอยูตรงนี้ทานสามารถใหความรูกับเรา

ไดหรือไมครับ ในการทําหนังสือตักเตือน ตองมีการตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนเรื่องนี้หรือไม ใหเห็นความจริงกอน

หรือไม  ขออนุญาตทานประธานครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 แบบนี้และกัน เพราะวาทานผูวาฯไดอางถึงมาตรา มาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล ใหผูวาราชการ

จังหวัดมีอํานาจหนาที่ผูควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น ใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย    
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ในการน้ีใหมีอํานาจหนาที่ในการแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการเรียกรายงานเอกสารสถิติใดจาก

เทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวน ก็ไดครบถวนนะครับ 

ตอไปครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวหนังสือส่ังการที่สั่งการมาวาใหเราปฏิบัติใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ที่เปนคําสั่งของมหาดไทย อันนี้ผม

เขาใจชัดเจนหรือไมวาเปนคําสั่งมาเพ่ือกํากับดูแลการปฏิบัติงานของทองถิ่น แลวทานไมสนใจแลวทานจะออกมาทําไม 

ถาเปนแบบนี้ อปท.หลาย อปท. ถามีทานผูวาที่อนุมัติไดงายๆแบบนี้ ผมวาสนุกทั้งประเทศเพราะสามารถเอาเขาไป

เลย เขาตอนไหนก็ได เปนไปตามหลักเกณฑหรือไม สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ เราตองฟงคําสั่งของกระทรวงมหาดไทย หรือ

หนังสือตักเตือนทานขนาดนี้ ผมขออนุญาตใหสมาชิกทานอื่นไดอภิปรายดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว 

เขตเลือกตั้งที่  ๒  ตอนน้ีเรากําลังพิจารณาเรื่องจายขาดเงินสะสมหรือเปลาครับทานประธานสภาฯ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอนน้ีเราอยูในวาระที่ ๑ ตอเนื่องจากที่ประธานฯแจงในที่ประชุมทราบ  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ไดมี

หนังสือถึงประธานสภาฯ ใจความตามที่ผมไดอานใหฟงไปแลวครับ  

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สําหรับเร่ืองที่ทานประธานไดหนังสือจากทางจังหวัด หลังจากที่ไดประชุมสภาฯ วันที่ ๗ กรกฎาคม ผมก็ได

ศึกษาขอระเบียบตางๆ และกรณีศึกษาของ อปท.ตางๆ และก็ไดไปเจอกรณีศึกษาที่นาสนใจอยูกรณีหนึ่งที่คลายกับ

เทศบาลฯของเรา เปน อบจ.บุรีรัมย ผมได ไปศึกษามาก็คลายกันคือ อบจ.บุรีรัมย  ก็ไมทํ าตามหนังสือที่ 

กระทรวงมหาดไทย ไดสั่งการมา สุดทายตอนนี้คือ ผูวาราชการจังหวัด  รองผูวาราชการจังหวัด และตัวนายกฯเอง 

สตง. ชี้มูลมาวาไดทําใหทางรัฐเสียหาย และเอกสารตัวนี้ผมขอสงใหประธานสภาฯ เพื่อสงไปยังฝายบริหาร หัวหนา

สวนตางๆ จะไดนําเอาไปเปนความรูวาการที่เราไมทําตามหลักเกณฑที่ทางกระทรวงมหาดไทย สั่งการมาผลจะเปน

อยางไร ก็อยากใหเอกสารตัวนี้ถึงมือฝายบริหาร เพราะผมก็ไดศึกษามาวาการที่ไมไดทําตามหลักเกณฑผลที่ตามมาก็

คือใครเปนผูไดรับผลนั้น ก็อยากจะใหสภาฯไดพิจารณาวา เราควรจะยึดตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

หรือปฏิบัติตามหนังสือของผูว าราชการจั งหวัด เพราะวาทางสภาฯก็ไม เขาใจ เพราะปฏิบัติตามคําสั่ งของ

กระทรวงมหาดไทย ที่สั่งมาสวนทานผูวาก็ใหแนวทางอีกอยางมา ดังน้ันแลว เราควรจะยึดหลักการ หรือ แนวทางกัน

แนครับ ผมก็อยากจะปรึกษากับสภาฯแหงน้ีครับผม กราบขอบพระคุณครับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอยอนไปเร่ืองเอกสารที่ทานณัฐวุฒิ ไดหารือไวมีความประสงคที่จะแจกเอกสารใหสมาชิกสภาฯ และฝาย

บริหารและหัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทราบ 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ผมอยากใหฝายบริหาร และสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุม ไดรับทราบขอมูลน้ี มันเปนความหวังดีของ

ผมครับ  
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นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ผมดูแลวก็เปนลักษณะการจัดซื้อจัดจาง ก็พอที่จะเปนตัวอยางและเปนแนวคิดวาเราควรจะพิจารณาอยางไรดี 

ก็ขออนุญาตครับผม / เชิญทานณัฐพัฒน   

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก และคณะผูมี เกียรติและหัวหนาสวนราชการ  กระผม        

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  จากที่ทางจังหวัดไดมีหนังสือถึง

ทานประธานสภาฯ แจงเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณา การขอใชเงินสะสมของเทศบาลฯ ที่พิจารณาเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม 

ที่ผานมา กระผมคิดวาเปนเรื่องที่ ยุติแลวคือ ที่สภาฯไดมีมติไมเห็นชอบในการที่ขอใชเงินสะสมทั้งหมดแลว และทาง

ผูวาราชการจังหวัดไดใชอํานาจในการตักเตือนสภาฯมาเปนลายลักอักษรแลว กระผมเห็นวาการขอใชเงินสะสม ญัตตินี้ 

เปนเร่ืองที่ ยุติแลว แตถาเปรียบกับเร่ืองกระบวนการยุติธรรม ก็จะเปนเรื่องฟองซ้ํา ก็เปนเรื่องที่ไมสามารถดําเนินการ

ได ศาลก็จะไมรับพิจารณาเพราะเปนเร่ืองการฟองซํ้า กระผมจึงเสนอตอทานประธานฯเพื่อพิจารณาวาเรื่องนาจะเปน

เร่ืองที่นาจะยุติไดแลวหากเราจะพิจารณาตอไป ก็จะเปนผลเสียสําหรับฝายบริหารและฝายสภาเทศบาลฯ ก็อยากจะ

ใหพิจารณาในเรื่องงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๖๐ ตอไปก็จะเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มากกวาที่จะมาดําเนินเรื่องเหมือนกับแผนเสียงตกรองวนไปวนมาซ่ึงเปนผลเสียกับทางสภาฯนะครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  ผมอยากจะเพ่ิมเติมของทานณัฐวุฒิ ที่อางถึงกรณีศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย ในการ

ประชุมสภาฯครั้งกอนที่ทางสภาฯไมไดอนุมัติ การจายขาดเงินสะสม ผมอยากจะชี้แจงรายละเอียดในโครงการที่ ๒๓ 

โครงการศึกษาและเหมาะสมในการออกแบบรายละเอียดการกอสรางระบบขนสงสาธารณะของเมืองอุบลฯ รถราง 

งบประมาณ ๒๕ลานบาท ก็อยากจะขออนุญาตทานประธานฯอานเทศบัญญัติเทศบาล เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่

นอกเขต ในมาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเมื่อ ๑. การนั้นจําเปนตองทํา และเปนการที่เกี่ยวเนื่องที่

ดําเนินการอํานาจหนาที่อยูภายในเขตของตน  ๒. ไดรับความยินยอมจากสภาฯ คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด 

หรือสภาตําบลแหงที่เก่ียวของ ๓. ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผมขอเนนย้ําในขอที่๒     

วาการที่เราจะทําโครงการใดๆ ที่อยูนอกเขตเทศบาลฯของเราแลว จะตองไดรับความยินยอมจากทองถิ่นที่เรา

เก่ียวของดวยครับ และโครงการที่ ๒๓ มันเก่ียวของกับกรณีศึกษาที่ อบจ.บุรีรัมย 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานตนขาว ครับ 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ จากเอกสารดวนที่สุด จากทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดิฉันติดใจ

อยูวาที่ทานบอกวา การอภิปรายลงรายละเอียดเกินความจําเปนซึ่งเปนความรูเฉพาะดาน อันนี้ดิฉันไมเขาใจวาการที่

สมาชิกสภาอภิปรายลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตรงนี้ มันเปนความผิดตรงไหน หรือเปนความไมเห็นชอบ

ตรงไหน ดิฉันไมเขาใจพยายามแลวก็ยังไมเขาใจ อีกครั้งที่วาการอภิปรายลงรายละเอียดเกินความจําเปน มีการลง
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รายละเอียดเกินความจําเปนดวยหรือคะ อยากจะฝากไปยังฝายบริหารแตก็ไมมีใครเขารวมประชุมสักทาน ก็ไมรูจะทํา

อยางไร ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมก็รูสึกเสียใจที่ทานบอกวา การอภิปรายลงรายละเอียดเกินความจําเปนซึ่งเปนความรูเฉพาะดาน พึ่งรูวายิ่งรู

มากยิ่งผิด ผมวาถาเปนครูเราที่สั่งสอนมา ยิ่งเรารูเยอะทานยิ่งสบายใจวาทานสอนสั่งเราไดดี มันสะทอนวาเวลาฝาย

บริหารยื่นเร่ืองอะไรเขามาในสภาฯแหงน้ี เราไมไดปลอยผานงายๆ เราศึกษาเราดูรายละเอียด แตก็เปนอํานาจหนาที่

ของทานเรื่องน้ีเราติดอยูประเด็นน้ี ซึ่งเปนความขัดแยงระหวางคําสั่งจากศาลากลางจังหวัดที่ผูวาสั่งมากับอีกอันที่เรา

ตองยึดถือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ผมไมรูวาสภาฯแหงน้ีสรุปแลวเราจะเดินตามใคร ถาเราเดินตาม

คําสั่งของทางผูวาสั่งมา พรุงนี้ผมจะโดนเหมือน อบจ.บุรีรัมยหรือไม ถาผมไมทําตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย เหมือน 

ที่ทานณัฐพัฒน  ขออนุญาตเอยนาม ที่ทานพูดวามันสําเร็จไปแลวซึ่งพวกผมกระทําการคําสั่งกระทรวงมหาดไทย     

ถาพวกผมไมสนใจไมดําเนินการคําสั่งของทานผูวาราชการจังหวัด ทานผูวาจะปลดพวกผมหรือไม สรุปใหฟงใคร    

สรุปใหเชื่อใคร ผมวาพวกผมอานภาษาไทยออกแปลภาษาไทยเปน ผมขออนุญาตเสนอแบบนี้วา ใหทางสภาฯขอ

อนุญาตทานประธานฯ ใหทําหนังสือหารือ ไปทางสวนที่ ๑ ก็คือกระทรวงมหาดไทย วาหลักการที่ทานใหมากับคําสั่ง

ผูวาราชการจังหวัดที่สั่งการมา เราควรยึดถือตัวไหนเปนหลักเกณฑตัวไหนในการพิจารณา กราบขอสภาฯแหงนี้เพื่อ

ความชัดเจนของประเทศไทยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เปนลักษณะการเสนอใหสภาฯทําหนังสือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยใชหรือไมครับ เพราะฉะนั้นถาเกิด

เปนการเสนอแลวผมก็จะตองขอมติสภาวาสภาเห็นดวยตามนั้นหรือไมนะครับ เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น     พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายชื่น  พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ เนื่องจากพวกเรากําลังงงนะครับเพราะวาคําสั่งของผูวามาลักษณะหนึ่ง คําสั่งของ

กระทรวงมหาดไทยมาอีกลักษณะหน่ึง แตละคําสั่งน้ีตางกัน คนหน่ึงส่ังไมใหใชเงินสะสมเพราะวามันเกินเขตคือมันจาก

เดือนเมษายนมาจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน เมื่อพนกําหนดไปทางผูบริหารเทศบาลจึงสงโครงการตางๆมานอกเหนือจาก

เวลาที่กําหนด เมื่อเปนอยางนั้นคําสั่งของผูวาก็เตือนมาบอกวาควรจะอนุโลม ทีนี้ถาหากเรายังไมมาพูดกันในสภานี้ 

เราจะเอาอะไรมาเปนมาตรฐาน มาเปนส่ิงที่จะกําหนดการได เราจะเชื่อทางกระทรวงหรือจะเชื่อผูวาฯ อยางที่ทาน  

สุภชัยพูดเมื่อสักครูน้ีวาถาหากวาถาเชื่ออยางผูวาเราจะไมไดใชเงินทดแทนคืนหรือ นี่แหละครับเราจึงจําเปนจะตอง

พิจารณาในสภา เมื่อสภาอนุมัติหรือสภาตกลงอยางไรเราก็เอาอยางน้ันนะครับ ขออนุญาตประธานสภาฯพิจารณาครับ 

ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขออภิปรายสนับสนุนทานสุภชัยนะครับ ที่ท านเสนอใหทางสภาคือทาน

ประธานสภาฯ นะครับเสนอหนังสือเพ่ือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยเพราะวากรณีดังกลาวนะครับ จะเปนประโยชน
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มากๆเลยกับ อปท. อื่นที่เขามีเงินสะสมนะครับ ทั้งประเทศเปนแสนลาน ถาบอกวาคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยเปน

แคมาตรการเทาน้ันผมคิดวา อปท.อื่นเขาก็จะดีใจนะครับที่เขาจะสามารถนําเงินสะสมออกมาใชแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนไดนะครับ จังหวัดจะไดเปนกรณีศึกษาแลวก็ถาเกิดผลหารือออกมามันก็จะเปนประโยชนกับ

ทั้งทางสภาและก็ฝายบริหารนะครับ เปนประโยชนอยางไรเพราะเมื่ออาทิตยที่แลวผมก็ไดรับแจงมาจากชาวบานวามี

ใบปลิวที่มีการชี้แจงวาทางสภาไมพิจารณางบอะไรตางๆนะครับ อีกทั้งเฟสบุคของที่ปรึกษาฯของนายกฯ ผมจะไมเอย

นามทานเพราะทานไมอยูนะครับ เอาขอมูลเสียๆหายๆไปพูดในเฟสบุคสวนตัว รูแบบงูๆปลาๆก็เอาไปพูดนะครับอาย

คนเขาจะไดหยุดโพสตเฟสบุคที่มันไมถูกอีกทั้งฝายบริหารก็จะไดไมเอาขอมูลผิดๆไปบอกกับ อสม. เวลาประชุมนะครับ 

หาวาสภาไมพิจารณางบทั้งๆที่ทางสภาทําตามหลักเกณฑที่กระทรวงสั่งมา ตามหนังสือส่ังการสั่งมา ฝายบริหารจะได

หยุดพูดนะครับเอาขอมูลผิดๆไปใหกับทางพี่นองประชาชนชาวเทศบาลนครฯ ก็อยากจะหารือขอใหทาน        

ประธานสภาฯ ทําหนังสือปรึกษาโดยดวนเลยก็คือตามที่ทางทานสุภชัยเสนอใหทางสภาของเรานี้ทําหนังสือปรึกษาไป

ยังกระทรวงมหาดไทยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสุภาภรณ   โหตระไวศ

ยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ จากหนังสือที่ทานผูวาฯไดพิจารณาอนุมัติใชจายเงินสะสม 

ดิฉันคิดวาที่ทานผูวาทําวาเปนเพียงการเรงรัดเทานั้นไมใชเปนคําสั่งวาตองทําใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

ดิฉันคิดวาคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติคงมีเหตุผลที่ใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน เพื่อ

กระตุนเศรษฐกิจแตเปนความบกพรองของฝายบริหารเองที่นําเขาไมทัน นําเขาที่ประชุมสภาในวันที่ ๗ กรกฎาคม ถา

หนังสือทานผูวาบอกวาเปนเพียงการเรงรัดใหทําตอไดเลยกําหนดเวลาแลวก็ยังทําตอ ก็ยังมีปญหาอีกวาญัตติที่ฝาย

บริหารนําเขาก็มีปญหาอีกคือทํานอกอํานาจหนาที่ การที่ฝายบริหารนํากิจการตางๆหรือกิจกรรมตางๆเขาสูสภา

สวนมากสภาจะพิจารณาโดยละเอียดเพื่อปองกันความผิดพลาดซึ่งมีตัวอยางใหเห็นหลายอยางแลวว าสิ่ งที่

นายกเทศมนตรีทํามีปญหาเกือบทุกโครงการ ทั้งเงินอุดหนุนแมแตงานที่เกี่ยวกับงบประมาณที่นําเขามาทําความ

เดือดรอนใหประชาชนเกือบจะทั่วถึงเมืองอุบลฯแลวนะคะ ดิฉันจึงคิดวาถาเปนสิ่งที่นายกเทศมนตรีนําเขามาสูสภาเรา

ตองพิจารณาโดยละเอียด การใชจายเงินสะสมเปนเงินกอนใหญขนาดนี้จะใหสภามีเวลาพิจารณาแค ๑ วัน เพื่อ

พิจารณาใหทันวันที่ ๓๐ มิถุนายน คงเปนไปไมได และหนังสือที่นําเขาประชุมสภาสงใหทานประธานสภาวันที่ ๒๙ 

มิถุนายน ทานสภาก็รีบนําเขาสูที่ประชุมทันที ดิฉันคิดวาทานผูวาราชการจังหวัดฯจะมองวาเพ่ือการดําเนินกิจกรรมไป

ดวยดีก็คือใหนําเงินออกมาใชเลย ดิฉันคิดวาตอนนี้เมืองอุบลฯไมใชมีปญหาที่ไมมีเงินมาบริหารแตเพราะมีเงินแต

ผูบริหารนําไปบริหารแบบไมถูกตองจึงเกิดปญหาขึ้น ดิฉันคิดวาเงินสะสมนี้ที่สมาชิกไมเห็นดวยก็มีเหตุผลคะ    

ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขออนุญาตครับ กอนที่ทานประธานจะขอมตินะครับ ผมขอใหนําในขอหารือไดบรรจุเอาไวดวยวาสิ่งที่สภา

แหงน้ีที่ไมสามารถอนุมัติจายขาดเงินสะสมใหไปไดดวยก็คือมีเหตุผลหนึ่งก็คือวาการปฏิบัตินอกพื้นที่ของเราซึ่งก็
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ชัดเจนแลววาตองขออนุมัติจากสภาทองถิ่นอื่นหรือแมกระทั่งสภาจังหวัด หรือวาจากทางรัฐมนตรีนะครับ ใหมีเหตุผล

นี้กํากับเขาไปดวย กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 พอสมควรแลวนะครับ กอนที่จะพิจารณาขอเสนอของทานสุภชัย ผมขอทําความเขาใจกับทานณัฐพัฒนนิด

หนึ่งวาที่ตองพิจารณาญัตติจายขาดเงินสะสมอีกครั้งหนึ่งนั้น เน่ืองจากวาถาหากวาทานดูในญัตติที่ทานนายกฯ เสนอ

เขามาบรรทัดแรกจะบอกวาผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีไดมีหนังสือที่ อบ.๐๐๒๓.๔/๑๓๓๘๑ ลงวันที่ ๒๒ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ เร่ืองการพิจารณาขออนุมัติใชจายเงินสะสมโดยใหเทศบาลนครอุบลราชธานีเสนอญัตติตอสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือใหสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทบทวนการใชจายเงินสะสมของเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง

นั้น ที่ทางทานนายกฯนําเสนอเขามาก็โดยคําสั่งเพราะวาใชคําวา”โดยใหเทศบาล” เปนคําสั่งของจังหวัดอุบลราชธานี

นะครับ ตามเลขที่ที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครูนี้นะครับ คงเห็นนะครับก็ขอทําความเขาใจดวย ทีนี้มาถึงขอเสนอของ

ทานสุภชัยวาทานสุภชัยเสนอวาใหทําหนังสือไปหารือกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีขอความแตกตางระหวางหนังสือ

จังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ.๐๐๒๓.๔/๑๓๓๗๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามความเห็นของจังหวัดอุบลราชธานี

นั้น บอกวาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งไดเรงรัด

ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อยางไรก็ตามหากเลยกําหนดเวลาดังกลาวแลวก็สามารถดําเนินการ

ตอไปไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับ แลวโดยเฉพาะทานบอกวากรณีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ กําหนดวาการดําเนินการภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ก็เปน

มาตรการเรงรัดการดําเนินการเทานั้นนะครับ ทีนี้พอมาดูหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ 

๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ขอ ๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรงพิจารณาจัดทําโครงการเพื่อใหสภาทองถิ่นอนุมัตินะครับ 

ตองอนุมัติกอนแลวดําเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่นําเงินสะสมไปใชจายเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อกระจายเม็ดเงินไปสูทองถิ่นตามนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของ

รัฐบาล โดยใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งทั้งสองอยางนี้จะเห็นขอแตกตางกันอยู 

สมาชิกที่ทานเสนอน้ันก็คงจะเปนการของใจวาจะปฏิบัติตามความเห็นของสวนไหนดีนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเปนการ

เสนอผมจึงขอมติที่ประชุมวา 

      -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทําหนังสือหารือกับกระทรวงมหาดไทย  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

            -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทําหนังสือหารือกับกระทรวงมหาดไทย   โปรดยกมือขึ้น /  

               มีสมาชิกยกมือ๑๗ ทาน 

 

 

ที่ประชุม  

            มีมติ เห็นชอบใหทําหนังสือหารือกับกระทรวงมหาดไทย ในหนังสือ ด วนที่สุด ที่  

มท.๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

- สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙   

                                        วันพฤหัสบดีที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

                                        ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
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 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ   

สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอแกไขในหนา ๖๓ บรรทัดที่ ๑๗ คะ ที่บอกวา “เทาที่ดูมานี้ดิฉันก็

เห็นหลายๆโครงการที่ใชที่จะเปลี่ยนเปนแอสฟลแอสฟลติก” ใหตัดคําวา “ที่ใช” ออก แกไขเปน “เทาที่ดูมานี้ดิฉันก็

เห็นหลายๆโครงการที่จะเปลี่ยนเปนแอสฟลแอสฟลติก” คะ มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมหรือไมครับ / ถาไมมี ผมขอมติ

ที่ประชุมครับ 
 

      -  สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  

                ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

            -   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  

                ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ 

๑๗ ทาน 

 

ที่ประชุม  

            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

    (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน)ี 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เสนอ

โดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  แตวาผมในฐานะประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับหนังสือกอนที่

จะเปดการประชุมจากทานนายกเทศมนตรี หนังสือสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ อบ.๕๒๐๐๑/๕๕๘๐ ลง

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ แตผมไดรับวันน้ีนะครับ ขอเรียนที่ประชุมวาผมไดรับวันน้ีกอนเปดประชุมสภานะครับ เดี๋ยว

จะมีปญหาวายื่นมาตั้งนานแลวนะครับ เร่ือง ขอเลื่อนการพิจารณาญัตติอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

อางถึง หนังสือเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ อบ ๕๒๐๐๖/๓๖๙๑ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 ตามที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไดเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน 

๓๑ โครงการ งบประมาณ..... ขอกราบอภัยนะครับทานทําหนังสือมา ยังผิดเลยครับ มันก็คงอยางไรอยู งบประมาณ 

๒๓๙,๕๐๐,๘๐๐ บาท ตอประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และทานไดกรุณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

ในสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังความละเอียดแจงแลวน้ัน 
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 เน่ืองดวยขาพเจานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีภารกิจจําเปนเรงดวนและสําคัญที่ตองรีบดําเนินการในวัน

พุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงไมอาจเขารวมในที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีในฐานะผูเสนอญัตติในวัน เวลา 

ดังกลาวได ดังน้ัน จึงใครขอความกรุณาทานไดโปรดเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป   

พ.ศ.๒๕๕๙ ดังกลาวออกไป เปนวันศุกรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดวย เพื่อขาพเจาจะไดเขารวมประชุมชี้แจงการขอ

อนุมัติจายขาดเงินสะสมดังกลาวได จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป กอนที่จะดําเนินการตอไปนะครับ 

เน่ืองจากวาญัตติไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมแลว เปนหนาที่ของสภาที่จะใหเล่ือนหรือไมใหเลื่อนนะครับ ผม

ขออานขอบังคับการประชุมสภาเพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาตอสมาชิกสภาดวยวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๕๕ บอกวา “การ

ขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติหรือการแกไขขอความในญัตติรางขอบัญญัติซึ่งเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของราง

ขอบัญญัติการขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรองหรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติ จะกระทําเมื่อใดก็ไดเวนแตญัตตินั้น

ไดจัดเขาระเบียบวาระแลวตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมสภาทองถ่ิน หรือคําแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการแปร

ญัตติตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติที่ยังไมไดเขาระเบียบวาระหรือคําแปรญัตติใน

ชั้นคณะกรรมการแปรญัตติไมอยูในบังคับของวรรคหนึ่ง” ขอ ๕๖  ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่

ประชุมแลวถาผูเสนอหรือผูแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่นใหถือวาไดถอนญัตตินั้น ถา

ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายเปนหนังสือใหรอง

ผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน เปนผูอภิปรายช้ีแจงหรือแถลงแทนก็ไดนะครับ 

ในชั้นนี้เบื้องตนผมจะขอมติที่ประชุมวา 

     -   สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙    

                โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

            -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙    

                โปรดยกมือขึ้น / มีผูยกมือ ๑๖ ทาน 

 

ที่ประชุม  

            มีมติไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙    
 

 

เปนอันวาที่ประชุมนี้มีมติไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  

ฉะนั้นจึ งเปนการพิจารณาญัตติตอไปนะครับเมื่อปรากฏวาทางฝายบริหาร ไมว าจะเปนนายกเทศมนตรี ทาน

เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นเปนผูอภิปรายหรือชี้แจง หรือแถลงแทนได ไมมีทานใดอยูที่

ประชุมนะครับ เพราะฉะน้ันจะมีหรือไมครับทานใดที่จะแถลงในญัตตินี้แทนทานนายกเทศมนตรี / ไมมี ก็เปนอันวาใน

ขอบังคับที่ ๕๖ ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแลวถาผูเสนอหรือผูแปรญัตติไมขออภิปราย

หรือไมอยูในที่ประชุมสภาทองถ่ินใหถือวาไดถอนญัตตินั้นนะครับ ก็ถือวาญัตตินั้นไดตกไปนะครับ   
 

ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่อง  อื่นๆ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง อ่ืนๆ เชิญทานสุภชัยครับ 
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นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 จริงๆแลวผมยังไมอยากไปเร่ืองอื่นๆนะครับ  เพราะผมยังติดใจอยูวามันสะทอนวาฝายผูบริหารนะครับ อันนี้

ทานบอกวาเน่ืองดวยขาพเจาติดภารกิจจําเปนเรงดวน หันไปนับนี้ไมต่ํากวา ๑๐ คนนะครับ ติดภารกิจเรงดวนถาแบบ

นี้ก็รถตกเหวนะครับไปชวยกันเอาข้ึนอันน้ันเรงดวน มันสะทอนวา ณ วันน้ีทานใหความสําคัญกับสภาแหงนี้เหมือนกับ

ตรายาง เหมือนกับที่ทานใหความสําคัญกับพี่นองประชาชนนอยหรือไมเห็นหัวเลย ทานไมสนใจเลย พวกผมมาจากพี่

นองประชาชน เปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชน ผานสนามเลือกตั้งมาเพื่อมาเปนตัวแทนพี่นองประชาชนในการเปน

ฝายนิติบัญญัติในสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีแหงนี้ เราทํางานทําหนาที่ของเราอยางเต็มที่ แตฝายผูบริหาร

เหมือนกับใชสภาแหงนี้เลนการเมือง ชิงความไดเปรียบทางการเมือง หรือไมแนทานอาจจะเห็นเอกสารของทางบุรีรัมย

ที่เขาส่ังสอบยกทั้ง อบจ. รวมทั้งผูวาราชการจังหวัด เลยหนีเลย นาตกใจนะครับ อันนี้เปนประเด็นอื่นๆผมก็ไมรูจะพูด

ใหใครฟงก็มีที่เดียวที่จะระบายตอนนี้ก็คือพี่นองประชาชนที่ฟงอยูทางบาน ทานตระหนักเถอะวา ณ วันนี้ขาวที่ทาน

ไดรับทานหารสัก ๙๙ เปอรเซ็นต ใชสภาแหงนี้เลนการเมือง เลนจนไมรูวาผลประโยชนของพ่ีนองประชาชนนโยบายที่

หาเสียงมันยังมีอยูในหัวเขาไหม ผมรูสึกเสียใจมากที่ทําแบบนี้แลวก็จริงๆผมไมอยากตามตอวาที่หนังสือที่ขอเลื่อนมานี้ 

ที่ อบ๕๒๐๐๑/๕๕๘๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคมนี้ จริงๆผมอยากถามวาหนังสือลงวันที่ ๙ สิงหาคม ผมเห็นทานประธานลง

รับกอนเขาประชุมสภาไมเกิน ๑๐ นาที ผมอุตสาหไปเปดกฎหมายน่ังอานทั้งคืนจนถึงตีสองตีสาม ผมกับทานณัฐวุฒิ

นั่งอานหนังสือดวยกัน จริงๆก็รูสึกเสียโอกาสกับพี่นองประชาชนถาฝายบริหารเทศบาลชุดนี้ยังใชสภาแหงนี้เลน

การเมืองยังมองไมเห็นประโยชนที่พี่นองประชาชนไดรับผมก็เสียใจนะครับ วันนี้วันที่ ๑๐ นะครับ อีก ๕ วัน ตองเอา

รางเทศบัญญัติงบประมาณเขาแลว จริงๆถาวันน้ันเงินสะสมไมผานวันรุงขึ้นทานเอารางเทศบัญญัติงบประมาณเขา

ปานน้ีเราอยูในวาระที่ ๒ แลว นั่งแปรญัตติกันแลวโครงการไหนลงพ้ืนที่ไหน พี่นองประชาชนไดประโยชนไหม มีใคร 

เสียประโยชนจากการที่ตองทําตรงนั้นตรงน้ีไหม อันนั้นคือหนาที่ของสภาแหงนี้ที่ตองทํา ถาวันน้ันทานไมเลนการเมือง 

ไมตองมีใครมาสั่งใหเอาเขามาอีกรอบ เอาเขาเปนรางเทศบัญญัติปานนี้อยูในวาระที่ ๒ แลวครับ หรือเผลอๆอาจจะ

วาระที่ ๓ แลวดวยซ้ําไป เพราะวาสภาแหงนี้ทํางานดวยความเขมแข็งดวยความรูเฉพาะดาน ก็ฝากไปถึงพี่นอง

ประชาชนเลยครับวาวันน้ีพี่นองประชาชนที่เสียประโยชนน้ีก็เนื่องจากวามีคนที่ตองการเอาสภาแหงนี้เลนเปนการเมือง

จนพี่นองเสียประโยชน กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีใครจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ เร่ืองวาฝายผูบริหารขอเลื่อนการพิจารณากับประธานสภาฯ แสดงใหเห็น

ถึงวุฒิภาวะ ฝายผูบริหารก็จะมีนายกฯ ๑ รองนายกฯ อีก ๔ เลขานุการนายกฯ อีก ๒ ที่ปรึกษานายกฯ อีก ๑ ทาน

หายไปทั้งหมด ในการที่ประชุมสภาฯ ซึ่งทางสภาตองการแกไขปญหาซึ่งไดรับความเดือดรอน และเร่ืองที่ผมเตรียมมา 

ประมาณ ๑๐กวา เรื่อง ที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน ผมก็จะไมพูดในเมื่อทานไมอยูไมรูจะพูดใหใครฟง แตปญหา 

ทุกสิ่งทุกอยางก็ขึ้นอยูกับทานนายกฯไมอยูรูหรือไมวาชาวบานเขาเดือดรอนไหนจะเร่ืองขยะ ไหนจะเรื่องถนน ไหนจะ

เร่ืองโครงการที่ทานทํา สุดทายทานก็อางวาสภาฯตัดเงิน สภาฯไมสนใจชาวบาน เขาเดือดรอน ใครกันแนครับที่วาไม

สนใจ แคทานเขามาฟงพวกผมพูด สท. ๒๔ คน อยูในพื้นที่ ๔ หนวย ๑๐๖ ชุมชน ทานไมตองลงถึง ๑๐๖ ชุมชนหรอก

ครับ ถาทานนายกฯทานเขาทานก็จะรูความเดือดรอนทั้ง ๑๐๖ ชุมชน เพียงแคทานเปดใจรับฟงพวกผม และก็ใน

หนังสือขอเลื่อนลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก็อยากสอบถามทานประธานฯ เพื่อเปนความรู คือผมพลิกไปดานหลัง 

เรียนถึงหัวหนาสํานักงานปลัด เรียนทานปลัดแลวคอยมาถึงทานประธาน อันแรกก็จะเรียนถึงหัวหนาสํานัก
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ปลัดเทศบาล ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม มาถึงเรียนทานปลัด ก็ทานปลัดฯก็เรียนถึงทานประธานเพื่อโปรดพิจารณา      

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ผมอยากทราบวาทานนายกฯ ทานทําตั้งแตวันที่ ๙ หรือวันที่ ๑๐ ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ยังไงก็แลวแตนะครับ ตองถือตามลายลักษณอักษรที่ประกอบในเอกสารฉบับนี้วาสํานักปลัดฯ ลงเลขที่รับ 

๒๕๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ก็คงจะตองลงวันที่ ๑๐ สวนทานนายกฯจะทําวันที่ไหนก็แลวแต

เราจะถือวันที่ สง-รับ เทานั้นเอง เชิญครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบพระคุณทานประธานสภาฯ  เพราะฉะน้ันแลว วาทานมีภารกิจเรงดวน ตามหนังสือทานนายกฯ ลงวันที่ 

๙ ถึงวันที่ ๑๐ หนังสือลงรับวันที่ ๑๐ ก็แสดงใหเห็นวา ทานทราบอยูแลววามีภารกิจเรงดวนในวันที่ ๑๐ คณะ

ผูบริหารที่ผมไดเอยมา นายกฯ ๑ รองนายกฯ ๔ เลขาฯ ๒ ที่ปรึกษาฯ ๑ ทานจะมอบหมาย ในการประชุมในครั้งนี้   

ก็มีหลายเรื่องหลายโครงการลวนแตจะชวยเหลือประชาชน ไมวาจะเปนความเดือดรอนของประชาชนไดเอยไปแลววา 

สท.เรามี ๒๔ คน หนึ่งคนก็อยูในแตละเขตชุมชนที่วาดูแลอยูแลวครับ ก็อยากจะฝากไปยังคณะผูบริหารถาทานเขามา

วันไหนอยากฝากวาทานควรมีภาวะผูนําบางในการประชุมสภา เปนผูใหญกันทุกคนแลวนะครับกราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีใครจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญทานรฐา 

นางรฐา  มณีภาค   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉัน นางรฐา  สมาชิกสภาเทศบาล    

นครอุบลราชธานี เขต ๑ ในวันนี้ไดรับเอกสารจากฝายบริหารวามีการขอเลื่อน ก็ทําใหงง และก็สงสัยมากวาทานอยาก

ใหอุบลฯขับเคลื่อน แตทานไมเขามาประชุม ทําใหชาวบานเราขาดโอกาสมากๆ ในการพัฒนา อยากใหทานไมเอามา

เปนเกมการเมือง อยากใหมีความสามัคคีปรองดอง อยากเห็นบานเมืองอุบลพัฒนาขึ้นนะคะ และก็อีกเรื่องหน่ึงที่รฐา 

ติดใจ ขอกลาวยอนหลังไปนิดหนึ่งเก่ียวกับโครงการที่เอามานําเสนอและเปนการเรงรัดและก็เปนความเดือดรอนของ

ประชาชน ก็จะเพิ่มในโครงการที่ ๒๐ สวนการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตยงบประมาณ ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท 

มูลคาเปนคาโครงการขอใชเงินสะสมเปนความเดือดรอนของประชาชนตรงไหนคะ ก็ฝากทานประธานไปยังฝาย

ผูบริหารดวยนะคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตอนน้ีญัตติฯก็ตกไปแลว คงจะไมพูดถึงญัตติ ๓๑ โครงการ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายอีกเชิญครับ หิวขาว

หรือยังครับ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ดิฉัน ตนขาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ เขต ๔ แตตอนนี้ที่มีปญหาหนักๆ ที่ไดรับเรื่องรองเรียนจาก

ชาวบานนะคะ เรื่องฟุตบาท ฟุตบาทที่เทศบาลนครอุบลฯทําโดยที่ไมคํานึงถึงวา ถนนเสนนั้นมีรถวิ่งมากหรือนอย    

แตอยากจะทําก็ทําโดยที่อางคําสั่ งศาล ดิฉันเจอมากับตัวคะ ลาสุดแยกโรงพยาบาลสรรพสิทธิฯ ตรงนั้นเปน

รถพยาบาลไซเรนวิ่งเยอะมาก รถเยอะมากทั้งวัน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง แตทานไปทําฟุตบาทเพิ่มและรถก็ตองจอดเลื่อน

ออกมาใกลถนนมากขึ้น ถูกตองไหมคะ ทีน้ีก็จะเหลือถนนแคบๆ รถวิ่งสวนกันคลินิกเยอะมาก จอดสงคนไขเปนประจํา 

ลาสุดมีรถโดนชน เพราะรถเลี้ยวไมพน อีกคันหนึ่งที่ชนสดๆ รอนๆ คือรถดิฉันเอง ดิฉันก็ไมเขาใจวา ฝายบริหารกอนที่

จะทําทําไมไมไปถามประชาชนบางคะ อางแตวาศาลสั่ง ศาลสั่ง ถาศาลสั่งไปไหนทานก็จะไปหรือคะ ถูกตองไหมคะ 

ตรงน้ันเปนศูนยราชการมากมายคะ โรงพยาบาลประจําจังหวัด สถานีตํารวจ วัด วัดที่เปนวัดประจําจังหวัดเยอะแยะ 
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ประชาชนมาตลอดใชถนนเสนนั้นเปนเสนหลัก ทานไมคํานึงอะไรเลย ชาวบานมารองเรียนทานก็บอกนั้นคือคําสั่งทํา

อะไรไมได มันถูกตองไหมคะ ทําไมทานทําใหเกิดปญหาเพิ่มขึ้น ทั้งๆที่ ปจจุบันรถเพิ่มมากขึ้น แตทานกลับทํา 

ชาวบานไปพบที่ปรึกษา ที่ปรึกษาไปไหนคะผูบริหารทุกคนหายไปไหนไปเกงแตในเฟสบุค ในส่ือโซเชียลตางๆ ทําไมไม

เกงในการแกไขปญหาคะ อันนี้คือชาวบานฝากมาหลายคนมาก ไมใช เพราะถนนเสนเทพโยธีนะคะ หลายเสน       

ดิฉันอยากจะฝากไปถึงฝายบริหาร จะทําอะไรคิดถึงชาวบานบาง แตดิฉันมองไปไมเห็นฝายบริหารเลยคะ ไมรูจะมี

วาระอื่นๆ นําเรื่องทุกขรอนประชาชนเขามาทําไมคะ ถาทานจะทําแบบนี ้

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ไมหรอกครับ อีกฝายทําใหคนเดิน อีกฝายทําใหรถยนตวิ่ง  / เชิญทานสุรชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  เมื่อสักครูทาน ผอ.กระซิบมาวารถที่ถูกชนสามารถเบิกที่ทานไดทุกบาททุก

สตางค ผอ.สํานักการชาง จริงหรือเปลาครับทาน ผมไมคิดวาทานจะใจดีขนาดนี้ นับเปนวาสนา วันนี้ครับนโยบาย

เก่ียวกับเร่ืองการบริหารเมือง ทานคิดเง่ือนไขออกมากอนในการทํางาน ทานคิดเง่ือนไข ทานคิดขอบังคับออกมาวาจะ

ทําฟุตบาท ตองเอาคําสั่งศาลเปนที่ตั้งวาตองทําฟุตบาทแลว ทานเปนตัวแทนของพี่นองประชาชนมาบริหารเทศบาล

แหงน้ี หยุดตั้งขอแมนิดนึง สนใจพี่นองประชาชนอิริยาบถของเมืองวามันเปนอยางไง ถนนเสนนั้นผมวาเด็กอนุบาลก็ยัง

รูเลยวารถโครตติดอยูแลว รถอีเมอเจนซี่ ที่รับสงผูปวย เรงดวน คลินิกรักษาคนปวย ตลาดนัด วัดปาใหญ ซึ่งคนทั่ว

บานทั่วเมืองเคารพนับถือ แถวนั้นคนตองเยอะอยูแลว ทั้งคนที่มาโรงพยาบาล คนที่มาสถานีตํารวจ คนที่มาวัด       

คนที่มาใชบริการคลินิกตางๆ อันนี้ยกตัวอยางของถนนเสนเดียว และอีกสวนหนึ่งที่มันเกิดผลเสียก็คือ เมื่อทานทํา

ฟุตบาทออกมา ทานก็จะตออุโมงคเล็กๆออกมา เพ่ือใหน้ําไหลเขาไป เพราะฉะนั้นน้ําฝนที่ตกลงมาในเขตเทศบาลฯ 

ตองฉลาด ตองรูจักทิศทางวาน้ําฝนที่จะตกลงสูเทศบาลฯจะตองไมไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา จะตองไปสูประตูทิศทางที่เขา

กําหนด ผมวาเรามีวิธีงายทําสติกเกอรไปติดเลยครับ น้ํากรุณาลงรูน้ี มันจะแกปญหาไดเปนอยางดี เพราะน้ําฝนที่ตก

ลงมาฉลาด ปฏิบัติตามหนังสือได อานออกปฏิบัติตัวได เชนกันครับวันน้ีผมอยากชวนฝายบริหารไปตลาดโตรุงราชบุตร 

ไปดูนโยบายที่ทานทําไว ไปดูสิ่งที่ทานทําไวกับพี่นองประชาชน แหเทียนที่ผานมาเพ่ือนผมเดินทางมาจากกรุงเทพฯ  

เพ่ือมาดูงานแหเทียนที่ยิ่งใหญของจังหวัดอุบลฯ โตรุงราชบุตรขึ้นชื่อรือชาเรื่องอาหารการกิน ผูประกอบการสมัย

นายกฯรจนา ขออนุญาตเอยนาม ทานไดจัดสรรผูประกอบการที่เปนผูประกอบการอยูในพื้นที่จังหวัดอุบลฯเจาที่ดังๆ 

อยางทานประธานฯก็ชอบหอยทอด หมูสะเตะ อรอยๆทั้งนั้น แขกบานแขกเมืองมาผมก็อยากพาไปตรงนั้น แตวันนี้ไม

กลา ขอใชภาษาทองถิ่นวา อยากอายเพิน จักเฮ็ดอิหยังกัน เสนสีสมเอาไวใหจักรยานแลน รถก็บตองจอดล้ําเขาไปใน

เลน เสียเลนไปอีกและเสนสีสมเอาไวทําอะไร เอาไวใหคนแกลื่นน้ําฝนครับ วันกอนผมเดินไปยายแกเดินมาบอก 

จักเพินเฮ็ดหาอิหยังมันดอก ขอยยางขอยก็มืน รถก็บใหจอด จอดก็ตองจอดขางนอก นี่ก็คืออิริยาบถความเปนตลาด   

รถมันเยอะ มอไซดจอดขางในไดไหม แตกอนรถยนตมาจอดซอนคันไดไหม ไดเพราะจอดแปบเดียว อนุโลมกันได 

ตอนน้ีไดไหมครับ มอไซดกินไปแลวครึ่งเลน รถยนตไปจอดเต็มพอดี มันก็ทําไมไดนี่หรือครับการอํานวยความสะดวก

เมือง ผมวาเลิกเถอะครับ เหมือนจังหวัดอื่นๆ เขาเลิกหมดแลว มีเลนจักรยานแตมีใหถูกที่ถูกเวลาเอาออกซะเสาโดๆ

เดๆที่ตั้งข้ึนมา ไมรูตั้งขึ้นมาเพ่ืออะไร อะไรไดประโยชนใครไดประโยชน ทานเอื้ออํานวยกับบริษัทขายกันชนหรือไม 

ผมก็เกือบแตผมก็เกือบแตไมชนเหมือน สท. ตนขาว เพราะผมตาเร็วแตคนอื่นตาไมเร็วก็ชนเหมือนกันผมวาทาน     

สท.พิพัฒน เสียสละหนอยวิ่งชนใหหักหมดเลย ผมจะสรรเสริญทาน แตทานไปประกันตัวกันเองผมไมเกี่ยว อีกเชนกัน

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วันน้ีตอบคําถามครูกับเด็กนักเรียนไมไดเลยวา จักสิเฮ็ดหยัง ไผสิมาถีบ แตกอนก็เปน

จลาจลยอยๆอยูแลว ตอนนี้เปนจลาจลใหญๆ เหมือนทานมองไมเห็นซึ่งมันใกลเทศบาลฯมากผมดีใจหลายๆภาคสวน 
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หลายๆทานยังอยูในหองนี้ ชวยกันตรวจสอบชวยกันกํากับดูแลและสงออกถึงความไมถูกตองในการบริหารเทศบาลฯ 

ผมอยากใหพี่นองประชาชนที่อยูทางบานทุกทานรับทราบวาสภาฯแหงนี้ที่บริหารมา ๔ ปงบประมาณที่เราเขามา

กํากับดูแล ผมคิดงายๆ วา ๔ ปผมอนุมัติงบไป ๒,๐๐๐ กวาลานบาท ในการบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สอดคลองกับการจัดเก็บรายไดในปหนึ่งซ่ึงประมาณ ๕๐๐กวาลานบาท ฝายผูบริหารขอมา ๖๐๐  ๗๐๐ รอยลานบาท 

เราจํากัดงบประมาณ ในรางงบประมาณใหออกมา เทากับงบประมาณที่อยูในดุล ถือวาเปนเทศบาลฯที่มีระเบียบวินัย

ทางดานการเงินที่ดีและเปนในทิศทางสมดุล งบประมาณ ๒,๑๐๐ ลานบาท ดูแลเมืองไดแคนี้หรือ งบประมาณที่ทํา

ออกมาบริหารเมืองไดแคนี้เหรอ พี่นองประชาชนไดนึกดูวา ณ วันนี้ ทานเสียโอกาสจากที่ฝายบริหารเลนเกมส

การเมืองจนเกินไป ผมขอใชเวลาสภาฯแหงน้ีมาพูดถึงเรื่องที่ผมอึดอัดใจ เพียงเทานี้ครับกราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตอเน่ืองจากที่ผมอภิปรายไปเมื่อญัตติแรกนะครับ ที่ไดบอกวามีโจมตีฝาย

บริหาร อีกทั้งผูบริหารก็ไดเอาไปพูดกับ อสม. วาสมาชิกไมพิจารณางบเทานั้นยังไมพอนะครับ ก็ยังมีขาราชการพอดี

ผมไดรับรายงานมาจากชาวบานนะครับ ก็ยังมีขาราชการซึ่งเปนระดับ ผอ.กอง สํานัก เอาขอมูลตัวนี้ไปบอกชาวบาน

วาทางสภาไมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ถาเปนฝายบริหารพูดผมจะไมแปลกใจแตนี่ทานเปนขาราชการเปนใครผมไม

ทราบนะครับ แตทานรูอยูแกใจ ทานเปนขาราชการตองวางตัวเปนกลางทานจะมาพูดใหสภาไมได ถาทานจะพูดทานก็

ไปพูดเปนการสวนตัวไมใชทานไปพูดออกไมคนะครับ ทานไมใชฝายบริหาร เปนใครผมไมทราบนะครับแตผมวาทาน

รูอยูแกใจ จะนั่งอยูในนี้ไหมผมก็ไมทราบ ดังนั้นผมอยากจะขอเตือนนะครับชวยทําตัวเปนกลางดวยในฐานะที่ทานเปน

ขาราชการนะครับ อีกเร่ืองนะครับเรื่องทางจักรยาน หลายๆทานถาเขาไปสังเกตในเฟสบุคก็จะเห็นการทํางานของ

เทศบาลนะครับ ก็คือตอนนี้มีการรณรงควาอุบลเมืองสะอาดแตถาเราไปดูใกลๆตรงเลนจักรยานมันจะเปนเมืองสะอาด

ไดอยางไรครับ ถาทานไปดูมีแตคราบฝุนนะครับสกปรกไปหมดอีกทั้งการจราจรก็แออัด ดังน้ันแลวผมอยากจะใหทาง

ผูรับผิดชอบชวยไปดูแลตรงน้ันดวยนะครับ พูดงายๆก็คือมันใกลบานตัวเองแทๆแตยังดูแลไมไดแบบนี้ผมก็วามันไมใช 

นะครับ และอีกเร่ืองหนึ่งชวงน้ีเปนกระแสมากมายนะครับ ตอนนี้เด็กๆเลนเกมสโปเกมอนเด็กๆไปเลนในทุงศรีเมืองแต

วาในทุงศรีเมืองมันมีรถเขาออกตลอดเวลาเกรงวาเด็กๆจะไดรับอันตรายนะครับ ก็อยากใหทางเทศกิจของเราไปดูแล

ตรงน้ันดวยนะครับ และถาทานหามไมใหรถเขาน้ีมันก็จะยิ่งเปนการดีนะครับ ในเมื่อมันเปนสาธารณะของคนทุกเพศ

ทุกวัยนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานเลิศครับ 

นายเลิศ    อาชวานันทกุล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายเลิศ    อาชวานันทกุล  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จะขอถามถึงสวนสาธารณะหวยมวงนะครับ ซึ่งไดมีการพัฒนามาอยาง

ตอเน่ือง ตอนนี้ใชงบประมาณไปตั้งมากมาย ทําลูวิ่ง ทําลูจักรยานนะครับ แตลูจักรยานอยูสูงกวาลูวิ่งและก็เปนเนินขึ้น

ไปเปนเหมือนสองช้ันนะครับ แตปรากฏวาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทานไมมีขอบหินคันทางบริเวณลูวิ่ง เพราะฉะนั้นดินไหลลง

มาตลอดนะครับ หนาฝนลูวิ่งก็จะเจิ่งนองเละตุมเปะเลยนะครับ แมกระทั่งปจจุบันก็ยังไมมี ถาไปลองใชสถานที่ดูจะ

เห็นดินเกลื่อนเลยครับบริเวณลูวิ่ง ทําใหผูที่จะมาวิ่งออกกําลังกายนี้ไมสามารถที่จะใชงานไดก็ตองไปวิ่งบนเลน
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จักรยานที่เปนยางมะตอย ทานสละเวลาตอนเชาหรือตอนเย็นก็ไดไปดูนะครับทานจะเห็นถึงอันตราย ทั้งคนทั้ง

รถจักรยานไปเบียดกันอยูขางบน แตลูวิ่งดานลางที่กวางๆน้ีเต็มไปดวยดินดวยโคลนนะครับ แลวทานจะใชงบประมาณ

มากมายเพื่อใหเปนที่เก็บดินเก็บโคลนอยางนั้นหรือครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเรื่องถนนคนเดินคะ ดิฉันทราบมาวามีการจัดล็อคถนนคนเดิน ในที่นี้ไมรูวามีทานที่

พอจะดูแลเร่ืองถนนคนเดินไดไหมคะเพราะวามีการรองเรียนเขามาวา มีผูปกครองอยากไดล็อคถนนคนเดินหลายๆ

ล็อคก็เลยเอาเด็ก ป.๒ มาลงช่ือเปนเจาของล็อคแลวก็ไดดวยนะคะ ดิฉันไมทราบวาตรงนี้จัดการอยางไร แลวก็ทราบวา

มีคนเทศบาลเองดวยที่เปนเจาของล็อคหลายๆล็อคเพ่ือที่จะไปปลอยตอ อยากใหจัดการดูแลตรงนี้ดวยนะคะสําหรับผู

ที่เก่ียวของ อาจจะไมไดอยูในหองน้ีหรือวาอยูในหองนี้แตอยากฝากไปถึงนะคะ แลวก็การใชสิทธิ์จองล็อคนี้ทราบมาวา

ตองใชใบจริงในการจองล็อคแตวาถามีการมอบอํานาจเรียบรอยอยางนี้ ตรงนี้ชวยดูดวยไมใชวาจะพิจารณาวาไมใหถา

ไมมีใบมาแลวก็เอาล็อคตรงนั้นไวเปนของตัวเองอยางนี้ไมถูกตองนะคะ แลวก็กรณีเด็ก ป.๒ นี้ เด็กชายหรือเด็กหญิง

ดิฉันไมทราบแตวาสามารถเปนเจาของล็อคไดตรงนี้ชวยตรวจสอบดวยนะคะ ฟงดูมันตลกๆนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ กระผมอยากขอความกระจางนิด

หนึ่งจากทางทาน ผอ.สํานักการชางนะครับ ขออนุญาตถามเรื่องน้ีนะครับวาคําสั่งศาลปกครองที่ใหดําเนินการกอสราง

ฟุตบาทคืนนี้ ศาลไดระบุหรือไมวาบริเวณถนนเสนนี้อยางเชนถนนสรรพสิทธิ์หรือถนนเทพโยธีใหสรางคืนกี่ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่ความยาวเทาไหรกี่ตารางเมตร ไมทราบวาศาลไดกําหนดลงมาตรงน้ีไหมผมอยากขอความกระจางตรงนี้นะ

ครับ และอีกเร่ืองหนึ่งก็คือเหตุการณที่ไฟฟาช็อตแมคาขายของที่ตลาดโตรุงราชบุตรน้ีผมอยากจะทราบอีกครั้งหนึ่งวา

หลังจากเหตุการณน้ีไดดําเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยเขาเรียกระบบตัดไฟเซฟทีคัตนะครับ ผมอยากขอทราบ

วาไดดําเนินการแกไขในสวนน้ีปรับปรุงในสวนนี้หรือยังครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอปดประชุมครับ กราบขอบพระคุณทานรอยโท

ธราวุฒิ   ศรีจันทร ผูชวยนายทหารฝายสืบสวนสอบสวนมลฑลทหารบกที่ ๒๒ และทานสื่อมวลชนครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ 
 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 

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

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                                (นายอดิศร   ประจํา)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ                                  

                                                                   

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

   (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบญุสถิตพงษ)             (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

        หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                      หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 

           

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

        (นายอาทิตย   คูณผล)                                             (นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                                 เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

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

 

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

             (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                                           (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

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

                (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                             (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

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

                                             (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

                                                    (นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


