
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗  

วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

........................ 
ผูมาประชุม 
    ๑.   นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 
      ๒.  นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔   
            ๓.     นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓     
  ๔. นายเลิศชาย เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
  ๕. นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
            ๖.    นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 
    ๗. นางรฐา               มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 
  ๘.    นายปรเมศร        ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๒ 
             ๙.    นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

           ๑๐.    นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     
  ๑๑. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒         
  ๑๒.    นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
          ๑๓.  นางเฉลียว    คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๒ 
    ๑๔. นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓    
         ๑๕.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
         ๑๖.    นางสุภาภรณ        โหตระไวศยะ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๓   
  ๑๗.    นายธานินทร    สินธุประสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            เขต ๓    
         ๑๘.     นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔  
     ๑๙.     นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             เขต ๔  
  ๒๐.     น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๔        

 

ผูไมเขารวมประชุม 
          ๑. นายเลิศ         อาชวานันทกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   (ลากิจ)   เขต ๑ 
          ๒. นายปยะ        ลายวิเศษกุล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   (ลากิจ)        เขต ๔ 
  ๓. นายธนพล     โชควิวัฒนวนิช            สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   (ลากิจ)  เขต ๓ 
   ๔.  นางบัวหลวง  อาษาพล                  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (ลากิจ) เขต ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒. 
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 ๑. นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ        นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ๒.   นายวิทวัส                 พันธนิกุล             รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี             
    ๓.   นางธารนี                 ปรีดาสันติ์          รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๔.  นายนิเวศน สุพัฒน              ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
          ๕.  นายชัยยงค โคตะสิน           เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๖.  นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ       เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี     
          ๗.   นายอาทิตย     คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ๘.   นายอธิปไตย โยธามาตย        รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ๙.   นายถาวร  เดชปองหา       รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        ๑๐.  นางเดือนลอย คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
        ๑๑.   นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์        รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
        ๑๒.   นายกรศิริ                  มิ่งชัย            ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 
        ๑๓.   นายสุรสีห ใจหาญ รอง ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว 
        ๑๔.   ด.ต.เผด็จชัย บุญศักดิ์           ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ 
        ๑๕.   นายประสพ                ปรุโปรง           ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ 
        ๑๖.   วาที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ ์   ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 
        ๑๗.   นางสุจิตรา นามพิทักษ     รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
        ๑๘.   นางสุรางค                 ประสระบาล      ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
        ๑๙.   นายมนตตรี                ธนะคุณ           รองผูอํานวยสํานักการศึกษา  
        ๒๐.   นางอรอินทร     ไชยแสง        หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
        ๒๑.   นายอนันต บัวระภา ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 
        ๒๒.   นางสุปราณี ชูเกาะ  พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ๑ 
        ๒๓.   นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
        ๒๔.   พ.จ.อ.อดิศร ประจํา          รก.หัวหนาฝายกิจการสภา 
        ๒๕.   นายอนุชิต อัปกาญจน         เจาพนักงานธุรการ ๒ 
        ๒๖.   นางสาวทิพยวรรณ      คําโสม         พนักงานจางทั่วไป 

 
 

       …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑  
    วันพุธที่ ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗   

       ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒  

       วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗   
        ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ 
วันพุธที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   

        ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี             
                         

ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตต ิ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ            
                                     พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                     “ชั้นรับหลักการ” 
                                     (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 
         

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง    อื่นๆ 
…………………………………….. 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 
  

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี              
และคณะผูบริหารทุกทาน ทานปลัดรองปลัดและหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ ขอกราบเรียนวาวันนี้เราไดรับ
เกียรติจากกรมทหารราบที่ ๖ คือทานรอยเอกชัยพล  เพชรพลอย เปนผูแทนของทหารราบที่  ๖ ก็ขอกราบ
ขอบพระคุณทานเปนอยางสูงครับผม  วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗  
วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ที่เรามีความจํา
เปนที่จะตองขอเปดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง เพราะเนื่องจากวาเราจะตองเรงพิจารณานํารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนสวนจําเปนอยางยิ่งครับ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 

 
 
 
 
 



๔. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลา จํานวน ๔ ทาน คือ ทานธนพล  โชควิวัฒนวนิช เนื่องจากติดภารกิจ       
นางบัวหลวง  อาษาพล ทานเลิศ  อาชวานันทกุล และทานปยะ  ลายวิเศษกุลมีใบลาถูกตองครับ และมีบริษัทโสภณ
เคเบิลทีวีขออนุญาตเขาฟงและบันทึกการถายทอด โดยมีหนังสือถูกตอง  ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงใหที่
ประชุมทราบนั้นมี ๒ เร่ืองหนังสือจังหวัด   ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ อบ ๐๐๒๓/๑๖๓๒๗  เรื่อง การไม
พิจารณาไมเห็นชอบรางเทศบัญญัติ        เร่ืองที่ ๒ คือเร่ืองชี้แจงการขออนุญาตติดตั้งปาย LED ตามหนังสือที่ อบ 
๕๒๐๐๑/๒๖๖๘ ซึ่งนายกเทศมนตรีไดใหเกียรติทําหนังสือชี้แจงมา ซึ่งหนังสือทั้งสองฉบับนี้ไดสงใหทานสมาชิกทุก
ทานไดทราบแลว และทานนิติกรจังหวัด     ไดใหเกียรติมาเปนตัวแทนผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เขารวม
สังเกตการณครั้งน้ีดวยครับตอนนี้กําลังเดินทาง   มาครับ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ ครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
- สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑  
    วันพุธที่ ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗   

       ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
- สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒  
    วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗   

       ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
- สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ 
    วันพุธที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   

       ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี              
 
นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญสมัย 
ที่สี่  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑   เมื่อวันพุธที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ .๒๕๕๗ ณ หองประชุมสภาเทศบาล              
นครอุบลราชธานี  มีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลง ขอเรียนเชิญครับ  / ถาไมมี ผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑  
 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป     

พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 

 -   สมาชิกทานใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป     
พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือ/ มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  
 

 
 
 
 
 
 



๕. 
 

ที่ประชุมมีมติ 
                  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 

 ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจําป       
พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
มีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลง ขอเรียนเชิญครับ  / ถาไมมี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ 
 -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป     

พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 

 -   สมาชิกทานใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป       
พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือ/ มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  
 
 

ที่ประชุมมีมติ 
                  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

 ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจําป       
พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓   เมื่อวันพุธที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี               
มีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลง ขอเรียนเชิญครับ  / ถาไมมี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ 
 -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป     

พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันพุธที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 

 -   สมาชิกทานใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป       
พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันพุธที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือ/ มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  
 
ที่ประชุมมีมติ 
                 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันพุธที่  
๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 
 



๖. 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ            
                                   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                   “ชั้นรับหลักการ” 
                                   (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 
 
นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๘ “ชั้นรับหลักการ” (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี)  ขอเรียนเชิญครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เร่ือง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สิ่งที่สงมาดวย  ๑.รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวน ๑ เลม ๒. แบบแปลนและประมาณรายการในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางในราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดทํา
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือตราเปนเทศบัญญัติตามความในมาตรา ๖๕ 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑ และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 
 

หลักการ 
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๘ ไดตั้ งประมาณรายรับไวไมเกิน 
๖๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งประมาณการรายจายทั่วไปไวไมเกิน  ๖๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) ไดตั้งประมาณการรายรับไวไมเกิน  ๔๕,๔๖๖,๐๐๐ บาท และตั้ง
ประมาณการรายจายไวไมเกิน ๓๑,๘๑๙,๕๐๐ บาท 

 
เหตุผล 

 เพ่ือเทศบาลนครอุบลราชธานี  จะไดใชเปนหลักในการบริหารงานของเทศบาลตามนโยบายที่ฝายบริหารได
แถลงตอสภาเทศบาลไว และจะไดใชจายงบประมาณไปดําเนินการตามโครงการพัฒนาดานตางๆ ที่กําหนดไวในราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและ
สามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณา
ใหความเห็นชอบในสมัยประชุมวิสามัญ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไดเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 
 
 
 



๗. 
 
นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบพระคุณครับ  เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเรียบรอยครับ ผมขอกราบเรียนทานสมาชิกทุกทานวา    
ขอใหทานดูเอกสารประกอบการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอใหพิจารณา
เรียงตามลําดับที่ทานนายกเทศมนตรีจัดมาให เร่ิมตนจากงบกลางและเรียงตามสํานักกองฝายที่เรียงลําดับไวซึ่งจะได
ไมตองยอนกลับไปกลับมา ตกลงตามนั้นก็ขอเร่ิมการพิจารณาเลยครับ เริ่มที่งบกลาง – ๑ ทานใดจะอภิปรายในงบ
กลาง ๑ เชิญครับ / เชิญทานนัฐพล ครับ 
 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
เขตเลือกตั้งที่ ๒  กอนที่เราจะมาเพ่ิมการพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ผมอยากใหทานไปดู
ในเอกสารประกอบวาการประมาณการรายรับของงบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ตั้งไว ๖๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยากให
ทุกทานยอนกลับไปดูในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงมีการประมาณการรายไดไวประมาณ ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตัวเลขผมจํา
ไมได แตวารายไดที่ทานไดจัดเก็บจริง ๔๙๑,๘๓๕,๕๐๐ บาท แสดงใหเห็นถึงวาการจัดเก็บรายไดจริงกับการประมาณ
การรายไดตัวเลขจะตางกันเยอะก็ในสถานการณปจจุบันน้ี ทุกทานก็จะทราบดีวาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เราน้ี การจัดเก็บรายไดก็จะนอยลง จากที่ทานประมาณการน้ีผมวาทานประมาณสูงเกินไปจากที่ทานจะจัดเก็บภาษีได
จริงขอใหทุกทานดูคําแถลงงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหนาที่ ๔ ผมยกตัวอยางในขอที่ ๘ ของรายไดที่ไมใช
ภาษีอากรนะครับ คาธรรมเนียมปด โปรยติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา รับจริงป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔๕๑,๖๐๐ บาท ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ประมาณการไว ๒๕๐,๐๐๐ บาท แตทานจัดเก็บไดจริงไดเทาไหรเราไมทราบเพราะวา
ทานไมไดสงให และประมาณการป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถาเศรษฐกิจเราดีจริง ตัวเลขในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมเพื่อการโฆษณาก็จะเพิ่มขึ้น และสงผลใหเราไดเห็นก็คือการเก็บคาธรรมเนียมโฆษณาในเทศบาล       
นครอุบลราชธานี ของเรามันสวนทางกับจํานวนเงินที่ทานประเมินไว ทานประเมินไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท แตทานลองนึก
ยอนกลับไป ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ปายโฆษณาตามทองถนนมันไมเยอะเทาทุกวันนี้ แตทานจัดเก็บไดถึง ๔๕๑,๖๐๐ บาท 
แตทุกวันนี้ตามทองถนนทุก ๕๐ เมตร มีปายโฆษณาเยอะกวาปกอนมาก แตทานประเมินรายรับนั้นต่ํากว า               
ปพ.ศ. ๒๕๕๖ ในสวนตัวผมในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ในเมื่อรายไดของประชาชนของเราลดนอยลง รายไดจาก
การคาขายลดนอยลงและประชาชนจะนําเงินสวนไหนมาเสียภาษีใหทานพัฒนาบานเมือง ดังนั้นการประมาณการ
รายรับของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ทานประมาณการไวสูง ๖๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมวามันสูงเกินไป และใน
หมวดภาษีจัดสรร ในหนาที่ ๖ หมวดของภาษีสุรา ในปพ.ศ. ๒๕๕๖ ทานรับจริง ๑๓,๙๘๘,๘๙๐.๔๖ บาท แตใน          
ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ประมาณการไวที่ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตจัดเก็บไดจริงไดเทาไหรเราไมทราบเพราะทานไมไดสงขอมูล
ใหเรา และประมาณการในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ทานประมาณการไว ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้แสดงถึงวาทานจะไป
สนับสนุนใหประชาชน ไปดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล ทานถึงประมาณการสูงขนาดนี้ การประมาณการจัดเก็บรายไดเรา
ควรที่จะชวยกันลดสิครับเทาที่ผมดูมาทั้งหมดทั้งมวลที่ผมขออนุญาตทานประธานขึ้นมาอภิปรายในวันนี้ เพื่อที่
ชี้ใหเห็นวาทุกวันน้ีเศรษฐกิจเราไมไดดีเหมือนแตกอนเราอยูในชวงที่กําลังปฏิรูป  ทานตองเขาใจรายไดของประชาชน
ดวยไมใชวาจะรีดภาษีกับประชาชน และก็จะมาสรางสาธารณูปโภคหรือส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนโดยไม
คํานึงถึงวาภาษีจัดเก็บของทานจริงๆ แลวไดเทาไหร ครับขอบพระคุณมากครับ 

 
 
 
 



๘. 
 
นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ ขอกราบเรียนวาขณะนี้ผูแทนของผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี คือทานนิติกร และทาน
รักษาการหัวหนากลุมงานกฎหมายของจังหวัดอุบลราชธานี ไดใหเกียรติมารวมสังเกตการณมารวมประชุมในวันนี้ ขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับผม ขอเริ่มในงบกลางนะครับ / เชิญทานสุภชัย 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกทุกทาน กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ผมขออนุญาตยอนกลับถึงที่มาที่ไปของงบประมาณรายจายประจําป    
พ.ศ. ๒๕๕๘ ผมขออนุญาตอาน ซึ่งจริงๆ ก็เปนคําพูดของผมเอง นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ยังไมไดเสนอราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีไดพิจารณาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๓ วรรค ๒ และไมขออนุมัติตอสภาเทศบาล ตามระเบียบ   
ขอ ๒๔ ที่ระบุวาหากไมสามารถนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ทองถิ่นไดทันระยะเวลาที่กําหนดไว   
ใหเสนอขออนุมัติตอสภาทองถิ่น และรายงานใหผูว าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทราบ สมาชิกสภาเทศบาล           
นครอุบลราชธานี  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงไดเสนอญัตติสอบถามสาเหตุที่เสนอรางเทศบัญญัติลาชา
และจะเสนอไดเมื่อใด แตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไมสามารถชี้แจงตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
แหงนี้ไดในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จนตองเลื่อนการประชุมอีกครั้งในวันถัดไปในวันที่ ๒๕ กันยายน          
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใหนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไดชี้แจงญัตติ และทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงวา จะเสนอ    
รางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ . ๒๕๕๘ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาเทศบาล                
นครอุบลราชธานี  จึงไดอนุมัติใหนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอตอสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ภายในเดือนตุลาคมซึ่งเปนการกระทําที่ชวยใหผูบริหารทองถ่ินปฏิบัติตามระเบียบและประโยชนแก
พี่นองประชาชน อันนี้ผมพูดเพื่อใหพี่นองประชาชนและผูเขารวมประชุมไดทราบวา ที่มาที่ ไปของเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ สาเหตุที่ลาชา และบทบาทของสภาที่มีตอฝายบริหาร  กราบขอบ   
พระคุณครับ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอเริ่มงบกลางเลยครับ เชิญทานณัฐวุฒิ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและเพื่อนสมาชิกทุกทาน  ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล     
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒  กอนอ่ืนตองขอขอบพระคุณทาน ม.ทบ.๒๒ และจังหวัด ที่ไดสงตัวแทนเขารวม
สังเกตการณครั้งน้ี และวันน้ีเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนั้นแลวทุก
ขอสงสัยของสภา อยากจะใหฝายบริหารตอบคําถามกับทางสภาเพราะวาการประชุมครั้งนี้เปนที่สนใจจากหลายฝาย
ไดใหความสําคัญและสงผูเขารวมสังเกตการณ จึ งอยากใหฝายบริหารอยูตอบคําถามใหแกสภาแหงนี้ กราบ
ขอบพระคุณครับ 

 
 
 
 
 



๙. 
 
นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ  เริ่มที่รายจายงบกลาง ๑ มีทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานสุภชัย 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกทุกทาน กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขออนุญาตมาที่คาใชจายการจัดการจราจร จริงๆ การจราจรในเทศบาล
นครอุบลราชธานี ของเราถือวาประสบสภาวะอุปสรรคการจราจรหนาแนนทั่วเขตเทศบาล เน่ืองจากเราเปนศูนยกลาง
ของการจัดการจราจร อีกอยางหนึ่งนโยบายที่ทานทําคือการคืนฟุตบาท โดยที่ทานใชศาลปกครองอางวาศาลปกครอง
ใหทําอันนี้ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาจราจร สิ่งที่ผมติดใจก็คืองบการจราจรที่ทานตั้งเพิ่มขึ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
อันนี้ทานใชหลักเกณฑอะไรในการพิจารณาเพิ่มขึ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในการจัดการจราจร ซึ่งทานเปนสวนหนึ่งที่ทําให
การจราจรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ติดขัด กราบเรียนทานประธานไปยังฝายผูบริหาร 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ ในงบกลาง ๑ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มอีกเชิญครับ / เชิญทานสุภาภรณ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในหนางบกลาง ๑ เงินสํารองจาย ซึ่งทุกปที่ตั้งมาก็เพียงพอกับการใชจาย 
และถามีเหตุฉุกเฉินที่จะใชทางฝายบริหารก็มีงบฉุกเฉิน ซึ่งที่ผานมาฝายบริหารก็ใชงบเงินสะสมไปใชจายอยูแลว ดิฉัน
คิดวาทานตั้งสูงเกินไป หากฝายบริหารมีคําชี้แจงวาทําไมตองตั้งสูงขนาดนี้ ก็ชวยชี้แจงใหทางสภาไดรับทราบดวย 
ขอบพระคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ / เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน เริ่มจากงบกลางที่ทานสมาชิกถามเรื่องของงบการ
จัดการจราจร คือเปนงบที่ใชในการจัดการจราจรซึ่งเราก็จะใชในสวนของทางเทศกิจ และสํานักการชางดวย และ
จํานวนงบที่เพิ่มขึ้นมา ๒๕๐,๐๐๐ บาท เราก็จะนําไปใชจายอยางเกิดประโยชนสูงสุดและนําไปแกปญหาเรื่อง
การจราจรและอํานวยความสะดวกใหกับพี่นองประชาชน สวนในเรื่องเงินสํารองจายซึ่งเราจะใชในกรณีฉุกเฉินซึ่ง
เพิ่มขึ้นเปน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ถือวายังไมมาก และการใชจายเงินเหลานี้ก็ลวนเปนภาษีของพี่นองประชาชน      
และการที่เราจะนําเงินจํานวนนี้มาใชจายเราก็จะคํานึงถึงความจําเปนสูงสุดของพี่นองประชาชนเชนเดียวกันคะ 
ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ  / เชิญทานนัฐพล 
 

 
 
 
 
 



๑๐. 
 
นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง ๒ ตามที่นายกเทศมนตรีไดชี้แจงมาเมื่อสักครูคาใชจายเก่ียวกับการจัดการ
จราจรเพื่อแกปญหารถติดในเขตเทศบาลนครอุบลฯของเราผมไมติดใจในเรื่องของเงินที่เพิ่มขึ้นมา ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพียงแตอยากจะทราบแนวทางการแกไขปญหาของทานวาจะแกไขปญหาอยางไร ฝากทานประธานสภาถามไปยังทาน
นายกเทศมนตรี ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ / เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน สําหรับในเรื่องของการแกไขปญหาจราจรตรงนี้เราจะ
นําไปใชในการอํานวยความสะดวกและในเร่ืองการจัดระเบียบในการใชรถใชถนนของพี่นองประชาชน ซึ่งตรงนี้ก็เปน
งบประมาณสวนหนึ่งที่จะใชดานการจราจรก็จะไปอยูในสํานักการชางดวย ตรงนี้เราก็จะนํามาใชในสวนของเทศกิจ
ดวยคะขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ / เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง ๒ ตามที่ทานนายกตอบมาเมื่อสักครู ทานอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนอยางไรครับ ใหตอบครับเพราะวาเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท เปนยอดเงินที่เยอะครับเพราะเปนภาษี          
ของประชาชนครับ ทางสภาก็อยากจะทราบวายอดเงินที่เพิ่มขึ้นมา ๒๕๐,๐๐๐ บาท ทานจะนําไปใชอะไรตอบแบบ
ภาษาชาวบานใหชาวบานเขาเขาใจ ทานบอกวาอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน คืออํานวยความสะดวกแบบไหน
ครับสภาก็อยากจะทราบเพ่ือเปนเหตุผลในการประกอบการพิจารณา ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ  
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานนิเวศน   
เปนผูตอบคะ 
 

นายนิเวศน    สุพัฒน    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตทานประธานสภาและขอขอบพระคุณทานสมาชิกที่ไดกรุณาสอบถามมาและอยากใหชี้แจงแบบ
ภาษาแบบบานๆ ผมเองก็ไมถนัดแบบวิชาก็อยากจะอธิบายภาษาแบบบานๆ เพ่ือใหเขาใจวางบประมาณที่ตั้งไวทุกป 

 
 
 
 
 



๑๑. 
 

และปนี้ตั้งเพิ่มขึ้นอีก ๒๕๐,๐๐๐ บาท สวนในตัวรายละเอียดผมเขาใจวาคงอยูในเอกสารเลมสีเหลืองอยูแลวครับ ทาน
สามารถเขาไปดูไดในรายละเอียดของงบประมาณ เพราะวาอะไรก็ตามที่เราตั้งขึ้นมาเราก็จะเขียนไวในเอกสาร
ประกอบจะขออนุญาตที่จะใชเวลาในการอภิปรายใหมากนัก แตโดยหลักแลวในการแกไขปญหาจราจร มันก็มีไม       
กี่อยาง เบื้องตนเราก็มาเรื่องโครงสรางพื้นฐาน ถนนตองเรียบรอยตองดี ตองใสเขาไป ในสวนของการจัดการระบบ   
เราก็ตองมาวางระบบ ถาระบบเกี่ยวของกับการจัดการโดยคนเราก็จะตองตั้งเปนงบประมาณ เชนวา ตั้งเปน
งบประมาณไปอํานวยการเชนเอาเทศกิจไปอยูตามหนาโรงเรียนหรือถายังนอยอยูก็เพิ่มใหมากขึ้น ตอไปเราก็ไปดูวา
เสนไหนที่รถติดมากๆ จําเปนตองไปจัดระบบใหมันเกิดการลื่นไหลในเรื่องของการจราจร ปายไมดี ปายไมชัดเจนก็
ซอมแกไขปรับปรุงใหมันชัดเจน ก็ทํานองนี้ ในสวนของรายละเอียดรายจายเหลานี้ก็จะเขาไปอยูในรายละเอียด
เหลาน้ัน และที่ทานสมาชิกไดกรุณาอภิปรายแจงใหทานประธานทราบ แนนอนวาสภาพการจราจรของเมืองอุบลของ
เราน้ีเพราะเปนเมืองกําลังพัฒนาเพราะจะกาวไปสู อาเซียน ฉะนั้นปริมาณรถยนต ทานก็จะเห็นวามันเริ่มติดมากแลว
ในสวนตางๆที่จะตองปรับปรุงเพิ่มเติมก็จะอยูในสวนของงบประมาณรายจายประจําปนี้ และขอกราบเรียนทาน
ประธานวาในสวนของงบประมาณของปที่แลว เราก็มีการซอมสรางถนนอยูหลายเสนเหมือนกันสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อ
พื้นถนน   ดีแลว สัญญาณไฟจราจรเครื่องหมายจราจรก็จะมีการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น  ทั้งน้ีทั้งน้ันผมจะหมายรวมไปถึง
การซอมแซมเก่ียวกับเร่ืองไฟสัญญาณจราจรตางๆ ก็จะอยูในหมวดนี้ดวย ขอกราบเรียนทานประธานวาในสวนนี้ดวย
ในสวนของรายละเอียดตางๆ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออภัยทานนิเวศน ครับ / ทานสุภชัย มีขอสงสัยเชิญครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  ตอนนี้เราอยูในเรื่อง งบกลางครับ ทานไปเรื่องซอมสรางถนนแลว     
ผมขอสอบถามอีกครั้งวาทานเขาใจงบประมาณหรือไมครับ ตอนนี้เราอภิปรายในเร่ืองงบกลางอยูทานไปเรื่องซอมถนน
ผมถามวาในการจัดการจราจร ที่เปนเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ทานเอาเงินไปใชอะไรในเรื่องของงบกลาง ในการจัดการ
จราจรไมใชเร่ืองของการซอมถนนครับ ขอบพระคุณครับ ตอบใหตรงประเด็นดวยครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณครับ / ทานนิเวศน  จะมีชี้แจงตอหรือไมครับ 
 

นายนิเวศน    สุพัฒน    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
ผมขออนุญาตพูดตอครับ  สักครูผมขออนุญาตทานประธานแลววาทานอยากฟงแบบบานๆผมก็อภิปรายทาน

แบบบานๆ ตอนนี้ผมจะอภิปรายในลักษณะของเอกสาร ซ่ึงผมไมอยากจะใชเวลานาน ไมใชวาผมจะตีความที่ทานวา
ผมไมเขาใจเร่ืองงบประมาณผมไมอยากจะโตกับทานเรื่องพวกน้ี เสียเวลา ทานเปดไปดูหนา ๑๖๔ มันก็เขียนชัดเจน
เก่ียวกับคาใชจายเก่ียวกับการจัดการจราจรตั้งไวที่ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท อานไดครับ รายละเอียดอยูในนั้น ผมก็ไม
อยากจะใชเวลา ในตรงน้ีก็เลยจะอภิปรายใหชาวบานไดทราบวาเรานําเงินไปใชอะไร ขออนุญาตทานประธานทานจะ
อานก็ได จัดซื้อวัสดุจราจร ทินเนอร สี แปรงทาสี  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีก็เปนรายละเอียดที่ปรากฏอยูในเอกสารอยูแลว 

 
 
 

 
 
 
 



๑๒. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญทานณัฐวุฒิ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภาและเพื่อนสมาชิกทุกทาน  ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล     

นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับคําอภิปรายของทานเลขานุการนายก ผมเขาใจวาทางทานสมาชิกก็สงสัย
วามันเปนงบที่ซ้ําซอนหรือ เพราะวาเมื่อสักครูถาติดตามตอเนื่อง ทานนายกบอกวางบบางตัวเราก็นําไปใชของสวน
เทศกิจ งบบางตัวก็อยูในกองชาง ในเมื่อมีงบอยูทั้งสองตัวอยูแลว เทศกิจก็มีเงินเดือน กองชางก็มีงบในการบริหารการ
จัดการจราจร แลวเงินจํานวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท จะเปนการตั้งซ้ําซอนหรือไม ตรงนี้จะเปนขอสงสัยของฝายสภา
มากกวา เพราะวาเทศกิจก็มีเงินเดือน  สวนคนจัดระบบก็คือฝายบริหาร ก็มีเงินเดือน ไมวาจะเปนคาตอบแทนพิเศษ
หรือคาตอบแทนปกติ ประจําตําแหนง ตรงนี้คนที่วางระบบก็มีเงินเดือนทุกอยางอยูแลว ก็อยากจะใหทานดูวางบตรงนี้
มันซํ้าซอนกันหรือไมนี่คือขอสงสัยของฝายสภา และบอกวาจะจัดการอํานวยความสะดวก ก็คือไมใชเปนการเอาเงินไป
หวานคนใชรถใชถนนนะครับ แตก็คงเขาใจอยูวาการวางระบบก็ตองใชคนในการวางระบบก็ไมใชอยางอื่นวางระบบ 
คนที่วางระบบก็คือทานเอง และทุกทานที่น่ังอยูทางดานขวามือผมทุกทานมีเงินเดือนทุกคนมีคาตอบแทนทุกคนและก็
เยอะดวย แนนอนครับวาคําอธิบายก็มีและพวกผมก็เขาใจอานหนังสือออกใหไปอานก็อาน ก็เลยอยากถามวามัน
ซ้ําซอนหรือไม ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณครับ / เชิญทานนายก 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา จากขอสอบถามเมื่อสักครูดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดอาทิตย ครับผม 
 

นายอาทิตย   คูณผล      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกครับ ในสวนที่แกไขที่มีการขีดและมีลูกศร ผมขอชี้แจงว า      
ตรงน้ีเปนรางงบประมาณเจาหนาที่ที่ทําเรื่องน้ีเจตนาที่จะขีดคําวา “ตาม” ออกและก็โยงใหมันไปชิดกับ พ.ศ. ๒๕๒๒
มันหางเกินไป เจตนาตองการใหมันมาอยูชิดกัน ไมไดมีเจตนาที่จะทําใหเอกสารช้ินน้ีผิดหรืออยางไร และความหมาย
มันก็กระชับขึ้นและตองการใหเอกสารช้ินน้ีถูกตองและเปนทีมงานของฝายจัดทํางบประมาณครับ แตผมตรวจสอบ
ไมไดวาเปนลายมือของทานใดขอเรียนชี้แจงดังน้ีครับทาน เพราะเมื่อผานการแปรญัตติของสมาชิกแลว เอกสารชิ้นนี้
จะตองเปนอยางถูกตองแตวาตัวนี้เปนเพียงแคราง ครับทานครับ   
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย ครับ 
 
 
 

 
 
 
 



๑๓. 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกทุกทาน กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขณะน้ีเรากําลังพิจารณางบกลางเกี่ยวกับเรื่องของการจราจร งบกลางไม
เก่ียวกับการสรางถนนเหมือนที่ทานเลขาทานพูดงบกลางคือการจัดการจราจร ผมอยากทราบวาทานอํานวยการจราจร
๑,๒๕๐,๐๐๐บาท ผมพูดในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติวาทานจัดมาทานจะใหเหตุผลอะไรกับพวกผมใน
การที่ทานใหเหตุผลใหแนวนโยบายมาได ถาใหอานหนังสือผมก็ใหอานได เราไมตองมาประชุมก็ไดกลับไปนอนอาน   
ที่บาน ๒ วัน ๓ วัน แลวกลับมาแปรญัตติกัน สิ่งที่ เราอยากฟงก็คือ ณ วันนี้งบกลางที่ใชในการจัดการจราจร 
๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ทานใชทําอะไรบาง ยกตัวอยางใหเปนรูปธรรม หรือทานจะพูดวาไมชี้แจงอันน้ีผมก็เขาใจไดครับแต
อยาช้ีแจงใหมันเปนประเด็นอยางอื่น ตอนนี้เราอยูในงบกลางคือการอํานวยการจราจร ไมใชการสรางถนนยังไมถึงงบ
สํานักการชางครับ กราบเรียนทานประธานฝากเรียนใหเขาใจทั่วกันดวยครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณ  ครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน อยากใหบรรยากาศในการพิจารณางบประมาณใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย ขอเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารวา งบประมาณแตละป ๕๐๐ – ๖๐๐ ลานบาท ซึ่งเกิด
จากภาษีอากรของประชาชนในเขตเทศบาล สมาชิกสภามีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อความรอบครอบใหเงินทุกบาททุก
สตางคที่ทานตั้งขึ้นมา ขอเรียนวาถามีการสอบรายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณ และไมเปนที่สบอารมณของทานก็ขอ
อภัยไว ณ ที่นี้ดวย ก็ขอใหทานใชความอดทนในการอธิบายใหแกสภาทราบดวย เพราะงบประมาณที่ทานตั้งขึ้นบางจุด
เรายังมีปญหาอยู และมีขอสงสัยจึงไดสอบถามไป ก็ขอใหทานใชความอดทนในการตอบคําถามแกสภาดวย      
ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณครับ / มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเก่ียวกับงบกลางเพิ่มเติมครับ / เชิญทานตนขาวครับ 

 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔  วันนี้ดิฉันรูสึกยินดีที่คณะผูบริหารเขารวมประชุมครบ หรืออาจจะเปน
สวนมากดิฉันอยากใหบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการประชุมสภา หรือใหบอยที่สุดที่เรามีการประชุมกัน ดิฉัน
อยากจะสอบถามวาทุกวันน้ีรถในเขตเทศบาลเราเยอะมากขึ้น รถติดชวงเวลาเรงรีบ งบตรงนี้ขอถามแบบงายๆเลยคะ
วา จะมีมาแกปญหารถติดหรือไมคะ เพราะปญหานี้เริ่มที่จะเปนปญหาหลักของชาวเมืองอุบลและตัวดิฉันเองดวยคะ 
ขอบคุณคะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๔. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณครับ / ฝายบริหารจะช้ีแจงหรือไมครับ / ถาไมมีผมขอไปที่ งบกลาง ๒ ครับ / มีทานใดจะอภิปราย

ครับ ถาไมมีผมขอไปที่ สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป สป ๑ ครับ เชิญครับ / ถาไมมีผมขอความรูจากทาน
นายกนิดนึง  ในเรื่องของ สป. ๑ ในประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ทานตั้งไวที่ 
๑,๑๐๑,๐๐๐ บาท ผมไมเขาใจในยอดเงิน ๑,๐๐๐ บาท เทาที่คํานวณดู เปนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ยังเหลือเงินอีก 
๓๒๐ บาท แตทานลงไว ๑,๐๐๐ บาท ไมทราบวาเพราะเหตุผลอะไร เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูชี้แจงครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณครับ / เชิญทานปลัดครับผม 

 

นายอาทิตย   คูณผล      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมขอชี้แจงวา ถาคูณ ๑๒ เดือน จะได ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนเงินที่เกินมา 
๑,๐๐๐ บาท ถาหากบอกวาผิดพลาดก็ถือวาผิดครับ แตวาลักษณะของการพิจารณางบประมาณของเราก็ไมสามารถ
คาดการณสภาเทศบาลเราไดวาจะแลวเสร็จโดยเร็วหรือไม แตคาดวานาจะเปนการคาดเคลื่อนมากกวาครับทาน
ประธานในการคํานวณ ก็ขอฝากคณะกรรมการแปรญัตติไวพิจารณาตรงน้ีดวยครับ นาจะเปนการคาดเคลื่อนในเรื่อง
ของตัวเลขครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณครับ คือวาผมไมไดกลาวหาวาทานคํานวณผิดพลาดหรือไรครับ เพียงแตวา ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท     

คูณออกมาแลวยังเหลืออีก ๓๒๐ บาท เพราะฉะน้ัน ๓๒๐ บาท ทําใหมันเปนตัวเลขกลมๆ ก็จะคิดงายขึ้น แตที่ผม
กราบเรียนถาม ๑,๐๐๐ บาท มาจากไหนเทาน้ันเอง ไมเปนไรครับ ผานนะครับ ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มใน 
สป ๑ ครับ เชิญครับ / ถาไมมี  ไปที่ สป ๒ ครับ เชิญทานสุภชัย ครับ 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกทุกทาน กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ มาเร่ืองของเงินเดือนจางทั่วไป ก็ดีใจวาเพิ่มขึ้นมาตั้ง ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท   
ปที่แลวจางอยูที่ ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท ปนี้ทานจะจางอยูที่ ๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท ยอนกลับมาที่งบ สป ๒ ก็ดีใจว า
ประชาชนจะไดในสิ่งที่เขายังขาดไป เพราะทานไปจางพนักงานทั่วไปเพิ่ม แตคาดหวังวาพนักงานทั่วไปที่เรายังมีอยูนี้
เสียขวัญไมเปนไรครับ นับตั้งแตนี้ไป ทานนายกเทศมนตรี คงเกรงใจทาน ม.ทบ. ๒๒ มากขึ้น ที่จะคืนความสุขใหกับ
ประชาชน ในการจางเขาตอเพราะเขาไมไดมีความผิด ในหมวดคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ตั้งไว ๓,๐๐๐ บาท คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางคณะกรรมการตรวจ
การจางและผูควบคุมงานกอสราง ทานตั้งไว  ๕,๐๐๐ บาท  อันนี้เปนรายการที่ตั้งขึ้นมาใหม คาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ผานมาตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท ลด ๔๐,๐๐๐ บาท                 

 
 
 
 
 



๑๕. 
 

เหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท คาตรวจผลงานของพนักงานประเมิน ๒๐,๐๐๐ บาท คาเงินทําขวัญลูกจาง  ๕,๐๐๐บาท       
ผมอยากจะไดรับคําชี้แจงจริงๆวาคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินทานเอาคณะกรรมการประเมินมาจากไหนแลว
ทําไมตองมีค าตอบแทน และคณะกรรมการที่มีประเมินคือผูมี เกียรติ มีศักดิ์ ศรีแนนอนที่จะมาประเมินได               
งบ ๓,๐๐๐ บาท ผมวามันนอยไปสําหรับที่จะไปจางเขามา ผมขอคําชี้แจงเหลานี้วาทานตั้งไวทําไม ผมใหเปน
ขอสังเกตวาทานอาจจะตั้ งไว เปนเชื้อเพื่อที่ จะโอนงบในกองอื่นๆ เพื่อจะมาลงตรงนี้ ผมขอคําชี้แจงจากทาน
นายกเทศมนตรีครับ กราบขอบพระคุณครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณครับ / เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก เน่ืองจากขอสงสัยของทานเปนขอระเบียบกฎหมายดิฉัน

ขอมอบใหทาน ปลัดอาทิตย  เปนผูช้ีแจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณครับ / เชิญทานปลัดครับผม 

 

นายอาทิตย   คูณผล      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภาทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ผมขออนุญาตชี้แจงทั้งหมดที่ทานสมาชิกถามมารวม

เลยนะครับ ผมขอเรียนใหทราบทีละอยางวาคณะกรรมการประเมินผลงานผูมีประสบการณ และค าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คือในแตละรอบป จะมีพนักงานเทศบาลจะมีการเลื่อนระดับจาก ซีสองเปนซีสาม จากซี
สามเปนซีส่ี จากซีหาเปนหก เปนการน้ี แตละปที่เราไมเคยตั้งไวเลยเราใชวิธีการเชิญคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติมา
ประเมินตามระเบียบเราก็ไมจายคาตอบแทนใหทานทั้งหลายเหลานั้น เพียงแตเปนการขอรองไหววานมา ทีนี้เรามาดู
ระเบียบแลวบางทานที่มาก็เปนพระคุณแลว เรายังไมไดจายคาตอบแทนทานเลยอาจจะเปนคาน้ํามัน หรือคาตอบแทน
เล็กๆนอยๆ ดังนั้นฝายบริหารก็เลยมีนโยบายใหตั้งคาตอบแทนนี้ขึ้นมา เพ่ือตอบแทนทานเหลาน้ัน รวมทั้งคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง อันน้ีก็เปนระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจรับพัสดุ มีคาตอบแทนใหกับ
คณะกรรมการตรวจการจางดวย ซึ่งเปนคณะกรรมการตรวจการจางที่มาจากบุคคลภายนอก แตผมจําอัตราตัวเลข
ไมไดนะครับ สําหรับคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางของเทศบาลก็เปนเหตุผลเดียวกันกับอันที่หนึ่ง เราก็
จะมีคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการที่เราไปเชิญทานมา ในสวนของคาตรวจผลงานคณะกรรมการประเมินผลงาน
พนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ก็เปนเหตุผลเดียวกับขอแรกเหมือนกัน ทีนี้สําหรับตัวเลขที่ทาน
สมาชิกไดใหขอสังเกตวาเปนตัวเลขที่ตั้งไวเพื่อจะโอนหรือไมอันนี้ก็มีสวนถูกตองเพราะในการโอนงบประมาณนั้น      
ถาหากวาไมตั้งไวเลย เราก็ไมสามารถที่จะโอนเงินและตั้งเปนงบประมาณใหมไดดวยอํานาจของนายกเทศมนตรี      
แตวาถามีเชื้ออยางที่ทานวา เราก็สามารถทําไดและน้ําหนักในการเชื่อถือก็มากกวากัน แตที่วาทําไมไมตั้งใหมัน
เพียงพอเลยทําใหตองตั้งไวแคเช้ือแบบนี้ในขอมูลน้ีเราไมสามารถเขาไปชี้จัดไดวาในแตละรอบปนั้นจะมีพนักงานจาง 

 
 
 
 
 
 



๑๖. 
 

ตามภารกิจหรือพนักงานเทศบาล ครบกําหนดเลื่อนระดับมีปริมาณมากนอยแคไหนครับแตถาหากเราตั้งไวแบบนี้ถามี
การเล่ือนระดับหรือมีการโอนเราก็สามารถที่จะโอนมาไดถาหากวาเงินมันไมเพียงพอ อันนี้สรุปใหทานฟงเพราะเปน
การตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทั้งหมด ๕ รายการขอกราบเรียนเทาน้ีครับ  

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญทานสุภชัย ครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกทุกทาน กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  รองประธานสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ก็ไดรับคําชี้แจงอยางเปนเหตุเปนผล ก็เปนไปอยางที่ผมคิด ขอบคุณทาน
ปลัดอาทิตย ที่ชี้แจงใหประชาชนทางบานไดรับทราบดวย เพราะก็ไมเขาใจวาเงิน ๓,๐๐๐ บาท ทานจะนําไปจางอะไร
แตถาตั้งไวเพ่ือจะโอนเขามาภายหลังและมีกฎหมายรองรับก็ถือวามีเหตุผลที่รับฟงไดครับ ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบพระคุณครับ / มีทานใดจะอภิปราย สป ๒  หรือไมครับ / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล   
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ขอยอนไปที่หมวดเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปจะ
สังเกตวาเพิ่มขึ้นมาจากปที่แลว จายจริง ๖๙๓,๔๘๐ บาท และ ๙๒๘,๕๒๐.๑๕ บาท เงินเพิ่มของจางตามภารกิจ 
๔๐๒,๓๐๐ บาท จางทั่วไปเพิ่มขึ้น ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท ตั้งป ๒๕๕๘ เปนการประมาณการ เปน ๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท 
อยากทราบวาพนักงานจางทานไดจางเขามาทํางานหรือยังครับผม เพราะการประมาณการของทานเปนการจางตลอด
ตั้งป ทานตั้งงบประมาณไวแลวทานจางพนักงานเขามาหรือยังครับผม 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ คือเขาใจวาทานตามกรอบแตผมถามวาเรารับคนเขามาหรือยังครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานกัลยา  บุญเทียม เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานกัลยาครับ 
 
 
 

 
 
 



๑๗. 
 
นางกัลยา   บุญเทียม  ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะคะ จะขอกราบเรียนทานอยางนี้นะคะวาในการ
จัดจางไมวาจะเปนภารกิจนั้นเราก็มีกรอบอัตรากําลังของเราไว สวนมีการลาออกก็ดีหรือวามีการครบเกษียณอายุ
ราชการก็ดี ก็เปนอัตราตําแหนงที่วาง และอัตรากําลังที่เปนอัตราจางทั่วไปก็เชนเดียวกันนะคะมันเปนระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่ระบุไวชัดเจนนะคะ เพราะฉะน้ันเวลาจัดทํางบประมาณนั้น กราบเรียนทานอีกครั้งหนึ่งนะคะวา
เราประมาณการตั้งจายไวจากกรอบอัตรากําลัง สวนกระบวนการในการจัดจางเราก็ใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยซึ่ง 
กําหนดไวชัดเจน และในเงื่อนเวลาก็จะอยูที่สัญญาที่เรามีไวตอแตละทาน ก็มีการลาออก บางคนก็ถึงแกกรรมไปอยาง
นี้ก็มีนะคะเพราะฉะน้ันในการจัดจางแตละตําแหนงก็อยางที่เรียนไปวาตําแหนงวางเราก็จะมีการประกาศตามระเบียบ
โดยชัดเจนและตามขั้นตอนของการสรรหาบุคลากรของทองถิ่นคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานครับ เขาใจครับวาคนลาออกหรือเสียชีวิต มันก็ตองอยูในงบประมาณตัวเกาใชไหม
ครับ แตที่ตั้งเพ่ิมนี้ก็คือจะรับคนเพิ่มใชไหมครับ ไมใชการประมาณการวาคนจะตาย คนจะออก หรือทานจะไลออก
หรืออยางไร คือทานตั้งเพิ่มก็คือทานจะรับคนเพิ่ม ทานไมไดตั้งเผื่อไววาคนจะตาย คนจะออกนะครับ คือตรงนี้
ชาวบานตองรับรูนะครับ คือมีการถายทอดสดดวยและมีผูสังเกตการณดวย ผมก็หวังวาทานผูสังเกตการณจะอยูกับเรา
จนจบการประชุมนะครับ ตรงน้ีคือทานตั้งเพิ่มนะครับทานไมไดตั้งเผ่ือเอาไววาคนจะตาย คนจะออก คือผมก็สงสัยวา
ทานรับคนเพิ่มหรือยัง คือทานตั้งมานี้แปลวาทานจะรับเพ่ิม แตวาที่ตั้งตามกรอบตามระเบียบกระทรวงมันก็ถูกตองอยู
แลวมันเปนหนาที่ของทานนะครับ มันไมใชการเอาเขาตามใจ แตคือผมสงสัยวาทานรับเพิ่มหรือยัง แตทานตอบมาวา
ทานตั้งเผื่อไวเกิดคนลาออก หรือคนเสียชีวิตนะครับ ถาคนเสียชีวิตนี้นะครับ หกแสนกวาบาทกับเกาแสนกวาบาท มัน
ก็ทดแทนกันอยูในตัวแตวาที่ตั้งข้ึนมาคือทานจะรับคนเพิ่มใชหรือไมครับ นี่คือคําถามผมนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ในประเด็นเดียวกันกับทานณัฐวุฒินะครับ ขออนุญาตที่เอยนาม ผมกราบ
เรียนสอบถามทานประธานเพื่อสอบถามไปยังทานปลัดเพื่อเปนความรูวางบที่ทานตั้งไว ๒,๔๘๔,๐๐๐ ถาทานไม
สามารถใชงบประมาณน้ีใหหมด สามารถที่จะนําไปเปนรายจายอยางอื่นไดหรือไมครับ กราบเรียนทานประธานผานไป
ยังทานปลัดครับ เพ่ือเปนความรูครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 

 
 
 
 
 
 



๑๘. 
 
นายอาทิตย   คูณผล      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดกรุณาถาม
เมื่อสักครูนะครับวาเงินในงบประมาณตัวนี้ใชไหมครับทาน ผมขออธิบายทั้งหมดเลยนะครับวา เงินในงบประมาณตัวนี้
และงบประมาณในสวนของอะไรก็แลวแตที่ใชแลวไมหมดนี้ รวมถึงคาที่ดินและสิ่งกอสรางในกรณีที่มีการประมูลแลวมี
เงินเหลือนะครับ สามารถที่จะนําไปใชไดในสองกรณีนะครับ กรณีที่หนึ่งเปนการโอนโดยอํานาจของนายกเทศมนตรี
อันนี้จะเปนการโอนทุกประเภทนะครับยกเวนคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งครุภัณฑ ถาหากจะเอาไปใชพวกที่เปน
ครุภัณฑ และสิ่งกอสรางน้ีตองมาขออนุญาตสภานะครับทาน ใชไดสองกรณี สรุปคือวาถาหากงบประมาณนี้ใชไมหมด
ในงบประมาณฉบับนี้ทุกหมวด ทุกรายการ จะนําไปใชไดสองอยาง อันหนึ่งคืออํานาจนายกฯไดทุกกรณียกเวน 
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง สวนที่ดินและสิ่งกอสรางน้ันเปนอํานาจของสภาครับทาน ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในสวนนี้งบที่มันเพิ่มขึ้นมา ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาทครับ สภาคอนขางที่ จะเห็นว ามันเปนการตั้ งเกินกวา
งบประมาณที่ใชจายจริงปที่แลว ทําใหคิดไปวาทานอาจจะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะใหเงินเหลือเพื่อใชอํานาจนายกโอนไปใช
ในสวนอื่นนะครับ อันนี้ก็กราบเรียนฝากไวใหสภาไดพิจารณาตอไปครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ มีเพ่ิมเติมไหมครับใน สป.๒ เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คืออยากจะขอยอนกลับไปถึงคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
งานสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ(ลื่นไหล)ที่มาจากบุคคลภายนอก คือดิฉันอยากจะตั้งขอสังเกตวาเงินตรงนี้มัน
ก็ไมสูงมาก เพียงแตวาผูที่ทานคัดเลือกมาประเมินน้ีอยากจะขอนิดหนึ่งนะคะวาตองคัดเลือกคนที่เปนกลางมากที่สุด
เพราะวาเหตุการณที่ผานมามีพนักงานที่เขาทํางานมา ๗-๘ ป โดนประเมินออกนี้ ซ่ึงคนที่ทํางานปหนึ่งกับคนที่ทํางาน
แปดปประสบการณเขาก็ตองมากกวา เพียงแตวาคนที่ทํางานแปดปกลับโดนใหออก อันน้ีคืออยากจะใหทานคัดเลือก
บุคคลที่เปนกลางมากที่สุดนะคะ ประเมินโดยที่ใหความเปนกลางกับพนักงานดวยนะคะ เพราะที่ผานมามีเหตุการณ
มาแลวโดยที่พนักงานถูกประเมินผลไมผานเปนรอยเลยนะคะทาน กราบขอบพระคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปรเมศรครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ผมมีขอสังเกตอยูในหมวดประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง เงินเดือน 

 
 
 
 
 



๑๙. 
 

พนักงานจางผูชํานาญการพิเศษ ถาเกิดทานสังเกตดีๆป ๕๖ นี้ไมมีตั้งไวนะครับ ป ๕๗ ก็ไมมีตั้งไว แตพึ่งมามีป ๕๘ 
จํานวนเงิน ๒๙๓,๓๐๐ บาท อยากใหทางทานนายกช้ีแจงนะครับวาผูชํานาญการพิเศษน้ีทานไดจางมาเพ่ืออะไรครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ตรงสวนของเงินเดือนจางผูเชี่ยวชาญพิเศษในงบประมาณป ๕๗ 
นั้นเราก็ไดทํ าการสรรหาตามระเบียบกฎหมาย และก็ไดมาตั้ งในป  ๕๘ ซึ่งเราก็ไดผู เชี่ยวชาญมาแลวก็คือ              
ทานกัลยา  บุญเทียม ที่เขามาเปนผูเชี่ยวชาญดานฝายบุคคลนะคะ เพื่อที่จะไดมาชวยพิจารณาและชวยบริหารงาน
ทางดานฝายบุคคลของเทศบาลนครอุบลคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานณัฐวุฒิและทานสุภชัยไดอภิปรายไปเมื่อสักครูเก่ียวกับเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปนะครับ ผม
อยากจะเรียนอยางนี้นะครับคือ ผมไมทราบวาทานที่มาสังเกตการณที่มาจากมลฑลทหารราบและจากจังหวัดนะครับ 
จะอยูตลอดการประชุมหรือเปลานะครับ ผมไดตรวจงบประมาณกอนที่จะเขามาประชุมนะครับในหมวดเงินเดือน
พนักงานจางทั่ วไปมีการเพิ่มรายจายมากกวาปกตินะครับ ทุกกอง ทุกหมวด ยกตัวอยางนะครับในหนา สป.๒ 
เงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ในป ๒๕๕๗ ทางสภาไดอนุมัติไปใหคือ ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท และ มีการจายจริงในป 
๒๕๕๗ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นะครับ ยอดจายจริงคือ ๙๒๘,๕๒๐.๑๕ บาท พอมา
ในป ๒๕๕๘ คืองบประมาณปจจุบันนะครับที่เรากําลังพิจารณาอยูมีการตั้งเพิ่มขึ้นมา เพิ่มขึ้นมาอีก ๑,๔๗๔,๐๐๐ 
บาท ยอดรวมทั้งหมดนะครับคือ ๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท อยากจะนําเรียนอยางนี้นะครับ คือวาไมใชมีแตในหมวดของ
สํานักปลัด  ทุกหมวดทุกกองจะมีตั้งเงินเดือนพนักงานจางเพิ่มทุกหมวดทุกกองและไมใชเพิ่มแค ๒๐ หรือ ๓๐ 
เปอรเซ็นตนะครับ เปนการเพิ่มมากวา ๑๐๐ เปอรเซ็นตจากเงินที่ทางสภาเคยอนุมัติไวแลวก็มีการจายจริงนะครับ 
ขอบพระคุณมากครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานกัลยา  บุญเทียม เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานกัลยาครับ 
 

 
 
 
 
 



๒๐. 
 
นางกัลยา   บุญเทียม       ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะคะ ดิฉันใครขอชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดนะ
คะเน่ืองจากที่ชี้แจงไปแลวทานก็อาจจะงง ดิฉันก็เลยขอรายละเอียดจากทางเจาหนาที่ ก็อยากกราบเรียนในที่ประชุม
ไดโปรดพิจารณารับทราบขอเท็จจริงนะคะ เน่ืองจากเงินเดือนของคาจางทั่วไปนั้นอยูที่อัตรา ๕,๓๔๐ บาท สําหรับป
ปจจุบันน้ีตองใช ๙,๐๐๐ บาท ตอคนนะคะ เพราะฉะน้ันกรอบก็คือกรอบเดิมปที่แลวในสัญญาเราก็จางประมาณเดือน 
กุมภาพันธ ตัวเลขมันก็เลยเหลื่อมในตัวที่โชวมานะคะ ในสวนของภารกิจน้ันก็เน่ืองจากวาจะมีการประกาศใชบัญชีใหม
เพ่ิมเติมแลวก็มีการเพ่ิมคาจางทุกปสําหรับคาจางพนักงานจางตามภารกิจคะ เพราะฉะนั้นในตัวเลขในสวนที่เพิ่มขึ้น
เราก็คํานวณจากกรอบอัตราที่มีอยูโดยไมมีการเพิ่มขึ้นรอยเปอรเซ็นตหรือตามที่ทานสมาชิกไดตั้งขอสังเกตคะ    
ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ครับ เมื่อสักครูที่ผมอธิบายไปนะครับเกี่ยวกับหมวดของเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ที่ผมกลาวมาคือวามี
การปรับเพิ่มขึ้นเกินหน่ึงรอยเปอรเซนตเกือบทุกกองจริงนะครับ ผมขอยกตัวอยางในหนา สธ.๑ ผมขอขามไปกอนนะ
ครับคือจะนําเรียนใหทานที่มาสังเกตการณไดทราบก็คือหมวดเงินเดือนพนักงานจางในป ๒๕๕๗ ทางสภาไดอนุมัติไป
ให ๔๒๘,๐๐๐ บาท แลวมีการจายจริงในป ๒๕๕๗ ๔๒๓,๓๘๕.๗๐ บาท พอในป ๒๕๕๘ คืองบประมาณปจจุบันทาง
ผูบริหารไดขอมาทางสภาเปนยอด ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ๖๕๒,๐๐๐ บาท มันเพิ่มขึ้นเกินหนึ่งรอยเปอรเซนต
ครับ ทุกกองดวยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ เมื่อสักครูนี้ทานผูเชี่ยวชาญพิเศษทานกัลยา ตอนแรกก็บอกวาประมาณการ
วาคนจะตายหรือลาออกหรือไลออกนะครับ ตอนแรกผมก็เขาใจวาตายหนึ่งเกิดสิบ แตคราวนี้ไดขอมูลใหมออกมาแลว
วาเปนการข้ึนเงินเดือน สรุปคือทานเชี่ยวชาญจริงหรือเปลาครับ ถาเชี่ยวชาญทานก็ตองตอบใหถูกแลวตั้งแตแรกไมใช
ทานตอบไปแบบครอบคลุมจักรวาลแบบนี้ แลวพอไดขอมูลทานถึงมายกมือตอบอีก ตําแหนงของทานคือผูเชี่ยวชาญ
ผมก็เชื่อวาทานเชี่ยวชาญ แลวคําตอบนี้ชาวบานก็ตองรับรูดวยวาทานเอาเงินของเขามาทําอะไรบาง ดังนั้นแลวแตละ
กองดังที่ทานนัฐพลไดกลาววามีการขึ้นทุกกอง สรุปคือไมไดจางคนเพิ่มหรือเปนการขึ้นเงินเดือน ตรงนี้คือคําถามของ
สภานะครับ ถาไมใชการข้ึนเงินเดือนก็จะเปนการรับคนเพิ่มหรือเปลา นี่ก็คือคําถามของเรานะครับ ตรงนี้อยากจะให
ทานชี้แจงขอมูลใหชัดเจน 
 

 
 
 
 
 



๒๑. 
 
ดวยนะครับ ไมใชวาพอถามแลวก็ตอบไป สักพักมามีขอมูลสงเขามาทานก็มาตอบใหม ดังนั้นแลวทางสภาก็จะสับสน
รวมถึงคณะกรรมการแปรญัตติดวย เพราะวาคําตอบของทานจะเปนเหตุผลในการพิจารณาแปรงบประมาณ ก็ขอให
ทานชวยตอบใหชัดเจนดวยนะครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอไป สป.๓ เชิญทานปรเมศร ครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหนา สป.๓ ผมอยากจะถามในหมวดคาใชสอย คาใชจายในการเชาคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสํารองไฟ 
จํานวนเงิน ๔๖๘,๐๐๐ บาท ตรงนี้อยากใหทางทานผูบริหารชี้แจงใหฟงวาทําไมเราตองมีการเชาคอมฯและเครื่อง
สํารองไฟดวยครับ ทั้งๆที่ป ๕๖ และป ๕๗ ก็ไมมีตั้งเขามานะครับ เพ่ิงมามีป ๕๘ ครับขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ที่เรามีการเชาคอมพิวเตอรนะคะ เพื่อเปนการใชคาใชจายที่
คุมคาเพราะวาถาเชาคอมพิวเตอรน้ีก็จะถูกกวาและรานที่ผานกระบวนการทางพัสดุแลวเขาก็จะสามารถที่มาเซอรวิส
และดูแลเราไดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ครับ ตามที่ทานปรเมศรสอบถามไปยังทานนายกเมื่อสักครูเกี่ยวกับการเชาคอมพิวเตอรในยอดเงิน 
๔๖๘,๐๐๐ บาท นะครับแลวทางทานนายกไดตอบมาวาเพ่ือความคุมคาและก็ประหยัด ผมลองกดเครื่องคิดเลขเลนๆ
นะครับแลวก็ดูในคําอธิบายคือจะเชาคอมพิวเตอรอยูประมาณ ๔๐ เครื่อง มันก็จะตกอยูประมาณเครื่องละ ๑๐,๐๐๐ 
บาท นี่คือการเชาหนึ่งป ทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีมันสูงขึ้นนะครับ คอมพิวเตอรไมไดแพงอยางนั้นครับ ถาใชใน
สํานักงานทานไมไดเอาไปตองการความเร็วสูงมากเพ่ือจะเลนเกมส ทุกวันนี้เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะเครื่องหนึ่งแค
แปดเกาพันก็มีครับ มันถูกกวาอยางไรครับและในการซื้อคอมพิวเตอรผมเชื่อว าทุกทานที่อยู  ณ ที่นี้ที่บ านมี
คอมพิวเตอรทุกทาน และทานซ้ือแลวเขาก็จะแถมประกันมาใหดวย แถมเซอรวิสมาใหดวย ในงบประมาณเทานี้นะ
ครับถาทานซื้อมาเปนของเทศบาลเลยนะครับ ผมวาไดไมนอยกวายี่สิบเครื่องนะครับ แลวทานเพิ่มงบประมาณอีกนิด
หนอยทานก็จะไดเปนเครื่องของตัวเองไมตองไปเชาเขานะครับ ผมไมเห็นดวยนะครับกับการที่ทานไปเชาคอมพิวเตอร
ซึ่งผมมองดูแลว บวก ลบ คูณ หาร แลวราคามันสูงกวาซื้อครับ ขอบพระคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 

 
 
 
 
 



๒๒. 
 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในหัวขอเดียวกันนะครับ ประเด็นเรื่องคาใชจ ายในการเชารถยนต ทานเชารถยนต เปนเงิน 
๑,๙๒๑,๒๐๐ บาท ทานใหเหตุผลวาจํานวน ๘ คัน ขนาด ๑ ตัน ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อนสองลอ ๓ คัน รถบรรทุก ๑ 
ตัน ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อนสองลอ ๑ คัน ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบพรอมกลองสงสัญญาณเสียง ทานใหรายละเอียดมา 
แคนี้ เงินลานเกาเชารถแปดคัน สัญญากี่เดือนครับ แลวมันคุมคาหรือเปลา ผมอยากถามวาทานเชาหรือยัง มีเจาไหน
ใหทานเชาผมก็อยากเชาเหมือนกัน ถาแปดคันลานเกานะครับ ผมจะเอาไปใชในกิจการของผมนะครับ ผมตั้งขอสังเกต
วามันเปนการตั้งขึ้นมาเพ่ือที่จะเอื้ออํานวยในงบประมาณสวนอื่นหรือไม ผมอยากไดรับคําชี้แจงจริงๆวาทานเชา ๘ คัน 
สัญญากี่เดือนแลวเร่ืองนี้ทานไดทําการเชามาหรือยัง กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกคะ สําหรับเรื่องคาใชจายในการเชารถยนตซึ่งราคานี้เราไดทํา
ตามราคาของมติ ครม. นะคะ และทุกสิ่งอยางที่เราจะนํามาใชจายงบประมาณในสวนนี้เราจะตองทําใหเปนไปตาม
ระเบียบพัสดุนะคะ และที่ทานไดถามวาไดทําการเชาหรือยังนั้นเรายังทําการเชาไมไดนะคะเพราะวางบประมาณป ๕๘ 
ยังไมคลอดออกมา เราก็ยังไมสามารถที่จะทําอะไรไดคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระยะเวลาในการเชานานเทาไหรครับ งบประมาณกอนนี้ แลวมติ ครม. ที่วาอยากจะใหทานประธานรบกวน
ขอเอกสารมติ ครม. ตัวนี้จากฝายผูบริหารดวยครับเพื่อประกอบการพิจารณาครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจง
รายละเอียดเร่ืองของมติ ครม. คะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๒๓. 
 
นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ มีมติ ครม. นะครับทานที่วาไวในการ
เชารถยนตของสวนราชการนะครับ อันนี้ผมจะสําเนาใหทานไดทราบนะครับ และสําหรับระยะเวลาในการเชานั้น มติ 
ครม. กําหนดไววา ๓-๕ ป แตวาการตั้งงบประมาณนี้เราตั้งไวเปนปๆ อันนี้ชัดเจนครับ เดี๋ยวผมจะสําเนาสงใหทาน
ครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ เพื่อค วามชัด เจนและเข าใจ ได เอกสารของทานปลั ดก็เพื่อประกอบการพิจ ารณา                
เชิญทานรฐาครับ 
 

นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
หมวดคาใชสอย ในหมวดคาจางเหมาบริการ ในป ๒๕๕๗ ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท แลวก็ขอเพิ่มอีก ๓๐๕,๐๐๐ บาท     
รวมเปนของป ๒๕๕๘  ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบวาเน่ืองจากการจางเพ่ิมก็มีเพ่ิม จางพนักงานเพิ่มก็เพิ่มแลวนะ
คะ และลูกจางเพิ่มก็มีอีกแลวยังขอเพิ่มจางเหมาบริการอีก ก็อยากสอบถามทานประธานผานไปยังทานผูบริหาร 
คาใชจายมากมายในการจางเหมาบริการเพิ่มขึ้นประมาณสามแสนกวาบาทนี้ทานจะใชใหคุมคายังไงในการบริหารเงิน
ของประชาชนกอนน้ีคะ ซึ่งดูแลวมันเหมือนการใชจายที่ซ้ําซอนในการจางพนักงานเพิ่ม จางลูกจางเพิ่มและก็มาเหมา
จายอีก อยากทราบวาทานจะใชในสวนนี้อะไรมากมายนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในสวนที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดสอบถามเพ่ือความเขาใจ ทางทานนายกมีอะไรจะชี้แจงเพ่ือความเขาใจ 
ไหมครับ ไมมีนะครับ เชิญทานนงนุชครับ 
 

นางสาวนงนุช    จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสาวนงนุช   จิรันตกาล  สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ คะ ดิฉันของใจเก่ียวกับเร่ืองคาเชารถนะคะ ถาคํานวณคราวๆนะคะจํานวนเงิน 
๑,๙๒๑,๒๐๐ บาท รถทั้งหมด ๘ คัน ถาเราเชา ๓ ป จะเปนเงินคันละ ๗๒๐,๔๕๐ บาท แตถาเราเชา ๕ ป จะเปนเงิน
ตอรถคันหนึ่งจะตก ๑,๒๐๐,๗๕๐ บาท ทําไมเราไมซื้อละคะ ทําไมเราตองเชา คืออยากทราบวาทําไมเราตองเชา  
ทําไมเราไมซื้อ เราใชระบบเดียวกันกับอีกหนวยงานหนึ่งหรือเปลาคะ จะใชคลายๆกันหรือเปลาที่ตองเชาอะไรก็ตอง
เชา ทําไมเราไมซื้อละคะ ขอฝากดวยนะคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับเรื่องของการเชารถยนตนี้ก็จะไมไดมีเพียงแค
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งที่ทําเรื่องเชารถ ก็ยังมีอีกหนวยงานราชการอีกหลายๆหนวยงานที่ไดมีการเชารถยนต 

 
 
 
 
 



๒๔. 
 

สําหรับใชในกิจการของทางราชการนะคะ สําหรับเร่ืองของการเชารถนะคะขอดีก็คือวาทางหนวยงานราชการไมตอง
เสียคาใชจายในการซอมบํารุงรถยนต ก็จะชวยประหยัดงบประมาณในสวนน้ีไปไดเพราะวาบริษัทหรือรานที่ไดมาทํา
งบประมาณกับเรานี้เขาจะตองเปนผูรับผิดชอบในการซอมบํารุงนะคะ และรวมไปถึงเร่ืองประกันตางๆซึ่งก็สามารถให
เราประหยัดงบประมาณตรงสวนน้ีไดคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ครับ ในการเชารถ ๓ ป ถาเรากดเครื่องคิดเลขแลวเชา ๓ ป ราคาจะสูงกวารถซื้อใหมนะครับ แลวใน
ความเปนจริงรถที่เขาเอามาใหเชาก็คือรถใหมใชไหมครับ แลวถาเราซ้ือรถใหมผมเช่ือวาในระยะเวลา ๓ ป มันไมมีการ
ซอมหรอกครับถาทานใชอยางระมัดระวัง ใหมันคุมคากับเงินภาษีอากรของประชาชน และในการที่ทานจะเชารถนะ
ครับที่ทานบอกวาบางหนวยงานเขาก็ใช บางหนวยงานเขาก็ไมใช ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศนี้นะครับ 
ผมเช่ือวาก็มีหลายองคกรนะครับ หลาย อบต. หลายเทศบาล ที่เขามีรายไดจัดเก็บที่นอยผมเชื่อวาเขาไมเชาครับ เขา
จะเก็บเงินเปนกอนแลวก็ไปซื้อ ซ้ือมาแลวก็มาบํารุงรักษาเองนะครับ เราเปนองคกรใหญเราเปนเทศบาลนครนะครับ 
กองชางเรามีชางเกือบทุกฝายทุกแผนกนะครับ เราทําเองไดครับ และก็คิดวาถาเปนการซื้อมันจะประหยัดกวาเชา
มากกวากัน ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขณะนี้เราไดอภิปรายมาพอสมควรแลว ผมขอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขณะนี้ไดเวลาการประชุมแลวขอเชิญทานประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กลับเขาสูการประชุมในหนา สป.๓ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา     
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะขอสอบถามในเรื่องของคาเชาคอมพิวเตอรนะคะ 
คาใชจายในการเชารถยนตก็จะมีสัญญาเชาก่ีปอะไรอยางน้ี สวนในเรื่องของคอมพิวเตอรนี้มีสัญญาเชาดวยไหมคะวา
ตัวนี้จะมีสัญญาเชาทั้งหมดกี่ป ขอทราบรายละเอียดดวยคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

 
 
 
 
 



๒๕. 
 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

  เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับเร่ืองของการเชาครุภัณฑตางๆก็จะมีสัญญา สวน
รายละเอียดก็จะเปนไปตามมติ ครม. เชนเดียวกันนะคะ ซึ่งทางทานปลัดฯก็จะจัดสงเอกสารใหทราบเกี่ยวกับระเบียบ
อีกทีหนึ่งคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีเพ่ิมเติมในหนา สป.๓ ไหมครับ/ไมมี ไปหนา สป.๔ เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ในหนา สป.๔ นะครับ คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขออานในคําอธิบายนะครับ ในคําอธิบายหนา ๔๕ คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาล
นครอุบลราชธานีตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกคณะ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง เปนคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาอาหาร
วางและคาเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีปด-เปด ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการ ตั้งจาย
จากเงินรายไดนะครับ ในป ๒๕๕๗ ทางสภาไดเคยอนุมัติไปใหแลวนะครับ แลวในป ๒๕๕๘ ทานไดตั้งเขามาใหมผมใน
นามสภานะครับและในนามตัวแทนของประชาชนรูสึกดีใจมากที่ทานไดตั้งงบประมาณสวนน้ีเขามา แตในอีกดานหนึ่ง
ผมนึกเสียใจดวยครับ ในเมื่อป ๒๕๕๗ ทางสภาไดอนุมัติไปแลวเพ่ืออบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับคณะผูบริหาร
นะครับ ผมไมทราบวาทานไดซึมซับคุณธรรมและจริยธรรมลงไปหรือเปลาครับเพราะวาผมไดรับการรองเรียนจาก
พนักงานที่โดนไลออกหลายทาน ทานใชวิธีใหเขาเซ็นตใบลาออกลวงหนาแลวก็ปลอยใหเขาทํางานนะครับ ทํางาน
ลวงเวลามาตั้งสิบยี่สิบวัน โดยไมแจงใหทราบวาคุณนะโดนไลออกไปแลว สุดทายแลวทานก็ใหเขาออกแบบงายๆครับ
เพราะวาทานอางกับเขาวาจะมีการประชุมทุกสี่เดือนแลวก็ใหเขาเซนตใบลาออกไวกอน งบประมาณตรงสวนนี้นะครับ
ผมเห็นดวยครับและก็อยากพูดใหสมาชิกในที่นี้เห็นดวยและผานงบประมาณใหในสวนน้ี แตเมื่อผานใหแลวทานจะทํา
ไดตามที่ทานไดไปอบรมคุณธรรมและจริยธรรมหรือเปลาครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต
เลือกตั้งที่ ๔ เร่ืองคาใชจายอบรมและทัศนะศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร พูดภาษาชาวบานคืองบไปทองเที่ยวตางประเทศ ตอนนี้คณะ คสช. ทานก็มีมาตรการอยูแลว
วาใหยกเลิกงบตัวนี้ใหหมด ถามันไมกอใหเกิดประโยชน คือถาทานไปดูปุบกลับมาบานเมืองพัฒนาทันที งบประมาณ
เขาตรงเวลา รถเลิกติด สิบลานก็ใหไป ผมไมเขาใจวาปที่แลวเราก็ไดตัดงบประมาณในสวนนี้ เราเคยพูดมาแลววาเรา
อยากใหทานฝายผูบริหารชุดนี้ศึกษาดูงานภายในเทศบาลนครอุบลราชธานีใหดีเสียกอนทานคอยไปดูสวนอ่ืนครับ  

 
 
 
 
 



๒๖. 
 

บางสวนทานยังไมเขาใจ วันน้ันที่ทางมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ใชอํานาจกฎอัยการศึกเชิญพวกผมไปคุย เขาไดนําขอ
รองเรียนของฝายผูบริหารมาใหผมอาน ผมอานแลวผมก็ตกใจสภาไมมีอํานาจเรียกประชุม ทานยอนกลับไปดู
กฎระเบียบในสภาวาสภามีคณะกรรมการอะไรบาง อันนี้นาศึกษาครับไมตองใชงบประมาณใชสมองอยางเดียว      
อานเขาไปครับคณะกรรมการชุดตางๆมีอะไรบาง และที่คณะกรรมการติดตามงบประมาณเชิญทานมาประชุม ผมจํา
ไดอันนั้นเปนเร่ืองถนนเทศบาลที่อยูดานหนา เราชวยรักษาผลประโยชนใหพี่นองประชาชน เราอยากสอบถามวาถนน
ที่ทําทําตามระเบียบไหม ทําตามกฎขอบังคับไหม ทําตาม TOR ไหม ลงลึกไปถึงวาการกอสรางมีการบดอัดถนนไหม 
ซึ่งเราไดรับการรองเรียนวาไมมีการบดอัดถนน ชอปดรอวอิ้งสํานักการชางยังไมชี้แจงเลยวาเขาทําชอปดรอวอิ้งสงทาน
ไหม ทําระยะเทาไหร แลวคอนกรีตมีความหนาเทาไหร มีการทดสอบไหม แรงอัดคอนกรีตไดประโยชนไหม อันนี้สิ่งที่
เราทําเราทําเพ่ือรักษาผลประโยชนของพ่ีนองประชาชน เพราะฉะน้ันทานตองศึกษาคณะกรรมการตางๆ ไมตองใชเงิน
ไปเที่ยวครับเสียเวลานั่งอาน ไมตองไปศึกษาดูงานจากที่อื่นครับมาเสียเวลานั่งอานนิดหนึ่ง ประโยชนมันมหาศาลครับ 
ศึกษาดูงานภายในใหเสร็จกอนคอยไปศึกษาดูงานจากที่อื่น ตอเนื่องกันครับเรื่องการศึกษาดูงานทุกปครับวัดสารพัด
นึกชุมชนวัดสารพัดนึกเปนชุมชนที่เขมแข็งเก่ียวกับเร่ืองของรีไซเคิล ทุกปมีหนวยงานมาศึกษาดูงานจากเราอันนั้นเปน
ความภูมิใจของเรา คําถามคือทานสงเสริมใหเขาดําเนินการไดตอเนื่อง ตอยอดไปมากนอยแคไหน อันนี้คือเรื่องที่ทาน
ตองมาศึกษาแตละชุมชนเปนอยางไร อริยะบทของชุมชนแตละชุมชนเปนอยางไร ความสุขมูลฐานแตละชุมชนเปน
อยางไร หาดวัดใตมีอะไรที่ตองเขาไปชวยเหลือ อันนี้งบประมาณไมตองใช ทานตองไปศึกษา เอาวันนี้ครับถนน     
นครบาลทานเดินจากหัวถนนจนถึงทายถนนทานจะไดรูวาชาวบานเขาชมทานมากนอยแคไหน ผมไปเดินผมถูกดา ผม
บอกเขาวาเปน สท. เทศบาลนครอุบล เหมือนกับเขาคับอกของใจเก่ียวกับการบริหารบานเมือง ผมถึงตองอธิบายวา
ผมอยูฝายนิติบัญญัติ ดูแลเร่ืองเทศบัญญัติควบคุมการบริหารงานใหเปนไปตามระเบียบ เรื่องอยางนี้ศึกษางายๆครับ 
ศึกษาจากตัวหนังสือ เอางายๆแควาระการประชุมสภาทานเคยอานหรือเปลาผมก็ไมรู แมกระทั่งสภาแหงนี้ทานคงจะ
งานเยอะมากและก็ดวยเหตุผลเดียวกันทานคงงานเยอะอยูแลวทัศนะศึกษาทานก็คงจะไมมีเวลาไป อยากใหทาน
ทัศนะศึกษาในเทศบาลใหหมดทุกหนวยทุกกองทุกฝายและทุกชุมชนกอนครับ กราบเรียนทานประธานครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เปนเร่ืองที่นาเสียใจนะครับ ที่ทางผูบริหารตั้งงบใหกับคณะตัวเองไปเที่ยวศึกษาดู
งาน ทั้งๆที่ไมกี่เดือนกอนหนาน้ีก็ไดไปอบรมจริยธรรมและคุณธรรมมาแลว แตวาไมกี่เดือนหลังจากที่อบรมทานก็ตั้งงบ
ไปเที่ยวและในขณะเดียวกันผมก็ไดศึกษารางเทศบัญญัติตัวนี้นะครับ ทานตั้งงบใหตัวเองไปเที่ยวแตในขณะเดียวกัน
ทานกลับตัดงบการศึกษาดูงานของ อสม. และ กช. แบบนี้ทานคิดวามันเปนความเหมาะสมหรือครับ นาเสียใจที่ทาน
ไปอบรมจริยธรรมและคุณธรรมมา ความจริงอยากจะเอยถึงงบอบรมคุณธรรมทานไมตองตั้งงบหรอกครับเปนแสน   
วัดอยูในอุบลมีอยูหลายแหงนะครับ ทานเขาวัดหรือไมก็ใครที่นับถือศาสนาคริสตก็เขาโบสถนะครับ ผมคิดวานั่นจะ
คุมคามากกวาที่ทานจะตั้งงบประมาณแลวเอาตัวเองไปนั่งฟงเขาอบรมคุณธรรมและจริยธรรม กราบขอบพระคุณมาก
ครับ 
 

 
 
 
 



๒๗. 
 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหนา สป.๔ มีอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ/ไมมี  ไปหนา สป.๕ /ไมมี  ไปหนา สป.๖/ไมมี  ไปหนา สป.๗   
เชิญทานสุภชัยครับ 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ในหมวดรายจายอื่นเรื่องคาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ ตั้งขึ้น      
มา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้อยากไดรับการอธิบายจากทางฝายผูบริหารครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาฝายงบประมาณและแผนงาน 
เปนผูชี้แจงคะ ขอบคุณคะ 
 

นางสมลักษณ     บุญณพัฒน    หัวหนาฝายงบประมาณและแผนงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในสวนของงบประมาณคาจางที่
ปรึกษาที่อยูในหมวดรายจายอื่นนะคะ งบประมาณสวนน้ีตั้งขึ้นเพื่อจัดจางที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจการทํางาน
ของเทศบาลเพ่ือประกอบเอกสารการจัดทําโบนัส ซึ่งจะเปนมิติหนึ่งในดานหนึ่งที่จะตองมีเรื่องของการประเมินความ
พึงพอใจประกอบการประเมินในการขอรับประโยชนตอบแทนอื่นหรือวาเงินโบนัสคะ ในสวนจะจางมหาวิทยาลัยหรือ
หนวยงานของรัฐใดเปนที่ปรึกษาก็แลวแตทางระเบียบของพัสดุอีกทีหนึ่งคะ ขอเรียนชี้แจงเบื้องตนคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ นับเปนสิ่งดีที่เราจะไดรับฟงผลของการดําเนินการวาเขาพึงพอใจมากนอย
เพียงใดครับ ก็จะถือโอกาสน้ีฝากทานประธานสภาขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินการของ
เทศบาลนครอุบลปที่แลวเพ่ือใหสภาแหงน้ีไดประกอบการพิจารณาดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สําหรับเอกสารที่ทางสมาชิกขอมานั้นไดไหมครับ/ไดอยูนะครับ  ขอบคุณครับ ในหนา สป.๗ มีอภิปราย
เพ่ิมเติมไหมครับ/ไมมี  ไปหนา สป.๘ สํานักปลัด งานฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญทานนัฐพลครับ 
 

 นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ในหนา สป.๘ ครับ เงินเดือนพนักงานจางทั่วไปอีกแลวครับทาน ในป ๒๕๕๗ ทางสภาไดอนุมัติไปใหใน
วงเงิน ๙๖๒,๐๐๐ บาท จายจริงในป ๒๕๕๗ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เปนยอดเงิน  

 
 
 
 
 



๒๘. 
 

๙๓๑,๒๙๕.๙๗ บาท พอมาในรางงบประมาณป  ๒๕๕๘ ทางคณะผูบริหารไดขอกับสภาเพิ่มอีกในวงเงิน   
๑,๔๑๔,๐๐๐ บาท ในยอดเงินทั้งหมดที่ทานผูบริหารขอเพ่ิมกับทางสภามาคือ ๒,๓๗๖,๐๐๐ บาท มันเพิ่มมามากกวา 
๑๐๐ เปอรเซ็นต ผมกลาพูดไดเต็มปากเพราะวาผมมีเอกสารอยูในมือ ถาเอกสารชุดนี้เปนเอกสารที่ทางผูบริหารได
จัดทํามาใหกับสภาเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามที่ทานกัลยาขออนุญาตที่เอยนามครับ ทานบอกวาเดิมทีเงินเดือน
พนักงานจางทั่วไปนี้อยูในเรตประมาณหาพันกวาบาทผมตีใหหกพันนะครับ แลวตอนนี้ปรับเพิ่มเปน ๙,๐๐๐ บาท   
ถาคิดเปนสัดสวนเปอรเซนตนะครับมันก็จะประมาณยี่สิบกวาเปอรเซนตเทาน้ัน แตทําไมงบประมาณที่ทานขอมามัน
มากกวา ๑๐๐ เปอรเซ็นต ประมาณ ๑๔๐ เปอรเซ็นตนะครับ แลวตามที่ทานปลัดขออนุญาตที่เอยนามไดชี้แจงมาเมื่อ
สักครูกับทางสภาวาถาเงินตัวนี้ไมไดใชทานจะเอาไปใชอะไรไดหรือเปลา เปนอํานาจของทานนายกครับที่เอาไปใชได
แลวทําไมทานถึงไมขอตามจํานวนเงินจริงที่ทานจะใชครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เชนเดียวกับทานนัฐพลครับ ในหมวดของลูกจางตามภารกิจและลูกจางทั่วไปมัน
เปนไปไมไดนะครับที่เงินเดือนจะขึ้นรอยเปอรเซ็นต ดังนั้นแลวทานตองตอบคําถามกับสภาแหงนี้คือทานรับพนักงาน
หรือเจาหนาที่เพ่ิมขึ้นหรือเปลา ทานรับคนเพิ่มหรือเปลาตอนแรกก็บอกวาตั้งเผื่อไวนะครับเกิดเขาเปนอะไรสักอยาง
หนึ่ง แตคราวนี้ก็เปลี่ยนใหมบอกวาเปนการข้ึนเงินเดือนตามกรอบ ซึ่งถาดูจากการคํานวณงายๆนะครับแคกดเครื่อง
คิดเลขดูจะข้ึนรอยเปอรเซ็นตหรือครับจะเปนไปไดหรือครับ แลวถาบอกไมไดใชแลวเอาเงินไปฝงไวแลวนายกสามารถ
ใชไดตามที่ทานปลัดบอก  มันถูกตองชอบธรรมหรือครับทานตั้งงบเกินๆไวนี้แลวสรุปแลวทานจะเอาไปใชอะไรก็ไดโดย
ที่ทานไมตั้งไวในงบประมาณปกติ เงินภาษีประชาชนนะครับ ไมใชเงินของทานทานจะตั้งแลวใชจายอยางสุรุยสุราย
อยางนี้นะครับ ผมคิดวาพี่นองประชาชนที่ดูอยูทางบานถาเขาไดรับชมแลวเอาไปพูดตอๆกันเขาคงไมพอใจนะครับ 
ทานตองชี้แจงกับสภาแหงน้ีครับ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนดวยครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหเจาหนาที่งบประมาณทานปลัดอาทิตย  
คูณผล เปนผูชี้แจงคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๒๙. 
 
นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมขออนุญาตชี้แจงใหทานสมาชิก
ทั้งหลายไดทราบนะครับ คือลักษณะของการตั้งงบประมาณในหมวดของการจางพนักงานจางทั่วไป จะมีเปนลักษณะ
ที่ทานตั้งขอสังเกตนี้ทุกฝายทุกกองนะครับ เหตุผลที่งบประมาณเราตั้งขึ้นเพ่ิมขึ้นมากมีเหตุผลอยูสามประการนะครับ
อันที่หนึ่งจํานวนของเงินป ๕๗ นี้นอยเพราะวาเมื่อป ๕๗ นั้นเราไดจางมาเปนพนักงานจางเมื่อเดือนกุมภาพันธ        
ณ วันที่ ๓ หรือ ๔ ผมจําไมไดนะครับ หลังจากที่ปงบประมาณ ๕๗ ผานไปแลวประมาณ ๔ เดือน จึงทําใหคาใชจายใน
หมวดของเงินเดือนคาจางพนักงานจางทั่วไปนี้ต่ําตามจํานวนที่ทานเห็นปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๗       
นะครับ อันที่สองแตวางบประมาณของป ๒๕๕๘ นี้เราจะใชเต็มปคือตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๘ จํานวนเงินยอมตางกันอันที่หนึ่ง อันที่สองที่ทานผูเชี่ยวชาญดานงานบุคคลไดอธิบายไปแลววาเงินเดือนของ
พนักงานจางน้ันข้ึนจากประมาณ ๕,๘๐๐ เปน ๙,๐๐๐ บาท นะครับอันน้ีก็คือเหตุผลอันที่สองที่งบประมาณในสวนนี้
เพ่ิมขึ้น สําหรับเหตุผลอันที่สามก็คือวาอันนี้นิดเดียวนะครับคือปน้ีเราไดรับกรอบลูกจางเพิ่มขึ้น ผมจําตัวเลขไมไดอีก
เชนเดียวกันนะครับ อยางเทศกิจกับปองกันน้ีประมาณ ๑๕ ตําแหนง อันนี้ผมจําตัวเลขไมไดนะครับแตคือประมาณนี้ 
ก็เลยทําใหงบประมาณของป ๕๘ ในสวนของเงินคาจางพนักงานจางทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นดวยเหตุผลทั้งสามอยางนี้ครับ ผม
จําไดวาทานประธานสภาไดกรุณาขอเอกสารชิ้นนี้ใหกับสมาชิก ซึ่งนายกเทศมนตรีไดสั่งการใหผมนี้ไดจัดไปใหทานแลว
นะครับ ทานลองไปทบทวนดูตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ เอกสารตัวเลขตางๆจะปรากฏอยูในนั้นครับ แตที่ทําใหยอด
งบประมาณเพิ่มขึ้นมากก็คือเหตุผลแรกนะครับ เพราะวาปที่แลวนี้เราพ่ึงจางพนักงานจางหลังจากงบประมาณผานไป
แลวประมาณ ๔ เดือน ครับอันนี้เรียนใหทานประธานสภาและทานสมาชิกไดทราบครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ขอขอบคุณทานปลัดครับที่ทานใหความเขาใจดีกวาผูเชี่ยวชาญนะครับ แลว
อยากจะถามนะครับถาเกิดวามีการขยายกรอบรับคนเพิ่มแลวสวนตัวคาจางเหมาบริการก็เปนงบที่ไวจางเจาหนาที่
เหมือนกัน สรุปคือทานจะเอาทั้งสองทางใชไหมครับ เพิ่มคนไมวาจะภารกิจหรือลูกจางทั่วไปอีกทั้งยังมีจางเหมา
บริการนั่นก็คือเปนการจางคนเขามา ถาเกิดจางคนเขามาเยอะๆนะครับแลวพี่นองประชาชนของเราไดรับความ
สะดวกสบายผมจะไมวาเลยนะครับ แตทุกวันน้ีก็อยางที่เห็นนะครับจางคนมามากมายไมรูเอาไปกระจุกไวที่ไหนบาง
นะครับ ผมไมเห็นวาพวกเขาเหลานั้นจะไดรับความสะดวกสบายอะไรเลย ไมวาจะเปนปญหาการจราจรหรืออะไรก็
แลวแต แตคนที่ไดรับความสะดวกสบายจริงๆจากการจางเจาหนาที่มามากมายขนาดนี้คือเราตองพูดความจริงนะครับ
คนที่ไดรับความสะดวกสบายก็คือฝายบริหาร ไมวาจะการงานพิธีการตางๆทานเอาคนเหลาน้ีไปอํานวยความสะดวกให
ทาน คนอ่ืนเขาติดไฟแดงแตทานไมติดครับ ทานก็ตองใหคนไปเคลียรสถานที่สรุปแลวนะครับคนเหลานี้ทานจางมา
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับใคร ตรงน้ีนะครับจางคนเยอะไมวานะครับถาเกิดพี่นองประชาชนของเราผูเสียภาษีนะ
ครับเขาไดรับความสะดวกสบาย แตอันนี้มันไมใชเลยคนที่ไดรับความสะดวกสบายก็คือฝายบริหาร ถาไมเชื่อนะครับไป
ดูตามงานตางๆที่เขาเชิญฝายบริหารไป จะมีคนไปเคลียรสถานที่จัดการตางๆ ผมก็ไมเขาใจวาจะไปเคลียรทําไมทานไป 

 
 
 
 
 



๓๐. 
 

ทําอะไรใหใคร ตรงนี้นะครับถาจางคนมาเยอะๆแลวพี่นองประชาชนไดรับประโยชนตรงน้ีทางฝายสภาไมติดใจ แตถา
จางคนมาเยอะๆแลวเอาไปอํานวยความสะดวกใหกับตัวเองนะครับ ผมคิดวาตรงน้ีไมถูกตองนะครับ ตั้งงบใหตัวเองไป
เที่ยว ใหตัวเองไดรับความสะดวกสบาย ใครไดประโยชนครับ ตรงน้ีทานตองพิจารณานะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหนา สป.๘ มีอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ/ไมมี  ไปหนา สป.๙ เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะสอบถามในสวนของหัวขอคาใชจายในโครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อปพร. ประเภทจัดตั้ง คือในสวนของตัวเลขคะทาน สวนของการเพิ่มลดอยูที่     
เปนเงินเพิ่ม ๕๕๐,๐๐๐ แตวาในสวนของตัวเลขที่อยูในป ๕๘ ๓๐๐,๐๐๐ ดิฉันไมแนใจวาในสวนเอกสารนี้ตัวเลขผิด
หรือเปลาขอคําอธิบายนิดหนึ่งคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาฝายงบประมาณและแผนงาน 
เปนผูชี้แจงคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสมลักษณครับ 
 

นางสมลักษณ     บุญณพัฒน    หัวหนาฝายงบประมาณและแผนงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในสวนของคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อปพร. ประเภทจัดตั้ง เปนโครงการที่เพิ่งไดนําเขาสูงบประมาณป ๒๕๕๘ 
ยังไมเคยตั้งมาหลายปแลวนะคะ ก็ขอกราบอภัยดวยเปนความผิดพลาดในเรื่องของการจัดทําเอกสารในสวนของเงิน
งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาทนี้ จะเปน ๐ คะ จะไมมีตัวเลข ขออนุญาตแกไขคะ เปนรายการใหมที่ไมเคยตั้งเลยซึ่งมี
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยใหเราสามารถตั้งไดก็ในเร่ืองของโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน อปพร. คะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออภัยครับทานบอกเหลือ ๐ ใชไหมครับ 
 

นางสมลักษณ     บุญณพัฒน    หัวหนาฝายงบประมาณและแผนงาน 
 ไมมีเพ่ิมลดคะก็คือชองเพิ่มลดเปน – เลยคะ 

 
 
 
 
 
 



๓๑. 
 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มันตองเปนเพ่ิม ๓๐๐,๐๐๐ บาทนะครับ 
 

นางสมลักษณ     บุญณพัฒน    หัวหนาฝายงบประมาณและแผนงาน 
 คะ ขออภัยคะ เปนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐ บาทคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนอยางหนึ่งที่ผมไดรับรองเรียนมากับตัว
ของผมเองก็คือในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัย เอางายๆครับเร่ืองของการประสบอัคคีภัย สมัยกอนเทศบาลนคร
อุบลไดรับการยกยองวามีเจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัย นักผจญเพลิง รถดับเพลิง หนวยผจญเพลิง ที่ดีเยี่ยมนับวาจัด
อยูในระดับตนๆของประเทศไทย ดวยตัวกระผมเองซ่ึงเคยปฏิบัติงานชวยในสวนน้ันมา ก็เคยเห็นการปฏิบัติงานวาเรา
ควบคุมเพลิงกันอยางไร เราปฏิบัติหนาที่กันอยางไร ทานตั้งขึ้นมาโครงการจัดฝกอบรม ทบทวนเพื่อการเสริมสราง
ศักยภาพเจาหนาที่ฝายปองกันบรรเทาสาธารณภัยและทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผมไมอยากพูดวาทานเอางบ
สวนน้ีไวไปทองเที่ยว ฝกอบรมเปนฉากบังหนา ผมอยากใหทางเทศบาลไดใชงบในสวนนี้ในการฝกอบรมจริงๆ การ
ผจญเหตุจริงๆ แลวเราจะดูแลทุกขสุขของพ่ีนองประชาชนได เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมอุปกรณอยูตรงไหน จะไปยังไง ถา
ติดถนนคนเดินที่ทานมาขวางไวจะชนไปเลยไหม อันนี้ตองมาฝกอบรมดวยนะครับอันน้ีเปนเร่ืองสําคัญ เร่ืองสําคัญมาก 
หลายคนถามผมวาถาถนนคนเดินมันขวางแบบนั้นแลวรถดับเพลิงออกไมไดจะทํายังไง ประชาชนยอมเปนที่พึ่งของ
ตนเอง สวนน้ีทานตองฝกอบรมดวยทานตองตระหนักดวยและใชใหมันจริงๆครับ งบฝกอบรมใหมันฝกอบรมจริงๆ ให
มันฝกฝนจริงๆ ใหมันทบทวนจริงๆ ไมใชไปอยูโขงเจียม ไปอยูโขงเจียมไปฝกอบรมอะไรครับ ดับเพลิงโขงเจียมหรือ
ครับ เขาเขมแข็งพอแลวไมตองไป เราทําในพื้นที่เราใหดีนะครับ สวนที่สองคาใชจายฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนจะเพ่ิมมาหาแสนสามแสนถามันไดประโยชนทําเถอะครับ แตจะไดประโยชนจริงไหมหรือตั้งไวเพื่อเปนงบ
อยางอื่นอันนี้อยากจะฝากทานประธาน ไมตองตอบคําถามผมหรอกนะครับฝายผูบริหารทานเอาไปทําใหมันจริงๆจังๆ 
แลวไปเจอกันในชั้นแปรญัตติครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหนา สป.๙ มีอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ/ไมมี  ไปหนา สป.๑๐/ไมมี  ผมขอพักการประชุม แลวจะกลับมา
ประชุมตอในเวลา ๑๔.๐๐ น. ครับ 
 

พักการประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลวขอเชิญทานประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๓๒. 
 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ บัดนี้ไดเวลา
แลวผมขอดําเนินการประชุมตอจากชวงเชานะครับ ชวงนี้จะเริ่มจากสํานักปลัด ฝายเทศกิจ สป.๑๑ ครับ มีผูใดจะ
อภิปรายไหมครับ/ไมมี ไปหนา สป.๑๒ เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ในงบคาจางเหมาบริการที่เพิ่มมา ๘๗๐,๐๐๐ ในชั้นกรรมาธิการเรื่องการ
แปรญัตติในเที่ยวที่แลวทางฝายเทศกิจใหเหตุผลวางบคาจางเหมาบริการนําไปจางลูกจางที่เขามาไปพลางกอนแลว
วันน้ีในเรื่องของการจัดงบประมาณยังมีเร่ืองของการจางเหมาบริการเพิ่มขึ้นมาอยูมาก อยากใหฝายเทศกิจไดชี้แจงวา
งานจางเหมาบริการของทาน ทานใชทําอะไรบาง อยากฝากทานประธานไปยังฝายผูบริหารใหชี้แจงดวยครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ  
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ เนื่องจากวาหัวหนาฝายเทศกิจยังไมไดเขามานะคะ     
ตองขออนุญาตรอใหทางหัวหนาสํานักปลัดและทางเทศกิจที่เก่ียวของใหเขามาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งคะ ขออนุญาตคะทาน 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานครับ เร่ืองนี้ตองขอใหทานเลขาทานมารคไวกอนนะครับ เพราะวาเรื่องนี้เดี๋ยวทาน
หัวหนาฝายเทศกิจมาก็ขอชี้แจงอีกรอบหนึ่งครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับก็เปนเชนน้ันครับ คือทานนายกไดบอกไววาถาทานผูรับผิดชอบมาก็จะไดชี้แจงใหรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ครับ ขอไปงานอ่ืนกอนนะครับ สป.๑๒/ไมมี  ไปหนา สป.๑๓/ไมมี    ไปหนาสํานักปลัดเทศบาล ฝายสงเสริมการ
ทองเที่ยว สป.๑๔ เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในหนา สป.๑๔ ครับ คาจางเหมาบริการเดิมที่ในป ๒๕๕๗ ทางสภาไดอนุมัติไปเปนยอดเงิน           
๙,๐๐๐ บาท จายจริงในป  ๒๕๕๗ ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีการจายจริงเพียง    
๘,๔๑๙.๕๖ บาทครับ พอมาถึงในรางปงบประมาณ ๒๕๕๘ คืองบประมาณที่ทางสภากําลังพิจารณาอยูนะครับ      
 

 
 
 
 
 



๓๓. 
 
ยอดปรับเพิ่มขึ้น จากเดิม ยอดรวมทั้งหมด ๘๔๐,๐๐๐ บาท   อยากทราบวาทานจะนําไปใชอะไรครับอยากใหฝาย
บริหารเปนผูตอบครับ 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจงคะ
  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับเงินคาจางเหมาในประเภท
คาจางเหมาที่คาใชจายเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มขึ้นจํานวนประมาณแปดแสนกวาบาทนะครับ เนื่องจากวาเทศบาล      
นครอุบลราชธานีมีโครงการที่จะสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในเขตเทศบาลและในเขต
เทศบาลขางเคียงนะครับ จึงมีการทําโครงการที่จะจัดพาคณะนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมในเขตเทศบาลนี้ไดทราบถึง
สถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลเรานะครับ เชน โครงการไหวพระ ๙ วัด โครงการชมสวนสัตว หรือวาโครงการอื่นๆที่
มีเทศกาลก็เลยตั้งงบประมาณตรงสวนนี้เพิ่ม เพื่อจะจางเหมาพนักงานเขามาใหบริการในดานการทองเที่ยวในดานนี้
นะครับ เชนขับรถ เปนตนครับ อันนี้ก็ เลยทําใหงบประมาณสวนนี้ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ตั้ งไว เมื่อป  ๒๕๕๗ นี้                 
เปน ๘๔๐,๐๐๐ บาทครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ตามที่ทานปลัดอาทิตย  คูณผล ขออนุญาตที่เอยนามนะครับได
ชี้แจงมาเมื่อสักครู ตามความเขาใจของสมาชิกนะครับ โดยเฉพาะตัวผมนี้คือรถเปนของ อบจ. ถูกตองใชไหมครับ     
แตวาพนักงานทางเทศบาลนครอุบลเราเปนคนจายเงินให ผมวามันไมคอยยุติธรรมเทาไหรครับเพราะวาตามปกติ
องคกรใหญจะตองอุดหนุนองคกรเล็ก ไมใชองคกรเล็กไปอุดหนุนองคกรใหญ เหมือนอยางคนไมมีเงินครับ มีรายได
นอยมีรายไดเดือนละหมื่นสองหมื่นแตคุณจะเอาเงินหมื่นสองหมื่นไปใหเศรษฐีที่เขามีรายไดเดือนหนึ่งลานสองลานนี้
มันไมสมเหตุสมผลนะครับ ในเมื่อเขามีงบประมาณที่จะจัดซื้อรถเขาก็จะตองมีงบประมาณในการจางพนักงานมาขับรถ 
ถาถามวามันเปนโครงการที่ดีไหมมันเปนโครงการที่ดีครับ ถาเทศบาลนครอุบลเราทําเอง ไมใชคาใชจายแตละเดือน
ทางเทศบาลนครอุบลจะตองเปนคนรับผิดชอบ รถเขาซื้อมาไดเขาก็ตองจายคานํ้ามันเองได ถาคุณขับเองไดไมใชวาจะ
มาใหเทศบาลนครมาจายเงินเดือนใหผมวามันไมถูกตองนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๓๔. 
 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คะ อยากขอขอมูลเพิ่มเติมจากทานนัฐพล  รัตนูปการ ขออนุญาตที่  
เอยนามคะ ที่ทางฝายผูบริหารช้ีแจงมาวาจะเปนในสวนของคาจางของคนขับรถน้ีคือรถน้ีคือของใครคะ เอาอยางนี้นะ
คะคือรถของใครใชของเทศบาลหรือเปลาที่เราจะจางพนักงานมาขับรถนี้คืออยากจะขอรายละเอียดดวย ไมใชวาเรา
จางคนแลวไปขับรถของคนอ่ืนน้ีภาระหนาที่ก็จะมาตกอยูที่เราอยูที่เทศบาลนครอุบล แบบนี้ดิฉันคิดวามันไมถูกตอง 
นะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตนะครับ ในประเด็นเดียวกันเปนประเด็นที่ตอเนื่องวาแผนในการที่จะใหไปจางคนขับรถมาเพื่อพา
ไปเที่ยว ไหวพระ ๙ วัด อะไรพวกน้ีนะครับ มันอยูในแผนพัฒนาที่เราทําไวหรือไมครับ ฝากทานประธานเรียนถามไป
ยังฝายผูบริหารดวยครับวางบดังกลาวหรือโครงการดังกลาวไดจัดอยูในแผนพัฒนาสามปที่จัดทําไวหรือไมครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานเลขานายกเทศมนตรี    ทานสุรชัย  
ยิ้มเกิด เปนผูชี้แจงคะ  

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย    ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูมีเกียรติ กระผมขออนุญาตตอบในครั้งเดียวทั้งสอง
ทานนะครับ ที่สมาชิกทั้งสองทานไดสอบถามครับ ประเด็นแรกทานถามวารถเปนรถของใครอันน้ีตอบไดเลยนะครับวา
เปนรถขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๑๐ คัน ที่ใชในโครงการสงเสริมการทองเที่ยว ประเด็นที่
สองถามวาการสงเสริมการทองเที่ยวนั้นอยูในแผนพัฒนาของเทศบาลหรือไม สามารถปฏิบัติไดหรือไม อันนี้กระผม
กราบเรียนวาแผนพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวนั้นเปนแผนหลักแผนหนึ่งอยูในหนาที่ของเทศบาลนครของเรา    
อยูแลว จะเห็นวาเราไดมีอัตรากําลังพนักงานเทศบาลในตําแหนงฝายสงเสริมการทองเที่ยวครับ  มีมานานแลวเพราะ 

 
 
 
 
 



๓๕. 
 

ฉะน้ันเราก็ทําเร่ืองสงเสริมการทองเที่ยวนี้มาโดยตลอด แตทําหลายๆวิธีนะครับ ทั้งฝกอบรม ทําเอกสาร ทําสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆเพ่ือที่จะชักจูงใหคนตางถ่ินรวมทั้งคนอุบลนั้นไดทองเที่ยวในทรัพยากรการทองเที่ยวที่อุบลของเรามีสําหรับ
เทศบาลของเราน้ันก็เปนที่รูจักกันวาเปนแหลงที่มีทรัพยากรทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรม วัดวาอารามและที่มีชื่อก็คือ
สงเสริมการไหวพระ ๙ วัด ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับ อันนี้เปนแผนที่เราสงเสริมมานานแลวแตวาที่ผาน
มานั้นเรายังขาดศักยภาพที่จะนําผูที่สนใจใหเขาถึงวัดตางๆที่มีชื่อที่อยูในแผนการสงเสริมทองเที่ยวของเราประกอบกับ
ขณะนี้ทาง อบจ. มีรถที่จะใชรับสงนักทองเที่ยวแต อบจ. ก็ไมไดใชทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงทํา MOU กัน
เพ่ือที่จะขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. คือ อบจ. สนับสนุนรถยนตแตเราดําเนินการในการนําคนไปวัดตางๆซึ่ง
เทศบาลก็จะไดรับประโยชนจากงานหนึ่งครับเผยแพรวัฒนธรรมจังหวัด สองนักทองเที่ยวหรือผูที่ไปไหวพระวัดตางๆ
เขาก็ไปทําบุญแลวไดไปเรียนรูเรื่องประวัติความเปนมาของวัดตางๆที่มีความสําคัญและสิ่งเหลาน้ีจะเปนเรื่องที่จะฝงอยู
ในจิตใจของนักทองเที่ยวนะครับ เมื่อกลับไปแลวก็จะชักจูงคนตางจังหวัดมาเที่ยวเมืองอุบล ซึ่งผลประโยชนก็จะตกอยู
กับประชาชนชาวจังหวัดอุบลเพราะวานักทองเที่ยวนั้นก็จะนําเงินมาใชจายในจังหวัดของเรา นอกจากนี้คนในจังหวัด
อุบลไมวาจะเปนนักเรียน นักศึกษาที่อยากจะไปชมวัดตางๆเหลานี้ก็มีจํานวนมากนะครับ จะเห็นวาตั้งแตเรานํามา
ทดลองเริ่มตนจะมีนักเรียนโรงเรียนตางๆรวมทั้งนักเรียนเทศบาลของเราน้ีขอใหพาไปชมวัดตางๆเปนจํานวนมากเปน
ประจําทุกวันนะครับ ซึ่งเราเห็นวามันเปนประโยชนในการปลูกฝงดานวัฒนธรรมดานศาสนา รวมทั้งปลูกฝงความเชื่อ
ความศรัทธาใหกับคนในทองถิ่นและคนตางถิ่น เปนประโยชนนะครับดวยวาชวยกันคนละไมคนละมือ ก็ไดประโยชน
ทุกฝายกับคนอุบลนะครับ ก็ขอนําเรียนเทานี้ครับขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานครับ ผมวาเร่ืองอยางนี้มันไมนาทํา หมิ่นเหมตอการหาเสียงอยางมาก ถาผมนั่งรถคุณ
ปรเมศรผมก็เขาใจวาคุณปรเมศรพาผมไปเที่ยว ผมไมไปถามคุณปรเมศรหรอกวาใครเติมน้ํามันใหพาผมไปเที่ยว    
เร่ืองอยางนี้ผมวาคนที่เสียประโยชนก็คือเทศบาลประชาชนผูเสียภาษีนะครับ ทานชี้แจงมาแบบนี้ก็เหมือนทานยอมรับ
วาทานไปหาเสียงให อบจ. ตรรกศาสตรงายๆครับพูดภาษาบานๆผมน่ังรถปรเมศรผมไมถามปรเมศรวาใครเติมน้ํามัน
ใหพาผมไปเที่ยว ผมเขาใจวาปรเมศรพาผมไปเที่ยว ขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหนา สป.๑๔ มีผูใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ/ไมมี   ไปตอหนา สป.๑๕ เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานครับ สป.๑๕ ผมมีประเด็นที่ติดใจ จริงๆหนาจะใหฝายทองเที่ยวขึ้นมาชี้แจงไดนะครับ
วาการจัดทําสื่อประชาสัมพันธปที่แลวทานไดงบไป ๓๐,๐๐๐ บาท ทานใชไป ๓๐,๐๐๐ บาท แลวปนี้ทานเกิดงบมา
จากไหน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และทานจะประชาสัมพันธอะไร ผมกลัวเหมือนกันกับเรื่องรถอีกครับ ไปประชาสัมพันธให 
 

 
 
 
 
 



๓๖. 
 

กับหนวยงานอื่น และก็โครงการอบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวและการใหบริการ ๘๐,๐๐๐ บาท เหมือน
ตั้งมาลอยๆผมอานในใบชี้แจงรายละเอียดทานก็ไมมีรายละเอียดวาทานจะชี้แจงอะไร ทานก็ใหเหตุผลเหมือนขอไปที 
เร่ืองน้ีจริงๆมันตองมีอักษรชี้แจงคอนขางละเอียด ผมรบกวนทานประธานสอบถามวาจะมีฝายอื่น ฝายที่เก่ียวของมา

ชี้แจงเรื่องนี้ไดหรือไมครับ กราบขอบพระคุณครับ 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีไหมครับฝายที่รับผิดชอบหรือผูที่เก่ียวของในงานสวนน้ีที่จะใหความกระจางไดครับ เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ตามที่สมาชิกไดสอบถามไปยังผูบริหารนะครับ อยากใหฝายผูบริหารชวยตอบคําถามงายๆก็ไดครับเพ่ือให
สมาชิกไดทราบ เพราะมันเปนประโยชนตอการพิจารณาไม ใชวาทานจะรอชี้แจงกับสมาชิกในชั้นแปรญัตติ            
ซึ่งกรรมการแปรญัตติก็มีเพียง ๕ ทาน แตสภามีสมาชิกทั้งหมด ๒๔ คน การพิจารณานี้ตองใชคนทั้งหมด ๒๔ คนนะ
ครับในการพิจาณาไมใชแคคน ๕ คน อยากจะเรียนฝากทานประธานไปยังฝายผูบริหารใหเขาใจเร่ืองนี้ดวยนะครับและ
มันจะเปนประโยชนตอทานในการพิจารณางบประมาณใหมันรวดเร็วตามคําสั่งของคณะ คสช. เพื่อทานจะไดนําเงิน
งบประมาณสวนนี้ไปลงไปแกไขปญหาใหพอแมพี่นองประชาชนไดอยางรวดเร็วนะครับ ทานก็เพียงตอบคําถามงายๆ
ครับคําถามบางคําถามมันเปนนโยบายของทานนะครับ มันเปนแผนของทานทานจะไมทราบเลยมันก็แปลกนะครับ 
ขอมูลบางขอมูลเราถามไมไดถามยากนะครับ ก็อยากจะฝากดูเรื่องน้ีนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ เมื่อสักครูนี้ผมก็ไดรับฟงคําอธิบายของทานเลขาสุรชัยนะครับ ขออนุญาตที่
เอยนาม และผมก็อยากถามถึงในแงของความคุมคานะครับ ที่นี่คือเทศบาลนครอุบลแลวเทศบาลนครอุบลก็มีหนาที่
ดูแลคนในเทศบาลนครอุบลทั้ง ๑๐๖ ชุมชน ไมใชวาทานจะตั้งงบมาแลวจะดูแลใครก็ไดนะครับ ทั่วจังหวัดนั้นเปน
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด แลวองคการบริหารสวนจังหวัดก็ไมใชองคการบริหารเทศบาลนครอุบล ตรงนี้
นะครับมันคุมคาไหมถาเราจะนําเงินของเราน้ีไปจางคนขับรถนําเที่ยว แทนที่เราจะดูแลคนในชุมชนของเรางบที่เปน
ของเทศบาลนครเอามาดูแลคนทั้ง ๑๐๖ ชุมชน ทานดูแลคนทั้ง ๑๐๖ ชุมชนไมไดแลวทานจะดูแลคนทั่วทั้งจังหวัดได
อยางไร ตรงน้ีมันคุมคาไหมที่เราจะเสียเงินแปดแสนกวาบาทจางคนขับรถ และรถนําเที่ยวนี้มันมีประกัน มีพรบ. หรือ
อะไรที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยใหกับผูโดยสารไดไหม ตรงนี้ก็ไมมีความชัดเจน และทั้งจังหวัดนี้มีกี่อําเภอ
แลวทําไมมันตองมากระจุกอยูที่เทศบาลนครอุบล ที่อื่นก็มีวัด มีที่ที่นาสนใจ มีแหลงประวัติศาสตรเหมือนกัน ทําไมไม
กระจายไปใหพื้นที่ที่เขาขาดแคลน เขาก็มีความจําเปนเขาก็อยากไดเหมือนกัน แตทําไมมันถึงมากระจุกแตอยูใน
เทศบาลนครอุบลของเราแลวคนทั้ง ๑๐๖ ชุมชนไดใชรถนําเที่ยวทั้ง ๑๐ คันน้ีไหม ผมอยากจะทราบนะครับ ไมใชวา
ทานจะรอรับใครก็ได จริงอยูวามันเปนสาธารณะแตตอนนี้เปนงบประมาณประจําปของเทศบาลนครอุบลไมใชเทศบาล 

 
 
 
 
 



๓๗. 
 

ของใครบางคนนะครับ เราจะเอาใครมานั่งรถเราคนจากตางจังหวัดก็มาไดอยางน้ีแลวก็ใชงบเราดูแลผมคิดวามันก็ไม
เปนธรรมกับคนทั้ง ๑๐๖ ชุมชนของเราเหมือนกัน ตรงนี้ก็ตองขอความชัดเจนจากผูบริหารดวยวาความคุมคาอยู
ตรงไหน  
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานสุรชัย  ยิ้มเกิด เปนผูชี้แจงคะ  

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย    ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูมีเกียรติ ในเรื่องของการทองเที่ยวผมอยากจะทําความ
เขาใจนะครับ การทองเที่ยวจะตองแยกใหออกนะครับเพราะวาการทองเที่ยวนั้นเปนนโยบายระดับประเทศที่ตองการ
ใหคนตางประเทศ คนตางถ่ินเขามาเที่ยวเพราะวาจากการวิเคราะหวิจัยการศึกษาระดับประเทศบงชี้อยูแลววารายได
จากการทองเที่ยวนั้นเปนรายไดระดับประเทศระดับตนๆ และจังหวัดที่มีรายไดจากการทองเที่ยวเขาก็จะมีรายไดสูง 
เปนตนวาจังหวัดเชียงใหม จังหวัดภูเก็ตก็ดีหาดใหญก็ดีมีแตเขาตองการใหคนตางถิ่นเขามาเที่ยวมาพํานักในจังหวัด
ของเขามากๆและเขาก็ดูแลทุกอยางนะครับ ทั้งความปลอดภัย ทั้งนักประดาน้ํา ทั้งพนักงานเทศบาลที่ในเขตพื้นที่
ทองเที่ยวเชนภูเก็ตเหลาน้ี เขาก็จะมีพนักงานที่จะคอยดูแลนักทองเที่ยวเพราะอะไรละครับเพราะนักทองเที่ยวนั้นเขา
นําเงินมาใชจาย ถานักทองเที่ยวมาอุบลมากเขาก็จะนําเงินมาใชจายที่จังหวัดอุบลมากเงินนั้นก็จะกระจายไปสูพี่นอง
ประชาชนนะครับ ไมวาสถานบริการ ที่พัก โรงแรม พนักงานขายของผลิตภัณฑตางๆ สิ่งเหลานั้นคือสิ่งที่ประชาชน
ไดรับประโยชนนะครับ ไมใชวาถาเปนคนตางถิ่นแลวเราจะไมดูแลนะครับ ถาเขาทราบวาไปที่ไหนเขาไดรับการดูแลดี
ทางดานการบริการ ไมวาอาหารการกิน ที่พัก ความปลอดภัย คนเหลานั้นก็ยิ่งจะพากันพูดถึงมาก มาเที่ยวกันมากเมื่อ
มาเที่ยว มาพักกันมาก ก็นําเงินมาใชจายในจังหวัดอุบลของเรานะครับ ลูกหลานของเราคนอุบลของเราก็จะมีงานทํา
มากขึ้น นี้คือผลประโยชนที่ทุกประเทศเขายอมรับครับวาการที่คนตางถ่ินมาทองเที่ยวไดประโยชน ถาเราจะจํากัดแค
วาคนที่ไหนมาไมสนใจ คุณจะไปที่ไหนอยางไรคนอุบลไมสนใจ เทศบาลก็ดูแลแตคนอุบลอยางนั้นไมใชลักษณะของ
การสงเสริมการทองเที่ยวในระดับสากลที่เขาดําเนินการอยูนะครับ เพราะฉะนั้นผมขอยืนยันวาการทองเที่ยวนั้นเปน
นโยบายที่สําคัญ ทั้งของรัฐบาล ทั้งคณะ คสช. นั้นก็กําหนดแนวทางมาแลววาจะตองสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวให
คนมาทองเที่ยวมาศึกษา 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สักครูนะครับทานสุรชัย เชิญทานสุภชัยครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๓๘. 
 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมถามประเด็นเร่ืองเดียวเองครับ เงินงบประมาณของเทศบาล ภาษีของพี่นองประชาชน ทานจะไปทําใหคน
ทั้งประเทศไดหรือครับ มันไมไดครับ อันนี้เงินของเทศบาลมันตองอยูในเทศบาลรับใชคนของเทศบาล คําวาสาธารณะ
สาธารณะคือทั้งหมดไมใชเฉพาะเจาะจง คนที่มาเที่ยวไปเที่ยวเทศบาลถาเทศบาลมีรถทําเลยครับ ถาเปนรถของ อบจ. 
อบจ. รับผิดชอบเองครับ เรื่องนี้ผมวาทานอภิปรายไดเยิ่นเยอเกินไปแลวครับ ใหมันประเด็นกระชับและใหตรง
ประเด็นที่ผมถามทานไมใชรัฐมนตรีครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ ขอกระชับดวยนะครับ 
 

นายสุรชัย    ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ครับ กําลังสรุปวาการที่คนตางถ่ินเขามาแลวไดรับการบริการที่ดีจากเทศบาลของเรา ก็เปนผลดีกับคนในเขต
เทศบาลทุกทานครับ นอกจากนั้นไมใชเฉพาะคนตางถิ่นนะครับ ทุกวันน้ีคนในเขตเทศบาลของเราเองในแตละวันก็จะ
ขอใชบริการไปชมวัด ไปศึกษา ไปไหวพระมีทุกวันเลยครับ เราไมไดเลือกวาจะตองเปนคนตางถิ่นคือคนในเขตเทศบาล
ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะใชบริการเหมือนกันครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ประเด็นอยูที่วารถของ อบจ. ทําไมไมใหเขาจายคาน้ํามันเอง จายคา
คนขับรถเองครับ ถามันเปนโครงการที่ดีเทศบาลเราทําเองเลยครับงบประมาณเราก็มี จัดซื้อรถเลยครับ แตผมถาม
หนอยวาตอนนี้เขาสงมอบใหเปนของเทศบาลหรือเปลา มันก็ไมใชนะครับ ปายติดขางรถก็เปน อบจ. ถามหนอยครับ
วาคนที่ขึ้นไปวาเขาจะเขาใจวาเปนเทศบาลหรือ อบจ. ครับ เขาก็ตองเขาใจวาเปน อบจ. แตคาใชจายคุณเอามาเก็บ
กับเทศบาลมันไมใช คิดหนอยครับนิดเดียวผมมีประเด็นแควาเราเปนองคกรเล็กเขาเปนองคกรใหญเราจะเอาเงินเราไป
ใหเขาทําไม สิ่งที่เราจะทําตั้งเยอะตั้งแยะนะครับทาน ปญหาของเราตั้งเยอะตั้งแยะประชาชนเราเดือดรอน ความ
ตองการของประชาชนเราเยอะแยะมากมายทานทําไมไมทํา เอาเงินของเราไปใหเขาทําแลวคนที่ไดประโยชนครับ    
ผมยอมรับวาคนในเทศบาลเราไดประโยชน แตมันเปนการทําขององคกรอื่นซึ่งเขาไมไดใชเงินซ่ึงเขาซื้อรถครั้งเดียวเขา
ก็สบายครับ แตถาเราซ้ือรถแลวไปเอาคาน้ํามัน คาคนขับรถเขาจะยอมไหมครับ ถามหนอย ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย    ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณทานประธานครับ ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ ประเด็นที่วาทําไมเอารถ อบจ. มาขับ กับประเด็นที่
สองนะครับ ประเด็นแรกนะครับที่เราทํานี้ไมใชวา อบจ. มาทํานะครับเราไปขอรถเขามาทําโดยรถไมตองซื้อ เราก็
ประหยัดไปแลวนะครับ ประเด็นที่สองยังมีปาย  อบจ.  ไมมีชื่อเทศบาลนครอุบลนั้นก็เพราะวาเรายังไมไดรับอนุมัติงบ 

 
 
 
 
 



๓๙. 
 

ประมาณจากสภาแหงนี้ เพราะฉะนั้นอะไรที่ติดรถ อบจ. มาเราก็ตองติดไวกอน แตวาเมื่อสภาแหงนี้ทานอนุมัติ
งบประมาณแลวจะพนสีรถใหมก็ไดครับ แลวก็จะใสชื่อเทศบาลนครอุบลตัวใหญๆก็ไดนะครับ แตตอนนี้ตองอยูใน
สภาพเดิมกอน 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สักครูนะครับทานสุรชัย เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ขออภัยที่ผมยกมือหลายรอบนะครับ ตามที่ทานสุรชัยขออนุญาตที่เอย
นามครับ ที่วาทานจะขออนุมัติกับทางสภาเพ่ือจัดซื้อรถนะครับ ถาทานจะขอจัดซื้อรถแบบ อบจ. ทางสภาไมยินยอม
หรอกครับทาน รถไมไดมาตรฐานนะครับ พรบ. ก็ไมมี ทะเบียนก็ไมมี ถามวาวันหน่ึงขับรถไปชนมอเตอรไซคแลวเกิด
เขาตายขึ้นมาน้ี พรบ. ที่ไหนครับรับผิดชอบ หลายๆทานก็ทราบดีนะครับวารถของ อบจ. ที่วิ่งทุกวันน้ีที่เปนรถนําเที่ยว
ไมมี พรบ. และทะเบียน ทานก็ทราบเหมือนผม รถที่ใชบนถนนทุกวันน้ีตองมี พรบ. นะครับ พรบ. คืออะไร พรบ. คือ 
คลายๆประกันนะครับ เปนพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยทางถนน คือถาทานไปเฉี่ยวมอเตอรไซคแลวเขาลมนี้ 
เขาโรงพยาบาล พรบ. ตัวนี้ก็จะคุมครองจายคารักษาพยาบาลให แตทุกวันน้ีถาทานลองไปเฉี่ยวมอเตอรไซคดูแลวใคร
จะเปนคนจาย ผมถามถึงวันนี้ถาทางเทศบาลนครอุบลเราเปนคนจายคาน้ํามัน คาคนขับรถ ถารถเฉี่ยวขึ้นมา อบจ. 
หรือครับจายคารักษาพยาบาล ทานชวยตอบคําถามตรงน้ีกอนนะครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรฐาครับ 
 

นางรฐา   มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางรฐา   มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ คะ จากที่เคยเห็นรถของ อบจ. วิ่งนะคะบรรทุกเด็กนักเรียนตัวเล็กๆเต็มคันรถ ตัว
ดิฉันเองก็คิดวาถาเด็กเกิดหลนลงไปนี้ใครจะรับผิดชอบนะคะ หนึ่งเราไมมีเซฟตี้ เบลท ไมมีโซ หรือไมมีผูใหญที่จะดู
ดานหลัง มีแตผูใหญที่ดูดานหนาคะ เพราะรถประเภทนี้เคยเห็นอยูในสวนสัตวจะวิ่งอยูในลักษณะที่ปดไมใชวิ่งอยูใน
ถนนใหญคะ ก็อยากฝากตรงนี้วาหากเกิดเหตุขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ และเราจะรับผิดชอบไหวไหม ถาเกิดเราอยากได
เรามาซื้อเปนของเราเองใหมันมีมาตรฐานดีกวาไหม ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณคะ ดิฉันขอสนับสนุนทานรฐานะคะ ดิฉันก็เห็นวาการทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญและเปนรายไดหลักของ
ทั้งจังหวัดและของประเทศ แตวาการที่จะเอาคาจางเหมามาฝากไวโดยที่ชื่อเปนชื่อรถของเขาแลวก็บอกวาเราไปขอ
เขาทําตรงนี้มันฟงดูตลกนะคะ  อยากจะขอใหถาจะทําจริงๆก็ขอใหทําเปนของเทศบาลไปเลยดีกวา  ดิฉันเห็นดวยกับ    

 
 
 
 
 
 



๔๐. 
 

การทองเที่ยวเพราะดิฉันก็จบทองเที่ยวมาพรอมสนับสนุนเต็มที่คะ แตวาถาเปนอยางนี้ดิฉันคิดวามันไมเหมาะสมคะที่
จะใหเราไปจายคานํ้ามันแลวก็อยางที่ทานนัฐพลพูดออกมาวาความปลอดภัย ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมากของการใชรถใช
ถนน อยางนี้ถาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราก็ตองไปรับผิดชอบไหม หรือเขาจะรับผิดชอบใหเรา ตรงนี้ก็ไมมีใครตอบได แต
จะเอาคาจางเหมาบริการตรงนี้มันไมใชคะ ขอบคุณคะ 
 

 นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ตามที่ทานสุรชัยไดอธิบายมาผมก็เห็นดวยนะครับถาจะสนับสนุนการ
ทองเที่ยว แลวทานก็บอกวาถาเกิดเขามาเที่ยวเทศบาลแลวเขากลับไป แลวเขาไดกลับมาอีกมันก็เปนเรื่องดี ถา
บานเมืองของเราสภาพแวดลอมของเทศบาลนครยังเปนแบบนี้นะครับ รถติด ขยะมากมาย แสงไฟไมสวาง ทานคิดวา
เขาอยากจะมาเที่ยวบานเราหรือครับ ถาในเขตเทศบาลของเราเปนแบบนี้เขากลับไปมีแตจะไปพูดไมไหวจังหวัดอุบลฯ
รถติดเยอะ ตรงนี้นะครับทานจะเอาคนทั้งประเทศมาเที่ยวบานเราใหเขากลับไปพูดนะครับ สวนเรื่องการทองเที่ยวนี้
งบตรงน้ีถาจะตั้งแลวเอาไปจางคนขับนะครับ ทานเอาไปจางเอาไปออกแบบงานประเพณีของเราใหดีกวานี้ดีกวาไหม
นะครับ ไมวาจะเปนงานประเพณีแหเทียนแตละปมันก็เปนแพลตฟอรมเดิมๆนะครับ ขออนุญาตที่ใชคําพูดของทาน
นิเวศนนะครับ อะไรๆมันก็เปนแพลตฟอรมเดิมๆนะครับ ทานทําใหมันดูนาตื่นตาตื่นใจกวานี้การบริหารจัดการของ
ทานทานทําใหมันดีกวานี้แลวคนอื่นเขาก็อยากจะมาจังหวัดอุบลฯของเรานะครับ ไมใชวาจะเรียกคนมานั่งรถแต
บานเมืองสกปรก รถติด ระบบไฟจราจรเดี๋ยวก็เลี้ยวขวา เดี๋ยวก็ตรง วงเวียนนํ้าพุไฟไมติดอยางนี้นะครับ ผมคิดวาคน
ที่มาเห็นสภาพบานเราในตอนนี้เขาจะเอากลับไปพูดในทางไมดีมากกวา ตรงนี้ตองฝากเสนอแนะขอคิดใหกับฝาย
บริหารดวยนะครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานครับ ผมกลัวเร่ืองเดียวกลัวรถนําเที่ยวกับรถ ๑๖๖๙ จะชนกันนะครับ  
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาในสวนของหนา สป.๑๕ นะคะ ในสวนของหมวดคาวัสดุที่มีเพิ่มเติมเขามาคือ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งใน
ปงบประมาณป ๕๗ ไมมีโครงการนี้ ในสวนของยานพาหนะในสวนนี้ก็คือเปนคาวัสดุยานพาหนะของรถ อบจ. ที่เราจะ
นํามาใชดวยใชหรือไมครับ ขอบคุณคะ 

 
 
 
 
 
 



๔๑. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกขอความกระจางในสองรายการน้ีนะครับ พอที่จะใหความกระจางไดไหมครับ เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจง   
รายละเอียดคะ 
 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สป.๑๕ นะครับ ของฝายสงเสริมการ
ทองเที่ยวนะครับ ที่วาเปนคาน้ํามันรถที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็ตั้งไวเพื่อเปนคาน้ํามันรถที่เราจะใชบริการนักทองเที่ยวครับ
ทานครับ ที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 หมายความวาคานํ้ามันน้ีจะไปชดเชยใหกับรถ อบจ. ที่นํามาใชใชไหมครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 รถที่อยูในโครงการนี้ครับ ใชครับทาน 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปรเมศรครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ผมไดศึกษามาและคุยกับคนขับรถของ อบจ. รูสึกวารถที่นําเที่ยวนี้
ไมไดใชนํ้ามันนะครับ เปนรถไฟฟาหรือเปลาครับ รบกวนทานปลัดชี้แจงใหหนอยครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ใชครับทาน เปนหมวดคาเชื้อเพลิงนะครับ แตวาเปนแกส แตวาอยูในหมวดน้ํามันเชื้อเพลิงหมวดเดียวกัน  
ครับทาน 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทานปลัดใหความกระจางวาเปนแกซใชไหมครับ 
. 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ใชครับทาน แตวาในการเบิกจายนั้นการกําหนดคาประเภทของคาวัสดุครุภัณฑอยูในหมวดน้ํามันครับ แตวา
รถดังกลาวนี้ขับเคลื่อนดวนแกสครับ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๒. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถาอยางนั้นเพ่ือความกระจางและก็ใชไดกวางกวา ขอตัดคําวานํ้ามันไดไหมครับ ใชเปนประเภทเชื้อเพลิงและ
หลอลื่นจะกวางกวา ถาน้ํามันมันจะแคบเขาไปอีก เชิญทานปลัดครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถาเปนตามขอเท็จจริงอยางทานประธานวาครับ แตวาในการเบิกจายนั้นมันเปนหมวดของงบประมาณครับ
ทาน หมวดคานํ้ามันเชื้อเพลิงครับ มันมีคําวานํ้ามันดวยครับ ถาตัดคําวาน้ํามันออกนี้ผมเกรงวามันจะไปขัดกับการ
จําแนกประเภทของครุภัณฑครับทาน เพราะวารถของเรามีบางสวนที่ใชน้ํามันดวยครับ มันอยูที่หมวดเดียวกันครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทานปลัดวาก็ถูกนะครับที่วามันมีรถที่ใชน้ํามันและแกสใชไหมครับ แตในหมวดนี้มันเฉพาะของการทองเที่ยว
แลวรถที่นํามาใชนั้นเปนแกสใชไหมครับ ซึ่งมันอยูในหมวดของการทองเที่ยว 
 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับ ผมเกรงวาจะมีปญหาในการเบิกจายเพราะวาการตั้งงบประมาณนี้เราตองตั้งตามจําแนก
รายการตามหมวดคาใชจายครับทาน 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ใน สป. ๑๕ มีเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาคะ เมื่อสักครูมีทานสมาชิกถามเรื่องคาใชจายในโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นมา ๑๗๐,๐๐๐ บาท เปน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังไมไดทราบรายละเอียดวางบประมาณตัวนี้ใชไป
ทําอะไรคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานนิเวศน   สุพัฒน เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนิเวศน ครับ 
 

นายนิเวศน   สุพัฒน      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ขอบคุณสําหรับคําถาม ผมเห็นวาก็เปนเรื่องที่ดีที่จะไดชี้แจงกับทาน
ประธานและเพ่ือนสมาชิกครับ ก็จะทราบกันดีวาปที่จะถึงน้ีก็เปนปที่จะกาวไปสูสังคม  AEC  อุบลราชธานี ของเราน้ัน 
 

 
 
 
 
 



๔๓. 
 

ไดชื่อวาเปนเมืองที่เปนศูนยกลางเปนเหมือนหองรับแขก มีทั้งสนามบินนานาชาติ เปนแหลงทองเที่ยว เรามีงาน
เทศกาลที่สําคัญๆ เรามีกิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยว โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราไดเกิดมี 
รายไดเพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้นฝายบริหารของเราและทานนายกเทศมนตรีของเราไดมีการเตรียมพรอมที่จะทําการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมหรือกิจการใดๆก็ตามที่เปนเรื่องสงเสริมการทองเที่ยว และกิจกรรมและการบริหารอื่นของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี เราไดเรงเห็นเกี่ยวกับการบอกเลาเรื่องกิจการของเราผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ ตองทํา
มากขึ้น ทุกมิติทุกทาน เพื่อที่จะใหประชาชนหรือนักทองเที่ยวไดทราบถึงเรื่องกิจกรรมของการทองเที่ยวตางๆ นั้น 
และเร่ืองรายละเอียดของการใชงบประมาณตางๆ ก็ไดเขียนในรายละเอียดไดทําจุลสารตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี  อันนี้ก็เปนกรอบกวางๆ สําหรับที่จะไปขยายเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของเรื่อง
เหลาน้ี ไมวาจะเปนจุลสาร แผนพับ ดานขนบธรรมเนียม อื่นๆที่กําหนดตามแผนประชาสัมพันธ ซึ่งกราบเรียนทาน
ประธานวาเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปน และขอความกรุณาไดสนับสนุนในการที่จะทํางานประชาสัมพันธการทองเที่ยว
จังหวัดอุบลราชธานี ของเราไดเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป อยางที่ผมกราบเรียนทานประธานวาในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เราก็
จะกาวไปสู AEC ตามที่เราไดเตรียมสื่อเตรียมทุกอยางเก่ียวกับประชาสัมพันธ ก็เปนเรื่องที่จําเปนครับทานประธาน
ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ เชิญทานรฐา 
 

นางรฐา  มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดิฉัน นางรฐา  มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๑  สําหรับการทองเที่ยวเทศบาลของเรายังมีขอดีมากที่เรามีสํานักการทองเที่ยวที่
สงเสริมการทองเที่ยวดวยอีกฝายหนึ่ง และเราก็ทราบกันดีวาเขาไดมอบสะพาน LED ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งสวย
มากๆ ก็อยากจะใหสงเสริมการทองเที่ยวจุดนี้ดวยเพราะสามารถดึงนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในเมืองอุบลฯของเราและ
สรางรายได ไมใชวาจะมีอยูดานเดียวเมืองอุบลฯเรายังมีอีกหลายดานที่จะสงเสริมการทองเที่ยว ไมใชวามีอยูดานเดียว
ขอบคุณมากคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ สป ๑๕ / ถาไมมี ผมขอผานไป สป ๑๖ ของงาน
บริหารงานทั่วไป ถาไมมีผมขอความชัดเจนหนอยครับคณะผูบริหาร คือ  คาโตะทํางานไม ขนาด ๕ ฟุต นํามาใชงาน
ในงานไหน เพราะทุกวันจะใชเปนโตะเหล็กหมดแลวครับ เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา จากขอสอบถามเมื่อสักครูดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดอาทิตย ครับผม 

 
 
 
 
 
 
 



๔๔. 
 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ โตะตัวนี้เปนโตะที่จัดซื้อใหหัวหนาฝาย
บริหารงานบุคคลครับที่เรารับโอนยายมาจาก เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ทุกวันน้ีก็ใชโตะที่ใกลจะหมดสภาพแลวครับ 
ก็เลยจะซ้ือใหหัวหนาฝายบริหารงานบุคคลใชครับทาน 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออภัยครับ ทําไมไมระบุระดับ ปกติเราซื้อครุภัณฑสํานักงานเราจะระบุระดับ ๔ , ๕ , ๖ , ๗ ,๘ ใชมั้ยครับ  
ทีนี้ที่สมาชิกสงสัยเพราะวาไมไดระบุระดับไว ก็ขอฝากไวดวยใหเกิดความชัดเจนวาครุภัณฑชิ้นนี้โตะทํางานซื้อเพื่อใช
ระดับไหน เพราะวาแตละระดับก็ไมเทากันอยูแลวก็ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ / ตอไป สป ๑๖ เชิญทานสุภชัย 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกทานครับ ในหมวดครุภัณฑสํานักงาน  คาเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไมต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บีทียู ๘ เครื่อง อยากทราบวาจะนําไปติดหองไหนและที่อยูปจจุบันใชงานไมไดหรือครับ 
เพราะวาผมเห็นตึกน้ีทุกหองติดแอรยกเวนหองน้ําครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดอาทิตย ครับผม 
 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ สําหรับเร่ืองที่สอบถามมาเร่ืองแอร ผมอยากจะ
เรียนใหทราบวาสภาพแอรในสํานักงานของเรา จริงที่ทานสมาชิกกลาวอภิปรายเมื่อสักครูวาในสํานักงานแหงนี้มีแอร
ติดทุกหองยกเวนหองน้ํา เปนตามขอเท็จจริงครับ แตวาสภาพแอรที่มีอยู ณ ปจจุบันน้ีจากการตรวจสอบความตองการ
ใชงานมีมากกวาน้ีและผมเช้ือวาทานสมาชิกบางทานในหองนี้บางทานก็มีความเชี่ยวชาญในดานแอรนาจะทราบดีวา
แอรบางเครื่องนาจะหมดสภาพแลว แตวาจุดที่จะติดตั้งผมยังระบุไมไดวาจะติดตั้งสวนไหนบางแตก็จะติดในฝาย
บริหารงานทั่วไป สวนของโซนฝายบริหาร หองประชุมเล็กและสวนของหองบริหารงานทั่วไปตรงหัวหนาเดือนลอยนั่ง
ครับ และหองฝายบริหารงานบุคคลที่ซอมบอยมากรวมทั้งในหองประชุมสภาแหงนี้ดวยในบางตัว เกิน ๘ ตัวครับทาน
เมื่อซื้อมาแลวก็จะใหทางชางตรวจสอบสภาพความเกาอีกครั้งวาตัวไหนนาจะเปลี่ยนมากที่สุด ที่ทําแบบนี้ก็เพราะวา
เรามีความจําเปนที่จะซื้ออยางอื่นมากกวา แตในป พ.ศ. ๒๕๕๘ นาจะใชแอร  ๘ ตัว แกปญหาไดในระดับหนึ่งกอน
ครับ ก็ขอเรียนใหทานประธานสภาและทานสมาชิกไดทราบครับผม 
 
 

 
 
 
 
 



๔๕. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่ม เติมครับ /  ถาไมมีผมขอผานไปยัง สํานักปลัดเทศบาล        
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สป ๑๗ งบลงทุนครับ  / เชิญครับ / ไมมีผมขอไป สป ๑๘ สํานักปลัดเทศบาล        
ฝายเทศกิจ / เชิญครับ / ถาไมมีขอไป หนวยตรวจสอบภายใน  งานบริหารงานทั่วไป หนาตรวจสอบภายใน ๑      
เชิญทานนัฐพล  
 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  ในหนาตรวจสอบภายใน ๑ ผมไมติดใจเทาไหรเพราะวายอดมันไมเยอะเทาไหร
ยกตัวอยางในหมวดเงินเดือนพนักงาน ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งไว ๖๒๐,๐๐๐ บาท ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นมาเปน 
๗๔๘,๐๐๐ บาท ครับ แตผมติดใจอยูอยางหนึ่งวาในหนวยตรวจสอบภายในทานมีผลงานของหนวยตรวจสอบภายใน
หรือเปลา ทานเคยตรวจสอบอะไรไดหรือเปลาในการปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุบล ผมไมเคยเห็นหนวยงานนี้เคย
ตรวจสอบอะไรไดเลย อยากขอตํานิ และก็ในหมวดเงินเดือนจางพนักงานทั่วไป ยอดเพิ่มขึ้นมาเทาหนึ่ง จากเดิม 
๕๔,๐๐๐บาท เปน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ทานจะเพิ่มทําไมในเมื่อผลงานทานไมมีตองขออภัยดวยที่พาดพิงพนักงานดวย 
ชื่อในหมวดก็คือหนวยตรวจสอบภายใน ทานก็คือทานตองทําหนาที่ตรวจสอบสิครับ สภาเคยประชุมหลายครั้งขอ
เอกสารหลายครั้ง ขอทั้งผานเปนหนังสือและผานทางประธานสภาก็ไมเคยไดรับเอกสารสักครั้ง ผมก็มีเรื่องที่จะฝาก
ทานประธานไปยังผูบริหารเพียงเทาน้ีครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ /มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ถาไมผมขอไปที่ ตรวจสอบภายใน ๒ เชิญครับ /ถาไม
มีผานไปสํานักการคลัง งานบริหารงานทั่วไป คลัง ๑  เชิญทานนงนุช ครับ 
 

นางสาวนงนุช   จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน ดิฉัน นางสาวนงนุช  จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาล     
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในหมวดเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ยอด ๘๗๗,๐๐๐ บาท และ
เพ่ิมขึ้นมา ๑,๑๘๔,๐๐๐ บาท อยากทราบวาพนักงานเราจางเพ่ิมขึ้นมากขนาดนั้นเลยหรือคะขอรายละเอียดดวยคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับในคลัง ๑ เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขออนุญาตทานประธานที่ผมขึ้นอภิปรายในหลายๆครั้งครับ เกี่ยวกับเงินเดือน
พนักงาน ในคลัง ๑ มีการปรับเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งไว ๗,๐๓๐,๐๐๐ บาท จายจริง ๖,๙๓๖,๐๓๙.๗๕ บาท 
แตในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอมาที่ยอด ๙,๔๓๗,๐๐๐ บาท ในรายการน้ีมีการขอเพิ่มมาในจํานวนเงินที่เยอะมากครับและก็ 
 

 
 
 
 
 
 



๔๖. 
 

อยากใหไปดูในหมวดเงินเดือนพนักงานจางทั่ วไป อันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งไว 
๘๗๖,๐๐๐ บาท จายจริงเพียง ๘๔๘,๙๒๘.๔๖ บาท และก็หนาคลัง ๒ คาจางเหมาบริการ ในปงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๗ ทานตั้งไวที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตทานจายจริง ๑,๖๑๖,๓๐๕.๑๖ บาท และในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ทานตั้ง
เพ่ิมเปน ๓,๔๐๘,๐๐๐ บาท คาจางพนักงานทานเพ่ิมเกือบทุกหมวด ถามวารายไดที่ทานเก็บจากประชาชนเพิ่มตาม
หรือไมครับ มันไมเพ่ิมนะครับดวยสภาพเศรษฐกิจปจจุบันแบบนี้ มันไมมีทางที่จะเปนไปไดที่จะเพิ่ม และทานจะไปบีบ
กับประชาชนใหเขาจายจํานวนเงินที่เยอะๆ มันเปนไปไมไดหรอกครับ ผมอยากใหทุกทานดูเอกสารตามที่ผมกลาวมา
สาเหตุอะไรที่ทานเพิ่มจํานวนพนักงานมากขึ้นขนาดนี้เปน ๒ เทาจากเดิม  ทานจะเอาพวกเขาไปทําอะไร แตมันสวน
ทางกับที่พวกผมไดขอมูลมาวา มีแตพวกทานไลพนักงานออก ใหเขาเซ็นตใบลาออกลวงหนา ๔ เดือน แตทานมาเพิ่ม
เงินเดือนจํานวนมากขนาดนี้มันหมายความวาอยางไรครับ หรือวาทานจะเพ่ิมเงินเดือนใหพวกเขาหรือครับ หรือจะเพิ่ม
พนักงานอยางไรก็ชวยชี้แจงใหทางสภาทราบดวย เพราะจะไดเปนเหตุผลและขอมูลในการพิจารณาในชั้นแปรญัตติฯ 
ครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ  เชิญทานนายกครับผม 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานพิมพนภัสเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นางพิมพนภัส    ภัทรกอพงศสุข    รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 
 กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันขอชี้แจงเปนรายการตามที่ทานสมาชิกเรียนถาม กรณี
เงินเดือนที่เพิ่มเปน ๒,๔๐๗,๐๐๐ บาท เน่ืองจากวาเราตองจายเงินเดือนเพิ่มของบัญชี ๑ บัญชี ๒ และบัญชี ๓ ที่จะ
ตามมา ซึ่งตกเบิกตั้งแตป ๒๕๕๑ ดวย ซึ่งตรงน้ีเรามีรายละเอียดชี้แจงไวชัดเจนในเรื่องของอัตราเงินเดือน สวนเรื่อง
ของคาจางพนักงานจางทั่วไป เพ่ิมขึ้น ๑,๑๘๔,๐๐๐ บาท เรามีบัญชีตัวคนพนักงานจางทั่วไปอยูทั้งหมด ๑๙ คนๆละ 
๙,๐๐๐ บาท คูณ ๑๒ เดือน ตกอยูที่ ๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท สวนรายการที่สามคาจางเหมาบริหารแตเดิมเราตั้งไว 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จายจริงในป พ.ศ. ๒๕๕๗ อยูที่ ๑,๖๑๖,๓๐๕.๑๖ บาท แลวตั้งเพิ่มอีก ลานกวาบาท ขอเรียน
ชี้แจงดังน้ี ตั้งไว ๓,๔๐๘,๐๐๐ บาท ก็จะมีพนักงานจางเหมาบริการทั้งหมด ๑๒คน ก็จะเปน ๑๒ คนคูณ ๙,๐๐๐ บาท     
คูณ ๑๒ เดือน ก็จะเปนเงินเดือนของพนักงาน สวนที่ เหลืออีกสองลานที่ต างมาพอดีเราไดรับหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทย ใหเรงรัดจัดทําแผนที่ภาษี ปรับปรุงแผนที่ภาษีในเรื่องของแผนที่ภาษี ในการจัดเก็บ เขาใหทุก
เทศบาล อบต. ทุกแหงจัดทําแผนที่ภาษีเพื่อจัดเก็บรายไดเปนการพัฒนารายไดเพ่ิมขึ้น แตวาของเราเคยมีแผนที่ภาษี
แลวป พ.ศ. ๒๕๒๗  ซึ่งรวมถึงตอนนี้ก็ ๓๐ ป ขอมูลจัดเก็บภาษีของเราไมแนนบางครั้งตกหลนตามที่มีการซักซอมมา
เราก็ตั้งตามหนังสือสั่งการตัวนี้ โดยการตั้งไวเปนคาถายพิมพเขียวซึ่งประสานงานกับที่ดินการคัดลอกเอกสารและ
โฉนดตางๆ ของที่ดินและก็การสํารวจตางๆ ไว ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท สวนที่เหลืออีก ๒๐๐,๐๐๐ กวาบาท เราก็เอาไวเปน 
 

 
 
 
 
 



๔๗. 
 

คาจางเหมาอื่นๆ เล็กๆนอยๆ ซึ่งปที่แลวเราใชไป ๓๐๐,๐๐๐ กวาบาท ๑๐๐,๐๐๐ กวาบาทขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  คาจางเหมาบริการเปนการประมาณการไวจางเจาหนาที่ทั้ง ๑๒ เดือนใชหรือไมครับ 
รวมถึงกองอื่นดวยหรือไมครับ ก็คือคาจางเหมาบริการเปนการประมาณการไว ๑๒ เดือน แลวถายอนกลับไปคาจาง
เหมาบริการสํานัก กอง ฝาย อื่นๆ เปนการประมาณไว ๑๒ เดือน เหมือนกันหรือไมครับ ตรงนี้ขอทราบรายละเอียด
ดวยครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีทานจะอภิปรายครับ  เชิญครับ / เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน เมื่อสักครูทาน พิมพนภัส ทานบอกวามีคนอยูแลวทีนี้
งบประมาณเรายังไมผาน แลวทานจะทําอยางไรครับ เพราะนี่เปนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทางสภายังไมอนุมัติ 
และกอนหนาที่นี้ผมไดสอบถามเพราะการประชุมชวงเชาเกี่ยวกับการเงินวาเปนการจางคนเพิ่มหรือเปลาตรงนี้
อยากจะเรียนใหทางสภาทราบวาสรุปคือทานไดจางคนไวแลวใชหรือไมโดยที่งบประมาณตรงนี้ยังไมไดผานสภา ตรงนี้
อยากจะขอความรูความเขาใจดวย กราบขอบพระคุณครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานพิมพนภัสเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นางพิมพนภัส    ภัทรกอพงศสุข    รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 
 กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกทุกทาน ขออธิบายใหมนะคะในเรื่องคาจางเหมาบริการเกี่ยวกับ
ลูกจางคือเดิมที่ยอดลดลงเพราะปรับเปนลูกจางชั่วคราวแลวก็ปรับเปนจางเหมารายเดือน อันนี้เปนของงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ทานอนุมัติไปแลว ก็เลยยังมีสวนแปรผันอยูระหวางคาจางชั่วคราวกับคาจางเหมาบริการ ซึ่งรายชื่อ  
๑๒ ทาน เราไดทํามาหลายปแลวเปนลูกจางเกาที่โดนออกจากชั่วคราวมาเปนจางเหมาบริการอยู ๑๒ คน ทีนี้การแปร
ผันก็เลยมารวมอยูกับคาจางช่ัวคราวซึ่งมันสับกันอยูในตัวบุคคล แตทั้งน้ีทั้งน้ันมีตัวบุคคลที่อยูกับเรามาได ๒ ปแลวคะ 
ขอบคุณคะ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๘. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  ดูเอกสารมีการตั้งงบประมาณไวจํานวนหนึ่งและก็จาย
จริงอีกจํานวนหนึ่ง และพอในปนี้มีการตั้งเพิ่มอีก ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผมหมายถึงคาจางเหมาบริการ ก็คือทานไดชี้แจง
กับสภาวาทานไดรับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย เก่ียวกับกรอบของคนที่จะรับเพิ่มวาทางกระทรวงมหาดไทยได
เรงรัดทําการจัดเก็บภาษี คือทานทําการจะจางเพิ่ม หรือมีอยูแลว สรุปที่ทานตอบก็คือมีอยูแลวมันคนละประเด็นกันก็
คือตองขอใหทานอธิบายใหชัดเจนดวยครับเพราะมันเกี่ยวพันกับ สํานัก กอง ฝาย อ่ืนดวยเพราะมีคาจางเหมาบริการ
ลักษณะแบบนี้คลายๆกัน คือทานจางมากอนและทานบอกวามาไดรับหนังสือทีหลังผมคิดวามันไมคอยจะถูกหลักสัก
เทาไหร ตรงน้ีก็อยากจะเรียนขอใหทานทําความเขาใจดวยนะครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับผม 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานสุรชัย  ยิ้มเกิดเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทาน สุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย   ยิ้มเกิด     เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกทุกทาน ผมอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนที่สมาชิกไดถาม   
ก็คือพนักงานจางจํานวนหน่ึงที่ ผอ.สวนบริหารงานการคลัง ไดชี้แจงไว จํานวน ๑๒ คน ซึ่งเปนคนเกาซึ่งคนจํานวนนั้น
ก็อาศัยเบิกจากงบที่เคยใชในป พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวนหนึ่ง แตจํานวนที่ตั้งงบเพิ่มใหมนั้น เปนโครงการที่จะดําเนินการ
จัดทําแผนที่ภาษีใหม ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อจะไดทําใหแผนที่ภาษี ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๗ ใหเปน
ปจจุบัน เพราะสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการจัดการการคา และการบริการมี
การพัฒนาในดานตางๆ ซึ่งจะทําใหฐานภาษีนั้นเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะน้ันมีความจําเปนจะตองจัดทําใหเปนปจจุบัน 
แตเงินจํานวนที่ตั้งเพิ่มน้ียังไมไดจางคนปจจุบัน แตวาเราจะมีการจางเหมาคนที่จะมาเก็บขอมูล ซึ่งจะเสร็จภายใน ๑ ป 
หรืออยางมากก็ไมเกิน ๒ ป ซึ่งเราเชื่อวาเมื่อเราทําแผนที่ภาษีเสร็จสิ้นแลว ก็จะทําใหมีการขยายฐานภาษีกวางออกไป
จะทําใหการจัดเก็บภาษีไดทั่วถึงและเปนธรรม และอาจจะเปนการเพิ่มรายไดใหกับเทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มขึ้น
อีกไมนอยกวา ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท ตอป ในอนาคตขางหนา ก็ขอช้ีแจงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๔๙. 
 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานสุรชัย ไดชี้แจงมาเมื่อสักครูครับ ผมมีขอสงสัยวาทําไมทานไมตั้งเปน
โครงการเขามาครับ ตั้งเปนงบประมาณของสวนนี้โดยเฉพาะ ทานนําเอาใสในงบจางเหมาบริการทําไมครับมัน
คลุมเครือและซอนเรน ผมถามวามีใครสามารถตรวจสอบไดวาทานนําเอาไปใชในงบประมาณที่ทานพูดกับสมาชิกวันนี้
วาทานจะนําไปทําแผนที่ภาษี เกิดวันขางหนาทานเปลี่ยนใจวางบประมาณคงไมพอเอาเงินไปจางคนเพิ่มดีกวาคุณก็
สามารถทําไดและการจางพนักงานใหไปอยูในหมวดจางเหมาบริการ เมื่องบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๗ ผมเปนหนึ่งใน
คณะกรรมการแปรญัตติ และไดติงกับทาน รก.ผอ.สวนบริหารงานการคลัง ไวแลววาถาเรามองถึงความเปนเพื่อน
มนุษยดวยกันพนักงานเขาก็หาเชากินค่ํา ทานนําเขามาไวในหมวดจางเหมาบริการวันหนึ่งเขาทํางานใหทานดี ทานก็
พอใจจางเขาตอไป แตเมื่อวันหนึ่งเขาทําใหทานผิดใจขึ้นมาหรือฝายบริหารไมพอใจขึ้นมาทานจะเอาเขาออกวันไหนก็
ไดเพราะวาใหเขาเซ็นตใบลาออกลวงหนาไวแลว เราก็บอกแลววาในการจางพนักงานเราไมเห็นดวยกับการจางเหมา
บริการทานก็ยังดึงดันที่จะนําพนักงานเหลานี้มาไวในหมวดจางเหมาบริการ ผมเปนคนหนึ่งที่เปนคณะกรรมการ     
แปรญัตติผมเคยคุยกับทาน ทั้งในหนาที่บทบาทหนาที่ในสภาและสวนตัวผมก็รูจักทานดี อยาทําเลยครับในหมวดการ
จางเหมาการจางพนักงานแบบนี้ สวัสดิการตางๆ เขาก็ไมมีและผมขอย้ําอีกเร่ืองคือเร่ืองจัดทําแผนที่ภาษีใหทานไปตั้ง
เปนโครงการเฉพาะดีกวาครับเพราะวามันมีการตรวจสอบไดทานอยามาตั้งอยูในหมวดการจางเหมาบริการ          
ทานสมาชิกทุกทานทราบดีวา การจางเหมาบริการเราจะทําอะไรก็ไดจางรถเชาก็ไดจางใหเขาทํางานใหเราขับรถใหก็
ยังไดแตประชาชนเขาไมทราบครับ พอออกจากที่ประชุมนี้ไป ทานก็บอกวา สท. ไมผานงบให ถามวาไมผานงบอะไร
ครับในเมื่อทานเขียนมาแคนี้ จางเหมาบริการจะนําเงินไปทําแบบนี้แบบนั้นพอถึงเวลาจริงทานก็อาจจะไมทําจริงก็ไดก็
อยากจะฝากทานประธานไปยังฝายบริหารชวยพิจารณาเรื่องน้ีดวย ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นายสุรชัย   ยิ้มเกิด     เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกทุกทาน  ขอบคุณทานสมาชิกที่ใหขอเสนอแนะที่ไดประโยชน
ในเรื่องที่ทานไดเสนอแนะครั้งกอนวาใหเปลี่ยนจางเหมาบริการมาอยูในพนักงานจางทั่วไป เพื่อความมั่นคงของ
พนักงาน ถาทานดูในประเภทคาจางพนักงานจางก็จะเห็นวาทางฝายบริหารไดสนองแลวเพราะไดเพิ่มงบใหกับ
พนักงานจางทั่วไป ซึ่งดําเนินการตามที่ทานเสนอแนะมาเมื่องบประมาณนี้ไดอนุมัติแลวนะครับ สําหรับคาจางเหมา
บริการที่เปนแผนที่ภาษี ทางฝายบริหารก็ขอรับขอเสนอนี้ไวและในขั้นแปรญัตติจะเปลี่ยนแปลงมาตั้งเปนโครงการ
เฉพาะคณะกรรมการเพ่ือใหตรงกับขอเสนอแนะของทานสมาชิก และขอเรียนวาเปนวัตถุประสงคจริงของฝายบริหาร
ที่จะดําเนินการแผนที่ภาษีใหสําเร็จเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูเสียภาษี และเปนการเพิ่มรายไดใหกับเทศบาล   
นครอุบลของเรา ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกดวยครับ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๐. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 การจะตั้งโครงการใหมนั้นทานจะตองระมัดระวังวาโครงการนี้จะตองผานสภาหรือเปลา 
 

นายสุรชัย   ยิ้มเกิด     เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 คือวาเราจะดําเนินการในชั้นแปรญัตติ ก็คงจะตองผานสภาอยูดีครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถาเปนไปไดอยางที่ทานเลขาสุรชัย พูดมาก็เปนเรื่องการดี เพราะจะไดชี้ชัดลงไปเลยวางานนั้นเราใชจายใน
เร่ืองใดบาง เพราะวาทานนําการทําแผนที่ภาษีมารวมกับหมวดเหมาบริการนั้น มันไมชัดเจนตามที่ทานสมาชิกสงสัย
เพราะวาทานนําไปใชสวนหนึ่งหรือมากนอยเพียงไหนก็ไดเพราะทานไมไดระบุไวจํากัด ก็ขอฝากไวดวยครับ / ตอไป
เปนคลัง ๒ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะสอบถามเร่ืองคาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ใชอยู 
๖๐๐,๐๐๐ บาท และขอเพิ่มขึ้นมา ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้สงสัยวาเหตุใดจึงไดมีการขอเพ่ิมขึ้นมามากขนาดนี้ อยางไร
ก็ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพ่ือใชในการพิจารณาดวยคะ ขอบพระคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานสุรชัย  ยิ้มเกิดเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทาน สุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย   ยิ้มเกิด     เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกทุกทาน ตองขอขอบคุณทานวรรณรัตน ที่ทานละเอียดถี่ถวน
ที่สํานักการคลังไดตั้งคาวัสดุเพิ่มขึ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท จากปกติก็วัตถุประสงคเพื่อนําไปใชจายโครงการจัดทําแผนที่
ภาษีเชนเดียวกันครับ ดังนั้นในรายการนี้ก็ขอใหทานผานไปกอนและในชั้นแปรญัตติก็จะขอเสนอไปเปนโครงการจัดทํา
รวมกับโครงการจัดทําแผนที่ภาษี และ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ของกองคลังก็จะคงไวเปนรายจายประจําครับ ขออนุญาต
เทาน้ีกอนครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๕๑. 
 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานสุรชัยไดชี้แจงมาก็เล็งใหเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพราะวาทานนําไป
รวมในหมวดวัสดุ มันก็ไมชัดเจนวาทานจะนําไปใชอยางไร ทําไมทานไมแยกออกมาเลยครับวาทานจะไปทําโครงการ
แผนที่ภาษี จะไดตรวจสอบไดงายโปรงใส และก็เปนประโยชนกับทานดวย ถาทานตั้งเขามาและสมาชิกบอกวา ไมตอง
พูดถึงชั้นแปรญัตติ แคสมาชิกสภาทานขอความเห็นชอบกับโครงการตัวนี้ในสภา ทานออกไปขางนอกทานพูดไดวา 
สท. ตัดงบทานไมสนับสนุนการทําแผนที่ภาษี แตตอนนี้มันไมใชทานวาทานจะนําไปรวมกับโครงการนี้ ถามวา
งบประมาณประเภทวัสดุสํานักงานที่ยอดเดิมตั้งไว ๖๐๐,๐๐๐ บาท ใชจริง ๖๒๙,๕๑๘ บาท ทานขอเพิ่มอีก 
๖๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และทานจะเอางบการจางเหมายายมาไวในหมวดคาวัสดุสํานักงาน ผมถาม
หนอยครับวาในงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ทานจะปรับลดหรือเปลามันก็เปนไปไมได ผมก็อยากช้ีใหทานสมาชิกในที่
ประชุมแหงนี้วา ปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถาทานยังดึงดันเอางบประมาณในการทําแผนที่ภาษีเอามาใสในหมวดคา
วัสดุสํานักงาน มันตรวจสอบไมไดหรอกครับ ทุกคนเขาก็รูใครบางจะไปนับวากระดาษเหลือกี่แผน ดินสอเหลือกี่แทง
นับไดเฉพาะตอนซ้ือแตตอนใชไมมีใครไปนับหลอกครับ เหมือนกันครับถาทานจะแปรญัตติเขามาและสมาชิกเห็นดวย
ใหทานทําเปนโครงการไมใชวาทานจะโยกมาใสในประเภทวัสดุสํานักงาน ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานเลิศครับ 
 

นายเลิศ   อาชวานันทกุล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกและฝายบริหารทุกทานครับ ผมนายเลิศ   อาชวานันทกุล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑  ผมขอเรียนถามในเรื่องโครงการแผนที่ภาษี กอนอื่นผมเห็น
ดวยนะครับจากที่ผอ.คลังไดแจงมาวาขอมูลมีการลาสมัย การทําแผนที่ภาษีก็มีความจําเปนแตวาผมขอทราบวาแผนที่
ภาษีมีระยะเวลาในการจัดทํานานแคไหน จะจบภายใน ๑ ป หรือไมครับ ถาไมจบภายใน ๑ ป ผมตั้งขอสังเกตอยางนี้
วาผมไมแนใจวามันอาจจะนอยไปหรือมากไป ผมไมไดมีความเห็นที่ขัดแยงเลยครับ ถางบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ใชในการจัดทําแผนที่ ๒ ป ก็ควรจะแบงเปนปละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมมตินะครับเพราะผมไมมีความรู ถาเราใชใน
การทําแผนที่ภาษี ๒ ป แลวทานจะใชเงินปละ ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท ทานก็ควรจะของบเขามา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท     
เพ่ือที่วาถาเกิดวาถาเกิดปหนาไมมีการผานงบตัวนี้ใหถาจะไดมีเงินในการทําตอได คือผมตั้งขอสังเกตวาถาเกิด
โครงการนี้ทําไมจบภายในปเดียว ทานจะแบงเงินเปนสองกอนหรือทานจะขอเผ่ือเพื่อที่จะไปเปนคาใชจายในปหนาได
นะครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๕๒. 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมอนุญาตให รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง       
นําหนังสือ ที่กระทรวงมหาดไทย เรงรัดใหทําจัดแผนที่ภาษี เขาสูการแปรญัตติดวยนะครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เน่ืองจากไฟฟาเกิดขัดของ จึงขอเล่ือนการประชุมสภาเทศบาลฯ ไปเปนวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

ปดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 
 

 

พ.จ.อ. ................................... ผูจดรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
            (อดศิร  ประจํา)                                             (นางเดือนลอย   คําแดงสด) 
หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
            หวัหนาฝายกิจการสภา                                   

                       
       (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นายอาทิตย   คูณผล)                                     (นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล)       
        ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                          เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 

        คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่  ............................................. 
  
 
 

 (ลงชื่อ)………………………………….  ประธานกรรมการ   (ลงช่ือ)........................................กรรมการ 
             (นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา)                            (นายณภัทร    ลิ้มสุวรรณ) 
           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 (ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ             (ลงชื่อ)...................................กรรมการ 
                 (นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ)                               (นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว) 
             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 
 
 
 



๕๓. 
 
 

 (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการสภา 
                                         (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 
                                  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    
.................................................................. 
                                                

 
 
 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 


