
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗  ครั้งที่ ๒ 
วันพุธที่  ๑๒ 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. นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            เขต ๑ 
 ๘.     นางรฐา              มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

   ๙.     นายปรเมศร        ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๒ 
          ๑๐.     นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

          ๑๑.     นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     
 ๑๒. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒         
 ๑๓.     นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
         ๑๔. นางเฉลียว    คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๒ 
  ๑๕. นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓    
        ๑๖.     ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๗.     นางสุภาภรณ        โหตระไวศยะ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๓   
 ๑๘.     นายธานินทร    สินธุประสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            เขต ๓    
        ๑๙.     นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔  
    ๒๐.     นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             เขต ๔  
          ๒๑.    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 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒. 
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
  ๑.นางสาวสมปรารถนา           วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  ๒. นางธารนี ปรีดาสันต รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  ๓. นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  ๔. นายนิเวศน สุพัฒน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
  ๕. นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  ๖. นายชาติชาย ลี้จงเพิ่มพูน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  ๗. นายชัยยงค   โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  ๘. นายอาทิตย  คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๙.นายอธิปไตย โยธามาตย        รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๑๐.นางเดือนลอย คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 ๑๑.นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์        รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
 ๑๒.นายกรศิริ                       มิ่งไชย           ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 
 ๑๒.ด.ต.เผด็จชัย บุญศักดิ์           ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ 
 ๑๓.นายประสพ                    ปรุโปรง           ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ 
 ๑๔.นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข    รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 
 ๑๕.นางสุจิตรา นามพิทักษ  รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
 ๑๖.นางสุรางค                      ประสระบาล     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ๑๗.นายมนตตรี                     ธนะคุณ          รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
 ๑๘.นางอรพรรณ สมสวย  ผูชวยผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 
 ๑๙.นายอนันต บัวระภา  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 
๒๐.นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
๒๑.พ.จ.อ.อดิศร ประจํา         รก.หัวหนาฝายกิจการสภา 
๒๒.นางอรอินทร ไชยแสง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
๒๓.นายอนุชิต อัปกาญจน        เจาพนักงานธุรการ ๒ 
๒๔.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 ี             
                                      * (ลงมติแลว เมื่อวันอังคารที่ ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 
                         

ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตต ิ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
                                     พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                     “ชั้นรับหลักการ” 
                                     (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 
         *เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. ประธานสภาฯ มีคําสั่งฯใหเลื่อนการประชุมไปประชุมฯ 
                                    ในวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม  
                                    สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง    อื่นๆ 
 

…………………………………….. 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลฯ ทําการ
ประชุมตอไดเลยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี             
ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาล และ   

 
 
 
 
 
 



๔. 
 

ทาน ผ.อ.ทุกทานครับ วันน้ีก็ตอเนื่องมาจากเมื่อวานไดเลื่อนการประชุมมาเปนวันนี้ ซึ่งเมื่อวานเราพิจารณาถึง
สํานักการคลัง  อยูที่หนาคลัง ๓ เพราะฉะน้ันเรามาเริ่มที่หนาคลัง ๓ ขอกราบเรียนวา ถาไมมีเหตุขัดของอยางเมื่อ
วานไฟดับคิดวาวันน้ีคงหมดนะครับ ขอเรียนไวกอนวาค่ําก็ตองเอา เพราะสืบเนื่องมาจากวามันจําเปนที่จะตอง
ขยายเวลา เก่ียวพันกับขยายเวลาซึ่งสมัยวิสามัญสมัยนี้ถึงวันที่ ๑๔ เพราะเกี่ยวพันไปถึงการแปรญัตติดวย มัน
จําเปนขอ       กราบเรียนไวกอนนะครับ มาเร่ิมคลัง ๓  ทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญทานปรเมศรครับ  
   

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
  กอนที่จะเริ่มไปคลัง ๓ ผมขอยอนกลับไปนิดหนึ่ง สป.๑๕ ฝายสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล 
หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ผมจะฝากถามไปถึงทานผูบริหาร ประเภทวัสดุน้ํามัน
เช้ือเพลิงและหลอลื่น ไมทราบวาทางเทศบาลเราใชรถบรรทุกและรถปคอัพดวยไหม หรือแครถ อบจ.อยางเดียว
ครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานพิมพนภัสเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ 
 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข     รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 
 กราบเรียนทานประธานฯที่เคารพและทานสมาชิกสภาฯทุกทานคะ ดิฉันนางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข     
รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง งานน้ีเปนของทองเที่ยวนะคะ คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ทราบวาเปน
ตั้งไวที่ฝายทองเที่ยว ซึ่งจะรวมไปถึงแกสธรรมชาติดวยก็จะมีน้ํามันเชื้อเพลิงของรถประชาสัมพันธที่ใช บวกกับรถ
นําเที่ยวที่ใชแกสเปนการหลอลื่นดวย ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล   รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒ ตามที่      
ทานปรเมศร ขออนุญาตที่เอยนามสอบถามฝายบริหารเมื่อสักครูเกี่ยวกับหมวดคาวัสดุ ค าน้ํามันเชื้อเพลิง            
ทานปรเมศรไดถามวาใน สป ๑๕ ฝายสงเสริมการทองเที่ยวทานมีรถใชในฝายนี้หรือเปลา ไมไดถามวาทานจะเอา
น้ํามันนี้ไปใชจ ายกับฝายประชาสัมพันธ  เพราะฝายประชาสัมพันธเขาอยูกองวิชาการฯ ครับ และคาวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เปนรายการตั้งขึ้นมาใหม อยากจะถามวาในฝายสงเสริมการ
ทองเที่ยว ทานมีรถใชในฝายทานหรือเปลา อยากจะถามเพียงเทาน้ีครับ 

 
 
 
 
 
 



๕. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯครับ 

 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานปลัดฯครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับขอสงสัยของทานสมาชิกฯ ใน
ฝายสงเสริมการทองเที่ยว แตกอนไมมียานพาหนะเปนของตัวเอง เมื่อฝายบริหารมีนโยบายที่จะสงเสริมการ
ทองเที่ยว  ในดานนี้ ซ่ึงรายละเอียดเมื่อวานน้ีคงชัดเจนแลววามีความเปนมาอยางไร สําหรับงบประมาณที่ตั้งไวเปน
คาเชื้อเพลิงตรงน้ีจะใชสําหรับรถที่จะเอามาบริการนักทองเที่ยวเพียงอยางเดียวครับ และในฝายนี้ไมมีรถกระบะ
หรือรถบรรทุก   แตอยางใด ใชเฉพาะเช้ือเพลิงแกสที่เติมกับรถนําเที่ยวอยางเดียวครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล   รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
ตามที่ทานปลัดอาทิตยขออนุญาตที่เอยนาม ขอบคุณสําหรับขอมูลที่ชี้แจงใหกับทางสภาไดทราบ อยากเรียนผาน
ทางทานประธานสภาฯ ไปยังผูบริหารที่ไดมอบใหทานรักษาการผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลังตอบ จะนํารถ
ฝายประชาสัมพันธเพื่อที่จะเอามาใชเติมน้ํามันหรือบํารุงรักษา ในหมวดของสํานักปลัดตัวนี้ อยากเรียนทาน
ประธานสภาวาในงบของกองวิชาการฯ ฝายประชาสัมพันธ เขาตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวอยู อยากใหแยกเปน
สวนๆ ขอบคุณมากครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอหารือผูบริหารเรื่องนํ้ามันเชื้อเพลิงดูแลวไมคอยตรงกับความเปนจริง คือลักษณะฝายทองเที่ยวไมมี
ยานพาหนะ แตมีเบิกจายคาน้ํามันเช้ือเพลิงดูแลวมันขัดๆกันอยู แตวาอยางที่ทานสมาชิกวานาที่จะไปอยูงานเชา
หรือยุงเก่ียวกับเร่ืองยานพาหนะนาจะไปอยูในหนวยน้ัน ดีไหมครับ เหมือนลอยๆวาฝายทองเที่ยวไมมียานพาหนะ
แตมี  การเบิกจายน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น มันดูอยางไรไมทราบ ขอทานพิจารณาดวยครับวาใหไปอยูในสวนที่มี
ยานพาหนะจะดีกวา ขอบพระคุณครับ คลัง ๓ มีทานใดตอ  เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จะ
มีคําถามทานประธานผานไปยังผูบริหาร คาจางเหมาบริการ สป ๑๕ ฝายการทองเที่ยวทราบจากคําอธิบายเมื่อวาน 

 
 
 
 
 
 



๖. 
 

คาจางเหมาบริการน้ีเปนคาจางเหมาสําหรับคนขับรถนําเที่ยว ผมอยากจะถามวาซึ่งขณะนี้เขายังปฏิบัติหนาที่อยู    
แลวตอนนี้เปนประมาณการของเทศบัญญัติงบป ๒๕๕๘  ถาเกิดวาสภาไมเห็นดวยกับการจางเจาหนาที่ที่มาขับรถ   
นําเที่ยว เขาจะไมขับรถฟรีหรือครับ งบประมาณยังไมผาน ทานรับคนเขามากอนทานจะรับผิดชอบไดอยางไร เขา
จะไดรับเงินเดือนไหม ฝากคําถามนี้ไปถึงผูบริหารครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานนิเวศน สุพัฒน เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ 
 

นายนิเวศน   สุพัฒน     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตามที่ทานสมาชิกฯไดกรุณาถาม       
ทานประธานผานมายังฝายบริหารเกี่ยวกับเรื่องคนขับรถ ขณะนี้ยานพาหนะทั้งหมดยังเปนขององคการบริหารสวน
จังหวัดอยูนะครับ การทํางานนี้เขาเรียกทําขอตกลงรวม ซึ่งจะมีขอกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินการในการรวมมือกันไดกับองคกรใดๆ ที่มีภารกิจรวมกัน การจัดจางงานจะเกิดขึ้นนั้น ตอเมื่อเราไดลงนาม     
ในขอตกลงรวมแลว ซึ่งตอนน้ีกระผมเรียนวาเปนเรื่องดําเนินการของ อบจ.อยู เราเพียงขอความรวมมือใหเขาเอารถ  
มาชวยเรา เพื่อใหบริการแหลงทองเที่ยวอยูใน ๙ วัด เปนโครงการรวมเทาน้ันเอง การดําเนินการทั้งหมดตองอาศัย
ความรวมมือจากทานประธานฯ ทานสมาชิกฯ เมื่อเห็นพองตองกันวา โครงการน้ีจะเปนประโยชนตอการทองเที่ยว
ของจังหวัดอุบลราชธานี และพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล ดังที่ไดอภิปรายไปแลวเมื่อวาน หลังจากที่งบประมาณ
ผาน การลงนามในขอตกลงรวมนี้ถึงจะไดเร่ิมตนข้ึน ผมกราบเรียนทานประธานวาการดําเนินการใดๆ ไมวาจะเปน  
การใชรถ ทําโปรแกรมในการทองเที่ยวยังเปนความรวมมือกันอยู เรายังขอความอนุเคราะหโดยมีจดหมาย            
ขอความอนุเคราะหจากทางองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเขาชวยเอารถมาบริการเรา เราจะสามารถรวมมือกันได    
ก็ตอเมื่องบประมาณทั้งหลายไดผานสภาไปแลว เพราะฉะน้ันกราบเรียนทานประธานสภาดวยความเคารพวา เรื่อง
จางคนก็ดีเรามิอาจจางได ก็จนกวางบประมาณจะผานนะครับ โดยที่ทานสมาชิกฯ ทานประธานฯ เห็นชอบวา          
เปนโครงการที่ดี กราบเรียนดวยความเคารพครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมวา อบจ.เขาซื้อรถ
มา  ก็นาจะมีงบเขา ถาไมมีงบก็ไมนาซ้ือมา ผมซื้อรถผมก็ตองมีปญญาเติมน้ํามันผม ถาไมงั้นผมจะไมซื้อรถ ถามวา
ที่ อบจ.มานําเที่ยวในเขตเทศบาลโดยใชรถของ อบจ.เปนผลงานของใคร ผมก็วานาจะเปนผลงานของ อบจ. และ 

 
 
 
 
 



๗. 
อบจ.คือใคร อบจ.ก็มีสวนรับผิดชอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด ไมมีเขตเฉพาะกิจของใคร หรือเปนเขต
ปกครองพิเศษของใคร ยกเวนแตวาใชอํานาจโดยลุแกอํานาจอันนั้นเปนเร่ืองของมาเฟยไป แตผมวา อบจ.มีเงินซื้อ
รถก็นามีเงินทําโครงการ มีเงินที่จะทําของเขาเอง เราอยาไปชวยองคกรที่ใหญกวาเรา เราชวยตัวเองใหรอดกอน เรา
เอางบประมาณมาพัฒนาเทศบาลนครอุบลฯ ดีกวา เรื่องน้ีผมฝากไวใหเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานไดพิจารณา 
ผมวาเปนการไมเหมาะสมที่เราจะไปเสนอไปชวยองคกรที่ใหญกวาที่มีงบประมาณมากกวา ทั้งๆ ที่ชุมชนเราหลายๆ 
ชุมชน ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวก ยังขาดสิ่งสาธารณูปโภค กราบเรียนทานประธานฝากไปยังผูบริหารดวยครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว  ขอบคุณทานที่ปรึกษานิเวศนที่ไดให
คําตอบ สาเหตุที่ถามคือผมไดคุยกับเจาหนาที่ที่ขับรถ ผมถามวาเขาอยูหนวยไหน กองไหน รับเงินเดือนจากไหน 
เขาบอกวา  รับจากเทศบาล ผมจะไดไปคุยกับเขาใหมคุณอยาเขาใจผิดคุณตองรับเงินจาก อบจ. ไมมีอะไรมาก ถาม
แคนี้ครับ อธิบายใหเขาใจตรงกัน ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น   พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ผมนายชื่น  พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
ตามที่ผูบริหารบอกวาเรามีนํ้ามันเชื้อเพลิงแตไปใชรถ อบจ. ฟงแลวขัดกันครับ ถางั้นผมซื้อรถมาผมก็จะขอน้ํามัน
จากคนอ่ืน อันน้ีมันไมเขาทา ถาหากวาเปนอยางนี้สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีไมรูวาเราไปเขากับ อบจ.
เมื่อไหร และทางเทศบาลเปนอยางไร อยากถามวาการใชนํ้ามันจากทางเทศบาลอนุญาตอยางไร คาใชจายเทาไหร 
ทางสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่งรับทราบเมื่อกี้วาฝายหน่ึงมีรถ ฝายหนึ่งมีน้ํามัน ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานนิเวศน สุพัฒน เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนิเวศนครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘. 
 

นายนิเวศน   สุพัฒน     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณทานประธานสภา ผมขอใชเวลาชวงนี้สั้นๆ เพื่ออธิบายในหลักการในการใชทรัพยากรรวมกัน      
เรื่องเหลานี้ไมใช เรื่องใหมครับทานประธานที่เคารพ เรื่องการใชทรัพยากรรวมกันหลายองคกรในประเทศนี้ 
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีลักษณะการทํางานรวมกันอยูเสมอ ผมมองอีกดานหนึ่งวาดีแลวที่เราไดมี          
เพ่ือนรวมงานที่มีทรัพยากร แลวมาชวยกันทํางานเพื่อพี่นองประชาชนเปนประโยชนสูงสุด ดังที่เราทราบทาน
ประธานก็ทราบ ทานสมาชิกฯก็ทราบวางบประมาณของเรานั้นมีจํานวนจํากัด แตความตองการของพี่นอง
ประชาชนในการ  รับบริการหรือรับการพัฒนาจากเราก็มีความตองการที่มาก โดยเฉพาะที่กระผมไดอภิปรายใน
สภาแหงนี้เกี่ยวกับบรรยากาศของการทองเที่ยว ยังตองการสนับสนุนจากหลายองคกร เราหมายถึงคณะผูบริหาร
ยอมแสวงหาความรวมมือ แสวงหาทรัพยากรตางๆ เขามารวมกัน ชวยกันทําโดยไมผิดกฎหมาย เราจะทําทุกอยาง
ไมวาจะเปนองคกรของจังหวัดหรือวาหนวยงาน กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ที่เขาตองการมาใหบริการกับพี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เรารวมทั้งน้ันครับ ไมวาจะใชรถ หรือจะมีโครงการอื่นๆ มารวมกับเราๆ ก็ยินดี 
เราจะตองเปดบานเพ่ือใหเราไดมีโอกาสเชิญชวนองคกรหนวยงานใดๆ ซึ่งเขาก็มีหนาที่ในการบริการประชาชน
เชนเดียวกับเรา  ผมกราบเรียนวาเทาที่เราไดทดลองรวมมือกันมา ประโยชนสวนใหญก็เกิดขึ้นกับพี่นองประชาชน
ในเขตเทศบาลนครฯ มากนะครับ ผมกราบเรียนไมวาจะเปนชมรมผูสูงอายุ เวลาที่ทานเหลานั้นมีกิจกรรมตางๆ ใน
ชุมชน มีการพบปะกันประจําเดือน เราก็จัดโปรแกรมเหลาน้ีใหผูสูงอายุไปไหวพระ จริงๆ ก็ตั้งไวใหไหว ๙ วัด พอ
ไหว ๔-๕ วัดก็ไมอยากลงรถแลวก็เปนเรื่องดี ผมวาสิ่งเหลานี้ ถามวาสวนใหญแลวเราบริการใคร สวนใหญเรา
บริการพี่นองประชาชน ผมอยากใหสิ่งนี้เกิดขึ้นและเราในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น เราเปนองคกรขนาดเล็ก
ก็ตาม เมื่อมีองคกรขนาดใหญเขามีทรัพยากรมาชวยแชร ชวยกันคนละไมคนละมือ และเราก็ทําไปภายใตกรอบ
กฎหมาย อะไรที่เราสามารถจายเล็กๆนอยๆ ไดเราก็ทํากันไป โดยสวนตัวของทานนายกฯ คณะผูบริหาร เราคงไม
คิดวาใครไดหนาอะไรอยางน้ี คงไมใชเร่ืองพวกน้ันครับ เร่ืองเหลาน้ีผมกราบเรียนวาในกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ของการบูรณาการทรัพยากรรวมกัน มีกฎหมายรองรับ และเราเห็นวาสิ่งนี้เปนประโยชน เราจึงไดเชิญชวนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดมารวมกัน และผมคิดวาเรื่องนี้ก็จะเปนประโยชนมากกับการสงเสริมการทองเที่ยวของ
จังหวัดอุบลราชธานี เรามีรถ เรามีบริการ และ   ผมทราบวาขณะนี้ ททท.มีความสนใจจะมาลงนามดวย วาจะมาให
ความรูเกี่ยวกับแนวทางทําเร่ืองทัวร ซิตี้ทัวรคือทัวรในเมืองทําอยางไร ถึงจะสามารถบริการประชาชนไดอยาง
ถูกตองและประทับใจ สวนสัตวเองก็ติดตอเขามา เหลานี้เปนตน ผมคิดวาเราอยากจะทําสิ่งนี้เพื่อบริการพี่นอง
ประชาชนที่เขามาทองเที่ยว สวนที่ดําเนินการเหลานี้ภายใตกรอบกฎหมายอยางไรเราก็ตองเดินไปตามนั้นครับ 
อยางเชนวันนี้เราเสนองบประมาณใหทานประธานฯทราบ ซึ่ง  ทานประธานฯ ไดกรุณาชี้แนะวาเรื่องหมวด
งบประมาณเปนเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงหลอลื่นจะเอาไปรวมกันไวดีไหม พวกเราไมขัดของครับทานประธานฯ 
ขอใหเปนไปดวยความเห็นพองตองกัน และประโยชนเกิดขึ้นกับพี่นองประชาชน จะเปนสิ่งที่ทางฝายบริหาร
ขอบคุณทานประธานฯ อยางที่สุด ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานปรเมศรครับ    
 

 
 
 
 
 



๙. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ผมนายปรเมศร  ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒       
ผมเช่ือวาเพื่อนสมาชิกทุกคนที่อยูหองประชุมนี้คิดเหมือนทานนิเวศน ดีที่ทําสัญญารวมกันเพื่อบานเมือง แตทาง
สภากลัววาจะเปนการตั้งงบซ้ําซอนข้ึนมา ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพลครับ      
 

นายนัฐพล   รัตนปูการ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
ตามที่ทานนิเวศนขออนุญาตที่เอยนาม ชี้แจงเมื่อสักครูวาทานไดทําตามกฎหมายและระเบียบ ผมอยากชี้แจงอยาง
นี้รถที่  ทาง อบจ.ที่ใหทานมายืมใช ผมตองขอใชคําน้ีโดยที่ทานตองเติมน้ํามันใหเขาและตองจางคนขับ รถคันนี้ไม
ถูกตองตามกฎหมายนะครับ ไมถูกตองตรงไหน พรบ.ก็ไมมี อันน้ีคือสวนสําคัญ มาตรฐานของรถก็ไมมี ถาวันใดวัน
หนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ถามวาภาระหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบจะตกที่ใคร ทานอางวาทานทําตามระเบียบและ
กฎหมายทุกอยาง รถที่ทานนํามาใชตามกฎหมายไมมี และไมมี พรบ.ดวย รถแบบนี้ใชไดในโรงงานและสวนสัตว คือ
ในพื้นที่ปดของเอกชน และรถที่เขาจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายมาใชถนนรวมกับทานมันใชได ความปลอดภัย
ไมมีหรอกครับ ทานก็รูผมก็รู อยากนําเรียนเร่ืองนี้ฝากทานประธานสภาฯ ไปยังผูบริหารชวยพิจารณาอีกครั้ง ไมใช
ทานจะอางเราทําตามระเบียบ เราทําตามกฎหมายถูกตอง แตรถที่ทานใชจริงๆ ไมถูกตอง ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 พอดีมีผูแทนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีไดมารวมสังเกตการณประชุม ทานประกอบ วรรณวัลย นิติกร
ชํานาญการ สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ขอตอนรับ ขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ  เชิญทานรฐาครับ    
 

นางรฐา    มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางรฐา  มณีภาค สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑  ดังที่ทุกๆคนกลาวมาการใชทรัพยากรรวมกันเปนการดีนะคะ แตการใชทรัพยากร
รวมกันตองมีเหตุผลวารถที่เราจะนํามาใชถูกตองไหม มี พรบ.ไหม สามารถคุมครองประชาชนเราไดไหม ถาเรา
อยากได เราซื้อเอง  ไมดีกวาเหรอคะ อยากฝากทานประธานฯ ไปถึงทานนายกฯ ขอบพระคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานตนขาวครับ      
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว ตังคโณบล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๔ เมื่อกี้ที่ทานนิเวศนไดชี้แจงมา สนับสนุนโครงการหารสอง ถาวันไหนผานไป
ทางเดียวกันชวยแวะไปรับดิฉันที่บานดวยนะคะ ถาจากงบประมาณที่เห็นจะเปนวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น    

 
 
 
 
 
 



๑๐. 
 

หนึ่งแสนบาทตรงนี้ จะวานอยไหม ไมนอยเลยนะคะ การที่วาใครไดหนาไมไดหนาดิฉันวาเหตุผลไมใชตรงนั้น การที่
เราพิจารณางบอยากใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชงบประมาณ ดิฉันดูแปลกๆ นะคะวาเขาออกรถ เราออกน้ํามัน
เหมือนที่ทานชื่นไดอภิปราย ตรงน้ีดิฉันคิดวาเราสามารถอํานวยความสะดวกให อบจ.ในดานอ่ืนได ถาเกิดอยากทํา         
คอนแท็ครวมกันดิฉันคิดวาอาจอํานวยความสะดวกเรื่องการจราจรหรือวาความสะดวกเรื่องสาธารณูปโภคอื่นๆ ได 
ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 คงพอเขาใจกันแลวนะครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ    
    

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน                
จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากอภิปรายคือรถของ อบจ. ทําไมเราไมให อบจ.บริการรถ
ดวย คนดวย ทําไมเราตองเอารถในสวนนี้มาดูแลเอง อบจ.เปนหนวยงานที่ใหญ บุคลากรก็เยอะ งบประมาณก็เยอะ 
ทําไมทานไมใหเขาสนับสนุนในสวนนี้เลยคือทั้งรถทั้งคนอุปกรณทุกอยาง แลวเรานํางบประมาณสวนนี้มาปรับปรุง
ภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว วัด ๙ วัดเราทําใหดีๆ สวยๆ พอนักทองเที่ยวมาก็จะเห็นความสวยงามของวัดในจังหวัด
อุบลฯเรา ๙ วัดที่ทานจะพาเขาไปเที่ยว ดิฉันคิดวานาจะสงผลดีกวาที่จะเอารถของหนวยงานอื่นมาใช ยังไงก็ฝาก
ทบทวนดู ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับพอสมควรแลว ผมขอไปคลัง ๔  งบลงทุนของงานบริหารงานคลัง เชิญทานวรรณรัตนครับ  
      

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน                
จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒  อยากรบกวนทานประธานฯ ยอนกลับไปที่ สป ๓ อีกครั้ง คา
เชารถยนต พอดี   เมื่อวานดิฉันไดกลับไปดูขอมูลที่ฝายบริหารไดสงมาใหในสวนของระยะเวลาการเชารถยนต เห็น
วากระทรวงการคลังยืดระยะเวลาใหจาก ๓ ป  เปน ๕ ป ในสวนของคาเชารถยนตที่ของบประมาณเขามา 
๑,๙๒๑,๒๐๐ บาท คือระยะเวลา ๑ ป หากเราเชารถแลวสัญญา ๕ ป รถ ๑ คันจะตกอยูที่คันละ ๑,๒๐๗,๗๕๐ 
บาท ดิฉันคิดวาจะคุมคาเชาในสวนน้ีหรือไม เพราะการดูแล ๕ ป อาจไมสูงมาก แตราคารถจากราคาปกติเพ่ิมขึ้นมา
มากพอสมควร ฝากตรวจสอบและเช็คดูนิดหนึ่งนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เร่ืองยอนไปยอนมา เอาไวสรุปสุดทายจบคอยมายอนอีกทีดีกวา นี่ยอนไปยอนมาไมเดินหนาถึงไหนเลย      
ขออภัยเปนอยางสูง คลัง ๔ มีไหมครับ  เมื่อไมมีไปกองวิชาการและแผนงาน งานบริหารงานทั่วไป วช ๑ เชิญครับ 
ไมมีไป วช ๒  เชิญทานนงนุชครับ  
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๑. 
 

นางสาวนงนุช  จิรันตกาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวนงนุช  จิรันตกาล สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑  ดูหมวดคาวัสดุ ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ปงบประมาณ ๒๕๕๗ เราใชแค 
๑๓๐,๐๐๐ บาท มาปนี้เพิ่มมาอีก ๑๒๐,๐๐๐ บาท เปน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวาเอาไปซื้ออะไรมากมายขนาด
นี้ข้ึนไปอีกเทาตัว ฝากเรียนถามดวยคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานพิศาล ดีพรอม เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ     
 

นายพิศาล    ดีพรอม หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมนายพิศาล        
ดีพร อม  หัว หนาฝ ายบริการและเผยแพร วิช าการ  สํ าหรับค า วั สดุค อมพิ ว เต อรที่ มี การตั้ ง เพิ่ม เป น                  
จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ในสวนน้ี เน่ืองจากวาปริมาณงานในสวนของคอมพิวเตอรมีมากขึ้น จึงมีความจําเปนตอง
ตั้งขึ้นเพื่อใหรองรับ ความจําเปนที่ตองใชในเรื่องของระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานและหนวยงานในสังกัด     
ทั้งหมดครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เมื่อกี้ทานอธิบายวาเปนการใชวัสดุคอมพิวเตอรของหนวยงานทั้งหมดใชไหมครับ 
 

นายพิศาล    ดีพรอม หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
 คือในเรื่องวัสดุคอมพิวเตอรนี้ไมไดซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น เราเปนหนวยงานกลางในเรื่องของการ
ซอมแซมระบบคอมพิวเตอรและเครือขายทั้งหมดที่อยูในสํานักงาน ไมวาเปนระบบการวางเครือขายคอมพิวเตอร 
ระบบอินเตอรเน็ตทั้งหมดที่อยูในสํานักงานครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ไมคอยเขาใจเทาไหร หนวยงานอื่นเขาก็มีวัสดุคอมพิวเตอร เมื่อทานบอกวาคุมทั้งหมดจะไปซ้ําซอนกับ
หนวยงานอื่นหรือเปลา 
 

นายพิศาล    ดีพรอม หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
  ถาเกิดเปนเรื่องการวางระบบนี้ เราจะเปนหนวยงานกลางที่จะดูแล เชนการเชื่อมตอระบบเครือขายที่อยู
ในสํานักงาน การซอมแซมระบบคอมพิวเตอร เชนกรณีสํารองวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรที่จะตองซอม ระหวางรอ    
ที่จะใหแตละหนวยงานจัดซื้อคืนเปนตนประมาณน้ี 

 
 
 
 
 



๑๒. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานปรเมศรครับ     
  

นายปรเมศร  ศรพิันธุ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ผมนายปรเมศร  ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒    
วัสดุคอมพิวเตอรผมเห็นมีทุกสํานัก ถากลับไปดู สป ๓ คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสํารองไฟ ทานตั้งงบนี้
มาเพ่ือเชาเครื่องคอมพิวเตอร ผมคิดวาวัสดุคอมพิวเตอรไมจําเปนตองซื้อผมคิดวาเชามาเขาตองรับผิดชอบให    
ฝากถามไปยังทานผูบริหารนะครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานพิศาล ดีพรอม เปนผูชี้แจงเพิ่มเติมคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ 
 

นายพิศาล    ดีพรอม หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทานครับ ประเด็นคําถาม
เร่ืองของการเชา เรื่องของวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีการเชาคือใชไปแลวอาจไมอัพเดต เสื่อมสภาพหรือไม
ทันสมัยจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปจจุบันแตละหนวยงานมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวคอนขางมาก 
แตละหนวยงานมีความจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรแตตองใชเครื่องสวนตัว ดังนั้นเพื่อใหมีเครื่องพวกนี้เพื่อ
ทดแทนตามความจําเปนของการใชงานจริงครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขออภัยนิดหนึ่งเมื่อกี้ทานปรเมศรไดเรียนถามเรื่องวัสดุคอมพิวเตอรของกองวิชาการฯ ไปรวมถึงคาเชา
คอมพิวเตอรหรือเปลา 
 

นายพิศาล    ดีพรอม หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
 ในสวนของการเชาถาหากมีการเชา ทางบริษัทที่รับจางก็ตองบํารุงรักษาดูแลวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในสวน
ของเชาครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ     
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๔ 
ประเด็นเก่ียวกับวัสดุคอมพิวเตอรที่แยกเพิ่มขึ้นมา ๑๒๐,๐๐๐ บาท ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ 

 
 
 
 
 



๑๓. 
 

เพ่ิมขึ้นมา ๑๘๐,๐๐๐ บาท จากสภาวะปจจุบันการแขงขันเกี่ยวกับเรื่องโทรคมนาคมรูสึกวาจะเพิ่มสูงมากขึ้น     
ซึ่งสวนทางกับคาบริการของโทรคมนาคม คือคาบริการจะถูกลง การแขงขันสูงขึ้นประสิทธิภาพมากขึ้น แตการ
จัดทํางบสวนทางกับราคาคาสาธารณูปโภคที่ลดลง ทานทําเพิ่มขึ้นและเพ่ิมขึ้นมาเยอะดวยครับ เพิ่มขึ้นมามากกวา 
๑๒๐-๑๓๐% ผมอยากใหทานชี้แจงวาสวนที่เพิ่มขึ้นมา ทานจะนําไปใชในสวนใด และขออนุญาตเอยนามทาน
ปรเมศรที่กลาวขึ้นมาเมื่อฝายบริหารมีความประสงคที่จะเชาคอมพิวเตอรมา ซึ่งการเชาเปนการเหมาบริการเนน
การซอมไวแลว งบประมาณที่ทานบอกวาไปดูแลซอมแซมคอมพิวเตอรของหนวยอื่นๆ ในสวนเพิ่มขึ้นมา มันสวน
ทางกับฝายบริหารที่จะเชามาเพื่อลดการซอมแซมตัวนี้ไปหรือไม อยากรับคําชี้แจงเรื่องน้ี กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ จะช้ีแจงเพิ่มเติมไหมครับ   
 

นายพิศาล    ดีพรอม หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทานครับ ขอเรียนชี้แจง
ประเด็นแรกในสวนคาใชจายวัสดุคอมพิวเตอร นอกเหนือจากที่ไดนําเรียนไปแลว ทาง IT ไดมีแผนการวางระบบ
เครือขายใหม ซึ่งจะใชสายไฟเบอร ซ่ึงมีคาใชจายสูงจึงไดลงคาวัสดุคอมพิวเตอรเปนคาใชจายสวนที่เพิ่ม สําหรับคา
สาธารณูปโภคที่มีการเพิ่มขึ้น ขอเรียนชี้แจงวาปจจุบันเทศบาลไดใชระบบอินเตอรเน็ตในสํานักงานอยู ๓ คาย คือ 
TOT,3BB,True มีคาใชจายประมาณเดือนละหกพันกวาบาท ถาคิดเปนปตกประมาณเจ็ดหมื่นกวาบาท แต
เน่ืองจากวาองคกรเทศบาลเปนองคกรขนาดใหญ หลายหนวยงานมีการทักทวงวาทําไมไมใชลีดไลน ซึ่งเสถียรกวา 
เร็วกวา ซึ่งเหมาะสมกับองคกรขนาดใหญแบบนี้ จึงมีการจัดหาระบบลีดไลนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีคาบริการรายเดือน 
๑๔,๕๐๐ บาท คิดเปนปจะตกประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท บวกกับคาใชจายคายเดิม ๓ คาย ก็จะคิดเปนคาใชจาย
ประมาณ ๒๔๘,๐๐๐ บาท บวกกับคาสาธารณูปโภคอื่นๆ เชนการจดโดเมน การเชาพื้นที่ของเว็บไซดตางๆ ก็จะ
เปนคาใชจายที่ไดมีการตั้งไวครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ วช ๒ ไมมีขอผานไปกองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ หนา วช ๓  มีไหมครับ ไมมีไป วช ๔  เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ใน วช ๔ งบคาโฆษณาและเผยแพร ซึ่งปที่แลวเราใหงบจํานวน ๘๐๐,๐๐๐ 
บาท ปนี้ทานตั้งมาเพิ่มอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปนงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบตัวนี้ถาพูดถึงในเรื่องของกอง
วิชาการฯ ซึ่งเราอยากทราบวางบโฆษณาและเผยแพรผมอยากใหผูบริหารยกตัวอยางมาใหเห็นเปนรูปธรรมหนอย
วาที่ทานใชงบ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ทานใชไปทําอะไรบาง เราพอจะไดมองภาพออกและเกี่ยวเนื่องในหลักการอนุมัติใน
ขอน้ีดวย ขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯ ครับ 

 
 
 
 
 
 



๑๔. 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝาย
ประชาสัมพันธ เปนผูช้ีแจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ 
 

นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในเรื่องโฆษณาและเผยแพรในปที่
แลวทานไดอนุมัติเงินให ๘๐๐,๐๐๐ บาท และปนี้ฝายประชาสัมพันธไดขอเพิ่มขึ้นมาอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เน่ืองจากวา   ทุกกองฝายจะมาใชงบในเรื่องการจัดทําไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ ในการดําเนินกิจกรรมทุกฝายที่เรา
ตองเผยแพร    ทางฝายประชาสัมพันธก็มีปายคัทเอาทที่ดูแลรับผิดชอบ ปายตั้งในการจัดกิจกรรมงานสันทนาการ
ตางๆ ที่เราไดดําเนินการ สวนใหญก็จะเปนปายไวนิล ขอเรียนชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มันก็มาเกี่ยวเนื่องกับค าใชจายในโครงการประชาสัมพันธขาวสารภารกิจ ไดดําเนินการอันนี้ก็ไวนิล
เหมือนกัน เพราะปที่แลวทานก็ชี้แจงวาตัวนี้ทานก็ทําไวนิล ตัวขางบนทานก็ทําไวนิล งบโฆษณาและเผยแพร
หนวยงานอื่นเขาก็มี ทานจะทําใหเขาทําไม ผมวาการใชงบประมาณไมใชการใชงบในกระเปา การใชงบประมาณ
ตองมีโครงการรองรับ ตองมีแผนพัฒนารองรับ ทานชี้แจงวาหนวยงานอ่ืนกองอื่นก็มาอาศัยงบในสวนนี้ทํา แสดงวา
งบโฆษณาและเผยแพรของหนวยอื่น กองอ่ืน สภาแหงน้ีก็มีสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาใหใชไหมครับ แลวยังมาซ้ําซอนวา
คาใชจายในโครงการประชาสัมพันธขาวสารภารกิจและดําเนินการของเทศบาล ผมไมเคยเห็น ผมเคยเห็นแต
เอกสารประชาสัมพันธหาเสียงใหทานนายกฯ ไปนั่นมานี่ ผมวาชาวบานบางทีอยากดูเอกสารที่เปนขาวสารของ
เทศบาลจริงๆ ครบรอบกําหนด     เสียภาษีเมื่อไหร เทศบาลมีโครงการอะไร เขาจะมีสวนรวมในกิจการของ
เทศบาลอยางไร ผมวาสวนน้ีมากกวาที่ทานจะตระหนักและควรสํานึกถึงเงินภาษีเหลานี้ที่เอามาใหทาน ในการที่จะ
ดําเนินการ ผมเห็นเอกสารหลายๆ อยางที่ทําออกมา ผมไมทราบวาทานนายกฯใชงบสวนตัวหรือเปลา แตผมวา
ไมใชเพราะเปนวารสารขาวสารของเทศบาล ผมวา  บางทีเกินไปจริงๆ  กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒      
ขอสอบถามเกี่ยวกับคาจางเหมาบริการ ในป ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณไว ๓๔๐,๐๐๐ บาท จายจริง ๑๕๒,๐๐๐ บาท      
พอปนี้ไดตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมขึ้นมาอีก ๑๖๐,๐๐๐ บาท ทั้งๆ ที่จายจริงแค ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยากทราบวา     

 
 
 
 
 



๑๕. 
 

สวนตางที่เพิ่มขึ้นมา ๓๕๐,๐๐๐ บาท ทานตั้งใจจะนําไปใชเกี่ยวกับอะไรครับ และคาใชจายในโครงการเทศบาลคู
มิตร ปที่แลวตั้งไว ๑,๐๐๐ บาท แตไมไดใชเลย ปนี้ตั้งงบประมาณเพิ่มอีก ๔๙,๐๐๐ บาท เปน ๕๐,๐๐๐ บาท 
อยากจะสอบถามวาเทศบาลคูมิตร ถาเปนนักรองก็ฟทเจอริ่งก็อยากทราบวาทานจะเปนคูมิตรกับใคร เพราะเทาที่
เห็นทานไป  คูมิตรกับ อบจ. อยากใหชี้แจงกับทางสภาไดรับรูดวยทานจะนําเงินสวนนี้ไปใชอะไร การตั้งงบตางๆ 
เปนวัสดุคอมพิวเตอรเชนกันทุกกองมีการตั้งคาใชจายลักษณะเชนนี้ แตไดรับคําอธิบายวาเมื่อกี้เปนกองวิชาการฯ 
ทานพิศาลขออภัยนะครับ บอกวาดูแลทั้งกองเปนหนวยงานกลาง แตหนวยงานอื่นก็มีคาใชจายประเภทนี้เชนกัน 
จึงอยากจะทราบวาใครเปนผูดูแลเร่ืองนี้กันแน เพราะแตละกองก็มีคาใชจายสวนนี้ ทานตั้งขึ้นมาซ้ําซอนหรือเปลา 
หรือแตละกองเปนองคกรอิสระหรือเปลา มีเปนของตัวเองซอมเปนของตัวเอง พอถามวาบอกวางบที่เพิ่มขึ้นมาก็
ดูแลทั้งกอง  ก็อยากจะทราบวาหนวยงานไหนที่ดูแลกันแน เพราะที่ตอบมาก็ดูแลทั้งเทศบาล แตดูกองอื่นก็มีวัสดุ
คอมพิวเตอร ดังน้ันแลวมันซ้ําซอนหรือไม ขอทราบคําตอบนี้ใหชัดเจนใหกับสภาดวย ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานสมลักษณ  บุญณพัฒน หัวหนาฝาย
แผนงานและงบประมาณ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ 
 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ในสวนของกองวิชาการฯ ที่ทาน
สมาชิก  ไดเรียนถามมีหลายหัวขอที่คุณพิศาลไดนําเรียนคาวัสดุคอมพิวเตอร คาโฆษณาและเผยแพร ขออนุญาต     
นําเรียน ๒ รายการน้ีกอน คาวัสดุคอมพิวเตอรดูเหมือนมีตั้งทุกกอง ในสวนกองวิชาการฯ มีฝายเผยแพรวิชาการ
เปนหนวยงานกลางในเรื่องการดูแลระบบ IT การตั้งงบประมาณสวนนี้ดูจะมากกวางบประมาณในสวนอื่น ทุก
หนวยงาน   ก็ตั้ง ไมวาเราจะเชาคอมพิวเตอรก็ตามแตวาเครื่องเดิมเราก็ยังมีอยู ในสวนของหนวยงานก็มีการ
เบิกจายไปถึงเปนการซอมบํารุงเล็กๆ นอยๆ ที่ไมตองไปซอมแซมในหมวดซอมแซมชางของเราซึ่งมีอยู ๒-๓ คน ไป
ชวยในการซอมบํารุงเบื้องตน สวนของหนวยงานก็เบิกจายคาวัสดุคอมพิวเตอรให ถาหากไมพอหนวยงานนี้ก็จะ
คอยเสริมอีกทีหนึ่ง ในสวนน้ีก็แลวแตทางทานสมาชิกสภาเทศบาล แตเหตุผลก็จะอยูในเกณฑนี้ เชนเดียวกับคา
โฆษณาและเผยแพร หนวยงานใหญๆ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม สํานักการชาง ก็ตั้งเปนบางสวน หนวยงาน
กลางมีหนาที่เผยแพรและประชาสัมพันธเปนงบประมาณสูงมากกวาเพื่อน แตหนวยงานใหญๆ ที่ตองการความ
คลองตัว เชนสํานักการชางและกองสาธารณสุขฯ ซึ่งมีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย ทานจะเห็นไดมีเม็ดเงินตั้งไวบาง 
หลักการเชนเดียวกันเพื่อความคลองตัวในการเบิกจาย เสร็จแลวถาหนวยงานนั้นไมพอก็มาขอใชในหนวยงาน
ประชาสัมพันธ สวนยอดงบประมาณก็พิจารณาตามความเหมาะสม ในสวนคาจางเหมาบริการในสวนที่ตั้งเพิ่มขึ้น  

 
 
 
 
 
 



๑๖. 
 

สวนใหญการจางเหมาของเราก็ไปอยูที่  ฝายประชาสัมพันธเปนสวนมากในเรื่องการจางเหมาในเรื่องเครื่องเสียง 
งานบริการดานประชาสัมพันธ สวนฝายบริการและเผยแพรวิชาการก็ขอเรียนกราบอภัยดวยในสวนนี้ ฝาย IT 
หัวหนาพิศาลชี้แจง ไมไดตั้งคาจางเหมา  ไวในสวนนี้ก็เลยมารวมกัน ประกอบกับชวงนี้มีนโยบายของจังหวัด ที่มา
ขออนุเคราะหเราในการติดตั้งเครื่องเสียง ในการจางเหมากิจการตางๆ  ก็ตั้งเผื่อไวก็พิจารณาตามความเหมาะสม
เชนเดียวกัน รองรับหนวยงานเอง รองรับหนวยงานที่ผูวาราชการจังหวัดไดขออนุเคราะหมาประจํา ในสวนของ
โครงการเทศบาลคูมิตรเดิมเราตั้งไว ๑,๐๐๐ บาท ในชวงสิบปยอนหลังกลับไป เราก็เคยมีโครงการคูมิตรกับหลายๆ 
เมือง ไมวาจะเปนแคนาดา เวียดนาม ชวงหลังมาเรามีภารกิจมากขึ้น เลยยังไมไดมีโครงการนี้ตอเนื่อง ชวงนี้เราจะ
เปดประเทศสูอาเซียนเราก็เลยตั้งงบประมาณนี้ไวบาง แตแนวนโยบายที่สานสัมพันธหรือคูมิตรกับใครนี้ยังไมไดลง
รายละเอียดตองรองรับเขาสูเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ ก็ขออนุญาตนําเรียนขอมูลเบื้องตน 
ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ มีไหมครับ วช ๔ ไมมีไป วช ๕ ครับ เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 วช ๕ ก็มีวัสดุ โฆษณาและเผยแพรเขามาอีก ไวนิลทานยังไมตอบคําถามผมเลย เอาเรื่องนี้เขาเปน    
ประเด็นดวย ทําไมหนวยงานเดียวกันคาโฆษณาและเผยแพรแยกแตกสาขาเยอะขนาดนี้  พิมพไวนิลทั้ง ๓ หมวด
หรือเปลา กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ฝายผูบริหารมีอะไรเพิ่มเติมครับ  ทางสมาชิก วช ๕ ทานใดจะอภิปรายอีก เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๔       
ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ผมขอใหขมวดเรื่องนี้ไวใหสมาชิกพิจารณางบโฆษณาประชาสัมพันธดวย 
ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล สําหรับทุกๆ คําถามที่สมาชิกฯ ไดถาม ทางสมาชิกฯ อยากได
คําอธิบายจากผูบริหารเพื่อใชประกอบในชั้นแปรญัตติ แตถาทางฝายบริหารไมสามารถตอบคําถามกับสมาชิกฯ     
ได แลวเขาจะเอาขอมูลจากไหนมาพิจารณาในชั้นแปรญัตติ ถาทานจะบอกวาใหไปอานในคําอธิบาย  คําอธิบายก็
คงไมมากพอที่ทําใหสมาชิกฯ เขาใจ ซึ่งสิ่งที่สมาชิกฯ สงสัยนั้น แตละคนก็ไมไดถามทุกขอทุกปมเขาถามในเรื่องที่
สงสัยเทานั้น เพราะวาเปนภาษีของประชาชน ดังนั้นจึ งอยากจะเขาใจจนถึงชั้นแปรญัตติ จนถึงอนุมัติเปน
งบประมาณ ถาไมมีคําถามที่ประชาชนถามทําไมทานไมทําอยางนั้น ทานไมทําอยางนี้ ทานไมตอบสนองอยางนั้น 

 
 
 
 
 



๑๗. 
 

อยางนี้ ขออางที่ผูบริหารใชก็คือสมาชิกฯ ไมอนุมัติ ตรงนี้ถาจะใหแฟรๆ ทานอยาใชคําอางนี้อีกตอไป เพราะวาถา
สมาชิกฯ ถามคําถามติดใจเก่ียวกับการใชงบประมาณของทาน ทานไมตอบพอถึงตอนใชงบประมาณทานก็จะอางวา 
สท.ไมให เปนการสรางความจงเกลียดจงชังใหกับสมาชิกฯ ผมวาไมแฟร ผมเช่ือวาทานนายกฯ คงไมพูด คนขางกาย
ทานเปนผูชายพูด ผมวาไมแฟรไมใชผูชายสักเทาไหรถาจะพูดแบบนั้น ดังน้ันแลวทุกคําถามมันก็มีเหตุและผลของ
ตัวเอง ผมอยากใหผูบริหารตอบคําถามใหกับสมาชิกฯ แลวแตเห็นสมควรตัด ถาตัดไปแลว ผลสุดทายเมื่อมีการ
อนุมัติใชงบประมาณแลว งบประมาณนั้นไมเพียงพอ ทานก็บอกวา สท.ไมใหก็กลับมาอีหรอบเดิม กลับมาหนังมวน
เดิม เชนเรื่องบางเรื่องการตั้งงบประมาณใหตัวเองไปเที่ยวสามลานกวาบาทเมื่อวานนี้ แตกลับกันทานไปตัด
งบประมาณของ กช. , อสม. ทานอยาใชคําอางวา สท.ตัดนะครับ ไมอยากไดยินคํานี้ คือทานไมตั้งงบประมาณมา
เอง ก็อยากใหพี่นองทางบานเขาใจ ทราบมาวามี กช. อสม.ติดตามการประชุมครั้งนี้อยู ทางสมาชิกฯไมเคยที่จะตัด
งบประมาณในสวนน้ี แตคนที่ตัดงบประมาณในสวนน้ีคือฝายบริหารตรงนี้ตองอธิบายใหชัดเจนอยามาใชขออางวา 
สท.ไมให ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พอดีเมื่อก้ีทานณัฐวุฒิขออนุญาตที่เอยนาม ทานอธิบาย   
ไมหมด งบประมาณที่ฝายบริหารตั้งไวเพื่อไปศึกษาดูงาน คนที่ตัดอยากใหประชาชนทางบานเขาใจชัดๆ คนที่ตัดคือ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ ปที่ผานมาที่ตัดงบประมาณในสวนน้ี แตงบประมาณที่พี่นองประชาชน อสม. จะไป
ดูงานเดี๋ยวถึงหมวดจะขึ้นพูดอีกทีครับ ขมวดใหชัดนะครับ คนที่ตัดงบทัศนศึกษาดูงานของฝายบริหารตั้งไวสามลาน
กวาคือ สท.ปที่แลว กราบขอบคุณครับ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ มีไหมครับ วช ๕ ไมมีขอผานไป วช ๖ งบลงทุนของกองวิชาการและแผนงาน งานบริหาร    
งานทั่วไป ไมมีนะครับ ไปกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม งานบริหารงานทั่วไปสาธารณสุข เชิญทานรฐาครับ 
 

นางรฐา  มณีภาค         สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางรฐา  มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลฯ    
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในหัวขอเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไวในป ๒๕๕๗ อยูที่ ๖๘๔,๐๐๐ บาท ขอเพิ่มอีก 
๔๘๖,๐๐๐ บาท  รวมเปน ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท อยากสอบถามวาตั้งพนักงานจางตามภารกิจในใจมีอะไรบาง และ
คิดวาจะจางอะไรบาง ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๘. 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมติดใจในเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปที่เพิ่มขึ้นมามากกวาเทาตัว รวม
ทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ในงานแผนสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป อยากทราบวาเงินสวนนี้เปนพนักงานจาง
ทั่วไป ทานจางในลักษณะไหนแลวทานจางพนักงานจางทั่วไปไดถูกบังคับใหเขียนใบลาออกลวงหนาดวยหรือไม     
ฝากทานประธานสภาไปยังฝายผูบริหารครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหคุณวิไลลักษณ อัครอํานวย หัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ 
 

นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานคะ ในเรื่องของการจัดตั้ ง
งบประมาณเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจเราจะตั้งตามกรอบ ๑.ตั้งตามกรอบอัตรากําลัง ๒.ตั้งตามอัตราคาจาง
เพ่ิมขึ้นตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ ๓  สําหรับการจัดตั้งเงินเดือนของพนักงานจางทั่วไปมี ๓ 
หัวขอคือ ๑.ตั้งตามกรอบอัตรากําลังที่มีจํานวนคน ๒.อัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ฉบับที่ ๓ อัตราเดิมคือพนักงานจางทั่วไปเราตั้งที่อัตรา ๕,๓๔๐ บาท ปจจุบันตั้งในอัตรา ๙,๐๐๐ บาท 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานรฐาครับ 
 

นางรฐา  มณีภาค         สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณคะ เงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจเทาที่อธิบายคือตั้งตามกรอบอัตรากําลัง หมายความวาจะ      
ตั้งเพ่ิมใชไหมคะ จะเพ่ิมกําลังก็สนับสนุนนะคะเพราะวาอยากใหบานเมืองเราสะอาด กองสาธารณสุขฯ ก็ขอให     
เก็บขยะใหเรียบรอย ขอบคุณมากคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล   รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
ตามที่ทาน สท.ไดสอบถามไปยังฝายบริหาร เกี่ยวกับเรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือนในหมวดเงินเดือนพนักงานและ
เงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจและเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ตามที่เจาหนาที่ไดชี้แจงมาเมื่อสักครู การปรับ 

 
 
 
 
 



๑๙. 
 

เพ่ิมก็จะมี ปรับตามกรอบที่ทางกระทรวงใหมา ทานไดชี้แจงวาจากเดิมหมวดพนักงานจางทั่วไป จากเดิมทานไดจาง
คิดเปนเปนเงินเดือนประมาณ ๕,๘๐๐ บาท ผมตีให ๖,๐๐๐ บาท และปรับเพิ่มเปน ๙,๐๐๐ บาท แตผมอยากให
ทานดูตรงรายละเอียดหนา สธ ๑ เงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ป ๒๕๕๗ ยอดตั้งไวคือ ๔๒๘,๐๐๐ บาท ยอดจาย
จริงป  ๒๕๕๗ ตั้ งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  ยอดเงิน ๔๒๓,๓๓๕.๗๐ บาท          
ในงบประมาณป ๒๕๕๘ ที่กําลังนําเขามาเพื่อพิจารณายอดเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมขึ้นมา ๖๕๒,๐๐๐ บาท ถา
คิดเปนจํานวนและเปอรเซ็นตเดิมเคยจายอยูประมาณ ๕,๘๐๐ บาท อันใหมที่เพิ่มขึ้นมาเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพิ่ม
มาประมาณ ๒๐% แตงบประมาณที่ผูบริหารขอมานี้ยอดเงิน ๔๒๘,๐๐๐ บาทคือยอดเดิม ยอดที่ขอเพิ่มขึ้นมาคือ       
๖๕๒,๐๐๐ บาท มันเกิน ๑๐๐% ครับทาน มันไมใช ๒๐% แสดงวาทานไดรับพนักงานเพิ่มหรือเปลา คําถามนี้ผม
อยากถามผานทานประธานสภาไปยังผูบริหารวา ทานไดรับพนักงานเพิ่มหรือเปลาในหมวดพนักงานจางทั่วไปย้ํา
หมวดนี้ เพราะ   ทานไดชี้แจงเกี่ยวกับยอดเงินเดือนไดนําจายใหกับทางเจาหนาที่ ขอบคุณครับ   
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ ทาน สท.ทานใดจะอภิปรายเชิญครับ ถาไมมีผมขอความรูจากทางทานผูบริหารนิดหนึ่ง   
เมื่อสักครูหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปบอกวาเปนกรอบอัตรากําลัง ผมอยากจะเรียนหาความรูวา เมื่อกรอบ
อัตรากําลังมีแลว เราจําเปนหรือไมจะตองจัดจางใหเต็มกรอบอัตรากําลัง ขอความรูดวย เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานปลัดครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับการตั้งงบประมาณใน   
เร่ืองของคน โดยเฉพาะลูกจางรวมทั้งพนักงานในระดับที่เปนขาราชการ จะมีตัวกําหนดใหเราพิจารณาอยู ๒ เรื่อง    
๑.เร่ืองกรอบอัตรากําลัง ๓ ป ของลูกจางซึ่งตอนนี้กําลังปรับเปน ๔ ป  ๒.เรื่องงบประมาณ  ทานประธานได
สอบถามวาจําเปนหรือไมที่ตองตั้งตามกรอบ การที่จะจางลูกจางหรือแมกระทั่งพนักงานเทศบาลไมวาตําแหนงใด 
เราตองทําเรื่องไปขอความเห็นชอบจาก กทจ. คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เคยมีนโยบาย
ของ กทจ.ของอุบลฯเราน้ีกําหนดไวเปนแนวปฏิบัติวา หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่จะขอความเห็นชอบใน
การจางหรือขอความเห็นชอบในการบรรจุแตงตั้งขาราชการหรือลูกจาง อปท.แหงน้ันตองมีเงินที่จะจาย สมมุติวาใน
กรอบมี ๑๐ อัตรา ในงบประมาณมี ๘ อัตรา ถาจะไปขอเพิ่มอีก ๒ อัตราจางใหเต็มกรอบนั้น ทาง กทจ.เขาจะไม
อนุมัติ  เขาถามวาคุณตั้งงบประมาณไวหรือยัง ทีน้ีทองถิ่นทั่วจังหวัดอุบลฯ ถามีแผนงานหรือนโยบายที่จางคนเพิ่ม
ไมวาภารกิจหรือทั่วไป จําเปนอยางยิ่งตองตั้งงบประมาณไวถึงจะไปขออนุมัติกับ กทจ. ถาหากวาเราไมมี
งบประมาณตั้งไว เขาจะไมอนุมัติ เขาบอกวาเราไมมีงบประมาณ จะมีอยางเดียวเรื่องของการโอนยาย การเลื่อน
ระดับเทาน้ันที่ กทจ.เขาอนุมัติกรณีที่เราไมมีงบประมาณ มีกรณีเดียวก็เลยเปนเหตุเปนผล ถาทางเทศบาลนครอุบล 

 
 
 
 
 
 



๒๐. 
 

ราชธานีมีนโยบายที่จางคนเพิ่ม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณในเรื่องของเม็ดเงิน ถาไมมี
เม็ดเงินเขาขอไป กทจ. ก็ไมไดครับ อันนี้ผมยืนยันในขอเท็จจริงไดเพราะทานประกอบนั่งอยูตรงนี้ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล   รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
ขอขอบคุณทานปลัดอาทิตย คูณผล ขออนุญาตเอยนามไดพูดใหสมาชิกไดเปนความรู ผมอยากสอบถามเปนความรู  
อีกครั้งหนึ่งครับเกี่ยวกับการใชเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป เงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ เงินเดือนพนักงาน     
ผมอยากสอบถามเพื่อเปนความรูกับทานปลัดวา ถาสมมุติว าทางสภาไดอนุมัติเงินตรงสวนยอดที่เพิ่มขึ้นมา          
ถาสมมุติฝายบริหารไมไดคัดสรรพนักงานเพ่ิม เขาสามารถเอาเงินสวนน้ีไปใชไดไหมครับ และเปนอํานาจของใครที่
จะเปนคนอนุมัติ อยากจะสอบถามเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ มีอะไรไหมครับ ถายังไมมีผมขอพัก ๑๐ นาที  
 

พักเวลา ๑๑.๒๐ น 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสมาชิกฯ สธ ๑ ยังมีอีกไหมครับ  ไมมีผมขอผานไป สธ ๒ เชิญครับ ไมมีไป สธ ๓ ครับ / ไมมีผม
ขอผานไป สธ ๔ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม งานบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๔         
ผมเขามาดูในเรื่องของเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป เดิมปที่แลวเราตั้งไว ๙๕๓,๐๐๐ บาท ปนี้ทานขอเพิ่มขึ้นมา 
๒,๘๒๗,๐๐๐ บาท ๓ เทาของปที่แลว เปนเงินรวมทั้งหมด ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท ที่ผมจะถามสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา
อัตรากําลังที่เพ่ิมขึ้นมาในสวนของพนักงานจางทั่วไป คําถามคือทานเอาเงินสวนนี้ไปจางหรือยัง เรื่องนี้ตองการ
คําตอบกราบเรียนทานประธานสภาไปยังผูบริหาร ขอเนนคําถามทานจางหรือยัง ในสวนนี้มีความจําเปนมากนอย
แคไหน กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯ ครับ  
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหคุณวิไลลักษณ อัครอํานวย เปนผูช้ีแจงคะ 

 
 
 
 
 



๒๑. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ  
 

นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานคะ เงินเดือนพนักงานจางทั่วไปคือ    
๑. ตั้ งตามกรอบอัตรากําลัง ๒. ตั้ งตามอัตราค าตอบแทนที่ เพิ่มขึ้นจาก ๕,๓๔๐ บาท เปน ๙,๐๐๐ บาท       
จํานวนอัตรา ๓๕ คน X ๙,๐๐๐ X ๑๒ เดือน ก็จะเปนเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท ที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากป ๒๕๕๗ เราเบิก
ไปที่  ๘ เดือน อีก ๔ เดือนเปนคาจางเหมาบริการ เลยทําใหยอดเพ่ิมขึ้น ตั้งตามอัตราเดิม ๓๕ อัตรา ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล   รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒       
ในตัว เงินเดือนพนักงานจางทั่ว ไปทานบอก ๓๕ อัตรา เดิมทางสภาอนุมัติให  ๙๕๓,๐๐๐ บาท จายจริง 
๙๓๖,๗๒๗.๘๓ บาท ผมคิดคํานวณมันก็เพิ่มขึ้นมากกวาเปอรเซ็นตที่ทานกลาวมา เงินเดือนที่ทานกลาวมาคือ 
๕,๓๔๐ บาท เพิ่มมา ๙,๐๐๐ บาท  ก็ ๘๐%  ยอด ๙๕๓,๐๐๐ บาท กับยอด ๒,๘๒๗,๐๐๐ บาท มัน ๓ เทา 
๓๐๐%  จากยอดเดิมผมมีเร่ืองอยากจะถามทานอีกพนักงาน ๓๕ ทาน คือทานจางแลวใชหรือไมครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ  
 

นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 จางในอัตราเดิม ๓๕ อัตรา จางแลวคะ เราจางตอเนื่องเลย 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ  
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล สําหรับเงินเดือนพนักงานจางแตละกอง เราจะสังเกตวาเพิ่มขึ้นทุก
กอง บางกองก็บอกวาขึ้นเงินเดือนใหตามอัตรา สําหรับการขึ้นเงินเดือนทางสมาชิกไมติดใจอะไรทั้งสิ้น ก็ถือวาเปน
การสนับสนุนสงเสริมลูกจางของเรา แตสําหรับการจางลูกจางเพิ่มเขามา แลวทําใหพี่นองประชาชนไดรับประโยชน     
ทางสภาก็ไมขัดของอีกเชนกัน แตถาจางเขามาเยอะๆ แลวประชาชนไมไดรับประโยชน หรือประโยชนสวนนั้นไปตก
อยูกับใคร คือจางเขามาแตไมรูวาบุคคลนั้นทํางานใหกับเทศบาลหรือไม แลวจางเขามาเยอะๆ หัวหนาแตละกอง     
คุมลูกนองตัวเองอยูไหม ไมใชจางมาแลวเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานหาตัวบุคคลนั้นไมเจอ ไมทราบวาไปหลบอยูที่ไหน     
แตสําหรับคนที่อยูทางสภาก็ขอชมเชย ที่ทานปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ แตสําหรับคนที่หลบเลี่ยงงาน        
คนเหลานี้กินเงินเดือนจากเทศบาล คือภาษีพี่นองประชาชน จางทานเหลานั้นมาเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับพอ 

 
 
 
 
 
 



๒๒. 
 

แมพี่นองประชาชน แตถาเขาไมไดรับประโยชนเงินสวนน้ีเปนการจายที่สูญเปลาหรือไม เพราะผมไดรับขอรองเรียน
หลายๆ อยางจากพ่ีนองของเราหลายๆ ทาน วาไมไดรับความสะดวกสบาย ทั้งๆ ที่คนนั้นก็มากขึ้น สําหรับบางคน   
จางเขามามีแตชื่อ ตัวคนไมรูไปทํางานที่ไหนแตกินเงินเดือนที่นี่ ก็เลยอยากตั้งขอสังเกต ไมติดใจถาจะจางเพิ่มเขามา
หรือเงินเดือนจะขึ้น ไมติดใจเลยเต็มใจดวยซ้ํา ถือวาเปนการชวยคาครองชีพในการปฏิบัติหนาที่ แตถาจางมาแลว    
ไมคุมคาทางสภาก็ขอบอกวาไมสามารถจะอนุมัติได กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับ  
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล เพื่อใหการพิจารณาโปรงใสมากยิ่งขึ้น ในชั้นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ ขอใหกอง/ฝายตางๆ นําอัตรากําลังพรอมรายชื่อ สงมาที่ฝายแปรญัตติดวย เพราะงบประมาณเพิ่มขึ้นมามาก
เหลือเกิน บางกอง ๒-๓ เทา สิ่งที่เราอยากจะรูวางบที่เพ่ิมขึ้นมา ถาเราไดเอาไปใชจายจริงโดยที่ไมเปนการตั้งไว    
ลอยๆ ทางสภาแหงนี้ก็ไมมีเหตุผลที่จะยับยั้งหรือการจางของทานเพื่อพี่นองประชาชนนะครับ เพราะฉะนั้นขอให    
ทุกกอง/ฝาย นํารายชื่อพรอมอัตราตําแหนง พรอมอัตราเงินเดือน เขาใหเราไดพิจารณาดวย กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานชื่นครับ  
 

นายชื่น  พรหมจารีย         สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑      
เร่ืองการจางพนักงานทั่วไป ตามที่ฟงวาพนักงานเพิ่มขึ้น อัตราเงินเดือนเพ่ิมขึ้น บุคลากรก็มากขึ้นตามไปดวย แตที่
สงสัยขณะนี้ ในเขต ๑ นั้นไมมีพนักงานทําความสะอาดตามตรอก ซอก ซอยหรือถนน เชนถนนเลี่ยงเมือง ๗        
ถนนสุขาอุปถัมภ ไมเคยเห็นพนักงานออกทําความสะอาด มีแตเจาของบานแตละหลังทํากันเอง พนักงานเหลานี้ทํา
ที่ไหน ขอสนับสนุนคุณสุภชัยที่พูดเมื่อกี้อยากทราบวาพนักงานแตละคนไปทําที่ไหนบาง คือมีแตชื่อไมมีคนมา
ทํางาน เราจะไดตรวจสอบชวยและสงรายชื่อไป เพราะวารับเงินเดือนเฉยๆ และไมไดทํางานใหเทศบาลก็ไมมี
ประโยชน ฉะน้ันถนนสกปรกไมมีพนักงานทําความสะอาด อันน้ีอยากจะชวยเหลือทางเทศบาลดวย ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ  สธ ๔  ไมมี ขอเรียนฝายผูบริหารวาทานสุภชัยไดขอเอกสารเก่ียวกับการจาง เพราะที่ไดมา  
คือเจาหนาที่ สวนที่เหลืออยากไดพนักงานจาง ขอบพระคุณครับ  ตอไป สธ ๕  เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒       
ในหนา สธ ๕  หมวดคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูแก อสม.และทัศนศึกษาดูงาน ในป ๒๕๕๗ ทางผูบริหาร  
ไดของบนี้กับสภา ทางสภาก็อนุมัติใหไป เพราะเล็งเห็นวา อสม.เปนอีกสวนหนึ่งของเทศบาลนครอุบลฯเรา ที่ไดทํา
ประโยชนใหกับชุมชน ถาทานไมมี อสม.ทานก็จะไมรูขอมูลในชุมชน และไมสามารถนําขาวสารตางๆ ลงไปชุมชนได  

 
 
 
 
 



๒๓. 
 

และทานจะไมทราบปญหาตางๆ ในชุมชน เพราะฉะน้ันหนาที่และบทบาทของ อสม. ถือเปนประโยชนอยางมากกับ
เทศบาลนครอุบลฯ และในป ๒๕๕๗ ทานไดของบประมาณคาใชจายในการอบรมใหความรูแก อสม.และทัศน
ศึกษา   ดูงาน มายังสภาแหงนี้ และสภาก็อนุมัติใหไป ผมติดตามขาวสารของเทศบาลนครอุบลฯ มาตลอด ทานได
นําเม็ดเงินตรงสวนน้ี ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือไปใชในโครงการอบรมใหความรูแก อสม.และทัศนศึกษาดูงาน พอแม
พี่นองประชาชนที่ดูการประชุมสภาครั้งนี้ ทานทราบหรือไมคณะผูบริหารไดพา อสม.ไปทัศนศึกษาที่ไหน แทบไมนา
เช่ือครับเขาพาไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนเทศบาลสามัคคี นั่นคือการทัศนศึกษา และในงบประมาณป ๒๕๕๘ ทาง
คณะผูบริหารไดตัดงบประมาณตรงสวนน้ีไป แตไปเพิ่มงบประมาณใหกับตัวเองไปทองเที่ยวตางประเทศ ผมถามวา
สมควรหรือไม ถาทานตัดตัวของทานเอง ทานไมตองไป ทานเพิ่มใหทาง อสม.ไป ก็ดูดีนะครับ ทานตัดของเขา อสม.
ซึ่งเปนงานอาสาคาตอบแทนเดือนหนึ่งก็ไมกี่รอยบาท ทานใชเขาไปแจกทรายบาง แจกยารักษาอะไรบาง หรือให 
อสม.ลงไปเก็บขอมูลบาง ทานใชเขาปหนึ่งทานใหเขาไมไดหรือครับ ทําไมทานตองตัดของเขาไป และเพิ่มของตัวเอง 
อยากจะนําเรียน   เพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันนางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๔  จากที่ทานนัฐพลไดอภิปราย       
ตัดงบประมาณศึกษาดูงานผูสูงอายุและ อสม. ดิฉันเห็นวา อสม. เปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง การอบรมความรูเบื้องตน
เชนการปฐมพยาบาลตางๆ ใหความรูเบื้องตนกับชาวบาน ดิฉันคิดวาสําคัญไมควรจะตัดงบประมาณตรงนี้ทัศน
ศึกษา ดูงาน อยากจะขอคําตอบจากฝายบริหารตอนนี้ดวยวา เพราะเหตุใดตองตัดงบประมาณวาจะใชไมทัน คงจะ
ไมใชเหตุผลน้ัน ดิฉันอยากไดคําตอบตอนนี้ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ขอเพ่ิมเติมทานนัฐพล และทานตนขาวอีกนิดหนึ่ง สําหรับคาใชจาย
โครงการอบรมใหความรูแก อสม.และทัศนศึกษาดูงาน ที่ทานตัดงบประมาณในสวนนี้ไป ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท คือ    
ตัดหมดเลย อยากให อสม.ที่รับชมอยูทางบานรับทราบดวยวา ทางผูบริหารไดตัดงบสวนนี้ เจาหนาที่พนักงานก็ยังมี
เงินโบนัส แลว อสม.ก็ทํางานใหกับเทศบาลเหมือนกัน งบทัศนศึกษาดูงานก็เปรียบเสมือนกําลังใจของพวกเขา ป
หนึ่ง มีครั้งเดียวแตทานก็ไดทําลายลงไปแลว ทานคิดถึงความตั้งใจของพวกเขา การอาสาสมัครเขามาทํางาน เมื่อ
สัปดาห  ที่ผานมาบิ๊กคลีนน่ิงเดยทุงศรีเมือง ทานไดทําหนังสือเรียนเชิญเขาเหลานั้น มาทําความสะอาดทุงศรีเมือง
ซึ่งเปนทรัพยสมบัติสาธารณะ เขาเหลานั้นก็มาทานพาเขาจับไมกวาด ทานอาจจะจับเฉยๆ ถายรูปแลวก็โยน        
ไมกวาดทิ้งแตพวกเขาเหลานั้นอยูทําความสะอาดตอ ทั้งๆ ที่เขาเหลานั้นคาตอบแทนไมเยอะแตมีคาสําหรับเขา    
๕-๖๐๐ บาท แตสําหรับผูบริหาร เงินเดือน คาตอบแทนประจําตําแหนง คาตอบแทนพิเศษ รวมแลวเกือบ         

 
 
 
 
 
 



๒๔. 
 

เจ็ดหมื่นบาท จับไมกวาดถายรูปแลวก็โยนทิ้ง มันเปนการสรางอะไรผมไมทราบ ทานรูดี ตรงนี้ทานตองใหคําตอบ
แกพ่ีนอง อสม.ของเทศบาลวาเหตุใดงบประมาณในสวนนี้ทานถึงตัดเหลือศูนย แลวทานไปเพิ่มของผูบริหารพูด
งายๆ คือไปตั้งของตัวเองไปเที่ยวแตตัดงบตรงสวนน้ีออก มันมีผลมากตอขวัญกําลังใจของพวกเขา ทานลองคิดดูถา
วันหนึ่งมีงานอีกเหมือนบิ๊กคลีนน่ิงเดยที่ผานมา อาจจะเปนงานอะไรอีกในอนาคต ถาพวกเขาเหลานั้นไมมาใครจะ
มาชวยสงเสริมชูภาพการบริหารของทาน แลวเขตเทศบาลเขาจะถายรูปอยางไร ทานตองเห็นใจเขาดวยเพราะเขา
พยายามชูภาพของทานวาเปนนักบริหาร เปนอาสาสมัครที่เขาเลือกมาดูแลเทศบาลนคร ตรงนี้ทานตองใหคําตอบ
และขอทานประธานอยาเพิ่งผานไปถายังไมไดคําตอบ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปรเมศรครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมนายปรเมศร ศริพันธุ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมขอสนับสนุนทานนัฐพล ทานณัฐวุฒิ ทานตนขาว อสม.เปน
เหมือนหัวใจสําคัญของการกระจายขาวสารลงชุมชน ทานมาตัดงบเขาออกไมใหเขาไปทัศนศึกษาดูงาน ก็เทากับ     
ทํารายเขา ที่สําคัญกวาน้ันคาใชจายในโครงการอบรมสมาชิกชมรมผูสูงอายุและศึกษาดูงาน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อัน
นี้ก็สําคัญผมวาเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ถาเกิดซื้อความสุขใหประชาชนได ผมวาทางทานผูบริหารไมสมควรที่ไปตัด    
ของเขาออก ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๔        
ผมขอพูดประเด็นคาใชจายในโครงการอบรมความรูใหแก อสม.และทัศนศึกษาดูงาน อสม.คือหนวยงานขั้นพื้นฐาน
ของเทศบาล ที่จะนําความรูเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน เกี่ยวกับเรื่องการปองกันโรค หรือแมกระทั่งสะทอน  
ความเปนอยูของประชาชนในเขตเทศบาล ขึ้นมาถึงหนวยงานฝายบริหารได การจัดการในการทัศนศึกษาดูงานผูที่
จัดการทัศนศึกษาดูงาน ที่ผานมาเราก็ทราบวาการทัศนศึกษาดูงานคือการเปดโลกทัศนให อสม.เรียนรูวาชุมชนอื่น  
เขาทํางานอยางไร นํารูปแบบที่ดีมาปรับปรุง มาใชใหเหมาะสมกับชุมชนของตัวเอง แลวทานไปตัดในสวนนี้ออก       
ก็เหมือนตัดกําลังหลักของทาน ตัดโลกทัศนของทาน ตัดโลกทัศนของ อสม.ใหแคบลง  ณ ปจจุบันโลกกาวเขาสู      
การเรียนรูเร่ืองของ อสม.มีอยูทั่วประเทศ จุดไหนดีเราไปดึงเขามา ผมก็เห็นสมัยนายกฯรจนาขออนุญาตที่เอยนาม 
ทานพา อสม.ไปดูงานและกลับมา อสม.ก็เกิดโครงการใหมๆ ขึ้นมา ยกตัวอยางใหทานเห็นภาพ ชุมชนวัดสารพัฒ
นึกเขาไปดูเร่ืองขยะรีไซเคิล เขากลับมาเขามาพาชุมชนทํา ณ วันน้ีชุมชนวัดสารพัฒนึกเปนชุมชนที่มีความเขมแข็ง
และมีโครงการที่เปนรูปธรรมจับตองไดเร่ืองของขยะรีไซเคิล หรือแมกระทั่งเรื่องธนาคารขยะที่มีการนัดวันกันนํา
ขยะมาขายและเก็บเงินสะสมเขาบัญชีของแตละคน สงเสริมสุขภาพชุมชนดี เรื่องเหลานี้ทานจะมองวาไมมี
ประโยชนไมได สวนหลักอีกอยางหนึ่งก็คือในการเดินทางไปแตละครั้งมีการพูดคุย เสนอแนะแลกเปลี่ยนความรูซึ่ง 

 
 
 
 
 
 



๒๕. 
 

กันและกันระหวาง อสม.ที่ไปดูงานหรือแมกระทั่ง ในขณะเดินทางเองเจาหนาที่ก็จะไดมอบความรูอบรมสอดแทรก
เล็กๆ นอยๆ ใหกับ อสม. เพื่อที่จะมีกําลังใจในการดําเนินการรวมกัน ทานเขาใจคําวาพรรคพวกไหมครับ ตอไป
คาใชจายในการอบรมสมาชิกผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน อันน้ีสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ทานไดไปดูนั่นดูนี่ ผม
ไมอยากใชโอกาสวาเปนโอกาส  ที่เหลือนอยนิดในชีวิตที่จะไดไปดู เราดูแลผูสูงอายุในชุมชนและทุกคนที่อยูใน
ชุมชน ชมรมผูสูงอายุมีอะไรครับในน้ัน มันมีความสามัคคีของชุมชนในแตละชุมชน ทานลองเขาไปดูชุมชนผูสูงอายุ
ฉาง ๒ ตรงบานดาบไกรสิงห เวลาทุกครั้ง  ที่เขามีการประชุมกันแตละคนเขาก็จะเขามา ผมวาทานก็นาจะทราบดี 
เพราะวาทานสงฝายการเมืองของทานเขาไปแอบแฝงในน้ันคอนขางเยอะ ชวงหลังผมรูผมทราบแตผมก็ทําเปนไมรู
ไมเห็น ในเมื่อสิ่งเหลาน้ันทําใหผูสูงอายุเขามีชีวิตชีวา เขามีความสามัคคี เกิดความรักกันในชุมชนผูสูงอายุยอมดูแล
คนในชุมชนได เขาเห็นอะไรไมดีไมชอบเขาก็บอกกับเราได ตอมาคาใชจายโครงการพัฒนาตลาดสด ดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและทัศนศึกษาดูงาน ทานเห็น ตลาดสดเทศบาล ๓ ไหมครับ ทานเห็นตลาดนอยไหมครับ ทานเห็น
ตลาด ๕ ไหมครับ ตอนน้ีเปนอยางไรสิ่งที่เขา  ฟตแบคกลับมา เมื่อเราพาเขาไปดูงาน เขายอมมีการพัฒนา เมื่อได
ไปเห็นสิ่งอื่นที่ชุมชนอ่ืนที่เราพาไปดู แนนอนเราพาไปดูสิ่งที่ดี ที่สวยงามที่เขาทําดี ยอมเกิดความรูยอมเกิดแรง
บันดาลใจที่จะมาพัฒนา ความรูไมสามารถที่เกิดตอตนไดเพียงฝายเดียว เราออกไปดูไดทานมองดูงายๆ ทําใหชุมชน
สามัคคีขึ้น ผมวาจริงๆ ไมนาตัดของเขาหรอกครับ วันน้ี    พี่นองประชาชนตองทราบวา งบประมาณในสวนนี้เราไม
สามารถจับตองได แมกระทั่งวาจะตัด ฝายบริหารก็ไมไดตั้งขึ้นมา เราแตะตองไมไดนะครับ ฝากไปถึงพี่นอง
ประชาชนชาว อสม. ผูสูงอายุหรือแมกระทั่งที่ตลาดสด ตอนน้ีผมรูวาที่ตลาดสดหลายทานก็เปดดูอยู บอกไดเลยวา
งบประมาณฝายผูบริหารไมไดตั้งขึ้นมาใหพวกผมไดพิจารณา หากแมมีคนไปพูดวางบประมาณสวนนี้สมาชิกสภา
เทศบาลตัด ทานชี้หนาบอกเขาเลยวาคุณไมตั้งข้ึนมาแลว สท.จะตัดไดอยางไร มันทําใหเราตระหนักถึงสภาพ ณ 
ตอนน้ีวาทานไมไดใหความสําคัญขององคกรเหลานี้เลย อสม. กช.หรือแมกระทั่งพอคา แมคาที่เปนตลาดสดหรือ
แมกระทั่งแนวทางของทานเอง ตลาดสดเทศบาล ๓ การจัดระเบียบเร่ิม  ยุงเหยิง หลายๆที่เริ่มวุนวาย ผมวาเรื่อง
เหลาน้ีมีสวนอยางมาก ทานอยาใชตรงนี้เปนประเด็นทางการเมือง เพราะเราเห็นความสูญเสียของ อสม. กช.       
ที่ไมไดรับผลประโยชนจากสวนน้ีและทานยังมองขามพวกเขาไปอีกกราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานรองนายกเทศมนตรีธารนี ปรีดาสันต 
เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๒๖. 
 

นางธารนี   ปรีดาสันต     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน ที่ท านสมาชิกไดอภิปรายถึงเรื่อง              
ตัดงบประมาณในหลายๆ โครงการ ไมวาจะเปนโครงการทัศนศึกษาของ อสม.หรือว าผูสูงอายุ รวมทั้ ง
ผูประกอบการเรื่องของตลาด ในงานของสุขาภิบาล ซึ่งดิฉันก็กราบเรียนวางบประมาณในสวนนี้ เราไดกันไว
หมดแลว ซึ่งโครงการดังกลาวในป ๒๕๕๘ คงดําเนินการได ซึ่งการอภิปรายของทาน ดิฉันเขาใจแตรูสึกวาคุณใจราย
มากในการอภิปราย ที่จะชี้นํา หรือใหคนฟงทางบานรูสึกวาเราไมใสใจ เราไมดูแล ซึ่งจริงๆ ไมใช เราไมดูแลเรายัง
ยืนยันในป ๒๕๕๘ โครงการดังกลาวยังคงมี น่ันก็คือเราไดกันเงินสําหรับป ๒๕๕๗ ไวสําหรับที่จะทําในโครงการ
เหลาน้ีแลว ซึ่งหลายๆ ทานที่ฟงและรับชมอยูทางบาน ดิฉันใครจะช้ีแจงใหทราบวา ตัวดิฉันเองก็เคยเปนบุคลากร
ดานสาธารณสุขมากอน เพราะฉะน้ันดิฉันตระหนักดี ที่จะดูแลพี่นอง อสม. หรือวาผูสูงอายุ เรื่องที่จะบอกวาเราตัด
งบประมาณตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปใสในทัศนศึกษา ซึ่งทานเนนมาตลอดวาทําเพื่อตัวเองจะเอาไปเที่ยว    ดิฉันก็จะ
ชี้แจงวาเปนคนละประเด็นทานควรจะทําใหคนทางบานไดฟงอยางเขาใจ การที่ทัศนศึกษาดูงานที่ทางสํานักปลัด 
สป.    ไดตั้งเอาไว นั่นก็คือรวมการทัศนศึกษาดูงาน ทานก็บอกอยูแลวทัศนศึกษาดูงานเปนการเปดโลกทัศนของ
ทุกๆ คนที่จะไดไปศึกษาดูงาน ตรงนี้เราไมไดเนนวาจะตองเปนฝายบริหาร จะตองไปตางประเทศ เราบอกในคํา
ชี้แจงอยูแลววาเปนการทัศนศึกษาดูงานไมวาจะเปนฝายบริหาร สภา รวมทั้งพนักงานเทศบาล ซึ่งตรงนี้เราก็
อยากจะเปดโลกทัศนใหกับพนักงานเทศบาลเหมือนกัน เพราะหลายๆ สวนเทาที่ดิฉันทราบมาและสอบถามทาง
เทศบาล หลายๆ ปที่ผานมา แทบจะไมเคยไดออกไปทัศนศึกษา ออกไปดูวาเพ่ือนบานใกลเคียงของเราเขาพัฒนาไป
ถึงไหนแลว ซึ่งตรงน้ีเราก็นาจะเปดโลกทัศนใหกับพนักงานเทศบาลของเราบาง สวนการที่จะพยายามใหพี่นอง    
อสม. หรือวาผูสูงอายุทุกทานเขาใจผิดวา ทางผูบริหารเองไมไดใหความสําคัญ หรือวาไมไดมองถึงคุณประโยชนของ
ทาน ตรงน้ีดิฉันก็อยากกราบเรียนทานประธานผานไปยังสมาชิกทุกทาน รวมทั้งผูชมที่อยูทางบานวา ทางฝาย
บริหารเองเราตระหนักถึงตรงน้ีตลอด เพราะการทํางานของเรา เราตองเนนถึงคุณภาพชีวิตพี่นองประชาชนดวย 
เพราะเปนกําลังสําคัญอยางที่ทานบอก ที่เขาจะชวยเราดูแล  พี่นองประชาชนในพื้นที่ เราไดรับขาวสารตางๆ     
เราจะรณรงคเร่ืองโรคติดตอหรือวาโรคอุบัติซ้ําตางๆ ก็เปนสิ่งที่เราตองลวนแลวแตขอความรวมมือจาก อสม.      
ในพื้นที่ ซึ่งตรงนี้ดิฉันก็อยากจะกราบเรียนวาการอภิปราย ก็อยากจะใหทําความเขาใจในเรื่องของเนื้อหาจริงๆ     
ในสวนที่ทานจะมองในผลลบ เราก็ไมวา เพียงแต วาเราก็ขอโอกาสชี้แจงใหกับพี่นองประชาชนไดรับทราบ    
ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่ทานรองนายกไดชี้แจงมา ก็ขอ
เรียนวาในนามของสมาชิกสภา ซึ่งเรากําลังพิจารณางบประมาณกันอยู ในการพิจารณางบประมาณเราก็พิจารณา        
ตามเอกสารที่ทานไดสงมาให ซึ่งในงบประมาณที่ทานสงมาไมมี ตัดงบประมาณตรงนี้ ซ่ึงในการกันเงินหรือไมกันเงิน 
ในงบประมาณป ๒๕๕๗ ทานก็ไดพา อสม.และ กช. ไปแลว ในการกันเงินในสวนที่ไมใชสิ่งปลูกสรางและครุภัณฑ     

 
 
 
 
 
 



๒๗. 
 

ทานก็ไมไดกันเงินผานสภา เพราะฉะนั้นการพิจารณางบประมาณ เราพิจารณาตามเอกสาร ไมใชใชความรูสึก
สวนตัวในการที่เราแถลงออกมาตองการใหทานชี้แจงวาทําไมถึงตัด ก็เพียงแตชี้แจงเทาน้ัน ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว         สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ขอบคุณทานรองนายกที่ไดใหความเขาใจกับเรา ที่ทานบอกวาทาง
สมาชิกสภาใจราย ผมคิดวาไมใช คนที่ใจรายคือคนที่ไมตอบคําถาม ณ สภาแหงนี้ ทานไมตอบคําถามใหพี่นอง
ประชาชนเขาใจ แลว สท.จะอธิบายใหประชาชนเขาใจไดอยางไร ตรงนี้ทานตองพิจารณาตัวทานเอง คําถามบางขอ
สมาชิกถามไปรวมๆ อาจจะสิบคําถาม ทานตอบสี่หรือหาคําถามแลวจะเขาใจกันไดอยางไรครับ ถาทานไมตอบ
คําถามใหกับ ทางสภา ไมใหความกระจางชัดกับพี่นองประชาชนทางบาน ตองเขาใจดวยวาสมาชิก ไมไดสรางความ
จงเกลียดจงชังใหกับทางฝายบริหาร แตทางสมาชิกกําลังจะทําใหฝายบริหารน้ันเห็นใจ อสม. ตรงนี้อยากจะย้ําอีก 
บางคนบานอยูไกลขี่มอเตอรไซดมารวมงานกับทาน เสี่ยงตํารวจจับก็เสี่ยงเขาก็ยังมา ทานบอกวาทานกันเงิน      
ทางสมาชิกก็พิจารณาตามรายละเอียดที่ทานสงมาใหสมาชิกพิจารณา ทานบอกวาใชไปแลว ทางสมาชิกไดอนุมัติไป
แลวปที่แลว ทานจะพาไปไหนทางสมาชิกก็ไมไดติดใจคอยติดตามอะไร ดังนั้นเราก็ถือวาทานใชไปแลว แลวทานมา
ตัดงบประมาณในสวนน้ีคือเราไมเห็นทานตั้ง เราก็ถามทาน แลวทานก็ตอบเราวาทานกันเงิน แปลวาปที่แลวทาน
ไมไดไปใชไหมครับ แลวทานก็บอกวาทานกันเงินไว ทางสมาชิกเองก็ไมเขาใจกับคําตอบของทานรองนายก ดังนั้น
แลวถาจะใหดีตองบอกวาสมาชิกน้ันกําลังพูดใหฝายบริหารเห็นใจ อสม. ผูสูงอายุ และผูคาขายทางตลาดสด ไมได
พูดใหเขาเหลานั้นมาเกลียดชังฝายบริหาร ตรงน้ีขอใหฝายบริหารทําความเขาใจใหมดวยครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตปดทายกอนที่ จะพักเที่ ยง ขอสงเสริมทานสุภาภรณ ตั วเลขในวงเล็บคือตั วเลขที่ลดลง       
ตัว เลข    กอนหนานี้ป ๒๕๕๗ เราไดอนุมัติ ไปแลว เราไม ไปพูดถึง เอาเลข ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เอาเลข 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เอาตัวเลข ๓๐๐,๐๐๐ บาท เขาไปอยูในวงเล็บ วิธีการคือตัวเลขที่อยูในวงเล็บความหมายคือลด
ทั้งหมด ทานไมได       ตั้งมาแลวทานบอกกันเงิน เอาแบบนี้ครับ ที่ทานขอมาในปนี้ ผมก็บอกวาปที่แลวผมใหแลว
ทั้งหมดเอาไหมครับ ปนี้ก็ไมตองทําครับ เงินเดือนพนักงานปที่แลวรับไปแลวทั้งป ปนี้อยารับเลย ทํางานฟรีปหนึ่งดี
ไหมครับ มันไมไดครับเราพิจารณาตามเอกสาร กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ  สธ ๕ มีอะไรอีกไหมครับ / ไมมี   ไป สธ ๖  / ไมมี  ขอพักรับประทานอาหารครับ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๘. 
 

พักการประชุม ๑๒.๑๕  น.  รบัประทานอาหารกลางวัน 
     

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น. 
นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลวขอเชิญทานประธานสภาดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอเริ่มการประชุมตอนะครับ เร่ิมที่กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม งานศูนยบริการสาธารณสุข สธ.๗ ครับ 
เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
เขตเลือกตั้งที่ ๔ กระผมติดใจในประเด็นเรื่องของประเภทของเงินเดือนพนักงานนะครับ ที่ติดใจก็เพราะวามันมี
สวนลดลงไป ๗๓๐,๐๐๐ บาท อันนี้คือสวนลดจากตรงไหนครับ เปนพนักงานยายออกหรือเกษียณครับ ฝากเรียน
ประธานสอบถามไปยังฝายบริหารครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ คือสวนลดนี้เน่ืองจากเหตุอะไรบาง เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันขอให คุณวิไลลักษณ   อัครอํานวย 
เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวิไลลักษณครับ 
 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 กราบเรียนทานประธานสภาคะ เรื่องเงินเดือนพนักงานลดลงนะคะ เนื่องจากทันตแพทยยาย ๑ ตําแหนง
คะ ถึงลดลงคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอรบกวนสอบถามอีกวาทันตแพทยที่ลดลง ๑ ตําแหนง อัตราเงินเดือนเทาไหรครับ และทันตแพทยยาย
ออกไปแลวมีทันตแพทยอัตราเพิ่มทดแทนหรือเปลาครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ คือสวนลดนี้เน่ืองจากเหตุอะไรบาง เชิญทานรองนายกครับ 

 
 
 
 
 



๒๙. 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอใหคุณวิไลลักษณ   อัคร
อํานวย เปนผูช้ีแจงคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวิไลลักษณครับ 
 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานคะ เงินเดือนของพนักงานเทศบาลฝายบริการ
และสงเสริมการอนามัยนะคะ ขอเรียนชี้แจงนะคะวาตรงน้ีเปนขอมูลตัวเลขที่ผิดพลาดคะ ดูจาก ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
เปนสองลานสองแสนเศษๆคะ และทีนี้ก็จะมีทันตแพทยยายไปหนึ่งตําแหนง จึงทําใหเงินลดลงคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตั ว เลขจ ากเทาไหรนะครับ ต รงนี้ถา  ๒,๒๗๐,๐๐๐บาท รวมกับ ๗๓๐,๐๐๐ บาท ก็จะ เป น      
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทพอดี ครับ 
 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 ใชคะ ตัวเลขจริงๆแลวทางสถิติที่ดิฉันตรวจเช็คครั้งสุดทายก็จะเปน ๒,๙๕๙,๒๐๐ บาทคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือคงเหลือในป ๒๕๕๘ ใชไหมครับ 
 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 ใชคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือเทาไหรนะครับ 
 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 ยอดจริงๆนะคะคือ ๒,๙๕๙,๒๐๐ บาท คะ จํานวน ๙ อัตราคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทีนี้ถาเปน ๒,๙๕๙,๒๐๐ บาท สวนลดมันก็ตองไมถึง ๗๓๐,๐๐๐ บาท 
 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 ก็จะมีอีกอัตราหนึ่งนะคะ อัตราของแพทยคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ของแพทยน้ีตองเอามารวมกับสองลานเกาน้ีหรือเปลาครับ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๐. 
 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 ไมไดรวมคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 แลวไปรวมอยูในสวนไหนครับ 
 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 ตัวเลขตามที่อัตราคิดนะคะก็จะเปน ๒,๙๕๙,๒๐๐ บาท แตทางการเงินสงมายอดเต็มป ๕๘ นะคะ จะเปน 
๒,๒๗๐,๐๐๐ ก็ทําเปนยอดเงินกลมๆก็จะเปน ๗๓๐,๐๐๐ บาทคะ สรุปก็คือตั้งผิดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ที่ผิดไมวาครับ แตสรุปแลวเอาตัวเลขยังไงครับ 
 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 ตัวเลขสุดทายนะคะคือ ๒,๙๖๐,๐๐๐ บาทคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อยูในประเภทเงินเดือนพนักงาน ทีน้ีมันก็ตองเปลี่ยน เพิ่ม ลด ตองเปลี่ยนประมาณสี่หมื่นใชไหมครับ  
  

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 ใชคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทางฝายงบประมาณเปนยังไงครับ ตัวนี้ตองไปปรับตัวเลขใหม สักครูนะครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ใชวิธีแปรเพิ่มจะไมงายกวาหรือคะ ถาเปลี่ยนตัวเลขมันเปนงบประมาณไปแลว 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ มันคงจะเปนแบบปที่แลวพอผิดก็ขอแปรปรับเปลี่ยน เชิญทานรองนายกครับ 
นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานสุรชัย  ยิ้ม
เกิด เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย   ยิ้มเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ตองขออภัยทานประธานและ
ทานสมาชิกทุกทานที่มาเสียเวลาที่ตรงนี้นะครับ วิธีแกปญหาก็คือทางฝายประจํายอมรับแลววาตัวเลขผิดก็ขอให 

 
 
 
 
 



๓๑. 
 

ผานไปกอนนะครับ และจะใชวิธีแปรเพิ่ม แปรลด เอาในขั้นแปรญัตติเหมือนที่ทานสุภาภรณขออนุญาตที่เอยนามที่
ทานไดกลาวไวแลวซึ่งเปนวิธีการที่ถูกตองและไมผิดระเบียบครับ ขอผานไปกอนครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ สรุปแลววาแปรปรับใหม ยังมีสวนที่จะตองแกไขอีกยังมีอีกครับ เดี๋ยวจะถึง สรุปแลวถามีปญหา
อยางไรก็ขอใหทานแปรปรับเอานะครับ เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ตอเนื่องลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับ ในเรื่องของเงินเดือนพนักงานจาง
ทั่วไปที่มันเพิ่มมา ๑,๘๘๔,๐๐๐ บาท ก็จะใชหลักเกณฑเดียวกันนะครับ ขอรายชื่อพนักงานจางทั้งหมดขอเนนอีกที
นะครับ เงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ขอใหทุกกองทุกฝายสงรายชื่อ ตําแหนง       
อัตราเงินเดือน ระยะเวลาจาง ใหกับฝายแปรญัตติทราบดวยนะครับ เพื่อที่จะไดพิจารณาตามตัวเลขตอไป 
ขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ใน สธ.๗ มีผูใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ/ไมมี   ตอไปหนา สธ.๘ เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ในหนา สธ.๘ คาใชจายในโครงการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ๑๖๖๙ กูชีพมหา        
นคร เทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการน้ีถามวาเปนโครงการที่ดีไหมเปนโครงการที่ดีครับถาไมซ้ําซอน ตองย้ํานะ
ครับวาไมซ้ําซอน เพราะวาในเขตเทศบาลนครอุบลทั้งกูชีพ ๑๖๖๙ กูชีพจีตัมเกาะ กูชีพจี้กง ผมวามันเพียงพอและ
มากพอแลวครับแทบจะชนกันตายแลวนะครับ จากจะมากูภัยผมวาจะมาสรางภัยมากกวา รถมอเตอรไซคลมคัน
เดียวทานวิ่งมาหาหกคัน ไมรวมมอเตอรไซคกูชีพของ อบจ. อีกนะครับ ผมเลยเล็งเห็นวาโครงการนี้ไมนาที่จะ
สนับสนุนใหทํา มันซ้ําซอนและทานเอาเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทไปทําอยางอื่นนาจะดีกวานะครับ อยากฝากทาน
ประธานไปยังฝายผูบริหารพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ งบประมาณในสวนน้ีขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตอเนื่องจากทานนัฐพลนะครับคาใชจายในโครงการจัดระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน เปนคาใชจายอะไรครับ อยากใหทานผูบริหารช้ีแจงดวย เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทานไปใชจาย
อะไรครับ เปนโครงการของทาน ทานมีรถฉุกเฉินหรือวาอยางไร ขอใหทานชวยใหคําตอบกับทางสภาดวยครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๓๒. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันขออนุญาตใหทานโกวิท  เริงนิรันดร 
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในงานสวนน้ีไดชี้แจงคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานโกวิทครับ 
 

นายโกวิท   เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการและสงเสริมการอนามัย   
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกที่เคารพทุกทานครับ เงินที่ทาง ๑๖๖๙ หรือกูชีพมหานครนี้นะ
ครับ เบื้องตนนําเรียนสมาชิกใหทุกทานทราบนะครับวาทางเทศบาลนครอุบลราชธานีไดไปทํา MOU กับทาง
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เราก็ไดรถมาและก็ไดศูนยแจงเหตุก็คือสํานักงานสาธารณสุข
อุบลราชธานีไดแบงเขตใหกูชีพมหานครเริ่มจากสะพานเสรีตรงไปถึงแยกตลาดนอยแลวเลี้ยวขวาไปหนาโรงเรียน
อุบลวิทยาคม ตรงไปถึงวัดศรีประดูทรงธรรม แลวก็เลี้ยวขวาเลียบแมน้ํามูลมา นี่คือเขตพื้นที่ที่กูชีพมหานคร
รับผิดชอบครับ และเราก็ไดลงทะเบียนเปนพัสดุของเทศบาลนครอุบลราชธานีพรอมกับรับคนมา ๙ คน ซึ่งเงินสวน
นี้ขอที่หนึ่งเอาไปใชในคาน้ํามัน ขอที่สองคือเงินคาจาง เงินเดือนนั้นเราคิดเปนเรทคาแรงขั้นต่ํา ๒๓๙ บาท คูณ
จํานวนวัน คูณ ๙ คน ซ่ึงเราไดเร่ิมดําเนินการมาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ หลังจากที่เราไดทํา MOU กับ 
อบจ. มาซึ่งก็มีคาใชจายสองอยางก็คือคาน้ํามันและก็คาเงินเดือนสําหรับพนักงาน ๙ ทานครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เร่ืองนี้ผมไดรับการประสานจากทางฝายสาธารณสุขเองนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการมิชอบในเรื่องที่จะ
แบงแยกออกมาอีกทีหนึ่งครับ แตวาเมื่อสักครูไดฟงจากทานหัวหนาโกวิททานเอยขึ้นมานะครับ ขออนุญาตที่เอย
นามก็เหมือนกับวาโครงการน้ีไดเร่ิมไปแลวใชหรือไม แลวใชงบประมาณสวนไหนในสวนที่เริ่มตนไปครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานโกวิทครับ 
 

นายโกวิท   เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการและสงเสริมการอนามัย 
 กราบเรียนทานประธานครับ คือครั้งแรกใชจากเงินจางเหมาบริการของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 
 

 
 
 
 
 



๓๓. 
 

นายณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจเอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ตามโครงการที่ทานไดเสนอมาเปนโครงการจัดระบบบริการ
แพทยฉุกเฉิน ๑๖๖๙ กูชีพมหานคร ฟงดูชื่อแลวเทศบาลของเราก็ยังไมเปนเทศบาลระดับมหานคร เรายังเปน
เทศบาลนครอยูนะครับ และโครงการนี้ปจจุบันก็มีหลายหนวยงานซึ่งทํางานแขงกันอยูอยางเชน มูลนิธิการกุศล
จีตัมเกาะ จี้กง และรถโดยสวนตัว และก็รถของโรงพยาบาลอีก กระผมเห็นวาโครงการน้ีเปนโครงการที่ซ้ําซอนและ
อีกอยางชวงน้ีมีกระแสวิพากษวิจารณในหมูชาวบานหรือประชาชนเกี่ยวกับเรื่องขององคการบริหารสวนทองถิ่น 
อบจ. หรือ อบต. ก็ไดรับการวิพากษวิจารณวามีเขตพื้นที่แตไมชัดเจนหรือวาการทํางานอาจจะซ้ําซอนกับทาง
เทศบาลซึ่งอยูระหวางที่วาประชาชนกําลังวิพากษวิจารณวา สปช.หรือสภาปฏิรูปแหงชาติหรือวารัฐบาลชุดใหมของ
ทานประยุทธ   จันโอชาน้ีจะยุบไหมยุบองคการบริหารสวนทองถิ่น อบจ. หรือ อบต. ไหมซึ่งกระผมเห็นวาในสวนนี้
เมื่อเกิดกระแสเชนนี้ก็อยากขอใหทานพิจารณาและทบทวนใหทานไดทํางานอยางเต็มที่โดยใชงบประมาณของ
องคกรของตัวเองอยางเต็มที่เพื่อบริการประชาชน ในสวนงบประมาณที่วา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้ ผมเห็นวาไดคลุก
คลีกับชาวบานหรือประชาชนคนทุกขคนยากอีกมากที่ยังตองการความชวยเหลือ อยางเชนคนยากคนจนที่ปวยเปน
โรคไตไมมีเงินฟอกไต ฟอกไตครั้งหนึ่งใชเงินไมต่ํากวา ๑,๕๐๐ บาท บางคนสัปดาหหนึ่งไปฟอกไตสัปดาหละสอง
ครั้ง หรือคนจนแมกระทั่งวาผมเคยอยูบานและก็มีคนมาตามผมวามีคนตายนะบอกวาชวยเงินคาฉีดยาศพหนอย ไม
มีเงินคาฉีดยาศพในสวนน้ีผมคิดวามันเกี่ยวของกับงานสาธารณสุขซ่ึงควรพิจารณาเอาเขามาวาเงินสวนนี้จะเอาไป
ชวยเหลือคนยากคนจนที่เก่ียวกับสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร ผมจึงขอเสนอความเห็นวาโครงการดังกลาวนี้ยัง
ซ้ําซอนอยูและไมมีความจําเปนนะครับ ขอทาวความอีกนิดหนึ่งที่หัวหนาโกวิท  เรืองนิรันดร พูดการทํา MOU บาง
คนซึ่งอาจจะยังตามศัพทนี้ไมทันก็ขอบอกวาคือการทําสัญญาหรือนิติกรรมตามกฎหมายโดยการลงนามทั้งสองฝาย
อยางถูกตองนะครับ เพราะวาเดี๋ยวชาวบานที่เขารับฟงการถายทอดอาจจะไมเขาใจเรื่องนี้ เรื่องเกี่ยวกับการทํานิติ
กรรมสัญญาทั้งสองฝายระหวางหนวยงานของรัฐนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ สําหรับโครงการ ๑๖๖๙ ก็เปนอีกโครงการหนึ่งที่ไปทํา MOU หรือ
สัญญาชนิดหนึ่งกับ อบจ. ซึ่งกอนหนาน้ีก็มีรถนําเที่ยวซึ่งก็มีการช้ีแจงวาทํา MOU เชนกันโดยเปนรถของเขาแตเปน
คนของเรา เราตองจายเงินเดือนเจาหนาที่ แลวนี่อีกโครงการหนึ่งครับ ๑๖๖๙ ความจริงนะครับมันไมใชพันธกิจ
ของทานเลย หนาที่ของทานคือการบริการขั้นพื้นฐาน สวนงาน ๑๖๖๙ ดานกูภัยนี้มันเปนงานของ อบจ. อยูแลว 
เปนหนาที่ของเขาที่ตองทําอยูแลวแตทานก็ยังเหมือนจะดึงดันนะครับไปขอเขามาแลวเราก็ไปจายเงิน ความจริงเขา
ทําทั่วจังหวัดครับไมมีความจําเปนเลยที่ทานจะตองมาตั้งศูนยที่เทศบาลนครอุบล ศูนยของเขาที่ตั้งนี้ผมสังเกตเห็น
อยูแยกหอนาฬิกา มันจะซํ้าซอนเกินไปหรือเปลาแลวเราอยูดีๆจะเอาเงินไปจายใหเขาทําไม ทางสภายังไมเห็นถึง
ความสําคัญเหลาน้ัน เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รถก็รถของเขา หนาที่เขาน้ันทําเปนปกติเปนประจําอยูแลว          

 
 
 
 
 
 



๓๔. 
 

เปนหนาที่เปนงานประจําของเขาอยูแลว เพราะ อบจ. มีหนาที่บริการทั้งจังหวัด แตทางเทศบาลนครเสนอตัวที่จะ
ไปจายเงินเดือนใหกับคนของเขา มันใชเรื่องของเราไหมครับ เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้ขอใหทานพิจารณาถึง
ความเหมาะสมดวยทานจะไปยุงกับเขาทําไม ไมมีความจําเปนใดๆทั้งสิ้นเพราะวามันเปนหนาที่ของเขาอยูแลว ตรง
นี้ขอใหทานตระหนักใหดีนะครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันอยากจะขอเสริมทานณัฐวุฒินิดหนึ่งนะคะ จริงๆแลวนี้เทาที่เห็นที่
เราพิจารณางบประมาณกันมานะคะ จะเห็นวามีหลายงบเหมือนกันที่ไปรวมทํากับ อบจ. ที่ตองพูดอยางนี้เพราะวา
ก็จะเห็นในขอมูลอยูแลวนะคะวาเราไปรวมทํากับเขาอยางเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้ก็ไมใชนอยๆ ดิฉันคิดวาควรจะ
พัฒนาองคกรของตัวเอง ดูแลองคกรของตัวเองใหดีกอนกอนที่จะไปรวมกับเขา ถาภายในเราดีแลวคอยไปรวมกัน
พัฒนาดีไหมคะ ตอนนี้ยังไมมองถึงองคกรของตัวเองแตไปชวยเขาซึ่งเขาก็เปนองคกรที่ใหญกวาเราแตเรายังเอา
ตัวเองไมรอดเลย อยากใหดูแลตัวเองกันกอนคะกอนที่จะไปดูแลคนอ่ืน ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอใหทานนิเวศน   สุพัฒนได
ชี้แจงตรงนี้คะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนิเวศนครับ 
 

นายนิเวศน   สุพัฒน   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมขอใชโอกาสนี้ไดอธิบาย
เก่ียวกับเร่ืองของระบบการแพทยฉุกเฉินสักเล็กนอยครับ ระบบการแพทยฉุกเฉินนั้นเปนระบบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให
บริการกับพี่นองประชาชนที่ไดรับเหตุฉุกเฉิน ทั้งน้ีและทั้งน้ันน้ีตัวเลข ๑๖๖๙ ก็คือหมายเลขโทรศัพทที่สามารถให
ประชาชนนั้นไดกดหมายเลข ๑๖๖๙ เพื่อจะใหโทรศัพทนั้นมาดังที่ศูนยกลางของหนวยบริการนี้ก็คือตอนนี้ตั้งอยูที่
ศูนยโอทอปนะครับ เดิมทีตั้งอยูที่สาธารณสุขจังหวัด ศูนยน้ีจะมีหนาที่ในการรวมหนวยงานที่เกี่ยวของที่ตั้งบริการ
เราเรียกระบบนี้วาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งระบบนี้จะประกอบไปดวยหนวยงานหลักอยูหลายหนวยงาน
ครับทานในการที่จะมารวมกันทํางาน หนวยงานแรกก็คือกระทรวงสาธารณสุขที่ตองมีหนาที่ในการจัดวางระบบ
มาตรฐานในการบริการการแพทยฉุกเฉินหมายความวาเปนผูกําหนดคุณลักษณะของยานพาหนะซึ่งก็มีอยูหลาย
รูปแบบเชนวาก็จะมีรถลักษณะที่หนึ่งก็จะเปนรถตูที่เราเห็นนะครับ อันนี้เรียกวาระบบที่หนึ่งคือระบบเกรดเอวา 

 
 
 
 
 



๓๕. 
 

อยางนั้นนะครับ อันที่สองก็คือรถกระบะที่ทานเห็นวิ่งอยูในทุกทองที่ อันที่สามก็คือรถพวกมูลนิธิตางๆที่เขาไป
รวมงาน รถแตละคันนั้นก็จะมีภารกิจในการไปรับเอาผูปวยที่ไดรับเหตุฉุกเฉิน ไมวาจะเปนการปวยฉุกเฉิน โรคหัวใจ 
โรคช็อค อุบัติ เหตุอะไรอยางนั้นนะครับ ใหไปถึงหนวยบริการที่ใกลที่สุด ระยะเวลาที่เขาตองการนั้นไมเกิน        
๑๕ นาที หมายความวาทันทีที่โทรศัพทดังข้ึนรถในหนวยบริการที่ใกลที่สุดนั้นก็จะมีหนาที่ในการไปรับเอาผูปวยไป
ถึงหนวยบริการที่ใกลที่สุด อยูใกลโรงพยาบาลไหนหนวยบริการนั้นก็จะถูกสั่งโดยศูนยสั่งการนี้นะครับ เจาภาพที่
เปนเจาของระบบนี้ก็คือกระทรวงสาธารณสุขที่เปนผูกําหนดมาตรฐาน ทั้งอุปกรณทั้งรถยนต สองคือคนที่เปน
เจาของยานพาหนะในระบบที่อยูในจังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีคนที่สนับสนุนรถอยูแลวหลายเจาภาพนะครับ 
เจาภาพแรกก็คือขอประทานโทษทานประธานที่ตองเอยนามก็คือ องคการบริหารสวนจังหวัด หนวยงานที่สองก็
อาจจะมีรถของกระทรวงสาธารณสุขอยูดวยที่อยูตามโรงพยาบาลชุมชนก็ดีหรือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอันนี้
ก็มีหนาที่เชนเดียวกัน แบบเดียวกัน สามก็คือองคกรที่เปนรถขององคกรการกุศลตางๆอยางเชนที่อุบลก็จะมี จี้กง 
จีตัมเกาะ มีหนาที่เดียวกันครับทานประธานครับ คือเอาคนเจ็บไปสงใหเร็วที่สุดตามที่ศูนยส่ังการไดเห็นวาใครที่อยู
ใกลเขาก็จะสั่ง สั่งใหรถคันน้ันออกไปนี่คือความเปนเจาภาพที่สองก็คือเจาของยานพาหนะซึ่งก็จะมีทั้ง อบจ. ทั้ง
องคกรการกุศล ทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลใหญก็มี สามก็คือคนที่มีหนาที่จายเงินสนับสนุนคือสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ ทันทีที่รถพวกน้ีไดรับการแจงใหไปรับผูปวยนี้เขาก็จะมีคนมาจายเงินคาน้ํามันนะครับทาน
ประธาน อยางในกรณีของรถองคการบริหารสวนจังหวัดนี้เรียกวารถระดับที่สอง หมายความวาสามารถที่จะมี
มาตรฐานตามเกณฑที่เขาตั้งวางไวคุณอยูในระดับที่สองนี้โดยผานทั้งมาตรฐานอุปกรณ ทั้งมาตรฐานของการ
ฝกอบรมของคนตามมาตรฐานของเขา วิ่งครั้งหน่ึงเขาจายคาน้ํามัน ๕๐๐ บาทนะครับ แตวายังมีรถอีกประเภทหนึ่ง
ซึ่งอยูตาม อบต.    ซึ่งไมไดมาตรฐานก็คือวารถขั้นพื้นฐานนี้ถูกเรียกใชก็จะมีคาใชจายประมาณ ๓๐๐ บาท แตรถ
ชั้นหนึ่งคือรถบริการช้ันหน่ึงที่มีเครื่องชวยหายใจ ที่มีอุปกรณอยางดีนี้เขาจาย ๑,๕๐๐ บาท ตอครั้ง หมายความวา
รวมทั้งอุปกรณการแพทย คาสึกหรอ อะไรตางๆก็จะให จายโดยสํานักงานหลักสุขภาพแหงชาตินะครับ สามก็คือ
หนวยงานองคกรที่รถน้ันๆเปนเจาของหรือวาเปนผูที่ใหบริการอยางเชนวารถบางคันนี้ก็อยูตาม อบต. ทําความ
รวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาลบางเทศบาลที่ไดมีการเซ็นต MOU รวมกัน เขาก็จะมีหนาที่ใน
การที่กําหนดไวในความรวมมือนั้นวา รถที่เอาไปอยูนี้รถเปนของ อบจ. และหนวยงานที่เปนที่ตั้งของรถนั้นก็จะมี
หนาที่ในการสนับสนุนชวยคาในการจางคนอะไรทํานองนั้นนะครับ อันนี้ เปนหลักการโดยทั่ วไปนะครับ 
เพราะฉะน้ันโดยความที่วาเราไปยืมรถเขามาหรืออะไรตางๆนี้ไมใชครับทานประธาน เปนความรวมมือโดยที่วารถนี้
ปฏิบัติหนาที่ที่ไหนเราก็มีหนาที่ใหความรวมมือนะครับ โดยการมาชวยกันทําระบบนี้เรียกวาระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินนะครับ ทานประธานจะสังเกตวาเวลาที่เขามีการลงนามความรวมมือก็จะมีหลายทานมาก ทั้งมาจาก
กระทรวงสาธารณสุข มาจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพเหลานี้นะครับก็จะมารวมกันทํางาน เพราะฉะนั้นคําถาม
ก็คือวารถคันนี้เราจําเปนจะตองไปรวมมือหรือไมรวมมือไหมอันนี้มันเปนเรื่องของเราเห็นความสําคัญวาในเมื่อพี่
นองประชาชนที่อยูตามชุมชนของเราน้ันบางสวนบางเขตพื้นที่อาจจะไมเขาถึงบริการ สักวันหนึ่งผมยืนอภิปรายอยู
นี้นะครับอาจจะเห็นผมตองไดใชรถ ๑๖๖๙ โดยผมเองก็ไมอยากใช รถเหลานี้จริงๆไมมีใครอยากใชครับแตวาเวลาที่
จําเปนแลวมันตองมีเทานั้นเองครับ บางทีผมเองก็ประสบเหตุกับบรรดาญาติๆก็ไดขนกันไปก็มีนะครับ ก็อยากเลา
ใหทานประธานฟงเพื่อความเขาใจเรื่องเหลานี้ ระบบนี้เปนระบบการแพทยฉุกเฉินที่ดีมากๆครับ แลวเราเองก็เคยไป 

 
 
 
 
 



๓๖. 
 

ดูงานที่ตางประเทศ เชน ไตหวัน หรือที่ทางประเทศยุโรปเขาใชหลักเกณฑเดียวยึดนะครับ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเมืองอยางประเทศไตหวันน้ีที่ตั้งของศูนยบริการนี้จะอยูที่เทศบาลเลยครับ อยูที่เทศบาลไมใช อบจ. เขารวม
เอาไวทั้งหมด รถ ปภ. ทั้งหมดเรียงกันทั้งรถตัดถาง ทั้งรถกูชีพ มารวมอยูที่เดียวกันหมดเปนศูนยบัญชาการ เรา
อยากจะไปถึงตรงน้ันเหมือนกันแตวาปญหาของเราอยางหนึ่งคือเทศบาลของเรานี้ครับทานประธานครับ เรามี
ขอจํากัดดานงบประมาณมากเราไมสามารถที่จะซื้อรถมาเอง เราไมสามารถที่จะทําอะไรไดดวยตัวของเราเอง
ทั้งหมด เราจําเปนจะตองไปจับมือ รวมมือกับองคกรอื่นที่เขามีศักยภาพมากกวาแลวเราก็ขอในกําหนดการใหความ
รวมมือนั้นวาขอใหเอาอุปกรณเอารถ เอาอะไรตางๆนั้นมาใชในเขตมาใชกับประชาชนของเรา ก็จะทํานองเดียวกัน
กับรถทองเที่ยวที่กระผมไดอภิปราย อธิบายใหทานประธานและสมาชิกผูทรงเกียรติไดทราบในตอนเชานะครับเปน
ทํานองเดียวกันเพียงแตวารายละเอียดของความรวมมือมันก็จะแตกตางกันไปตามประเด็นเทานั้นครับ กราบเรียน
ทานประธานดวยความเคารพครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ไดฟงสมาชิกอภิปรายในเรื่องความ
ซ้ําซอนของโครงการ ๑๖๖๙ ก็คิดวามันซ้ําซอนแตฟงทานที่ปรึกษาอธิบายก็เขาใจความซ้ําซอนที่มันซ้ําซอนจริงๆคะ 
ในโครงการ ๑๖๖๙ ที่วามันซ้ําซอนทานอธิบายถึงหนวยแตละหนวยงานที่มาจัดทําก็เปนหนวยงานใหญทั้งนั้น 
กระทรวงสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนครอุบลของเราใชความไดเปรียบของการอยูกลางเมือง
ตรงน้ีดีกวาไหมคะที่จะบริการเลือกดานความสะดวกในการวิ่งรถ ในการจราจรใหโครงการ ๑๖๖๙ บรรลุลวงโดย
ประชาชนไดใชประโยชนอยางเต็มที่ ถาหากทางเทศบาลยังคงเอาคนของหนวยงานอื่นมาเพื่อใชงบประมาณตรงนี้
ไปใชดิฉันคิดวามันไมคุมคาคะ เราเอาเงินตัวนี้มาใชบริการทางดานสาธารณสุขอยางอื่นดีไหมคะ หรือวาจัดการ
จราจรใหมันสะดวกสบายสําหรับโครงการ ๑๖๖๙ ทั้งสาธารณสุขและ อบจ. ก็จะไดใชทํางานไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น 
ถาทานเอาคนของเขามาแลวใชเงินตัวนี้ไปมันจะซ้ําซอนกับเขาอยูดีคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ เรียนถามทานนิเวศนนะครับขออภัยที่เอยนาม เราไหนไปดูงานไตหวัน
ครับ ไมมีใครเคยไปนะครับ ณ ที่นี้ เกี่ยวกับคําอธิบายของทานที่ปรึกษา บางหนวยงานเขาไมจําเปนตองออกเงิน
มากมายแต อบจ. ก็ยังเอารถไปตั้งตามจุดตางๆนั่นแสดงใหเห็นอยูแลวนะครับวาเปนหนาที่ของ อบจ. แลวพื้นที่
นั้นๆนะครับที่มีบริการของ ๑๖๖๙ ก็ไมเห็นจะไดมาควักเงินจายเองเลย ดังนั้นแลวทางสภาก็ยังไมเห็นความจํา
เปนอยูดี ที่อยูดีๆมันเปนหนาที่ของเขาอยูแลว เขาจะตองบริการประชาชนอยูแลวซึ่งเขารับอาสาที่จะทําแตเราก็ยัง
จะตองลวงกระเปาไปจายใหเขาดวยโดยที่บางที่ทั่วทั้งจังหวัด ผมก็อยากทราบขอมูลเหมือนกันวาทุกที่ไหมที่หนวย 

 
 
 
 
 
 



๓๗. 
 

บริการ ๑๖๖๙ นั้นไปตั้งแลวจะตองจายเงินชวยกับทาง อบจ. คิดวามันคงเปนไปไมไดและก็ไมใชเรื่องที่จะมาเสีย
เงินดวยแตเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนะครับที่เขาจะตองบริการตัวนี้ แลวแตละที่ไมวาจะเปนตาง
อําเภอ พิบูลฯ หรือสวางวีระวงศนะครับขออนุญาตยกตัวอยาง พ้ืนที่เหลานี้ก็ไมตองจายเงินสนับสนุนกับทาง อบจ. 
อบจ. ก็ยังไปตั้งศูนยใหกับเขาเลยนะครับ ตรงน้ีทางสภาก็ยังไมเขาใจอยูดีวาทําไมทางผูบริหารจะตองตั้งงบสวน    
นี้ดวย ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันเห็นดวยกับทานนิเวศนนะคะ ขออภัยที่เอยนามเพราะวาจากที่
ประสบเหตุดวยตัวเองจะมีหลายฝายมากคะ ทั้งจี้กง จีตัมเกาะ หรือ ๑๖๖๙ จะรีบมาชวยและแยงกันเลยนะคะ ซึ่ง
ตรงน้ันดิฉันเห็นวามันมีหลายฝายที่ดูแลอยูแลวและจากที่ไดขอมูลมาดิฉันก็ตกใจวาทําไมเขาถึงอยากจะชวยเรา
ขนาดนี้ เขาใจนะคะวาเขาตองรีบชวยเหลือชีวิตเราแตวาเราไมไดเจ็บหนักขนาดนั้นแลวก็แยงกันจนเกือบทะเลาะ
กัน และไดขอมูลมาวาทางโรงพยาบาลที่เขาจะไปสงเขาก็จะไดคาตอบแทนตรงนั้นอยูแลวนะคะ และดิฉันก็เห็นวา
หนวยงาน ๑๖๖๙ หรือ อบจ. น้ีมีประสิทธิภาพในโครงการนี้อยูแลวในการที่จะจายตรงนี้ เทศบาลเราควรจะดูแล
ดานอื่นๆอยางที่ทานสุภาภรณไดเอยไปนะคะ อยางเชนดูแลการจราจรเพราะวาบอกตรงๆวา ๑๖๖๙ จี้กง จีตัม
เกาะ แทบจะวิ่งชนกันแลวคะ ตรงนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอีกก็ไดหลายๆครั้งที่ดิฉันก็ไดประสบกับตัวเองนะคะ 
เกือบจะโดนชนเหมือนกันคะ เอาไปอบรมขับขี่ปลอดภัยมากกวานี้ดีกวาไหมคะเพราะวาบางครั้งประชาชนที่ใชรถ
อยูก็อาจไดรับผลกระทบเหมือนกันก็เขาใจคะกับการรีบชวยเหลือชีวิตคน แตแยงกันตรงนี้บางทีมันก็อันตรายคะ
หลายทานที่อยูตรงนี้ก็คงจะเคยเห็นเหมือนกัน ดิฉันคิดวา อบจ. คงจะมีประสิทธิภาพในการดูแลตรงนี้อยูแลวอยาง
ที่เคยทํามาหลายๆปแลวนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ อยากจะนําเรียนอยางนี้นะครับทานประธาน ตามประสบการณที่เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเขตเทศบาล
นครอุบลนะครับ ไมมีครั้งไหนมอเตอรไซคลมเฉยๆครั้งเดียวหรือมอเตอรไซคเฉี่ยวกันชนกัน ไมเคยมีครั้งไหนเลยที่มี
รถ ๑๖๖๙ วิ่งมาคันเดียว ทานเคยเห็นไหมครับฝากถามไปยังฝายผูบริหารวาถาทานไดใชทองถนนในเทศบาล     
นครอุบลผมเช่ือวาทานไมเคยเห็น มาอยางต่ําไมต่ํากวาสองถึงสามคันพอรับผูปวยเสร็จการเดินทางจากที่เกิดเหตุไป
ถึงโรงพยาบาลมีผูปวยเพียงหนึ่งคน ประสบอุบัติเหตุเพียงหนึ่งคน รถกูภัยวิ่งทีหนึ่งสองคัน มอเตอรไซคอีกสองคัน
ปดหัวปดทาย ผมถามวามันเกิดสงครามหรือเกิดอะไรข้ึนครับขณะนั้นเช่ือวาหลายๆทานเคยเห็น และอยากจะฝาก 

 
 
 
 
 
 



๓๘. 
 

นะครับวาเทศบาลนครอุบลของเราตอนนี้รถ ๑๖๖๙ ผมวาเพียงพอมากพอสมควรแลวไมตองเพิ่มหรอกครับ 
ขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ขอเสริมทานนัฐพลนิดหนึ่งนะครับถาทางผูบริหารยังยืนยันที่จะสนับสนุน
โครงการตัวนี้ ถือวาเปนโครงการที่ดีแตผมผมก็ขอเสนอดวยนะครับ ทานก็ตั้งงบใหกับชมรมศิษยอรหันตจี้กงและ
จีตัมเกาะดวยนะครับ มันจะไดเสมอภาคกันเพราะวาทานอยากสนับสนุนทุกๆอยางเลยถาเกิดเราสนับสนุนแลวการ
บริการนั้นดีขึ้นก็สมควรนะครับ ตั้งงบมาเลยนะครับไปสนับสนุนบริจาคชมรมศิษยอรหันตจี้กงและจีตัมเกาะดวย  
นะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 จริงๆแลวอยากจะขอฝากไวพิจารณานิดหนึ่งนะครับในเรื่องรถ เทศบาลเราก็มีรถตูฉุกเฉินอยู อะไรพรอม
ทุกอยางสามารถนําไปใชไดขอใหปรับปรุงนําไปใชนะครับ อยาจอดทิ้งไวเฉยๆสามารถใชไดถาอยางที่ทานวา
สะดวกสบายนั้นผมวาสะดวกกวารถปกอัพอยูนะครับขอฝากไวดวย และอีกอยางหนึ่งเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้ 
ทานไปเซ็นตสัญญากอนที่จะมาขออนุญาตงบประมาณมันไมคอยเหมาะนะครับ ทานควรจะมาของบประมาณกอน
แลวถึงไปเซ็นตสัญญานะครับ ในทางตรงกันขามถางบประมาณน้ีไมผานทานไปเซ็นตสัญญาแลวมันก็จะตกหนักกับ
ใครไมทราบนะครับก็ขอฝากไวดวย ใน สธ.๘ มีผูอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ/ไมมี ไปหนา สธ.๙/ไมมี ไปหนา    สธ.
๑๐ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ในหนา สธ.๑๐ นะครับ ในหมวดเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปมีการปรับเพิ่มขึ้นมาจากป ๒๕๕๗ ตั้งไว 
๖,๕๔๘,๐๐๐ บาท ในป ๒๕๕๘ ตั้งไว ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นมาตั้ง ๙,๖๕๒,๐๐๐ บาทนะครับ ตัวนี้ขอ
รายละเอียดกับทางฝายผูบริหารในช้ันแปรญัตตินะครับ ขอรายชื่อพนักงานทั้งหมดและอัตราจางของแตละคนขอ
ทั้งหมดนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ก็เหมือนที่ทานสุภชัยไดขอไวนะครับก็คงอยูในแนวทางเดียวกัน เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขออนุญาตครับทานประธาน ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ ขอตามรายชื่อนะครับไมขอจํานวนตัวเลข 
จํานวนตัวเลขทานตองสงมาใหพวกผมอยูแลว ใหเอารายชื่อพนักงานทั้งหมดนะครับที่อยูในหมวดพนักงานจาง
ทั่วไปนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

 
 
 
 
 
 



๓๙. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหนา สธ.๑๐ จะมีอภิปรายเพ่ิมไหมครับ ถาไมมีผมขอความกระจางจากทางทานผูบริหารดวยวาเงินเพิ่ม
ตางๆของพนักงานจาง ทานปรับลดไป ๔,๒๘๓,๐๐๐ บาท ยังเหลืออยู ๕๕๐,๐๐๐ บาท ทานปรับเพิ่มไปแลวทําไม
ตองเหลือเยอะขนาดนี้ ๕๕๐,๐๐๐ บาท ใน สธ.๑๐ ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ขอความกระจางดวย
นะครับเงิน ๕๕๐,๐๐๐ เปนเงินที่เยอะพอสมควร เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหคุณวิไลลักษณ  
อัครอํานวย เปนผูช้ีแจงคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวิไลลักษณครับ 
 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ สาเหตุที่เงินเพิ่มตางๆเพิ่มขึ้น
หาแสนกวาบาทนั้นจะเปนของพนักงานจางตามภารกิจคะ จะมีคาครองชีพคะ ลดลงตัวนี้จะเปนพนักงานจางทั่วไป
คะ ลดเงินคาครองชีพลงเปนเพิ่มเงินเดือนเปน ๙,๐๐๐ บาทคะ และสวนที่เหลือหาแสนนี้จะเปนเงินเพิ่มเงินจาง
ภารกิจคะจํานวน ๓๕ อัตรา คะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในสวนของภารกิจเพิ่มอะไรบางครับ 
 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 เพ่ิมตามบัญชี ๓ คะ ตามมาตรฐานพนักงานจางทั่วไปคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมวามันไมถูกนะครับ เพราะวาทุกอยางที่ทานไดทํามาเปนบัญชี ๓ หมดแลว 
 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 ขออนุญาตหาเอกสารสักครูนะคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เอาอยางน้ีนะครับเพื่อเปนการไมเสียเวลา เดี๋ยวทานคอยตอบอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพิจารณาอยางอื่น
ไปกอน ขออภัยเปนอยางมากครับ ในหนา สธ.๑๐ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี   ไปหนา สธ.๑๑               
เชิญทานณัฐพัฒนครับ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๐. 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผมขอสอบถามทานประธานสภาผานไปยังทานผูบริหารวา
เร่ืองเก่ียวกับถังขยะซึ่งตอนน้ีขาดแคลนมาก ประชาชนมีความตองการใชถังขยะ ทานไดจัดซื้อหรือวามีงบเกี่ยวกับ
การจัดการเร่ืองถังขยะนี้อยูในสวนไหน ในรายการไหนครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในสวนของที่ทานสมาชิกได
สอบถามเก่ียวกับเร่ืองถังขยะนี้จะอยูในประเภทวัสดุงานบานงานครัวคะ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 วัสดุงานบานงานครัวอยูใน สธ.๑๒ บรรทัดแรกเลยนะครับ ในหนา สธ.๑๑ จะมีอภิปรายเพ่ิมไหมครับ/ไมมี  
ไปหนา สธ.๑๒ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ สําหรับประเภทวัสดุงานบานงานครัวซึ่งไดรับการชี้แจงวาเปนงบจัดซื้อถัง
ขยะ จากป  ๕๗ เราไดตั้งไวที่  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จายจริงที่ ๘๓๔,๔๔๐ แลวปนี้ก็ไดขอเพิ่ม เขามาจาก 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมขึ้นมาอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คืออยากจะทราบวาถังขยะนี้ที่ซื้อมา
เพ่ิม คือถาซื้อทุกปนะครับอยากจะทราบวาในแตละปนี้มันพังทุกตัวหรือเปลาและทานก็ยังเพิ่มงบขึ้นมาอีก แตใน
สภาพความเปนจริงที่เราเห็นที่เรารูกันนะครับ ถังขยะไปตั้งหนาบานบางคนเขายังไมอยากใหตั้งเลยแลวทานจะเอา
ไปตั้งไวที่ไหนครับ แลวมันเปนไปไดหรือครับที่เราจะซ้ือเพิ่มรอยเปอรเซนตทุกปๆ มันเปนไปไดหรือวาเราซื้อมาหนึ่ง
พันใบมันจะแตกมันจะพังทั้งพันใบ ตรงนี้อยากไดรับคําชี้แจงจากทางผูบริหารดวยนะครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอใหคุณอัมพร แกวเรือง 
ซึ่งรับผิดชอบงานสวนน้ีไดชี้แจงคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานอัมพรครับ 
 

นางอัมพร   แกวเรือง   หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ใน สธ.๑๒ ที่พูดถึงเรื่องวัสดุ
งานบานงานครัวไมไดซื้อเฉพาะถังขยะอยางเดียวนะคะ จะซื้อพวกไมกวาดดวยคะ ที่ขอเพ่ิมมาอีกเนื่องจากวาปที่ 

 
 
 
 
 
 



๔๑. 
 

แลวเราซื้อถังขยะแค ๕๐๐ ใบ ป ๕๕ เราซ้ือ ๑,๐๐๐ ใบ ยอมรับวามันก็มีแตกบางแตไมถึงรอยเปอรเซนตเวลาที่เรา
ซื้อถังขยะมาเราจะไปสับเปลี่ยนเฉพาะเสนทางหลักไวกอน แลวตรงไหนที่มันดีเราจะเก็บมาลางแลวจะใหชุมชนที่
เขียนคํารองมา ณ ปจจุบันน้ีคํารองมีเกือบสองรอยที่ยังไมไดจายใหประชาชนเลยคะ ก็คือไดขอมูลจากตรงนี้เพื่อทํา
การเพ่ิมขอซ้ือถังขยะคะทาน 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหนา สธ.๑๒ จะมีอภิปรายเพ่ิมไหมครับ/ไมมี  ตอไปงบลงทุน สธ.๑๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข/ไมมี  ขอผานไป สธ.๑๔ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม งานศูนยบริการ
สาธารณสุข เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
เขตเลือกตั้งที่  ๒ ในหนา สธ.๑๔ นะครับ คาเครื่องนึ่งฆาเชื้อโรค จํานวน ๑ เครื่อง  ราคา ๑๗๐,๐๐๐ บาท            
งานศูนยบริการที่ ๑ เทศบาล อยากทราบวาทานไมมีเครื่องใชไหมครับตอนน้ี อยากทราบขอมูลครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบ เรี ยนท านประธ านสภาที่ เคารพ และสมาชิ กผู ท รง เกี ย รติ ทุ กท านนะคะ ดิ ฉั นขอให                    
คุณโกวิท เริงนิรันดร  ไดชี้แจงคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานโกวิทครับ 
 

นายโกวิท   เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการและสงเสริมการอนามัย 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เครื่องนึ่งตามที่ทานสมาชิก      
ผูทรงเกียรติไดสอบถามเมื่อสักครูนี้นะครับ เนื่องจากวาเครื่องเกามีอยูหนึ่งเครื่องแตชํารุดแลวและยากตอการ
ซอมแซมใหกลับคืนสภาพที่จะนึ่งได ณ ปจจุบันนี้เรามีศูนยบริการสาธารณสุขทั้งหมด ๗ แหง ซึ่งที่ศูนยบริการ
สาธารณสุข ๑ นี้จะเปนศูนยกลางที่จะรับเครื่องมือตางๆของศูนยบริการทั้ง ๗ ศูนยนี้ เพื่อนึ่งแลวก็แจกจายไปยัง
ศูนยบริการทั้ง ๗ ศูนยนะครับ จึงมีความจําเปนที่จะตองซ้ือเครื่องมือตรงน้ีครับ ขอบคุณครับ  
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๒. 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ และขอขอบคุณสําหรับขอมูลนะครับ แตวาในการจัดซื้อเครื่อง
นึ่งฆาเชื้อโรค ๑ เครื่อง  ราคา ๑๗๐,๐๐๐ บาท ผมเปนกรรมการแปรญัตติในงบประมาณป ๕๗ เราไดอนุมัติไปแลว
นะครับหนึ่งเครื่อง ทานไดทําการจัดซื้อจัดจางแลวหรือยังครับ 
 

นายนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีขอมูลไหมครับ 
  

นายโกวิท   เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการและสงเสริมการอนามัย 
 ขออนุญาตครับ ไมมีนะครับ หรือน่ันจะเปนของงานทันตแพทยหรือเปลาครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในการแปรญัตติของสมาชิกนะครับขอมูลนี้ผมเกือบจะจําไดเกือบทุกขอมูลนะครับ ที่จําไดแนๆก็
คือศูนยบริการที่ ๑ ไดทําการขอเครื่องนึ่งตัวนี้เขามานะครับ แตถาเกิดวาทานจําเปนตองใชจริงๆในกิจการของ
สาธารณสุขทางสภาในนามของกรรมการแปรญัตติยินดีที่จะผานงบประมาณตรงสวนนี้ใหนะครับเพียงแตวาอยาก
ใหทานนําขอมูลสงใหกรรมการแปรญัตติอีกครั้งหนึ่งนะครับวาทานไมมีจริงๆและในงบประมาณป ๕๗ นี้คือทาง
สภาไมอนุมัติใหนี้ขอใหทานนําเอกสารหรือวาขอมูลตางๆเสนอตอกรรมการแปรญัตติตอไปครับ ขอบพระคุณ     
มากครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหนา สธ.๑๔ จะมีอภิปรายเพ่ิมไหมครับ/ไมมี  ตอไป สธ.๑๕ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ จะสอบถามในสวนของคารถจักรยานยนตขนาด ๑๑๐ ซีซี ๕ 
คัน จํานวนคันละ ๓๘,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาทนี้ รถจักรยานยนต ๕ คันนี้ จะเอาไปใชทําอะไรคะ 
ขวยชี้แจงดวยนะคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๓. 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอใหคุณอัมพร   แกว
เรือง ซึ่งรับผิดชอบงานสวนน้ีไดชี้แจงคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานอัมพรครับ 
 

นางอัมพร   แกวเรือง   หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ สําหรับรถจักรยานยนต ๕ คัน
ที่ขอน้ีใชสําหรับใหหัวหนาสายตรวจของงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและงานปดกวาดนะคะ ซึ่งรถคันเดิมที่เราใชอยูใน
ปจจุบันมัน ๑๐ ปผานมาแลวและเข็มไมลก็ใชไมไดทีนี้มันมีปญหาเพราะวาทีมงานออกไปตรวจตั้งแตตีสอง ตีสี่อยาง
นี้คะก็เลยขอรถจักรยานยนต ๕ คันคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ขอตั้งขอสังเกตนะครับเก่ียวกับคารถจักรยานยนตซึ่งในปงบประมาณที่ผาน
มาก็มีการของบจัดซื้อในสวนที่เก่ียวของกับรถจักรยานยนตนี้เชนกันจึงอยากทราบวาแตละกองนี้ หลายกองนะครับ
ที่ขอซ้ือรถจักรยานยนตแตดวยความเคารพนะครับทางสภาไมเคยเห็นรถเหลาน้ันเลย ไมทราบทานจอดรถไวที่ไหน
หรือทานใหเจาหนาที่ขี่กลับบาน ถาเปนรถยนตนี้ทางสภาก็ยังเคยเห็นวามันอยูตรงไหนบาง แตวาจริงๆไมเคยเห็น
เลยขอมาตลอดนะครับเกาไมวาแตวาไมเคยเห็นนะครับ ตรงนี้ถาทางสภานั้นเห็นวาเกามันก็สมควรที่จะซื้อใหมแตมี
แตคําชี้แจงมาวาเกาแตไมเคยเห็นนะครับ ก็ขอกราบเรียนตรงนี้ดวยนะครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปรเมศรครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากใหทางทานผูบริหารชวยชี้แจงคารถเข็นสําหรับขนขยะถังไฟ
เบอรจํานวน ๑๐ คัน คันละ ๑๑,๐๐๐ บาท เปนรถเข็นขยะอยางไรครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอใหคุณอัมพร         
แกวเรือง ซ่ึงรับผิดชอบงานสวนน้ีไดชี้แจงคะ 
 

 
 
 
 



๔๔. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานอัมพรครับ 
 

นางอัมพร   แกวเรือง   หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ สําหรับรถเข็นขยะนี้ใชในงาน
รักษาความสะอาด ซึ่งเดิมทานจะเห็นรถเข็นของพนักงานเทศบาลเปนรถสีสมๆใชไหมคะ บางคันทําดวยแผนเหล็ก
คะทีนี้อายุการใชงานเวลาถูกนํ้าหรือถูกขยะมันสึกกรอนงายก็เลยอยากขอทานสมาชิกวาอยากไดรถขนขยะแบบถัง
ไฟเบอรคลายๆพลาสติกแตมันหนาและก็ทนเวลาทําความสะอาดก็งายคะ ก็เลยขอปรับเปลี่ยนจากตัวนั้นซึ่งเรา
ไมไดซื้อมานานแลวนะคะเราพึ่งจะขอซื้อปนี้เนื่องจากรถคันน้ันมันผุกรอนหมดแลวคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ กอนที่เราจะไปที่สํานักการศึกษานะครับ ผมอยากสอบถามครับวาทานนายกไปไหนครับ อยาก
ทราบเพราะวาการพิจารณางบประมาณของเทศบาลนครอุบลนี้มันเปนความเก่ียวของกับทานโดยตรงนะครับ ทาน
นายกทานตองทราบนะครับวาพอแมพี่นองประชาชนทานไดรับอะไรบางจากการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้ครับ 
และสอบถามอีกนิดหนึ่งครับทานนายกไปไหนและจะกลับมาเมื่อไหรครับ เพราะวาถาทานจะประชุมอยางนี้ก็ให
สมาชิกเขาประชุมกันเองเลยดีกวาครับ ทานไมตองเขามา แตวาผมเล็งเห็นวายังไงซะทานก็ควรที่จะเขามาฟงการ
ประชุมดวยนะครับ เพราะวามันเกี่ยวของกับทานโดยตรงครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอใหทานปลัดอาทิตย    
คูณผล ไดชี้แจงตรงนี้เพราะวาหนวยงานที่ทานไปประชุมทานปลัดจะสันทัดกวาที่ดิฉันจะอธิบายนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับนายกเทศมนตรีวันนี้ชวงบาย
นี้มีภารกิจอยูสองภารกิจนะครับ ภารกิจที่หนึ่งคือขณะนี้กําลังประชุมคณะกรรมการสรรหาศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวะอุบลราชธานีครับ และประมาณสักบายสามครึ่งนี้ทานผูวานัดหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕. 
 

วางแผนในการแกปญหาน้ําทวมและวางแผนแกปญหาการจราจรที่ศาลากลางจังหวัดครับ นี่คือวาระงานของ
นายกเทศมนตรีวันน้ีครับ 
 

นายนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ขอบคุณทานปลัดอาทิตย   คูณผล ขออนุญาตที่เอยนามครับ 
สําหรับขอมูลครับ ประเด็นแรกการประชุมของอาชีวะที่คัดสรรกรรมการมันไมเกี่ยวกับทานเลยตอนนี้ถาเราชาง
น้ําหนักความสําคัญระหวางการคัดสรรกรรมการกับงบประมาณประจําปนะครับทานคิดวาอันไหนสําคัญกวากัน
ครับ สวนเรื่องที่วาทานนายกจะไปประชุมรวมกับทางจังหวัดนั้นผมเห็นดวยนะครับเพราะวาทานตองเขาไปฟงกับ
เขาดวยวาเขามีแนวทางอยางไรในการแกไขปญหานะครับแตวาที่จะไปคัดสรรกรรมการนั้นผมไมเห็นดวยอยางยิ่ง
นะครับ มันนาที่จะมาฟงตัวนี้มากกวาครับการพิจารณางบประมาณตัวนี้ครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอชี้แจงอยางนี้นะคะใน
การที่ทานนายกไปประชุมสรรหาคัดเลือกกรรมการชุดใหมเปนผูแทนองคการปกครองสวนทองถิ่นที่หองประชุม
จามจุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ไมใชกรรมการสถานศึกษานะคะขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น    พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายชื่น   พรหมจารีย สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ สธ.๑๕ เร่ืองรถขยะที่วา ๕ คันที่จะซื้อ
ใหมนะครับ ถาหากซ้ือมาจริงๆเราจะมีสัญลักษณอะไรบางที่จะใหประชาชนไดรับทราบ เพราะวาประชาชนตาม
ถนนตางๆรถจักรยานยนตก็เต็มไปหมดอยูแลว ทีนี้ถาหากเปนรถขยะคือรถกวาดขยะนะครับอยากจะใหมีสัญลักษณ
ตางๆแตกตางจากรถธรรมดา เมื่อไปถึงไหนพอแมพี่นองเดือดรอนจะไดปรึกษาหารือหรือจะไดเรียนถามวาขยะแถว
นี้สามวันมากวาดครั้งหนึ่ง บางครั้งเปนอาทิตยจนกระทั่งมีหนอนนะครับ อันนี้ถาหากวามีสัญลักษณเตือนพอแมพี่
นองวารถกวาดขยะมาแลวเขาจะไดรองเรียนและจะไดชี้แจงใหทราบ ผมขอฝากทานประธานไปถึงฝายผูบริหาร
ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนกองสวัสดิการสังคม งานบริหารทั่วไป งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน สว.๑/ไมมี  
ผมขอฝากไปยังกองสาธารณสุขที่เมื่อสักครูพูดคางไววาเงินเพ่ิมเหลือเงินอยู ๕๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ความจริงมันตอง 

 
 
 
 
 



๔๖. 
 

เหมือนกองสวัสดิการสังคม เมื่อทานเพิ่มเงินเพ่ิมตางๆไปแลวจะตองไมเหลือนะครับเพราะเพ่ิมไปแลว แตนี่ทานเพิ่ม
ไปแลวยังมีเงินเหลืออยูเหลือสวนมากดวยครับ เชิญทานเลขาครับ 
 

นายสุรชัย   ยิ้มเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
 ครับขอบคุณทานประธานครับ ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมเพ่ือความเขาใจทั้งสมาชิกผูมีเกียรตินะครับ คือในเรื่อง
ของเงินเพิ่มเงินคาตอบแทนพนักงานจางนั้น เปนไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน ลูกจาง ฉบับที่๓ นะครับ 
ที่ประกาศใชตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เปนตนมา คือ ปรับคาจางขั้นต่ําตามคุณวุฒิและเมื่อปรับคาจาง
ตามคุณวุฒิแลวถายังมีรายไดไมถึงขั้นต่ําก็จะตองมีเงินเพ่ิมใหอีกครับ อยางเชนวุฒิปริญญาตรีถาใครเงินเดือนยังไม
ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ตองมีเงินเพิ่มขึ้นใหไดถึง ๑๕,๐๐๐ บาท วุฒิ ปวส. ถาผูใดเมื่อปรับเงินเดือนตามบัญชี ๓ แลว 
เงินเดือนยังไมถึง ๑๑,๕๐๐๐ บาท ก็จะไดมีเงินเพิ่มขึ้นอีกเพ่ือใหถึง ๑๑,๕๐๐๐ บาท นะครับ ถาคนที่มีวุฒิปริญญา
ตรีเมื่อปรับบัญชี ๓ แลว เงินเดือนยังไมถึง ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นใหไดถึง ๑๕,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้น
แตละคนแตละรายน้ันเงินเพ่ิมจะไมเทากันครับ แตเมื่อปรับแลวก็ยังตองใชเงินอยูหาแสนกวาบาท ลดไปสี่ลานกวา
บาทแลวยังจําเปนตองใชอีกหาแสนกวาบาทตามที่ปรากฏในงบประมาณครับ แตรายละเอียดนั้นก็คงจะให
คณะกรรมการทานไดตรวจรายละเอียดเพราะวามีบัญชียืนยันอยูครับเพราะวาถาเผื่อวาผิดพลาดอยางไรก็ปรับให
ตรงกับบัญชีที่มีจริง ตอนนี้ก็ผมขอช้ีแจงในหลักการเทานี้กอนครับ เพราะวาอัตราเพิ่มของแตละคนนั้นมากนอย
แตกตางกันครับขึ้นอยูกับฐานเงินเดือนเดิมของแตละคนครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหนา สว.๑ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี   ตอไป สว.๒ เชิญทานรฐาครับ 
 

นางรฐา    มณีภาค   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางรฐา  มณีภาค สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ คะ คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนะศึกษาดู
งาน ป ๒๕๕๗ ตั้งไวที่ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท สวนป ๕๘ ตัดลดลง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบวาเพราะเหตุใดถึง
ไมมีการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนเราคะ เพราะวากรรมการชุมชนก็ถือวาเปนประชาชนที่สามารถประสานงาน
หรือบอกเหตุชาวบานชุมชนไดนะคะ เปนคนที่สําคัญมากที่เราตองพัฒนาศักยภาพและคุณภาพไมใชวาทาง
กรรมการชุมชนไมตองมีการสัมมนาอะไรเลย ดิฉันคิดวานาจะมีการอบรมตอนะคะ ขอบคุณมากคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ เกี่ยวกับคาใชจ ายโครงการอบรมสัมมนา
กรรมการชุมชนและทัศนะศึกษาดูงาน เมื่อป ๒๕๕๗ ตั้งไวที่ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท สวนป ๕๘ ไมไดตั้งครับ แตไมมี
การยืนยันวาไดใชจายจริง จึงอยากจะขอความรูนะครับทานประธานเพื่อสงไปยังผูบริหารในเงินสวนนี้ถาไมไดใช
ทางฝายบริหารสามารถนําไปใชไดในกิจการอยางอื่นไดหรือไมครับ 

 
 
 
 
 
 



๔๗. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานสุรชัย     
ยิ้มเกิดเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย   ยิ้มเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูมีเกียรติครับ ตองขอบคุณทานสมาชิกที่ทานไดให
ความสนใจในกิจกรรมของดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในเขตเทศบาลนะครับ โครงการนี้ก็
เชนเดียวกันกับโครงการที่ทานไดสอบถามมาในของสาธารณสุขนะครับคือโครงการผูสูงอายุโครงการของ
คณะกรรมการ อสม. นะครับ ก็คือที่ทานไดกรุณาผานอนุมัติงบประมาณป ๕๗ ให ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากวา
เปนปลายปนะครับยังไมสามารถดําเนินการไดทันเพราะฉะน้ันเงินจํานวนน้ียังคงอยูแลวก็ไดขออนุมัติกันเงินไวจาย
ในป ๕๘ ซึ่งผมไดสอบถามเจาหนาที่แลวจะดําเนินการในเร็วๆนี้ประมาณเดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ นะครับไม
เกินน้ีก็จะดําเนินการแลวเสร็จซึ่งคณะกรรมการชุมชนนั้นทานก็จะไดไปทัศนะศึกษาดูงานเหมือนกับทุกปที่ผานมา
และนอกจากนี้เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการชุมชนนะครับ ทางฝายบริหารก็ไดไปเพิ่มงบประมาณ
ในดานกิจกรรมใหกับคณะกรรมการชุมชนและบุคคลอื่นๆนะครับ เชนทานจะดูขอตอไปจะเห็นวาจะมีเพ่ิมคาใชจาย
ในโครงการสงเสริมอาชีพจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาทเปน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ครับเพื่อที่จะให
กรรมการชุมชนหรือประชาชนที่มีความสนใจที่จะพัฒนาอาชีพของตนเองไดมีกิจกรรมเพิ่มขี้นครับและจัด
งบประมาณเพื่อสงเสริมคาใชจายในการประชุมชุมชนเพ่ิมขึ้นอีก ๑๕๐,๐๐๐ บาท จากปที่แลว ๕๐,๐๐๐ ขอตั้งจาย
เพ่ิมเปน ๒๐๐,๐๐๐ บาทครับ เพ่ือเพิ่มคุณภาพและนอกจากนี้ก็ยังไดเพ่ิมโครงการใหมขึ้นมาอีกสองโครงการครับ 
ตอไปทานจะเห็นวาคาใชจายในโครงการพัฒนาสตรีและความเขมแข็งของครอบครัวอีก ๕๐,๐๐๐ บาท เปน
โครงการที่ตั้งใหมครับ และคาใชจายในโครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสเปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็คือเอาเงินที่
แทนที่จะตั้งซ้ําอีก ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เอามาเพิ่มคุณภาพใหในดานอื่นเพื่อที่จะใหการพัฒนาสังคมนั้นไดเขมแข็ง
มากขี้นครับ และยืนยันวา๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทนี้ยังอยูครับและก็จะดําเนินการตามโครงการใหเสร็จสิ้นภายในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ครับขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ขอบคุณทานสุรชัยที่ไดใหคําอธิบายคือมีการ
อภิปรายวามีการกันไวคือยังไมไดใช แตถาเรายอนไปที่ สธ.๕ นะครับ คาใชจายอบรมใหความรูแก อสม. และทัศนะ 

 
 
 
 
 
 



๔๘. 
 

ศึกษาดูงานซึ่งตัวนี้มีการตั้งไว ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท แลวก็บอกวาใชไปแลวนะครับ แตทานเลขาก็บอกวากันไวสรุปคือ
เงินตัวนี้ใชไปหรือยังครับ เพราะเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทเมื่อสักครูบอกวายังไมไดใชแตวาคาใชจายอบรม อสม. และ
อบรมผูสูงอายุทานก็บอกวาทานกันไวแตวาคือเราก็พิจารณาตามเอกสารทานก็บอกวายังอยูแตเขียนในที่นี้บอกวา
ใชไปแลว ตรงนี้คือมันยังไงครับคืออยากขอใหชี้แจงดวยเพราะวาเมื่อสักครูบอกวา ๑,๒๐๐,๐๐๐ ยังไมไดใชมันก็ขีด
ละวาไมไดใชทางสภาเขาใจ แตวาสําหรับงบทัศนะศึกษาดูงานของ อสม. และผูสูงอายุนะครับก็บอกวายังไมไดใชแต
เขียนไววาใชไปแลว สรุปคือทานกันไวหรือทานใชไปหรือยังหรือวาอยางไรครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานสุรชัย     
ยิ้มเกิดเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย   ยิ้มเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูมีเกียรติครับ ตองขอชมเชยทานสมาชิกนะครับที่
ทานเปนหวงประชาชน ทานมีความใสใจ ทานผูฟงนะครับทานจะเห็นวาทาน สท. ที่ทานไดเลือกเขามามีความนารัก
ทุกทานนะครับเพราะวาทานไดเอาใจใสในผลประโยชนนะครับ แตในขณะเดียวกันฝายบริหารก็ไมไดลืมประชาชน
นะครับก็เอาใจใสเชนเดียวกันแตวายังไมไดรายงานใหทานทราบโดยชัดเจน ตองขอโทษนะครับเมื่อเชานี้ผมจําไดวา
ทานเจาหนาที่และทานรองนายกไดชี้แจงแลววาเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาทนั้นยังอยูยังกันไวอยูที่จะดําเนินการตอไป 
เงินที่กันตัดฝากไวจายขามปก็จะมีโครงการอบรมความรูแก อสม. และทัศนะศึกษาดูงาน จํานวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ 
บาท ยังตัดฝากกันไวจายในปงบประมาณ ๒๕๕๘  ครับ ขอยืนยันนะครับและอีกโครงการหนึ่งคือโครงการคาใชจาย
ในโครงการฝกอบรมสมาชิกชมรมผูสูงอายุและทัศนศึกษาดู งาน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ทานไดอนุมัติไวใน
ปงบประมาณ ๕๗ ก็ยังกันเอาไวอยูครับ ตัดฝากไวเปนเงินจายขามปจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และอีกโครงการ
หนึ่งก็คือคาใชจายโครงการพัฒนาตลาดสดดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและทัศนศึกษาดูงานที่อนุมัติไว ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท งบน้ีก็กันไวเชนเดียวกันครับและจะดําเนินการตอใหแลวเสร็จไมเกินเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ กระผมขอยืนยัน
วาเงินน้ียังอยูครบทุกบาททุกสตางค ในสวนที่ดําเนินการไปเมื่อปลายปที่แลวนี้ก็เปนโครงการอื่น  ทั้งสามโครงการนี้
ยืนยันครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คืออยางนี้ครับมันแตกตางกันอยูนิดหนึ่งตรงที่สามรายการที่ทานวานี้มันอยูในหมายเหตุวาจายจริงป 
๒๕๕๗ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เปนชองที่ทานไดจายจริงเหมือนกับวาไดจายไปแลว ใน
ขณะเดียวกันถาทานมาดูตรงการอบรมกรรมการชุมชนและทัศนะศึกษาดูงาน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ทานตัดออกไป 

 
 
 
 
 
 



๔๙. 
 

นั้นไมมีหมายเหตุในการใชทานบอกวากันเงินนี่พอฟงไดนะครับ แตในสวนที่ ๓ รายการนั้นที่ชี้แจงไวแลววาไดจาย
ไปแลวมันตางกันนิดหนึ่ง เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย   ยิ้มเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ขออภัยนะครับทานจะสังเกตเห็นวาตัวเลขที่วาจายจริงจะมีตัวเลข
กลมๆเต็มงบประมาณที่ตั้งไวเลยครับ นั่นคืออาจจะเปนความเขาใจผิดของเจาหนาที่ผูพิมพวาเมื่อยังไมไดจายก็เลย
พิมพตัวเต็มลงไปเอาไววาจะจายในวงเงินนี้นะครับ เพราะฉะน้ันเพื่อความเขาใจนะครับกระผมก็ขออนุญาตแกไข
ตรงน้ีเลยวายังไมไดจายนะครับ ยังมีเงินเหลือเต็มตามจํานวนครับ 
 

นายนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ถาเกี่ยวของกับงบประมาณนะครับ อยากขอใหเจาหนาที่งบประมาณที่เกี่ยวของโดยตรงออกมาชี้แจง
วาเปนความผิดพลาดของเจาหนาที่จริงหรือเปลาในตัวเลขนะครับ ไมใชวาทานเลขาสุรชัยจะมาชี้แจงโดยที่ทาน
ทราบหรือไมทราบขอมูลก็ไมรูนะครับ สมาชิกก็พิจารณาตามเอกสารไมไดพิจารณาตามคําพูดของทานนะครับ คือ
ตรงน้ีเราดูเอกสารมีการจายจริง จายจริง เบิกออกไป หรือวากันเงินก็อยากใหเจาหนาที่ฝายงบประมาณเปนคน
ชี้แจงครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอมอบใหทางเจาหนาที่
งบประมาณที่จัดทําเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสมลักษณครับ 
 

นางสมลักษณ     บุญณพัฒน    หัวหนาฝายงบประมาณและแผนงาน 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในสวนของสามรายการที่
กลาวถึงนะคะอยูในกองสาธารณสุขเนื่องจากวาเอกสารฉบับนี้เปนเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปนะคะ ทางฝายจัดทํางบประมาณก็ไดใหแตละหนวยงานสงขอมูลมาในการตั้งจายนะคะ อาจจะ
ในชวงของปลายปงบประมาณ ๕๗ ที่เราไดมีการกันเงินอาจจะมีความสับสนในเรื่องของการเบิกจายนิดหนึ่งนะคะ 
ก็เปนขอบกพรองของทางเจาหนาที่เองทั้งในสวนของทางกองสาธารณสุขและทางฝายจัดทํางบประมาณคือตัวดิฉัน
เองที่เปนหัวหนาฝายในความรับผิดชอบตัวนี้นะคะ ก็ขอยืนยันวาในสวนของสามโครงการก็คือ โครงการอบรมให 

 
 
 
 
 
 



๕๐. 
 

ความรูแก อสม. และทัศนศึกษาดูงาน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท โครงการอบรมสมาชิกชมรมผูสูงอายุและทัศนะศึกษาดู
งาน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการพัฒนาตลาดสดดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและทัศนะศึกษาดูงาน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท นี้ยังไมมีการเบิกจายเปนรายการที่ไดขออนุมัติยกเวนระเบียบกันเงินตอผูวาราชการจังหวัดเนื่องจากงบป ๕๗ 
เราประกาศปลายป ตอนนี้เรายังไมไดดําเนินการก็อยูในการวางแผน เพราะฉะนั้นชองสุดทายนี้ขออนุญาตที่จะ
ปรับแกไขเปนขอบกพรองของทางเจาหนาที่เองคะ คือยังไมมีการเบิกจายคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ จากการที่ไดรับฟงสรุปแลวนะครับทั้งหมดทั้ง
มวลมันก็เปนความผิดของฝายบริหารอยูดี  ผิดตรงไหนหรือครับเพราะวาเอางบประมาณเขามาในปลายป
งบประมาณน้ันๆทําใหพอแมพี่นองประชาชน อสม. กช. และผูสูงอายุสูญเสียโอกาสตรงนั้นนะครับ แทนที่จะไดไปป
ตอปตองถูกดึงๆมาเรื่อยๆ จนสรุปแลวก็คือวาพาไปไมทันแลวก็จะพาไปในปหนาที่จะถึงนี้ ถูกตองไหมครับนั่นก็คือ
ความผิดของฝายบริหารแทนที่จะไดไปปตอปแตกลับกลายเปนวาปที่ผานมาไมไดไป แลวก็ไปปนี้แลวในปนี้แทนที่
จะมีงบไดไปอีกน่ันก็แปลวาพี่นองประชาชนก็ตองศูนยเสียโอกาสไปหนึ่งปที่จะไดรับผลประโยชนตรงนั้น ตรงนี้ตอง
ขอตําหนิฝายบริหารนะครับก็คือสองครั้งนะครับที่ทานนํางบประมาณเขาชาแลวพี่นองประชาชนสูญเสียโอกาสใน
ทุกๆดานขอย้ําวาทุกๆดาน สูญเสียโอกาสที่เขาเหลานั้นจะไดรับการบริการจากเทศบาลนะครับ ก็ขอตําหนิพวกทาน
ไวดวยนะครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 จริงๆแลวจะไปตําหนิเจาหนาที่งบประมาณโดยตรงไมถูกตองนะครับ เพราะเจาหนาที่งบประมาณเปน
บุคคลที่จะทํางบประมาณขึ้นมาใหฝายบริหารตรวจสอบ เมื่อฝายบริหารตรวจสอบแลววาถูกตองถึงเสนอสภานะ
ครับ เพราะฉะนั้นคนที่จะรับผิดชอบตรงๆก็คือผูเสนอญัตติเพราะวาเมื่อทานเสนอขึ้นมาแลวจะตองเปนญัตติ
งบประมาณที่ถูกตองเพราะวามันเปนตัวเลขที่ตองนําไปใช ก็ขอฝากไวดวยวาตอไปขอใหทานตรวจสอบดวยนะครับ 
แลวมาแกไขอยางนี้มันเปนความเขาใจผิดอยางที่เขาใจผิดวาทานไมไดจาย ทานยังไมไดนําไปใช แตหมายเหตุวา
นําไปใชแลวมันก็เลยทําใหเกิดความเขาใจผิด ขอฝากไวดวยครับ อยางนี้มันแกไขไดไดรับความจริงซึ่งกันและกันก็
ขอฝากไวดวยครับ เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ อยากถามเพื่อเปนความรูนะครับ ถางบประมาณสวนนี้เกี่ยวกับงบทัศนะศึกษาไมวาจะ อสม. กช. และ
ผูนําชุมชนที่ทานอางวาไดกันไวแลวนะครับ ถาทานไมไดใชสามารถนําไปใชอยางอื่นไดไหมครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

 
 
 
 
 
 



๕๑. 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานปลัด  
อาทิตย   คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับเงินที่กันไวนี้มันจะไมเหมือน
งบประมาณปกติที่ใชปกตินะครับ งบประมาณปกตินี้ถาหากวาเราไมไดใชเราเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณได
สองกรณีนะครับถาไมใชที่ดินและสิ่งกอสรางเปนอํานาจของนายกที่จะเปลี่ยนแปลงไดเลย แตถาหากเปนที่ดินและ
สิ่งกอสรางน้ีเปนอํานาจของสภาเทศบาล ทีนี้กรณีเงินที่กันน้ีระเบียบเขียนไวชัดเจนนะครับวาตองใชเฉพาะที่กันไว
เทาน้ันจะไปใชเปนอยางอื่นไมไดนะครับ ถาไมใชก็ตกเปนเงินสะสมภายในหน่ึงปครับ  
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในหนา สว.๒ น้ีนะคะ ตรงคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพประชาชน
และคาใชจายโครงการประชุมชุมชน ตรงน้ีจะเห็นวาในป ๕๗ ที่ผานมานี้ยังไมไดใชเลย แตทําไมในปนี้ถึงขอเขามา
เพ่ิม ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งๆที่จายจริงป ๕๖ ใชจายไปแค ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ๔๓,๘๓๕ 
บาท ดิฉันอยากไดขอมูลตัวนี้คะ อยากไดรับคําชี้แจงคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอมอบใหคุณสุจิตรา  
นามพิทักษ รักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุจิตราครับ 
 

นางสุจิตรา    นามพิทักษ  รักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในการประชุมชุมชนเปนการ
จัดทําโครงการสําหรับอบรมคณะกรรมการชุมชนในกรณีที่มีขอระเบียบ หรือกรณีมีนโยบายเรงดวนจากรัฐบาลซึ่ง
เราจะตั้งไวทุกปและที่สําคัญก็คือตั้งเปนภาพรวมกรณีที่อะไรก็ตามที่เปนลักษณะที่ตองประสานงานชุมชนในการจัด 

 
 
 
 
 



๕๒. 
 

ประชุมหรือประชาคมนะคะ ก็จะใชงบประมาณจากสวนน้ีและที่ทานเรียนถามในสวนของการกันเงินของปที่แลวที่ 
๕๐,๐๐๐ บาท ก็คือจะดําเนินการในสวนของการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกรณีเบี้ยยังชีพซึ่งจะ
กระทําเร็วๆนี้คะ สําหรับที่ตั้งเพิ่มก็คือกรณีที่จะทําในงบป ๕๘ อันนั้นเผื่อไวอยูแลวคะ เพราะวานโยบายตางๆ
ระเบียบตางๆจะปรับเปลี่ยนไปทุกปคะทาน ก็จะประชุมเปนครั้งคราวไปนะคะ แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อที่จะสงเสริม
หรือช้ีแจงระเบียบในฐานะเขาเปนผูนําชุมชนตองรับทราบขอมูลขาวสารของหนวยงานเราดวยคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ คือเมื่อสักครูนี้อยากจะขอความรูจากทานปลัดอีกสักนิดหนึ่งนะครับ     
ก็คือสรุปเงินตัวนี้กันไวแลวทีนี้เปลี่ยนชื่อแลวก็นําไปใชไดใชไหมครับ ไมไดใชไหมครับแตวาเมื่อสักครูไดยินทานปลัด
บอกวาถาอยูในเวลาปกติแปลวาตอนน้ีมันไมปกติเปนเพราะฝายบริหารหรือเปลาครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คือปญหาในสวนของเรื่องการกันเงินซึ่งฝายสภาของเราก็ดู
ตามเอกสารที่สงมาใหเราพิจารณา เพียงแตวาตอนน้ีคือสภาไมทราบวาโครงการไหนบางที่ทานนําไปกันเงินกับทาง
ผูวา เพราะวานี้ก็จะเปนสาเหตุของการพิจารณาที่ขัดแยงทางดานเอกสาร ซึ่งถาทานนําเอกสารในสวนของโครงการ
ไหนบางที่ทานนําไปกันเงินกับผูวาฯ อยากจะขอเอกสารในสวนน้ีคะเพราะวาตอไปนี้ไมแนใจวาจะมีโครงการอื่นอีก
ไหมที่ทางสภาไมทราบวาทานนําโครงการไหนบางนําไปกันเงินกับทางผูวาฯ เพราะวาทางสภาจะทราบเฉพาะการ
กันเงินในหมวดของที่ไมกอหนี้ผูกพัน ในหมวดที่ดินและสิ่งกอสราง ที่สภาไดประชุมไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผานมา 
แตทางสภาไมเห็นการกันเงินในโครงการสามสี่โครงการที่วาน้ีเลย ยังไงก็อยากจะขอเอกสารการกันเงินดวยนะคะ 
ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับเพื่อความกระจางอยางที่ทานรักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมพูดถึงสองโครงการ สงเสริม
อาชีพประชาชนกับโครงการประชุมชุมชน ในป ๕๗ ใหไวในโครงการสงเสริมอาชีพประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
การประชุมชุมชน ๕๐,๐๐๐ บาท ในสองรายการน้ีเมื่อสักครูพูดเหมือนลักษณะวาไดกันไวใชไหมครับ 
 

นางสุจิตรา    นามพิทักษ  รักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ไดกันไวคะทาน 
 
 

 
 
 
 
 



๕๓. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 และสวนน้ีในป ๕๘ ไดขอเพิ่มใชไหมครับ 
 

นางสุจิตรา    นามพิทักษ  รักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ใชคะทาน 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ เพ่ือความเขาใจของสมาชิกครับ เพราะของเกายังไมไดใชขอเพิ่มอีกนะครับ ขอบคุณครับ เชิญทาน  
ตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในการขอเพิ่มน้ีคะใชอะไรเปนมาตรฐานในการตั้งวาขอเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ กับ ๑๕๐,๐๐๐ บาท คะ เพราะวา
ดูตัวเลขมันแตกตางกันมากคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุจิตราครับ 
 

นางสุจิตรา    นามพิทักษ  รักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ สําหรับกรณีในสวนของงบ
อบรมในการฝกอาชีพนะคะ ตรงนี้ขอแตกตางก็คือจํานวนและหลักสูตรที่เราจะฝกอาชีพใหกับประชาชนนะคะก็เลย
เพ่ิมงบประมาณเขาไปคะ คือตอนนี้นําเรียนอยางนี้นะคะคือวาสวนหนึ่งเดิมทีเราจะมีโครงการ SML ซึ่งเปนนโยบาย
ของรัฐบาลออกมาที่ชุมชนน้ีเยอะ แตในขณะเดียวกันนับแตปนี้เปนตนไปโครงการ SML ในนโยบายตัวนี้จะหมดไป
นะคะก็เพื่อรองรับตรงนั้นดวยคะทาน ก็เลยไดเพ่ิมงบประมาณตรงสวนนี้เขามาคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหนา สว.๒ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี   ตอไป สว.๓/ไมมี   ตอไป สว.๔ งบลงทุน/ไมมี  ผมขอพัก
การประชุม ๑๐ นาทีครับ 
นายพิพัฒน     นิลรัตนศิริกุล  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลวขอเชิญทานประธานสภาดําเนินการประชุมในระเบียบวาระตอไปครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอดําเนินการประชุมตอนะครับ ถาเปนไปไดก็อยากใหมันเสร็จเหลืออยูสองสํานักนะครับ คือสํานัก
การศึกษากับสํานักการชาง ในหนา ศก.๑ สํานักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา/ไมมี  ไปหนา ศก.๒ 
เชิญทาน   นงนุชครับ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๔. 
 

นางสาวนงนุช   จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวนงนุช   จิรันตกาล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ คะ หมวดคาใชสอยนะคะ คาจางเหมาบริการปที่แลวไมมี แตปนี้ขอมา 
๑๐๘,๐๐๐ บาท ชวยชี้แจงดวยนะคะ ขอบพระคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอคําชี้แจงจากทานผูบริหารดวยเพราะวาสมาชิกอยากขอความกระจางในเรื่องของคาจางเหมาบริการเมื่อ
ป ๕๗ ไมไดตั้งไว ป ๕๘ ตั้งไว ๑๐๘,๐๐๐ บาท ขอความกระจางดวยครับ ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานลมโชย  อุยยะพัฒน  เปนผูชี้แจง
รายละเอียดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ จากคําถามขอน้ีขอเรียนวาคาจางเหมา
บริการปที่แลวไมไดตั้ง ที่ตั้งในปนี้เนื่องจากเปนคาจางพนักงานจาง ๑ รายนะคะ ซึ่งเมื่อกอนตัวพนักงานจางคนนี้
นองเขาอยูที่กรอบอื่นนะคะ ปนี้เอาเขามาใหถูกตองตามงานที่นองเขาปฏิบัติอยูเปนคาจางเหมาพนักงานจาง ๑ ราย
คะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ ถาหากวาทานบอกวาในป ๕๗ ไมไดตั้งไว ทานดูที่ชองหมายเหตุจายจริงป  ๕๗ มีอยู 
๒๘๔,๑๒๘ บาทครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 ตัวนั้นเปนจางเหมาบริการที่ทําอยางอื่นไมใชจางเหมาของพนักงานจางคะ เปนจางเหมาบริการที่เกิดขึ้น
เน่ืองจากไมใชจางเหมาของพนักงานจางตัวนี้ เปนรายการอื่นที่เก่ียวกับการจางเหมาบริการทั่วไปคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถาอยางนั้นตัวนี้ทานเอาตัวเลขมาจากไหนครับ คือมันเปนในป ๕๗ ไมมี ๒๘๔,๑๒๘ บาท นะครับ เชิญ
ทานนัฐพลครับ 
นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ในหนา ศก.๒ นะครับ ตัวหมวดจางเหมาบริการ ในชองงบประมาณป ๒๕๕๗ ไมมีการตั้งไวแตวา
ตามที่ทานประธานไดเรียนเมื่อสักครูไดมีการเบิกจายจริงคือยอด ๒๘๔,๑๒๘ บาท ตามระเบียบของเทศบาลนี้คือถา 

 
 
 
 
 
 



๕๕. 
 

งบประมาณปนั้นๆยังไมไดผานใหอิงใชงบประมาณเดิมไดใชไหมครับ แตผมยอนกลับไปในป ๒๕๕๖ นะครับ ยอด
งบประมาณตัวนี้ก็ไมไดตั้งไวเหมือนกันและก็ไมมีการเบิกจายนะครับ ทานนําเงินสวนไหนมาจายในยอดเงินสวนนี้
นะครับขอที่หนึ่งนะครับ และขอที่สองผมขออนุญาตทานประธานยอนกลับไปตรงหนา ศก.๑ ในหมวดเงินเดือน
พนักงานจางภารกิจและหมวดเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปที่วามียอดเพิ่มขึ้นมา ผมในนามประธานกรรมาธิการแปร
ญัตติขอเอกสารเกี่ยวกับการจางพนักงานจางทั่วไปนะครับ และพนักงานจางตามภารกิจขอเปนรายชื่อและจํานวน
และฐานเงินเดือนของแตละทานนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ใหความกระจางไดไหมครับเก่ียวกับในเร่ืองของตัวเงินจางเหมาบริการ เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาคะ จากกรณีที่ทานไดตั้งขอสังเกตไวนะคะ ตอนนี้เจาหนาที่ฝายงบประมาณกําลังหา
ขอมูลอยูคะ ขออนุญาตใชเวลาสักครูเพ่ือจะชี้แจงใหทราบคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ ถาอยางนั้นขอผานไปกอนนะครับ เดี๋ยวคอยรับคําอธิบายอีกทีหนึ่ง ในหนา ศก.๒ จะมี
อภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี   ไปหนา ศก.๓  เชิญทานปรเมศรครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากจะทราบรายละเอียดเรื่องคาใชจายในโครงการรถรับสง
นักเรียน๑,๓๙๘,๔๐๐ บาท อยากใหทางทานผูบริหารชี้แจงดวยครับวาทานนําไปใชอะไรบางครับ  
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ขออนุญาตครับในหมวดคาใชจายโครงการรถรับสงนักเรียนใน
ยอดเงิน ๑,๓๙๘,๔๐๐ บาท อยากใหฝายบริหารนําเอกสารที่เก่ียวของกับโครงการนี้วาทานใชจายอะไรบางนะครับ 
เปนคาอะไรบางเพราะวาในคําชี้แจงก็เปนคําชี้แจงที่กวางๆนะครับ ไมทราบวาทานจะไปเชารถอยางไร เชากี่คัน 
ระยะเวลาเทาไหร อยากจะนําเรียนสอบถามผานทางทานประธานสภาไปยังทานผูบริหารขอเปนเอกสารครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปรเมศรครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ  ถาเกิดตอนนี้ทานผูบริหารยังไมมีเอกสารเกี่ยวกับคาใชจายในโครง 

 
 
 
 
 



๕๖. 
 

การรถรับสงนักเรียน ขอใหทานชี้แจงปากเปลากอนก็ไดครับ อยากจะทราบจริงๆวาทานเอาเงินไปบริหารสวนไหน
บางครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 พอใหความกระจางไดไหมครับ เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานลมโชย  อุยยะพัฒน  เปนผูชี้แจง
รายละเอียดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ สําหรับในเรื่องของรถรับสงนักเรียนซึ่ง
ที่ตั้งไวในป ๕๘ น้ี เปาหมายของโครงการของเราคือบริการสี่สาย ขอแจงเบื้องตนกอนนะคะสําหรับรายละเอียดก็จะ
นําเสนอใหทานอีกทีหนึ่งนะคะ บริการสี่สายสายละสองคันก็จะรวมแปดคันในหนึ่งวันนะคะ วันหนึ่งจะวิ่งอยูแปด
เที่ยวเชาสี่เที่ยว บายสี่เที่ยว ปที่แลวเราไดทดลองสองสายซึ่งไดรับการตอบรับจากประชาชนเปนอยางดีซึ่งผูที่มี
รายไดนอย นักเรียนที่มีรายไดนอย เราไดซัพพอรทสวนน้ีสําหรับประชาชนในกลุมที่มีรายไดนอยดวยนะคะ หรือ
นองนักเรียนที่อยูสายน้ันก็จะสามารถขึ้นบริการของเราไดตามสายที่เราประชาสัมพันธไวนะคะ ถามวาสี่สายนี้มีสาย
ไหนบาง สายแรกจะเร่ิมจากวัดศรีประดูและไปสิ้นสุดที่โรงเรียนเบ็ญจะมะฯ สายที่สองจะเริ่มที่บิ๊กซีและไปสิ้นสุดที่
โรงเรียนเทศบาลสามสามัคคีคะ สายที่สามจะเริ่มจากโรงเรียนเทศบาล ๕ บานกานเหลือง และไปสิ้นสุดที่เทศบาล 
๓ สามัคคี สายที่สี่เริ่มจากโรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ และไปสิ้นสุดที่เทศบาล ๓ สามัคคี ทั้งสี่สายนี้นะ
คะเร่ิมวิ่งในชวงเชาจะเริ่มตั้งแต ๐๖.๐๐ น. , ๐๖.๒๐ น. , ๐๖.๔๐ น. , ๐๗.๐๐ น. และ ๐๗.๓๐ น. นี่คือจุดเริ่มตน
ก็จะสงตอไปจนถึงสุดสาย พอรอบบายสี่รอบน้ีจะเริ่มที่ ๑๕.๓๐ น. , ๑๕.๕๐ น. , ๑๖.๑๐ น. และ ๑๖.๓๐ น. นี่คือ
ชวงระยะเวลาที่เราใหบริการนักเรียนของแตละสายนะคะ อันนี้ขอเรียนเบื้องตนใหทานทราบกอนซึ่งถามวา
โครงการนี้เปนประโยชนมากไหม จากที่ทดลองสองสายในปที่แลว จริงๆแลวสี่สายนี้วิ่งเชาสี่เที่ยวบายสี่เที่ยวถาตี
ตัวเลขจากเงินที่ตั้งไวนะคะ รถแปดสายนี้ตอวันจะตกอยูที่ ๘๗๔ บาท/วัน ก็ไมถือวาเปนตัวเลขที่สูง ถาตอปก็จะตก
อยูที่ คันละ ๑๗๔,๘๐๐ บาท/ป /คัน นะคะแลวซึ่งรวมทั้งปแปดคันก็จะเปนยอดที่นําเสนอตอสภาวันนี้        
ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ รถแปดคันน้ีไดมาจากไหนครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 คือตอนนี้เรายังไมไดดําเนินการจนกวาจะผานการอนุมัติกอนนะคะ ถามวาไดมาจากไหนก็โดยวิธีสรรหา
จากระเบียบการจางเหมาตรงน้ีที่มีหลักเกณฑไวนะคะ 

 
 
 
 
 



๕๗. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันอยากทราบวาในหลักเกณฑนี้ใครสามารถใชบริการไดบางคะ ตองเปนเฉพาะเด็กในเครือเทศบาล   
หรือคนทั่วไปก็ไดคะ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 ก็เปนนักเรียนที่อยูในสายน้ันเราก็ใหบริการไดคนในเขตเทศบาลของเรา ไมเฉพาะนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
เพราะในเขตเทศบาลนครอุบลเราตองบริการทั่วถึงคะ ถามวาเพียงพอไหมถาเห็นวาดีปตอไปทานก็อนุเคราะห
งบประมาณอีกจะไดหลายสายขึ้นคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ จากที่ทานรักษาการสํานักศึกษาอธิบาย
นะคะก็คิดวาเปนโครงการที่ใชจายไมคุมคากับเงินที่เสียไปคะ ถาทานวาทานไดทดลองทําไปแลวทานไดเก็บสถิติ
ไหมคะวาเปนคนในเขตเทศบาลที่ตองเสียภาษีกี่คนที่นักเรียนที่จะใชตรงนี้ จากสี่สายที่ทานไดทดลองมาแลว
สวนมากจะไปสิ้นสุดที่โรงเรียนสามัคคีคือโรงเรียนเบ็ญจะมะฯใชไหมคะ ทีนี้คนในเขตเทศบาลนี้โรงเรียนของ
เทศบาลที่ดูแลอยูก็มีถึง ท.๔ ท.๕ เด็กที่ตองใชรถตรงนี้โดยตรงก็นาจะเปนโรงเรียน ท.๑-ท.๕ ที่จะใชประโยชน แตก็
เปนไปไมไดใชไหมคะเพราะวาแตละคนก็บานอยูหางกัน ดิฉันคิดวาเปนการใชงบประมาณที่ไมคุมคา ปหนึ่งตอรถ
หนึ่งคัน ๑๗๘,๐๐๐ บาท ถาเปนทั้งป ๑,๓๙๘,๔๐๐ บาทนี้ใชไปเพ่ือเด็กไปโรงเรียนเพียงสี่สายเทานั้น ซึ่งสี่สายนี้ก็
ไมใชเด็กของโรงเรียนเทศบาลทั้ง ๕ ซึ่งอาจจะเปนเด็กจากนอกเขตเทศบาลก็มี ซึ่งถาทานทดลองใชก็ควรเก็บสถิติ
ตรงน้ีดวยวาใชจายของผูที่เสียภาษีในเขตเทศบาลจริงหรือเปลา ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปรเมศรครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากจะสอบถามไปยังทานผูบริหารวารถที่ทานนํามาใชนี้เปนรถ
แบบไหนครับ และมีระบบเซฟตี้ดีไหมอยากฟงคําชี้แจงตรงน้ีดวยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

 
 
 
 
 
 



๕๘. 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานลมโชย  อุยยะพัฒน  เปนผูชี้แจง
รายละเอียดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ปที่แลวที่ทดลองสองสายเราใชรถสอง
แถววิ่งนะคะ แตปนี้โครงการที่ตั้งเปาหมายไวอยากจะขอเปนรถตูคะเพราะวาความปลอดภัยดวย หลายๆอยางนะ
คะที่เราตั้งเปาหมายตรงนี้ถาในงบประมาณตรงสวนน้ีก็คงจะเปนรถตูที่จะจางเหมาตรงน้ีคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ สําหรับโครงการรถรับสงนักเรียนก็ตองขอใหอธิบายใหชัดเจนนะครับ 
เพราะวาเราตองคํานึงถึงความคุมคาดวย อยางเชนงบที่ตั้งมาลานสามน้ีเชารถเฉยๆหรือครับ มีคาน้ํามันเราตองไป
ชวยคานํ้ามันกับเขาไหม และเวลาที่ออกเมื่อสักครูนี้ทานไดบอกวาเที่ยวแรกหกโมงสิบหานะครับ หกโมงยี่สิบหา  
ผมเช่ือวาคงไมมีนักเรียนคนไหนตื่นเชาขนาดนั้นนะครับพึ่งผานเวลาตีหามาไมกี่นาทีนะครับ ถาเที่ยวแรกออกขนาด
นั้นแลวถารถไมเต็มความคุมคาอยูตรงไหนครับ ตรงนี้ทานตองบริหารจัดการเวลาใหมนะครับ แลวถาเปนรถตู      
ปที่แลวรถสองแถวก็จะบรรทุกนักเรียนไดมากกวารถตูและรถตูคันหน่ึงอยางมากก็ไมเกินยี่สิบคนนะครับ ก็อยากจะ
เรียนถามถึงความคุมคาตรงน้ีวามันคุมคาไหมถาจะเอารถตูนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน อยากจะทราบขอมูลเพิ่มเติมคือที่ทานได
ชี้แจงมาน้ีแปดรอยบาทตอคัน ทีน้ีไมทราบวาจํานวนวันที่หารแปดรอยบาทนี้คือหักเสาร อาทิตยออกอยางเดียวใช
ไหมคะแลวในสวนของวันปดเทอมละคะทาน มีปดเทอมอีกสองถึงสามเดือนที่มีวันหยุดปดเทอมเรายังตองวิ่งอยู
ตลอดทุกวันหรือเปลาขอทราบขอมูลดวยคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะทาน ที่คิดตัวนี้คือคิด ๒๐๐ วันทําการที่โรงเรียนเปดเรียนคะ 

 
 
 
 
 



๕๙. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ถาคิดจาก ๒๐๐ วันทําการ รถตูหนึ่งคัน
จากตนทางสายแรกนะคะบิ๊กซีไปจนถึงแยกสามัคคีใชไหมคะ เด็กนักเรียนหนึ่งคันรถยี่สิบคน ถาเด็กนักเรียนนั่งรถ
สองแถวเองแตงชุดนักเรียนก็คนละสิบบาท วันหนึ่งใชเวลาจากแยกบิ๊กซีถึงแยกสามัคคีก็คงจะประมาณสี่สิบนาทีได 
มันจะไมเสียคาใชจายเยอะเกินไปหรือคะ ถาเด็กนั่งสองแถวเองคนละสิบบาทก็ตกวันละสองรอยบาท ถาสองรอยวัน
ทําการก็แคสี่พันบาทเทานั้นเอง แตที่ทานขอมาตกปละ ๑๗๘,๐๐๐ บาท ถา ๔,๐๐๐ บาท คูณ ๒๐ คน ก็คิดวาไม
ถึงนะคะเปนคาใชจายที่ไมคุมคาที่สุดนะคะในโครงการที่ทานตั้งขึ้นมา ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปรเมศรครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ โครงการรถรับสงนักเรียนนี้เปนโครงการที่ดีนะครับ แตผมอยากให
ทางฝายผูบริหารน้ีตรวจสอบตัวเลขใหมอีกทีนะครับเพราะวาตัวเลขที่ทานเสนอของบประมาณมามันสูงเกินไปนะ
ครับ อยากใหทานชวยตรวจสอบใหมอีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ก็ขอฝากความคุมคาในการดําเนินการดวยนะครับ ในหนา ศก.๓ จะมีอภิปรายเพ่ิมไหมครับ/ไมมี   ไปหนา 
ศก.๔/ไมมี   ไปหนา ศก.๕  สํานักการศึกษา งานโรงเรียน งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา/ไมมี              
ไปหนา ศก.๖/ไมมี    ไปหนา ศก.๗  เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากสอบถามขอมูลในสวนของหมวดคาใชสอย คาจางเหมา
บริการที่เพ่ิมขึ้นมา ๑๕๙,๒๐๐ บาทนี้ คือเพิ่มมาจากสาเหตุใดคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานลมโชย  อุยยะพัฒน  เปนผูชี้แจง
รายละเอียดคะ 
 

 
 
 
 
 
 



๖๐. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในยอดเงินที่เพิ่มขึ้นมานี้เปนยอดเงินที่
เปนคาจางเหมาคุณครูที่ชวยสอนนะคะ เปนจางเหมาเปนคนที่อันเดิม งบเดิมนั้นเปนจางเหมาที่โรงเรียนเหมาทํา
โนนทําน่ี ที่ไมใชที่ดินและสิ่งกอสราง ทีน้ีตัวเพ่ิมเขามานี้เปนจางเหมาของคนที่เพิ่มเขามาซึ่งรายละเอียดของคนเรามี
บัญชีใหเรียบรอยแลวคะ ของโรงเรียนนะคะพรอมที่จะนําเสนอใหทานไดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ในหนา ศก.๗ นะครับ ในหมวดจางเหมาบริการ ในป ๒๕๕๗ เราตั้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในป 
๒๕๕๗ ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เบิกจายจริงไป ๑,๑๗๗,๔๕๗.๖๘ และในป ๒๕๕๘ ได
ขอเพิ่มมาเปน ๑,๑๕๙,๒๐๐ บาท ทางสภาเคยติงไปแลวนะครับเมื่องบประมาณที่ผานมาวาเราไมเห็นดวยกับการ
จางเหมาบริการ เพราะอะไรครับเพราะวาการจางเหมาบริการพนักงานน้ีเขาจะไมมีกําลังใจในการทํางาน เพราะเขา
ไมทราบวาเขาจะไดทํางานกี่เดือนหรือกี่ป ความมั่นคงในชีวิตไมมีนะครับ เราเคยติงไปทั้งในที่ประชุมและชั้น
กรรมการแปรญัตติแลวนะครับ แตทานก็ยังดึงดันเอาเขามาอีกนะครับ ทางสภาไมเห็นดวยในสวนนี้และถาทานจะ
ทําจริงๆนะครับในชั้นแปรญัตติ ผมในนามกรรมการแปรญัตติขอเอกสารเกี่ยวกับหมวดจางเหมาบริการสวนนี้นะ
ครับวาทานไดจางใคร ขอรายช่ือและจํานวนนะครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในหนา ศก.๗ โครงการสุดทายจะเปนคาใชจายในโครงการจัดหาครู
ตางประเทศตรงน้ี ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท ดิฉันอยากทราบรายละเอียดโครงการตัวนี้คะวาเปนเงินที่คอนขางสูงมาก 
ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๖๑. 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานลมโชย  อุยยะพัฒน  เปนผูชี้แจง
รายละเอียดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในเรื่องของโครงการใหมที่กําหนด
ขึ้นมาจางครูตางประเทศ เนื่องจากวาเราก็เล็งเห็นวาเราจะเขาสูประชาคมอาเซียนแลว เราก็อยากปรับ อยาก
เปลี่ยน อยากพัฒนาคุณภาพของเราใหพรอมที่จะเขาสูอาเซียนไดดียิ่งขึ้น จึงไดนําโครงการนี้นําเสนอ การนําเสนอ
โครงการนี้เราก็ไดอิงระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีระเบียบการจัดตั้ง จัดจางครูตางชาติวาจะตองจางเดือน
ละเทาไหร ไมเกินเดือนละเทาไหร จางก่ีคน อยูในน้ีเราจางเพื่อที่จะสอนโรงเรียนที่เราเปดระดับมัธยม ซึ่งเราก็มีทั้ง
สามโรงเรียนคือ เทศบาล ๑,๒และ๓ ซ่ึงมีระดับมัธยมปลายดวยนะคะ เราก็อยากใหคุณครูตางชาติที่เราจะนําเสนอ
จางเขามาน้ีมาประจําที่โรงเรียนเรา เพื่อที่จะพัฒนาครู พัฒนาเด็กของเราใหดียิ่งขึ้น ก็เหมือนกับโรงเรียนอื่นที่เรา
จะตองอัพประสิทธิภาพ อัพขอมูลเพ่ือที่จะเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของโรงเรียนอื่น เราจึงไดเสนอโครงการนี้
เขามาเพื่อที่จะขอความเห็นชอบจากทานคะ สําหรับระเบียบในการจัดตั้ง ในการตั้งเราก็มีของรองรับ ระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เขาใจอยูนะคะวาตองการใหพัฒนาเขาไปสู AEC แตวาในการที่จะจางมานี้งบประมาณสองลานกวาบาทจะ
ใหมันคุมคาไดอยางไร คือกอนอ่ืนตองอยูที่พื้นฐานกอนใชไหมคะ คือฐานของเราในการเรียนการสอนนี้สามารถ
พัฒนาไดเพ่ือที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษ จางครูตางชาติมาแลวจะไดประสิทธิภาพสูงสุดไหม คุมคากับเงินที่เราลงทุน
ไปตรงนี้แลวเด็กจะไดรับสิ่งที่ดีที่สุดไหมคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 ถามวาจะไดประสิทธิภาพสูงสุดไหม ผูทําโครงการเอง ผูเสนอโครงการเอง ก็มองเปาหมายวาจะไดรับ
ประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะ เพ่ือที่จะไดพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเรานะคะ คุณครูตางชาติที่เขามาสอนตรงนี้
จะตองอยูประจํากับเรา สอนใหคุมคาในโรงเรียนของเรา เราจะตองมีเกณฑ แผนการเรียนการสอน อะไรที่ชัดเจน
ทุกอยางนะคะ ที่จะมาทําตรงน้ีคงไมไดจะมาเหมือนแบบมาเที่ยวมาอะไร จะตองมีแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจนกี่ 
 

 
 
 
 
 



๖๒. 
 

ชั่วโมงสอนไดครบตามที่เรากําหนดไหมในสัญญาจางอีกทีหนึ่งคะ ตองพยายามใหคุมคาใหมากที่สุดคะทาน   
ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาคะ อยากจะสอบถามขอมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งวาในเงิน ๒,๑๖๐,๐๐๐ นี้ทาน
จะจางทั้งหมดกี่คนคะ เพราะเราก็จะไดทราบวาโรงเรียนน้ีจะไดกี่คน ขอรายละเอียดนิดหนึ่ง ๓ โรงเรียนเรานี้จะได
โรงเรียนละกี่คน จะคัดสรรตามจํานวนนักเรียนหรือวาอยางไรอยากทราบขอมูลคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะทาน เปาหมายที่เราตั้งไวโรงเรียนละ ๒ คนคะ ที่จะดูแล ใหการเรียนการสอนกับ
เราโรงเรียนละ ๒ คนคะทาน ก็จะเปน ๖ คนคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เนนภาษาอะไรครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 ภาษาอังกฤษคะ เปนภาษากลาง 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ขอยอนกลับไปที่คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาบริการตัวนี้นี่เปนคาจาง
เจาหนาที่ทั้งหมดเลยใชหรือไมครับ นี่คือคําถามที่หนึ่งนะครับทานจางเหมาบริการนี้คือจางเจาหนาที่ใชไหมครับ
เพราะวาเห็นมีการเพิ่มคาใชจายในสวนนี้แทบทุกสํานัก ตรงนี้ฝายบริหารจะใหคําตอบกับทางสภาไดหรือไมครับ
และถาเปนคาจางเจาหนาที่อยากทราบวาจางหรือยัง และถาเกิดทานตั้งงบมาแบบนี้ถาเกิดทางกรรมการแปรญัตติ
นั้นไมอนุมัติงบประมาณตัวนี้แลวบุคคลเหลาน้ันจะไมถูกใหออกหรือครับ ตรงน้ีผมอยากขอความชัดเจนดวยนะครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๖๓. 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ขอชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของคาจาง
เหมาที่ทานถามเมื่อสักครูนี้ จะเปนจางเหมาไมใชคนทั้งหมดนะคะ ในกลุมนี้โรงเรียนใชในคาจางเหมาก็มีสวนที่
สามารถเบิกจายไดตามที่โรงเรียนจางเหมาในสวนที่จะซอมแซมหรือทําอะไรของโรงเรียนก็มีสวนหนึ่ง ซึ่งเราจัด
งบประมาณสวนนี้ใหทั้ง ๕ โรงเรียนใชงบที่อยูในยอดนี้อยูดวยกันอยูแลวและก็ขอเพิ่มกับจางพนักงานจางที่ไปชวย
สอนที่ไมเพียงพอคะทาน จะมีสองสวนรวมกันคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ถาคาจางเหมาไมใชเปนคาจางเจาหนาที่ก็คือแตละสํานักจะเอางบสวนนี้
ไปทําอะไรก็ไดใชไหมครับ คือตรงนี้ตองใหคําตอบกับทางสภานะครับเพราะวาถาทานไมใหคําตอบกับทางสภา
ชัดเจนแลวถาเกิดทางสภาไมอนุมัติงบไปเดี๋ยวทานก็วิ่งเอาไปฟองคนน้ันคนน้ีอีกและก็หาวา สท. ตัดงบ ตรงนี้ทาน
ตองชัดเจนนะครับ ทางสภาก็ไมไดอยากตัดงบทานเพราะถาการตั้งงบประมาณของทานนั้นมีเหตุและผล เพราะวา
เปนเงินภาษีของประชาชนนะครับ และที่สําคัญการตั้งงบประมาณคาจางเหมาบริการนี้เปนการตั้งงบที่ตรวจสอบ
ไมได เพราะทานสามารถจะเอาไปทําอะไรก็ไดใชหรือไมครับ อีกทั้งเอกสารบางอยางไมวาจะเปนทางสภาขอไปหรือ
บุคคลทั่วไปขอทานก็ไมให แบบนี้มันจะมีประโยชนอะไรครับประชาชนจะไดประโยชนอะไรคนที่ไดประโยชนนั้นจะ
เปนฝายบริหารใชไหมครับ ตรงนี้ผมขอความชัดเจนดวยนะครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีคําชี้แจงไหมครับทานผูบริหาร ถาไมมีผมอยากตั้งขอสังเกตนิดหนึ่งในเรื่องการใชคําวาจางเหมาบริการนะ
ครับ ในน้ีที่ไดรับฟงมานั้นจะรวมทั้งเหมาบริการทั่วไปกับจัดจางรายบุคคลทําใหมองเห็นวาไมมีหลักประกันเลยใน
การที่จะจางรายบุคคลซึ่งไมมีความเปนธรรมอยูดีนะครับ ถาเปนไปไดก็อยากจะจางรายบุคคลนั้นขอใหทานนําไป
จัดจางทั่วไปจะดีกวามาลงในบริการจางเหมาบริการทั่วไป ที่ผมกราบเรียนวาทําไมมันไมมีหลักประกันนั้นก็
เน่ืองมาจากวาทานตั้งใจที่จะจางเปนรายบุคคล แตวันดีคืนดีทานก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปจางเปนอยางอื่นก็ไดเพราะ
มันเปนการจางเหมาบริการนะครับ ก็ขอฝากไวดวยวาถาเปนจางรายบุคคลนั้นก็ขอใหเปนจางในคําวาจางทั่วไปจะ
ดีกวา และคนที่ถูกจางน้ันก็จะมีกําลังใจในการทํางาน จะมีหลักประกันที่ดีขึ้นในการประกันสังคมอะไรก็ดีขึ้นมานะ
ครับ ก็ขอฝากไวดวยวามันคงจะเพ่ิมอีกไมเทาไหรในการจายเงินสมทบประกันสังคมนะครับ  ในหนา ศก.๗ จะมี
อภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี   ไปหนา ศก.๘ เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ใน ศก. ๘ มีคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรซ่ึงทานไดอธิบายไววาเปนการฝกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจางพนักงาน และที่ไดรับ
คําสั่งใหเดินทางไปในราชการศึกษา ฝกอบรมสัมมนา ซึ่งนาจะเกี่ยวของกับครูไหมคะ ขอใหฝายบริหารอธิบายตรงน้ี 

 
 
 
 
 
 



๖๔. 
 

ดวยนะคะเพราะวาถาเปนครูจริงๆแลวทานไปตัดลดคาใชจายตรงน้ีถึง ๑๓๐,๐๐๐ บาท เหลือแค ๕๐,๐๐๐ บาท   
นี้จะเพียงพอแกการไปฝกอบรมและพัฒนาครูในทุกๆดานอยูหรือคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานลมโชย  อุยยะพัฒน  เปนผูชี้แจง
รายละเอียดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในเรื่องของคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการที่ปรับลดลงน้ีเน่ืองจากวาปที่แลวครูศูนยพัฒนาเด็กมารวมอยูในตรงนี้ รวมอยูในของสํานักศึกษาตรงนี้      
และปนี้ป พ.ศ.๒๕๕๘ ไดแยกศูนยพัฒนาเด็กออกไปตางหากเพื่อที่จะผลักโอนลงไปใหศูนยเลยนะคะ งบจึงมีตัวเลข
ลดลงคะทาน 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถึงอยางไรมันก็ยังนอยอยูนะครับ เพราะวามันเปนงานโรงเรียน มันทั้งฝายกิจการโรงเรียนและนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาล
พระเจาใหญองคตื้อ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง ตัดศูนยเด็กเล็กออกไปมันก็ยังมีเยอะอยูครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 ขออนุญาตคะ ทานคะของโรงเรียนจะอยูในหนาตอไปเฉพาะของเขาแตละงานนะคะทาน 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ใชครับเพราะเมื่อสักครูทานไมไดบอกเลยวามันเปนของใคร ถาทานบอกวาเปนสํานักการศึกษาเปน
เจาหนาที่ในสํานักใชไหมครับ ไมใชของโรงเรียน นะครับ สท. จะเขาใจ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหนา ศก.๘ จะมีอภิปรายเพ่ิมไหมครับ/ไมมี   ไปหนา ศก.๙/ไมมี   ไปหนา ศก.๑๐ เชิญทานณัฐพัฒน
ครับ 
 

รอยตํารวจเอกณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมรอยตํารวจเอกณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๓ โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ใน
ปงบประมาณน้ีทานไดเพิ่มขึ้นมาจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผมเห็นวาเปนจํานวนเงินที่มากเกินกวาความจําเปนนะ 

 
 
 
 
 



๖๕. 
 

ครับเพราะวาการรณรงคการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษานี้ตามประสบการณที่ผมเคยทํางานมา จะมีเจาหนาที่
ตํารวจของทองถิ่นนั้นๆนะครับ เขาเรียกวาตํารวจ D.A.R.E. ซึ่งยอมาจากคําวา Drug Abuse Resistance 
Education คือ การรณรงคตอตานการใชสารเสพติดในสถานศึกษาซึ่งเปนวิชาที่เอามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เจาหนาที่ตํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกาใชสอนเด็กนักเรียนเพื่อตอตานสารเสพติดในสถานศึกษานะครับ ตรงนี้
กระผมเห็นวาที่ตั้งเพ่ิมขึ้นมานะครับเปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยากใหทานชี้แจงวาไดเอาไปใชในกิจกรรมอยางไร
บางเพราะวาสื่อเกี่ยวกับรณรงคตอตานยาเสพติดนี้โดยปกติแลวเราทําหนังสือประสานไปที่สํานักงาน ปปส. นะครับ 
เขาก็จะสงสื่ออยางเชนแผนพับหรือวาสื่อตางๆมาใหเราฟรีนะครับ โดยการประสานของหนวยงานราชการดวยกัน 
กระผมจึงอยากขอใหทานชี้แจงวาจะใชในงบประมาณน้ีอยางไรครับที่ตั้งขึ้นมาเพิ่มน้ีครับ 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานลมโชย  อุยยะพัฒน  เปนผูชี้แจง
รายละเอียดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ คาใชจายในเรื่องของการปองกัน      
ยาเสพติดตรงนี้เราตั้งตามหนังสือสั่งการของกรมซึ่ง ซ่ึงในหัวขอน้ีกรมสั่งมาส่ีหัวขอ หัวขอที่ ๑ ใหตั้งรองรับโรงเรียน
ละ ๑๕,๐๐๐ บาท หัวขอที่ ๒ ครูแกนนําโรงเรียนละ ๑ ทุน คนละ ๓,๐๐๐ บาท หัวขอที่ ๓ เจาหนาที่ อปท. อปท. 
ละ ๑ คน คนละ ๓,๐๐๐ บาท และหัวขอที่ ๔ สถานศึกษาดีเดนที่สงเขาประกวดในเรื่องของการปองกันยาเสพติดนี้
ขอใหตั้งงบประมาณรองรับไวโรงเรียนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทนะคะ ประมาณไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เราจึงไดตั้ ง
งบประมาณสวนนี้ตามหนังสือส่ังการที่ อปท. สั่งการมาคะทาน 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             
เขตเลือกตั้งที่ ๔ นะครับ สิ่งที่ผมจะชี้ใหทางสภาแหงนี้เห็นนะครับ ก็คือประเภทอาหารเสริม นม (อาหารเสริม     
นม ในสังกัดโรงเรียนเทศบาล , โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด) ทานตั้งงบเพิ่มขึ้นมา 
๖๖๕,๐๐๐ บาท ที่จะสอบถามก็คือวาคือในน้ีมันคือเงินที่อุดหนุนตามวัตถุประสงคซึ่งเขาใหมาอยูแลว แตในปที่แลว
ทานเอาส่ิงที่ผมกําลังจะพูดนี้เขามาขอจายขาดเงินสะสม สิ่งที่ผมจะสอบถามอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกับเด็กนักเรียน
โดยตรงวาที่เขาใหมาเพ่ิมจากงบที่เรามีผมจําตัวเลขไมไดเทาไหร ๗ บาทหรือเปลา มันคางจายจนมาถึงวันน้ีทานได      

 
 
 
 
 



๖๖. 
 

นํางบเหลานั้นซึ่งทานจายไดอยูแลวเอาไปใหโรงเรียนหรือยัง ผมไดยินแมกระทั่งวาโรงเรียนสวนอื่นใน สพฐ.       
จะรวมกันฟองทาน คําถามของผมก็คือทานเอาเงินเหลานั้นไปใหโรงเรียนหรือยังครับ สท.หนอย บอกใหผมฟง    
จริงหรือเปลาครับ ถามันจริงจะเปนเรื่องที่เลวรายมาก ที่เงินนักเรียนยังไมถึงมือและมันผานมาแลวกี่เทอม และนม
มันกลับไปยอนใหเด็กเมื่อวานดื่มแคหนึ่งกลอง วันน้ีดื่มเพ่ิมเปนสองกลองรวด มันทําไดหรือครับมันโตทันหรือครับ 
ผิดวัตถุประสงคเงินอุดหนุนหรือเปลาครับ รบกวนทานประธานสอบถามไปยังฝายผูบริหารด วยนะครับ          
กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ ขอความกระจางจากทานนายกดวยครับ ในเรื่องที่ทางสมาชิกอยากทราบความเปนมาหรือความ
กระจางที่ชัดเจนนะครับ เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานลมโชย  อุยยะพัฒน  เปนผูชี้แจง
รายละเอียดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในเร่ืองของอาหารเสริม นม กราบเรียน
ใหทานทราบนิดหนึ่งวากรมจัดสรรมาใหเราเพื่อที่จะจัดซื้อนมใหแตละโรงเรียนตามที่กรมสั่งการมานี้ ทั้ง สพฐ.   
และในเขตพื้นที่ที่เขากําหนดนะคะ เขาจะมีใบจัดสรรมาเรียบรอยโดยจัดสรรมาให ๗ บาท ซึ่งไมเพียงพอ การจัดซื้อ
ในทองตลาด ๗.๖๑ บาทนะคะ ดังน้ันเราจึงไดขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจากรายไดของเทศบาลเพื่อเพิ่มเติมที่จะ
ซื้อนมใหไดเพื่อใหลูกๆเราไดบริโภคกันนะคะ ถามวาการเบิกจายไมไดผลักเงินลงไปหาที่โรงเรียนน้ันๆแตจะเปนการ
จัดซื้อจัดจางตามใบจัดสรรที่ทางกรมสงมาแตละงวดใหเปนปจจุบันทุกๆครั้ง สวนนมนะคะทางผูที่ไดรับจัดสรร 
รับผิดชอบประมูลไดจะเปนผูจัดสงไปใหโรงเรียนน้ันๆเองนะคะ เราจะไมไดไปผลักเงินไปใหโรงเรียนนั้นซึ่งแตกตาง
จากอาหารกลางวันนะคะ อาหารกลางวันจึงจะเปนการผลักเงินลงไปใหโรงเรียนนั้นๆเลยนะคะ ตามหนังสือสั่งการ
กรมที่แจงเรามาเราก็พยายามปฏิบัติตามนั้นใหรวดเร็วและพยายามใหทันดื่มไดมากที่สุดคะ กราบขอบพระคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนงนุชครับ 
 

นางสาวนงนุช   จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวนงนุช   จิรันตกาล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ เราชาไหมคะเรื่องนมนี้เราใหในเขตเทศบาลไดทันหรือเปลาคะ         
ทันหรือคะทําไมดิฉันไดยินเขาตอวาวาทางสภาไมผานงบให และมันลาชาเพราะทางสภา ที่ถามนี้เพราะวาไมเขาใจ
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางเรื่องนมนี้คะ ทันใชไหมคะเพราะวาเราไดยินมาวาทางสภาไมผานงบให ขอบคุณคะ 

 
 
 
 
 



๖๗. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 พอดีเลยครับพูดถึงเรื่องที่วาทัน ทันทุกเทอมนะครับ เที่ยวที่แลวในสภาแหงนี้เรายังติดใจอยูวาใบปลิว      
ที่ออกมาโจมตี ส.ท. ออกจากเทศบาล ท.๑,ท.๒และ ท.๓ พอดีตอนนั้นทาน ผอ. ทานคงติดภารกิจ ทานไมไดอยูใน
ที่ประชุมแหงน้ี วันน้ีผมก็ไมเห็นนะครับ จริงๆผมอยากไดรับคําชี้แจงจากตนตอของใบปลิวจริงๆวา ทานหลีกเลี่ยง
ไมไดหรอกครับสายในโรงเรียนผมก็มีครับ ที่วาทานส่ังใหครูนอยเปนคนไปแจกถาไมมีคําสั่งจากทานเขาก็คงไมทํา
หรอกครับ เร่ืองนี้มันเปนเร่ืองของเกมของคนชั่ว ผมไมนึกวาระดับผูบริหารจะทําเรื่องแบบนี้ วันนี้ผมไมรูจะไดรับ
คําตอบในเรื่องน้ีหรือเปลา แตใหทานตระหนักวามันเปนเกมของคนชั่ว คนโงที่ทําเรื่องแบบนี้ วันนี้ขอบคุณฝาย
การศึกษาที่ออกมาบอกวานม ลงไปทันทุกเทอม คือใบปลิวที่โจมตีผมก็ยังยืนยันว าเปนเรื่องของคนโงที่ทํ า 
ขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในหนา ศก.๑๐ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี   ไปหนา ศก.๑๑  เชิญทานปรเมศรครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ผมมีขอสงสัยหนา ศก ๑๑ โครงการปองกันและแกไขปญหา       
ยาเสพติดใหกับเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตที่ ๑ นะครับ      
จํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้มันจะไมไปทับซอนกับหนา ศก ๑๐ หรือครับ คาใชจายในการรณรงคปองกัน      
ยาเสพติด ขอความกระจางตรงน้ีดวยครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานลมโชย  อุยยะพัฒน  เปนผูชี้แจง
รายละเอียดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในเร่ืองของโครงการยาเสพติดตรงนี้เรา
ไดรับหนังสือสั่งการหนังสือแจงจากจังหวัดโดยผูวาราชการจังหวัดใหตั้งไวรองรับตรงนี้ โดยตั้งไวโรงเรียนๆ ละ 
๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ โรงเรียนนะคะส่ังการทั้ง สพฐ. ทั้งเทศบาลเลยคะ มีหนังสือสั่งการรองรับคะทาน 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 โรงเรียนละเทาไหรครับ 

 
 
 
 
 
 



๖๘. 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
 โรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท คะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปรเมศรครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถาเกิดวาโรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ๕ โรงเรียนก็จะเปน ๒๕,๐๐๐ บาท ใชไหมครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
 ขออภัยคะ ตัวเลขผิดนิดหนึ่ง เปนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๖ โรงเรียนคะ ในเขตเทศบาล โรงเรียนละ 
๕,๐๐๐ บาท นะคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอความกระจางอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะในที่นี้ออกมาวาโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ใหกับเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตที่ ๑ นี้มันจะมากกวา ๖ 
โรงเรียนไหมครับ เพราะวาถาเปนเขตนี้มันจะมากกวา 
 
นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 เฉพาะโรงเรียนในเขตเทศบาลที่เรารับผิดชอบใหเราตั้งตรงนี้คะ เฉพาะที่ในเขตเทศบาลคะทานไมใชทั้ง
จังหวัด 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ ผมถึงบอกวาในน้ีเปนอุบลราชธานีเขตที่ ๑  
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 คะ พอดีเขียนตัวนี้ไมชัดเจนเดี๋ยวในรายละเอียดตัวนี้ขออนุญาตแกไขตัวนี้ใหชัดเจนในครั้งที่จะแปรญัตติได
ไหมคะทาน 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ไดครับ คือผมไมไดวาอะไรเพียงแตวาใหมันชัดเจนถาเผื่อมันอยูเปนในเขตเทศบาลกับเขต ๑ นี้มันคนละ
พื้นที่ครับ ก็ขอใหไปทําใหมันถูกตองนะครับ ในหนา ศก.๑๑ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี   ไปหนา ศก.๑๒  งาน
ระดับมัธยมศึกษา/ไมมี   ไปหนา ศก.๑๓ สํานักการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ/ไมมี  ไปหนา ศก.๑๔   
เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ก็ไมทราบวาปนี้ฝายการศึกษา
ตั้งโครงการตางๆขึ้นมาและก็ไมตองการพัฒนาบุคลากรหรืออยางไรก็ไมทราบนะคะ แตเกือบจะทุกกองที่เขามาน้ีลด 

 
 
 
 
 



๖๙. 
 

คาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมทั้งน้ันเลยคะ เหมือน ศก ๑๔ น้ีก็คาใชจายในโครงการฝกอบรมสัมมนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ทานก็ลดลงโดยไมมีทั้งโครงการเลย ตัดออก ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอคําชี้แจงดวย
คะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานลมโชย  อุยยะพัฒน  เปนผูชี้แจง
รายละเอียดคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานลมโชยครับ 
 

นางลมโชย  อุยยะพัฒน   ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในเรื่องของโครงการอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงานของพนักงานครูนี้นะคะ เนื่องจากวาทางกรมไดจัดสรรงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนี้
ใหกับโรงเรียนโดยตรงแลวเราผลักลงที่โรงเรียนโดยตรงเราจึงไดลดตรงสวนนี้ลงเพื่อที่จะใชเงินอุดหนุนในสวนที่กรม
สงเสริมผลักมาใหดวยนะคะ ก็จะเปนการลดรายจายของเราตรงนี้ลงไปดวยเพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอน แตจริงๆแลว
ถามวาอยากไดไหมจริงๆแลวก็อยากใหมีอยูแตดวยการที่งบประมาณเราจํากัดเราก็ไมสามารถที่จะเอาไวไดทุก
โครงการ ก็เลยจึงไดลดตรงน้ีลงคะทาน 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ศก ๑๔ เชิญทานรฐาครับ 
นางรฐา  มณีภาค   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันนางรฐา  มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาล        
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในหัวขอคาใชจายโครงการฝกอบรมสัมมนาครูบุคลากรศึกษาและทัศนศึกษา    
ดูงานที่ตัดลดไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึงแมวาจะเปนเพียงเงินแคนอยนิดแตก็สามารถสรางขวัญกําลังใจ และก็สราง
ความรูโดยตรงใหกับแมพิมพของชาติได เด็กๆจะไดความรูและความรูจะไดถึงเด็กไดโดยตรง ดิฉันคิดวาเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท คุมคากวาบางโครงการที่จะไปทําอยางอื่นเปนลานๆบาท ดิฉันคิดวาโครงการนี้นาจะยังคงนา
สนับสนุนอยูก็ขอฝากทานประธานไปยังฝายผูบริหารดวยนะคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ศก ๑๔ เชิญครับ เมื่อไมมีไป ศก ๑๕ ครับ เชิญทาน       
สุภชัยครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๗๐. 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ในหนา ศก ๑๕ อันนี้เปนความหวงใยจากสมาชิกสภาทุกทานครับ 
ที่เราประชุมกันแลวรูสึกหวงใยหรือมีเหตุผลอ่ืนใดก็อยากฟงคําชี้แจงวา คาใชจายในโครงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับสวนกลาง เดิมทีทานตั้งใว ๘๐๐,๐๐๐ บาท ทานใชตั้งแต       
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ยอดเงิน ๗๐๕,๑๑๒ บาท ปพ.ศ. ๒๕๕๘ ทานปรับลดลงไป 
๗๕๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท ดวยความหวงใย ผมสงสัยวาในป พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้สํานักการศึกษาไม
จําเปนตองใชงบคาใชจายนี้หรืออยางไร และก็คาใชจายการฝกอบรมสัมมนาเทคนิคการจัด การเรียนการสอนแบบ
โครงงาน ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาทแตปที่แลวใชไป ๑๘๑,๙๕๐ บาท สวนป พ.ศ. ๒๕๕๘ ทานตัดงบ
ออกไปเลยสิ่งที่เราอยากทราบวามันมีงบประมาณสวนไหนมาทดแทนหรือเปลา สวนสิ่งที่ทานตั้งขึ้นมาใหมก็คือ 
คาใชจายในโครงการอบรมลูกเสือจราจรแกเยาวชน ๖๐,๐๐๐ บาท คาใชจายในโครงการอบรมลูกเสือชาวบานไทย
เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท อีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท คาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมงานมหกรรมสายใยรัก
แหงครองครัว ๑๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้เปนโครงการที่ตั้งขึ้นมาใหม เราก็อยากจะฟงคําชี้แจงเหมือนกันวาใน ๓ 
โครงการนี้มันมีความสําคัญเชนไร และอีก ๒ โครงการ โดยเฉพาะโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับสวนกลาง ที่ทานปรับลด ๗๕๐,๐๐๐ บาท  ทานยกเลิกโครงการนี้หรือยัง
และจะเอาคาใชจายสวนไหนมาใชจายในสวนน้ี และก็คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนา ที่ปรัดลดไป ๒๐๐,๐๐๐ 
ทานสมาชิกเปนหวงในเรื่องน้ีครับ เพราะวางบประมาณถูกตัดออกไปเยอะ กราบขอบพระคุณครับ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกครับผม  
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาและทานสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันขอมอบทานลมโชย  อุยยะพัฒน เปนผูชี้แจงแทน 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานลมโชย ครับ 
 

นางลมโชย   อุยยะพัฒน    ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับโครงการประชุมวิชาการที่ถูกปรับ
ลดลงไปเหลือเพียง ๕๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากปที่แลวกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดใหเราเปนเจาภาพ
ในการประชุมวิชาการซึ่งเราไดดําเนินการจัดไปแลว และก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆ วาปตอไปใครจะเปน
เจาภาพ คงเหลือไวเพียง ๕๐,๐๐๐ บาท ก็จะเปนเฉพาะคณะกรรมการในการที่จะเดินทางไปประชุมครั้งตอไป
รวมกับกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น สําหรับโครงการที่ ๒ โครงการฝกอบรมสัมมนา เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน ก็เชนเดียวกัน กรมไดจัดสรรเงินมาใหเราในการจัดอบรมโครงการในเครือขายในกลุมทองถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 



๗๑. 
 

ที่ ๑๓ ซ่ึงเราอยูในเครือขายตรงนี้ มอบใหเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเจาภาพซ่ึงเราก็ไดดําเนินการจัดไปแลวซึ่ง
ปตอไป เราก็จะใหเทศบาลอื่นเปนเจาภาพ เราจึงไดตัดลดงบสวนน้ีออกไปคะ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ศก ๑๕ เชิญครับ / เมื่อไมมีขอผานไป ศก ๑๖  เชิญครับ / ถาไม
มีขอไป ศก ๑๗ สํานักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น เชิญครับ / ถาไมมี ไป ศก ๑๘ ขอเรียนถามในหนา ศก ๑๘ ครับ        
ในหมวดคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ถาหากมีความจําเปนที่จะตองซอมแซม
ทรัพยสิน และทานจะเอางบที่ไหนครับ เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบทานลมโชย  อุยยะพัฒน เปนผูชี้แจงคะ  
 

นางลมโชย   อุยยะพัฒน      ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในงบสวนนี้ซึ่งอยูในสวนของงบงาน
ประเพณีถามีการซอมแซม ในหนาที่คะทานแตที่ทานประธานทานหวงใย จะไปใชในงบของสวนของสํานัก
การศึกษาซอมแซมคะทาน 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ครับผมหวงใยวากลัวจะไปรบกวนหนวยงานฝายอ่ืนหรือเปลา เพราะวาที่ผานมาก็มีตั้งไว แตก็ไดปรับลดไป 
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล         
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในงบคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งไว  
๕๐๐,๐๐๐ บาท แตใชจริงเพียง ๔๓,๐๐๐ บาท ในป  พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้ งเพิ่มจากเดิมอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท            
เปน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ปที่แลวจายจริงแค ๔๓,๐๐๐ บาท อยากทราบวาเงินจํานวนที่เหลือไวทั้งหมดทานกันเงินไว
อีกหรือเปลาครับ แลวเงินที่ทานตั้งขึ้นมาใหมอีกมันซ้ําซอนหรือไมครับ อยากจะขอคําชี้แจงดวยครับ เพราะมันเปน
ลักษณะเงินอบรมศึกษาดู งานของ อสม. กช. ที่ทานบอกวาทานไมไดใชแลวทานกันไว สวนตั วนี้ทานใชแค    
๔๓,๐๐๐บาท ที่เหลือทานกันไดหรือครับ ตรงนี้ตองขอความชัดเจนอีกรอบครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม  
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ 
 

 
 
 
 
 
 



๗๒. 
 

นายเสรี    ทองเลิศ    นักบริหารการศึกษา 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกทาน สําหรับในปที่ผานมาผมจัดการแขงขันกีฬาไป 
๑ ครั้ง ทีนี้ในงบประมาณสวนนี้เราไมไดกันไว แตในปน้ีที่เพ่ิมเติมเขามาขอเรียนใหทราบวาเราปรับภูมิทัศนที่สนาม
ทุงศรีเมืองเรียบรอยแลว ในปน้ีเราจะจัดการแขงขันกีฬาตลอดปครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายใน ศก ๑๘ เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล         
นครอุบลราชธานี เลือกตั้งที่ ๒ ก็คือไมไดมีการกันเงินไวใชหรือไมครับ และก็อยากจะสอบถามวาพี่นองเยาวชนของ
เราไดสอบถามมาไมวาจะเปนการแขงขัน ฟุตซอล ฟุตบอล หรือบาสเก็ตบอล และอื่นๆ งบประมาณที่ตั้งมานี้ 
๖๐๐,๐๐๐ บาท คือการแขงขันแตละครั้งก็จะมีเงินรางวัล เงินรางวัลทานก็ไมมากแตทําไมทานตั้งงบมากขนาดนี้    
ก็อยากจะเรียนถามทานประธานเพื่อสงตอไปยังผูบริหาร 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายเสรี    ทองเลิศ    นักบริหารการศึกษา 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกทาน  สําหรับการแขงขันกีฬา ถามวาเงินรางวัลใน
การแขงขันสูงไหม คือตามปกติแลว ระเบียบของการจายเงินรางวัล เขาจะจายแคเพียง ๒๕ เปอรเซ็นต ของเงิน
โครงการที่เราทํา อันนี้เปนระเบียบขอบังคับของกระทรวง เกี่ยวกับเงินคารางวัล แตทีนี้เงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
เพียงพอหรือไม ผมขอเรียนวาการแขงขันกีฬาครั้งหนึ่งใชงบประมาณมหาศาล คาใชจายเยอะมากโดยเฉพาะคา
คณะกรรมการ ประเภทหนึ่งไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท แลวเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท เราจายเงินคารางวัลไดเทาไหร        
ก็แค ๒๕ เปอรเซ็นต ก็แค ๒๕,๐๐๐ บาท แลวเงินจํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท ก็ตีออกเปนรายการออกไป ประมาณนี้
ครับถารางวัลที่ ๑ ๒ ๓ ๔  ก็จะลดไปตามสวน อันนี้ เปนหนังสือสั่ งการมาเลยครับใหจาย ๒๕ เปอรเซ็นต          
ของเงินโครงการ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ทานตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
แตทานใชจริง ๔๓,๐๐๐ บาท โดยหลักการทั่วไปแลวเมื่อเขาตั้งใหแลวแตทานไมนํามาใชปตอไปเขาจะไมให       
แตนี่ทานกลับมาขอเพิ่มอีก สรุปวาเปนอยางไร โดยหลักของงบประมาณแลวเมื่อเขาใหแลวทานไมใชแสดงวาทาน
ไมมีประสิทธิภาพในการทําแลวยังมาขอเพ่ิม เชิญทานเสรีครับ 
 

นายเสรี    ทองเลิศ    นักบริหารการศึกษา 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกทาน ที่ทานประธานวาไมมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานนั้น ขอกราบเรียนวาในปที่ผานมานั้นเราอยูในชวงที่เราปรับปรุงทุงศรีเมือง ผมขอกราบเรียนวาสนามกีฬาที่ 

 
 
 
 
 



๗๓. 
 

เราใชไดจริงๆ ที่เปนของเทศบาลเองก็คือทุงศรีเมือง คือตอนนี้พื้นที่ที่เรามีตอนนี้กําลังปรับปรุงจึงทําใหเราตอง
ชะลอโครงการตรงน้ีไปกอน แตปนี้เดือนธันวาคมเดือนหนาเราใชไดตลอดปครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล         
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  ขอเรียนถามเพิ่มเติมนะครับ เมื่อสักครูอาจารยเสรี ทานบอกวามีการจัดแขงขัน
แคเพียงครั้งเดียว เปนเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท แตคาคณะกรรมการครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้นคือการแขงขันชักกะ
เยอหรือยังไง ตรงน้ีตองขอความกระจางกับทานดวยผมก็เขาใจนะครับเพราะผมก็เคยประสบปญหาตรงนี้มากอน 
ดังนั้นก็ขอไดรับคําชี้แจงจากทานเสรี ดวยครับผม ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานเสรีครับ 
 

นายเสรี    ทองเลิศ    นักบริหารการศึกษา 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกทาน  ในปที่ผานมาเปนการทดลอง ผมจํากัด
เฉพาะคนในเขตเทศบาล ทดลองดูวาจะมีจํานวนเทาไหร แตทีนี้มีจํานวนทีมไมเยอะก็เลยมีคาใชจายเทานี้ครับ     
แตถาเราเปด ไมจํากัดเมื่อไหร ก็จะประมาณ ๖๐ ทีม จํานวนทีมก็มากขึ้นจํานวนเงินคาใชจายก็จะสูงขึ้นไปตาม
ตัวเลขครับ       แตวาที่ผานมาผมทดลองเฉพาะในเขตเทศบาล ก็มีจํานวนประชาชนที่เราเลนในเขตเทศบาล
ประมาณเทาไหร     และเราก็จํากัดอายุดวยจึงทําใหจํานวนทีมนอยลงครับ แคนั้นเองครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ศก ๑๘ เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในหนา ศก ๑๘ ในหนาสุดทาย โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๒ ปทีผานมาก็ทานก็ไมไดใชงบเหมือนขอเรียนถามทานประธานวาแบบนี้
เขาขายดวยหรือเปลาคะ อันน้ีขอปรับลดมา ๔๐,๐๐๐บาท จากงบประมาณปที่แลว ๒๐๐,๐๐๐ บาท แลวก็ไมไดใช
เลย ดิฉันอยากทราบเก่ียวกับรายละเอียดโครงการน้ีคะ ขอบคุณคะ 
 

 นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม  
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ 

 
 
 
 
 



๗๔. 
 

นายเสรี    ทองเลิศ    นักบริหารการศึกษา 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกทาน สําหรับในปที่ผานมาเราไมไดจัดเพราะ
งบประมาณของเราผานสภาชา แลวก็ผานในชวงปลายปงบประมาณ คือในการจัดแขงขันกีฬาจะเกิดความ
ยากลําบากเพราะมันเปนหวงสุดทายอันนี้เราก็เลยไมไดจัดการแขงขัน ครับก็ขอเรียนช้ีแจงครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ไมไดจัดแตทานไมกันเงินไว ไมนาจะผานงบใหเลยนะครับ เพราะเราใหแลวทานไมทํา  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล         
นครอุบลราชธานี เลือกตั้งที่ ๒  นี่คือผลของการนํางบประมาณของแตละปเขาชาๆ ไมไดชาธรรมดานะครับแตวาชา
มากผลเสียนอกจากจะตกกับประชาชนไมพอคนในองคกรก็พลอยเดือดรอนไปดวย กีฬาชวยสรางคน บางคนที่เขา
บาดหมางกันกีฬาจะชวยใหเขามีความสามัคคีกลมเกลียวกันแตนี่ไมไดมีการจัดการแขงขันเพราะเนื่องจากผูบริหาร
ชาทํางานไมมีประสิทธิภาพความเดือดรอนก็เลยตกที่พี่นองประชาชน ตั้งแตระดับเด็กเล็กขึ้นมา กินนมก็ไมไดกินนี่
คือความเสียหายที่เกิดจากการนํางบประมาณเขาไมปกติ ผมถามทานปลัดวาความไมปกตินี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
พอดีทานไมไดใหคําตอบผมแตอยางไร แตวาสภาก็พอจะทราบวาความผิดปกตินี้มันนาจะเกิดจากอะไร 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ศก ๑๘  / ถาไมมีผมขอไป ศก ๑๙ เชิญทานสุภชัย ครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  ขออภัยครับทานประธานผมเห็นงบตัวนี้แลว        
ผมตกใจคาใชจายในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ตั้งขึ้นมาใหมครับ อยากฟงคํา
ชี้แจงวาทานนําเงิน จํานวนน้ีไปทําอะไรครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ผมขอเสริมทานสุภชัย  โครงการนี้มันเปนการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น เปนโครงการใหม แตใน
ขณะเดียวกันในชองหมายเหตุ บอกวาในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ใชไป ๕๗๓,๕๐๐ บาท ใชในโครงการไหนครับที่ใชไป 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม  
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ 
 

 
 
 
 
 
 



๗๕. 
 

นายเสรี    ทองเลิศ    นักบริหารการศึกษา 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกทาน ขอเทาความไปวาในปหนึ่งเรามี ๑๒ เดือน 
ในแตละเดือน ที่เขาเรียกฮีตสิบสองเคยนําเรียนทานประธานสภาแลวครั้งหนึ่งตอนอยูในหองประธานสภาวาผม
อยากทําโครงการน้ี วาในปหนึ่งเรามีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ของอีสานเราทําอยางไรเราจึงจะรักษาวัฒนธรรมตรงนี้
ไดในขณะที่เทคโนโลยีกําลังพุงไปไกลกวาที่จะดึงกลับมาได ตรงนี้ผมก็เลยคิดโครงการนี้ข้ึนมาเพื่อนําเสนอผูบริหาร
ถามวาสิบสองเดือนกับเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ถาดูยอดนี้อาจจะมาก แตถานําสิบสองเดือนมาหารแลวมันก็ไมมาก
เลย ดังน้ันในฮีตสิบสองโครงการนี้จะปรากฏอยู ที่ผมไดเรียนทานประธานสภาในครั้งน้ัน ผมตอใหอีกโครงการหนึ่ง
ก็คือโครงการพิธีกรรมในศาสนา ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีศาสนาหลายศาสนาอยูแตตอนนี้เราเลนแตพุทธ
อยางเดียวเลยไมมีศาสนาอื่นรวมดวยเลยครับ ไมวาจะมีวันอารีฮายอของอิสลาม และก็ของคริสตดวยครับ ตรงนี้เรา
ไมไดจับตรงนี้เขามาทําผมเคยเรียนทานประธานสภาแลวครับวาเราอยากจะดึงคนกลุมนั้นเขามารวมกับเราแตเรา
จะทําอยางไรเขาถึงจะมารวมกับเราได โครงการน้ีจึงปรากฏขึ้นครับ อันน้ีก็เปนแนวความคิดที่นําเสนอครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ผมขอถามเมื่อสักครูวาโครงการน้ีมันเปนการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น เปนโครงการใหม แตในนี้มีปรากฏ
ไปวาใชไป ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ใชไป ๕๗๓,๕๐๐ บาท ทานนําเงินสวนน้ีมาจากโครงการใด 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม  
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายเสรี    ทองเลิศ    นักบริหารการศึกษา 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สําหรับคาใชจายในรายการนี้เปนการตั้งจายใหมในป พ.ศ.๒๕๕๗ 
ดังนั้นจึงปรากฏยอดตรงน้ีอยู ซ่ึงเราใชในประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟครับ ของเดือนสิบเอ็ดครับ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 คือวาผมอยากไดความกระจางวายอด ๕๗๓,๕๐๐ บาท ทานนําเงินมาจากเงินโครงการไหน 
 

นายเสรี    ทองเลิศ    นักบริหารการศึกษา 
 อันนี้เปนโครงการที่ตั้งข้ึนมาใหมขอใหทานเจาหนาที่การเงินเปนผูตอบคะ 
 

นางนิตยา  ขวัญนู    นักวิชาการการเงินและบัญชี 
 ขอนําเรียนวาโครงการน้ีเปนโครงการที่โอน จากปพ.ศ. ๒๕๕๗ เปนโครงการที่โอนมาตั้งเปนชื่อโครงการ
ใหมวาโครงการน้ีมันเปนการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราโอนมาเพ่ือตั้งรายการใหมใน
หมวดคาใชสอย เราสามารถตั้งโอนไดตามหลักการงบประมาณคะ 
 

 
 
 
 
 
 



๗๖. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 คุณโอนมาตั้งรายการใหม มันถูกตองหรือไม คุณสามารถโอนไดถาเกิดมีโครงการเกาอยูแตนี่คุณโอนมาตั้ง
รายการใหม  ๑. ทานนายกเทศมนตรี ไมไดขอแปรญัตติไปตั้งโอนเปนรายการใหม  ๒. ไมไดขอผานสภา           
เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให ทานปลัดอาทิตยเปนผูชี้แจงระเบียบคะ 
 

นายอาทิตย  คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน สําหรับการโอนงบประมาณนี้เราสามารถโอนได     
คือจะมี  ๒ สวนคือ สวนที่ ๑ คือของนายกเทศมนตรี สวนที่  ๒ คือสภาเทศบาล กรณีที่เปนสวนนายกเทศมนตรี 
สามารถโอนไดกรณีที่ไมเปนคาที่ดินและสิ่งกอสรางครับผม แตถาเปนสวนของที่ดินและสิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ
ก็จะเปนอํานาจของสภาในการโอน แตวาที่ทานประธานสภาไดกรุณาถามวาการโอนไปตั้งเปนรายการใหมไดหรือไม 
อันนี้เราสามารถโอนครับทานอันนี้ผมจําขอระเบียบไมได แตเราสามารถโอนไดแตวายกเวนคาที่ดินและสิ่งกอสราง
และคาครุภัณฑ ครับทาน 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ผมมั่นใจวาไมไดครับ  
 

นายอาทิตย  คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีหนังสือหารือครับทาน เดี๋ยวผมหาหนังสือใหครับทาน 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมยิ่งฟงคําชี้แจงแลวเหมือนผมโงขึ้นครับ ผมเขาใจวาเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
หาร ๑๒ แลวเหลือนอย ถาหาร ๒๔ ยิ่งเหลือนอยครับ อันนี้ผมเขาใจ แตผมไมเขาใจวาฮีตสิบสอง ทานเอาไปทํา
อะไร เอาไปใชสงเสริมอะไรเอาไปทําอะไรบอกสภาแหงนี้มาครับ ผมก็ยังติด ใจเหมือนที่ท านประธานวา            
เงิน ๕๗๓,๕๐๐ บาท มันมาจากไหน ถาเปนเงินอุดหนุนจากฝายบริหารที่หักเงินเดือนมาผมก็ยินดีและสรรเสริญ
ดวยครับ แตนี่มันเปนเงินภาษีของประชาชน แตเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทานจะนําไปทําฮีตสิบสองทานจะนํา     
ไปทําอะไร 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม  
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ 

 
 
 
 
 



๗๗. 
 

นายเสรี    ทองเลิศ    นักบริหารการศึกษา 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สําหรับฮีตสิบสองของอีสานเราก็จะมีตั้งแตบุญขาวจี่ บุญขาวสาก 
ขาวประดับดิน ลักษณะนี้ครับ ไปจนถึงเขาพรรษา ออกพรรษา ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดสิบสองเดือน อันนี้เปนงาน
ประเพณีที่เราจะตองจัดเพ่ือที่จะใหครบสิบสองเดือน 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ใน ศก ๑๙ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา  สําหรับคาใชจายในการจัดงานแหเทียนพรรษาเพิ่มขึ้นมา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เที่ ยวที่ แลวตั้ งไว  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใชไ ป  ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท เที่ ยวนี้ เพิ่มอีก ๒ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท                  
เปน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศักยภาพของผูบริหารแตกตางกันมาก ปที่ผานมาในการจัดงานผมก็เห็นความยิ่งใหญ     
ในความเปนตํานาน แตผมยังไมเห็นความยิ่งใหญในการจัดงาน ใครเอาวีดีโอมาเปดดู ในวันจัดงานเราไมพูดถึงวาคน
มากนอยแคไหน แตลองเอาวีดีโอมาเปดดูเทียนที่นําขบวน ผมเห็นแลวผมสะทอนถึงจิตใจวามันทําไดแคนี้หรือรถที่
จะนําขบวนเทียน ทานไปดูไดผมไมไดพาดพิงเร่ืองนี้ครับ การแหเทียนมันมีหนวยงานอื่นเขามารวมสนับสนุนอยูแลว
ทองเที่ยว ทานก็มีความสนิทสนมกับ อบจ. ก็ให อบจ. ออกเงินชวยสิครับ เทศบาลเราก็อํานวยการเรื่องสถานที่ก็
พอแลว ปที่ผานมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล หลายยี่หอไดมารวมประเพณีแหเทียนอยางสงางามแตเราไมไดสงางาม
ดวย เราคิดวางานประเพณีแหเทียนเราต่ําลง และจิตใจของคนก็ต่ําลงมันหาเงินไมไดตองไปเอาเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอลมาสนับสนุนผมวาเรื่องน้ีตองใหชี้แจงเปนรูปธรรม ตองช้ีแจงวาเงิน ๒ ลาน เพิ่มขึ้นมางานจะยิ่งใหญขึ้น
หรือไมครับ และการจัดรูปแบบเงิน ๒ ลาน ทานจะเอาไปทําอะไร ผมก็ไมเขาใจวาเราคือรูปแบบของประเพณีงาน
แหเทียน อํานวยความสะดวกในเร่ืองสถานที่ อํานวยความสะดวกในทุกๆ ทาง ทั้งในสิ่งที่ทานมองไมเห็นและสิ่งที่
ทานมองเห็น สิ่งที่ทานมองไมเห็นคนเขามาเที่ยวมาใชจายมีเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น ผมก็เลยอยากถามทานจริงๆ
วา เงินสองลานที่ทานเอามาทานนําเอาไปทําอะไรครับ ผมวาถาทานมีความจําเปนจริงๆ ผมวาทานไปขอเงินสอง
ลานจาก อบจ. มาคืนดีกวาไหมครับ อยางไรทานก็มีความสนิทสนมอยูแลวครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม  
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายเสรี    ทองเลิศ    นักบริหารการศึกษา 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดวยความเคารพครับ มันมีฐานการคิดอยูในการทํางานตรงนี้ วาใน  
ปหนึ่งมีจํานวนตนเทียนก่ีตน ดังน้ันเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราอยูตรงนี้มาหลายป และเมืองอุบลฯของเราก็ยังไมมี
การกาวตอไปเลย ดังนั้นเราจะดํารงรักษาไวซึ่งประเพณีเราจะตองสงเสริมไมใชวาเราจะดํารงใหมันอยูไดเพียงอยาง
เดียว แตวาเราจะคงใหมันอยูไดและชนะโคราช ชนะสุพรรณบุรี ที่เขามีอัตรากําลังเยอะกวาและทําใหเราจะชนะเขา  

 
 
 
 
 
 



๗๘. 
 

ทั้งๆที่เราอยูหางจากเขามากประมาณ ๓๐๐ , ๔๐๐ กิโล จากกรุงเทพฯ ถาพูดถึงโคราชแลวเขาอยูใกลกวาเราเพียง 
๒๕๐ กิโลจากกรุงเทพฯ ทีนี้เราอยูจากน้ันการที่เราจะขึ้นสูการเปนแบบนั้นไดเราจะทําอยางไร ดังนั้นเม็ดเงินที่เรา
พูดถึงเราจะทําอยางไรใหเทียนอุบลฯของเราจะโตขึ้น ถาเราย่ําอยู ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะที่เศรษฐกิจมันไปไกล
แลวเราจะไปไดอยางไร อีกประเด็นหนึ่งก็คือเงินรางวัลที่เทศบาลนครอุบลฯของเราที่เคยจายใหคุมวัดชุมชนที่ชนะ
การประกวด ตอนนี้เทศบาลนครอุบลฯเราไมไดจาย เพราะวาเม็ดเงินสวนหนึ่งเราตัดไปสนับสนุนตนเทียนใหมากขึ้น  
จากแตกอนเราสนับสนุน ๕๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้เราสนับสนุนตนใหญเปน ๑๒๐,๐๐๐ แลวครับ ทีนี้ยอดเงินจํานวน
นี้ก็ยังรักษาตนเทียนที่ระดับนี้แตถาเราจะโตขึ้นไปอีกเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกเทาไหร เพราะตนเทียนตนหนึ่งใช
งบประมาณไมต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถามวาทําไมสุพรรณมันถึงไปได เพราะวาเหตุผลนี้ครับทานประธานครับ 
อันนี้ผมขอชี้แจงวาเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่เพิ่มขึ้นมามันจะไปตกอยูกับประชาชนที่ทําเทียนครับ และขบวนแหที่
สถานศึกษาเขาสงมาเราใหเขา ๓๐,๐๐๐ บาท คน ๑๐๐ คน ตกคนละกี่บาท ทั้งขบวนแหที่เขามาเดินมันก็ไมไหว
นะครับ ผมขอกราบเรียนทานประธานอีกครั้งหนึ่งวาในเรื่องของปายแอลกอฮอล วาดวยความเคารพวาเทศบาล
นครของเราไดรณรงคมาตลอดวาเรื่องแอลกอฮอลไมมี และก็แมแตงานสงกรานตในปที่ผานมาเขาสงปายโฆษณาน้ํา
ดื่ม เพราะผมขอนํ้าดื่มสิงหไป สิงหตองเปนตัวสีขาวหรือสีน้ําเงินเพราะเปนน้ําดื่ม แตมันสงฟวเจอรบอรดสีเหลืองมา
ใหผมสีเหลืองพอมันโดนนํ้าก็กลายมาเปนสีนํ้าตาลเขาเอาเรื่องครับเขาจะฟองอันนี้ทานปลัดก็ทราบดีครับดังนั้นพวก
ผมก็หาปายไปปดไวดังน้ันในปที่ผานมา ผมจึงขอเรียนวาในเรื่องแอลกอฮอลไมมีครับ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิกทุกทาน สําหรับขอชี้แจงของทานอาจารยเสรี  อยากจะใหเทียน
พรรษาวนไปจนถึงดวงดาว เมื่อสักครูทานสมาชิกสุภชัย ทานก็อธิบายชัดเจนหลายๆโครงการทานกลาที่จะไปทํา 
MOU กับองคการบริหารสวนจังหวัดและเร่ืองเทียนพรรษามันสําคัญกวาเรื่องที่ทานไปทําอีก ไมวาจะเปนรถนํา
เที่ยวหรือ ๑๖๖๙ ทานยังกลาที่จะไปทํา MOU  กับเขาและทีเร่ืองแบบนี้หละครับ ทําไมทานไมกลาทานจะควักเงิน
ตัวเองจาย ไหนๆ เมื่อสังคมเคาจะรับรูเรื่องแบบนี้อยูแลว เราทํางานรวมกันทํางานสอดประสานกัน ทําไมทานไมดึง
เขามาชวยเร่ืองแบบนี้ทานนาจะกลา ไมใชนําทรัพยสินของเขามาและตัวเองมาลวงกระเปาจายผมคิดวาทานนาจะมี
ความกลาใหถูกทาง สวนเรื่องเทียนพรรษาของสุพรรณบุรี กับโคราช จะทําเทียนพรรษากาวไกลไปกวาเราแตในแง
ของจิตใจ และวัฒนธรรมผมคิดวาเขาสูเราไมได มีที่ไหนครับเทียนแฟนตาซี เทียนลอเลียนการเมืองไมมีที่ไหนทํา
หรอกครับ มีแตเมืองอุบลฯของเราที่บรรพบุรุษเราทํามา และก็อยูกึ๋นของเราที่จะมาตอยอดถาไมมีเงินแตทําให
เทียนนั้นบูมขึ้นมาไดนั้น ผมถึงจะยอมรับทานวาทานเปนผูบริหารที่แทจริงครับ ขอบคุณครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๗๙. 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมรูสึกจังหวัดอุบลฯที่มาทิ้งภาระใหเทศบาล ขอใหทานอาจารยเสรี ไดเปน
รัฐมนตรีวัฒนธรรมโดยเร็วนะครับ อุบลฯไมไดมีแตเทศบาลหรอกครับมีหนวยงานอื่นดวยครับ ที่ผมพูดก็คือหนาที่
ของเราที่เราทําอยูสวนหนึ่งแลวคาใชจายในสวนนี้ทําไมทานไมประสานหนวยงานอื่นมาชวยบางครับ ทองเที่ยวก็มี 
จังหวัดก็มีครับ อบจ.ก็มี หรือหนวยงานอื่นภาคเอกชนเขาก็อยากมารวมดวยครับ เอาไวโอกาสหนาทานถึงเอา
งบประมาณสวนนี้เขามา รอใหทานเปนรัฐมนตรีกอนครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ผมอยากจะทําความเขาใจกับทานเสรีวา ที่ท านพูดมานั้นก็คือเทศบาลเปนคนจัดเองขณะนี้ เราเปน
ผูสนับสนุน จังหวัดเขาเปนคนจัดทานจะไปคิดแทนเขาทําไม ถาเทศบาลเปนคนจัดนั่นแหละครับถูกตอง เราใหเงิน
ไปแลวมันดีที่สุดแลว และทานจะขอเพิ่มอีก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มันไมถูกเมื่อกอนแหเทียนการทองเที่ยวเขาเปนคน
สนับสนุน มีหนวยงานสนับสนุนหลายอยางสปอนเซอรมี พูดตรงๆเลยวารายไดทุกอยางจังหวัดเอาไปหมดแตมาใช
คนของเรา จังหวัดชวยอะไรไหม เอาแสตนไปตั้งปดกวาดเราจาย กลางค่ํากลางคืนเราก็ตองไปทํา แลวยังใหเงินอีก 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทานจะใหอีก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มันไมใชครับ ถาจังหวัดใหเรากลับมาทําสิครับเราทุมไป
เลยค รับ นี่ คื อ เราสนับสนุนแตการสนับสนุนนั้น ไ ม ใ ชว า ไ ปคิด แทนเขา  ทํ าทุ กอย างแทนเขาหมด                     
เอาเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทไปทําถนนไดอีก ๑๐ ถนน ขอบคุณครับ เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ใน ศก ๑๙ จะเห็นไดวาคาใชจายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต เพิ่มขึ้นมา ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากสองปที่ผานมา ปพ.ศ. ๒๕๕๖ ใช ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท แต เมื่อ            
ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ใชแค ๙๘๗,๐๐๐ บาท ซึ่งรายละเอียดจะเปนคาใสบาตรพระคาพวงมาลัย คาของชํารวยดิฉันอยาก
ทราบวาในระยะเวลาไมกี่เดือนเพ่ิมขึ้นมา ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลยหรือคะ ขอคําตอบตรงนี้ดวยนะคะ เพราะวาเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท เราสามารถนําเงินไปทําอะไรไดอีกเยอะเลยคะ ขอบคุณคะ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม  
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายเสรี    ทองเลิศ    นักบริหารการศึกษา 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  คือสําหรับการประเพณีสงกรานต ยอมรับวาในการจัดงานประเพณี
ครั้งหนึ่ง เราใชงบประมาณในการจัดเปนจํานวนมาก ทุกครั้งเราจะมีขีดจํากัดเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ดังนั้นถา
ถามวาคาใชจายที่เกิดขึ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐บาทของงานประเพณีสงกรานตนี้มากไหม กอนหนาที่ ๕ ปอยูที่งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท กอนหนาที่ ๕ , ๖ ป ก็อยูที่ประมาณนี้ เพราะวาในชวงที่ผานมาเราลดคาใชจายลง เราตัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



๘๐. 
 

บางรายการออกไป เราไดยินจากประชาชนที่มารวมงานวาทําไมกิจกรรมบางตัวนี้หายไปก็เพราะวางบประมาณ
บางสวนที่เรามีขีดจํากัดตรงนี้ครับ ตัวนี้ถาผมกระโดดกลับมาที่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทตัวนี้ ก็ยังเปนตัวเลขของ         
๕ ,๖ ปกอนก็ยังเปนตัวเลขตัวเดิมอยู ก็อยากจะนําเสนอที่ประชุมวาในการจัดงานประเพณีทุกครั้งดวยความเคารพ       
ถาภายในขีดระยะเวลาที่จํากัดการทํางานนั้นการที่จะใหเดินหนาตอไปนั้นมันก็ลําบากจริงๆยอด ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เปนงบประมาณของปกอนๆ ครับทานประธานครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีอีกไหมครับ ศก ๑๙  ครับ เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา  ดิฉันอยากทราบวารายการอะไรบางที่หายไปและอีกขอหนึ่งก็คือ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไมรวมกับ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่บอกวาโครงการศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น คือตรงนี้แยกจากกันใช
ไหมคะ ที่วาจะมีทุกเทศกาล และรายการอะไรบางคะที่บอกวาประชาชนตําหนิมา 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม  
 

นายเสรี    ทองเลิศ    นักบริหารการศึกษา 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  คืออยางนอยงานตุมโฮมหายไปครับ อันนี้ผมยกตัวอยางที่เห็นไดชัด 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีอีกไหมครับ ศก ๑๙  ครับ  /เมื่อไมมีไป ศก ๒๐ งบลงทุน สํานักการศึกษา  โรงเรียนบูรพาอุบล เชิญครับ 
ถาไมมีไป ศก ๒๑  โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว/ ถาไมมี ไป ศก ๒๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร    
เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานครับ กลองวงจรปด CCTV พรอมติดตั้ง จํานวน ๑ ชุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ประกอบดวยกลองกี่ตัวครับ อยากจะทราบรายละเอียดครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 นาจะเปนเชนนั้นครับผม คือขอขอมูลการประกอบการพิจารณาดวยครับผม เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให ทานลมโชย  อุยยะพัฒน เปนผูชี้แจงคะ 
 

นางลมโชย   อุยยะพัฒน      ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ) 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในระบบกลองวงจรปดของโรงเรียน
เทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ซึ่งจะพรอมกับโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง ซึ่งระบบกลอง CCTV จะมี
กลอง ๑ ตัว และมีเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล ไมนอยกวา ๒๐๐ จีบี ๑ ชุด และมีเครื่องควบคุม และเครื่องสํารองไฟ  

 
 
 
 
 



๘๑. 
 

จํานวน ๑ ชุด และก็มีจอ LCD  จํานวน ๑ ชุด สวนประโยชนที่เราขอติดตั้งเพราะโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี       
มีพื้นที่กวางถึง ๒๕ ไร และมีอาคารเรียน และอาคารประกอบถึง ๕ หลัง การดูแลทรัพยสินหรือความปลอดภัยใน
บริเวณนั้น เรามองถึงความปลอดภัยในการดูแลทรัพยสินของทางราชการ ใหดียิ่งขึ้นเราจึงไดขอกลองวงจรปดนี้
ขึ้นมา เชนเดียวกับโรงเรียนเทศบาล  ๕  ชุมชนกานเหลือง ก็มีพื้นที่ถึง ๘ ไร มีบุคลากรเพียงแค ๓ คน การเขาเวร
ยามก็นาเห็นใจเพราะเปนโรงเรียนที่มีครูนอยมาก และมีอาคารเรียนเพียง ๒ หลัง พื้นที่ ๘ ไร นี่คือความจําเปนที่ขอ
กลองวงจรปดเขาไปทั้งสองโรงเรียนคะ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีผูใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ศก ๒๒ ผานครับ ตอไปเปน ศก ๒๓  สํานักการศึกษา โรงเรียนพระเจาใหญ
องคตื้อ เชิญทานสุภชัย 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          
เขตเลือกตั้งที่ ๔  ก็เหมือนกันครับเราอยากทราบวามันมีอุปกรณไรบางใน ๑ ชุด มีไมคกี่ตัว เปดซีดีไดหรือไม     
เปดลําโพง ขนาดเทาไหร แลวใชงานในที่รมอยางเดียวหรือวาใชงาน out door ไดอันนี้ขอใหทานชี้แจงรายละเอียด
ดวยครับ เพราะในรายละเอียดไมมีครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให ผอ.ประสพ  ปรุโปรง  เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายประสพ   ปรุโปรง     ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ ที่ไดขอ
เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง คุณลักษณะประกอบดวยเพาเวอร  ๕๐๐ วัตต ซัพ ๑ คู ลําโพงเบส ๑ คู ลําโพงกลาง
แหลม ขนาดศูนยกลาง ๕ น้ิว ๑ คู และก็ไมคลอย ขาตั้งลําโพง และสายลําโพง สําหรับที่ติดตั้ง เนื่องจากเครื่อง
ขยายเสียงที่มีอยูปจจุบันใชงานมานาน และซอมบอย ในสวนน้ีเราก็จะใชในสวนของหองประชาสัมพันธ กิจกรรม
หนาเสาธงในตอนเชาและหองสมุดและหองประชุมดวย เพราะครูสวนใหญก็จะเปนผูหญิง ในการเคลื่อนยายเครื่อง
อิเล็คทรอนิคสถาเคลื่อนยายบอยอาจจะเกิดความชํารุดเสียหายได ก็จะไปติดตั้งที่หองสมุด และหองศูนยสื่อการ
เรียน ก็คือหองอาเซียน เพ่ือรองรับการประเมินและการประชุมคณะกรรมการตางๆ ก็ขอชี้แจงเทานี้ครับ ขอบคุณ
ครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัย 
 
 

 
 
 
 
 



๘๒. 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          
เขตเลือกตั้งที่ ๔  ในชั้นแปรญัตติ ผมอยากใหทานประธานกําชับใหฝายบริหารนํารายละเอียดในเรื่องนี้เขามาดวย
เพ่ือประกอบการพิจารณา เพราะวาในเอกสารประกอบน้ีไมมีรายละเอียดแจงมาครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีผูใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ศก ๒๓  ถาไมมีก็ ศก ๒๔ ใน ศก ๒๔ ก็คงเหมือน ศก ๒๒ คงเปน          
ในลักษณะเดียวกัน กอนที่จะไปสํานักการชาง ขอพักเบรกสักหนอยครับ 
 

พักเบรก ๑๐ นาท ี
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อมาครบองคประชุม ขอเชิญประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปน สํานักการชาง ชาง ๑  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน เชิญทานสุภชัย ครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          
เขตเลือกตั้งที่ ๔   กอนอ่ืนผมขอเช็คสํานักการชางกอนครับวามาครบหรือยังครับ ในหมวดของเงินเดือนพนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สวนที่เพิ่มขึ้นมาเราจะมาศึกษากันจากรายช่ือที่ทานสงมาวาทานไดจางใคร
บางอัตราเงินเดือนเทาไหร และตําแหนงอะไร และก็สัญญาจางเปนระยะเวลาอยางไร ก็รบกวนสํานักการชางสงเขา
มาในขั้นตอนการแปรญัตติดวยครับ เรียนทานประธานฝากไปยังผูบริหาร กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ก็คงเหมือนเดิมครับเพราะวาในสวนของพนักงานจางนั้น ก็คือสมาชิกขอเอกสารการจางจากหนวยงาน
ตางๆ ก็ขอความกรุณาดวยวาขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในชั้นแปรญัตตินะครับ มีทานใดจะอภิปรายใน   
ชาง ๑ ครับ เชิญทานวรรณรัตน ครับ  
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา   ดิฉัน นางสาววรรณรัตน   จิ รัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาล                
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  อยากจะสอบถามเร่ืองของประเภทคาจางลูกจางประจํา ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งไว 
๑๖,๑๐๐ บาท ในปพ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิม ๒๐๐,๔๐๐ บาท เปน ๒๑๖,๕๐๐ บาท อยากจะทราบวาสวนที่เพิ่มคือทาน
เพ่ิมจากอะไรบางอยากจะทราบรายละเอียดตรงนี้คะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

 
 
 
 
 



๘๓. 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให   นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ            
เปนผูชี้แจงคะ 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล     หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ             
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน   เนื่องจากวาเราใชงบพลางมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และพ.ศ. ๒๕๕๗  กรอบอัตรากําลัง ๓ ป ของเราในตําแหนงนี้เราไดบรรจุพนักงานขับรถยายมาจากงาน ๒๔๒    
ไฟฟาถนน รายนาม นายอํานาจ  ดวงศรี ในปนี้เราใชกรอบอัตรากําลัง ๓ ป ที่เราประกาศใช ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ในชาง ๑ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ถาไมมีขอผานไปชาง ๒ ครับ ถาไมมีไปชาง ๓ ครับงาน
ไฟฟาถนน เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล    รัตนูปการ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี        
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในหมวดของพนักงานจางทั่วไปก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะ อยางไรในชั้นแปรญัตติก็ขอรายชื่อ
พนักงานทั้งหมด และก็อัตราคาจางของแตละคนนําใหคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประกอบการพิจารณาตอไปครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ก็ขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา มีทานใดจะอภิปรายใน ชาง ๓ อีกไหมครับ / ถาไมมี ชาง ๔          
ถาไมมีชาง ๕ /ถาไมมีไป ชาง ๖ สํานักการชาง งานสวนสาธารณะ เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา   ดิฉัน นางสาววรรณรัตน   จิ รัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาล                
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ คาจางเหมาบริการ เพิ่มขึ้น ๒๐๙,๐๐๐ บาท เปน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอทราบ
รายละเอียดดวยคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให   นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ            
เปนผูชี้แจงคะ 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล     หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ             
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  ในสวนของคาจางเหมาบริการที่เพิ่มขึ้น เดิมเราใช
คาจางเหมาบริการในการจางเหมาบริการผูดูแลหองน้ําหองสุขาบริเวณทุงศรีเมือง ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
และดูแลรอบศาลหลักเมือง ในอัตราเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ในปนี้เราจางเหมาบุคคลภายนอกเพ่ิมอีก ๒ คน     

 
 
 
 
 



๘๔. 
 

เพ่ือปฏิบัติภารกิจงานสวนซ่ึงเดิมเขาเปนลูกจางทั่วไป แตไมไดรับการตอสัญญาเลยตองจางเปนพนักงานจางเหมา
บริการตอ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ 
 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก สําหรับคาจางเหมาบริการทุก สํานัก กอง ฝาย นอกจากจะ
เปนการจางทํางานก็ยังมีการจางเจาหนาที่เขามาทํางานดวย ดังน้ันแลวในชั้นแปรญัตติเราก็ขอรายชื่อพนักงานจาง
ที่ทําการจางเพ่ิมดวยนะครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีทานใดจะอภิปรายใน ชาง ๖ อีกไหมครับ  / ไมมีตอไปชาง ๗ เชิญทานตนขาว 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ในหมวดคาใชจายในการบํารุงดูแลรักษาบริเวณ
สวนสาธารณะ มียอดจายจริงเมื่อ ๑ ต .ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ มียอดจาย ๑,๒๔๕,๖๐๐ บาท แตใน           
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ทานตั้งไว ๘๔๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้อยากทราบรายละเอียดดวยคะ และอีกเรื่องคือหองน้ําทุงศรีเมือง
เมื่อ ๓ วันที่แลว ไมสามารถเขาไดเลยสักหองเลยคะสกปรกมากเลยคะ และยอด ๗๗๔,๐๐๐ บาท ที่เพิ่มขึ้นมา   
จะทําอะไรไดบางเพื่อประโยชนของประชาชน ขอบคุณคะ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให   นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ            
เปนผูชี้แจงคะ 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล     หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ             
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน   จากเดิมเงินกอนนี้เราจะใชดูแลสวนสาธารณะหวย
มวงและเกาะกลางถนนเทพโยธี ในปนี้เราจะเพ่ิมสวนสาธารณะหนองบัวเนื่องจากมีคํารองจากประชาชนมาเยอะ
มากและเราก็ไดงบปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัวเพ่ิมขึ้น เมื่อเรามีการปรับปรุงแลวเราก็จางผูดูแลรักษา เราจะ
จางในอัตราเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท ปจจุบันน้ีเราไมไดจางหนองบัว ไมไดจางทุงศรีเมือง จะจางแคหวยมวงกับ   
ถนนเทพโยธี แตปนี้จะจางสวนหนองบัวเพ่ิมขึ้น และในอนาคตจะจางทุงศรีเมืองเพิ่มขึ้นอีกในงบประมาณถัดไป 
หลังจากที่เราปรับปรุงแลว สวนเรื่องหองสุขาที่ ทาน สท.ตนขาว  ทวงติงมาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เราไดทํา
การปรับปรุงแลว  อยูระหวางสอบราคาหาผูรับจาง เราจะปรับปรุงทั้งศาลาจัตุ รมุข และหองน้ําทุงศรีเมือง 
ขอบพระคุณมากคะ 

 
 
 
 
 
 



๘๕. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีทานใดจะอภิปรายใน ชาง ๗ อีกไหมครับ  / ไมมีตอไปชาง ๘ สํานักการชาง งานจํากัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล เชิญครับ / ถาไมมีไป ชาง ๙ เชิญครับ / ถาไมมีไปชาง ๑๐ สํานักการชาง งานบําบัดน้ําเสีย ฝายชาง
สุขาภิบาล เชิญทานนัฐพล ครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในหนา ชาง ๑๐ มี ๒ เร่ืองคือ หมวดเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปที่วามีการปรับเพิ่มสูงขึ้นกวาปกติ             
ก็ทางสภาในนามของคณะกรรมแปรญัตติขอรายชื่อพนักงานและฐานเงินเดือนเพื่อใชในการพิจารณาชั้นแปรญัตติ
และในขอที่ ๒ ประเภทคาตอบแทน หมวดเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ในปพ.ศ. ๒๕๕๗ ทานตั้งไว๑,๐๐๐ บาท
พอในปพ.ศ. ๒๕๕๘ ทานตั้งมาในยอดเดิม ๑,๐๐๐ บาท ถาทานยอนกลับไปในทุกสํานัก กอง ฝาย เงินในหมวดนี้
เปนระเบียบใหมเขาไมใหตั้งเพราะวามีการอนุมัติใหมีการจายตรง แลวทานตั้งเขามาทําไม ขอทราบขอมูลดวยครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกครับ 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให   นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ            
เปนผูชี้แจงคะ 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล     หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ             
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  ขออภัยคะสําหรับขอน้ีมันตกคะมันหลงเขามา 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ก็ขอใหปรับใหถูกตองด วยนะครับ ในชาง ๑๐ มีอะไรเพิ่ม เติมครับ /  ถาไมมี ไปชาง ๑๑ ครับ              
เชิญทานปรเมศรครับ 
 

นายปรเมศร      ศริพันธุ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายปรเมศร  ศริพันธุ   สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมตองการ
คําชี้แจงใน ชาง ๑๑ ครับ คาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ จํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ทานจะนําไปซอมบํารุงอะไรบางครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกครับ 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให   นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ            
เปนผูชี้แจงคะ 
 

 
 
 
 
 



๘๖. 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล     หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ             
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ในหมวดคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เดิมใชใน
หมวดซอมแซมยานพาหนะและเครื่องสูบน้ําหรือเครื่องที่ใชเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องกลหรือเครื่องที่ใชกับการบําบัด
น้ําเสียซึ่งตอนน้ีเราทรุดโทรมซึ่งใชงานไดไมเต็มระบบ ซึ่งเราขอจายขาดเงินสะสมทานหลายรอบแลวในการปรับปรุง
เฟต ๑ แตก็ไมไดรับงบก็จําเปนตองหางบประมาณมาสํารองไวเพ่ือปรับซอมตัวนี้คะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ก็ขอใหปรับใหถูกตองดวยนะครับ ในชาง ๑๑ มีอะไรเพิ่มเติมครับ / ถาไมมีไปชาง ๑๒ สํานักการชาง    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา , งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เชิญครับ / ไมมีขอไปชาง ๑๓   
เชิญครับ / ไมมีไปชาง ๑๔ งบลงทุนงานไฟฟาถนน เชิญทานสุภาภรณ   
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  เห็นมีขอซื้อเครื่องตัดสติกเกอรไมทราบ
วามีบุคลากรที่ทํางานตรงน้ีแลวหรือคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกครับ 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานรัชตสุกิจ รักษาการผูอํานวยการสวนการกอสรางเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายรัชตสุกิจ     วรภัคพิธายงนิธิ    หัวหนาฝายสาธารณูปโภค    
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  สําหรับเครื่องตัดสติกเกอร ปจจุบันมี ๑ 
เครื่องใชงานมานาน มีชํารุดบอยครั้ง ไดตั้งงบประมาณซื้อ ๑ เครื่อง มีบุคลากรที่มีความชํานาญในการตัดสติกเกอร
ที่ทานเห็นหลังฉาก และงานพิธีตางๆ ก็ไดใชบุคลากรทานนี้ทํางานครับผม    
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ชาง ๑๔ เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๒   ในหนาชาง ๑๔ รถขุดไฮโดรลิค ๑ คัน เปนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในคําอธิบายวาคารถขุด     
ไฮโดรลิค   ตั้งไว ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคารถขุดไฮโดรลิค เพื่อใชในฝายสาธารณูปโภค (เนื่องจากเปน
ครุภัณฑที่ไมไดกําหนดอยูในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑจึงใหจัดซื้อในราคาตามทองถิ่นได) ซึ่งทานไดชี้แจงเปน
เอกสารประกอบการพิจารณาทานไมไดระบุทั้ง ซีซี และแรงมา และอีกประเด็นหนึ่งทานจะเอารถแม็คโครไปทํา
อะไรครับคือเราอยูในเมืองเทศบาลนครอุบลฯ ทานจะเอาไปขุดอะไรตรงไหนครับ ชวยชี้แจงดวยครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๘๗. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานรัชตสุกิจ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายรัชตสุกิจ     วรภัคพิธายงนิธิ    หัวหนาฝายสาธารณูปโภค    
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับการจัดซื้อรถขุดไฮโดรลิค เปนรถขุด
ประเภทลอยาง เครื่องยนตดีเชลขนาดแรงมาไมนอยกวา ๑๑๐ แรงมา ชนิดหมุนไดรอบตัว ติดตั้งบุงกี๋แบบฟนและมี
ใบมีดติดตั้งดานหนาพรอมขาค้ํายันไฮโดรลิค จํานวน ๑ คัน สําหรับประโยชนที่จะไดรับ ปจจุบันขอกราบเรียนวา
ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรามีรถขุดขนาดเล็ก เจซีบี ที่เขาเรียกกันขนาด ๗๖ แรงมาซื้อในป ๒๕๓๒    
และก็ ๔๘ แรงมา ซ้ือเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๑ มีสภาพตามอายุการใชงานก็เกา มีสภาพชํารุดและก็ปฏิบัติงานไดลาชา
ทักษะการปฏิบัติงานก็ขุดไดตื้น ในการเลาะคลองหรือยกของที่มีน้ําหนักปริมาณมากไมไดและก็ปฏิบัติงานได              
แค ๑๘๐ องศา แตชนิดที่ซื้อเปนแบบลอยางและหมุนได ๓๖๐ องศาหมุนไดรอบตัวสามารถยกสิ่งของที่มีน้ําหนัก
เกินกําลังคนและเกินกําลังของเครื่องจักร รุน เจซีบี ทั้ง ๒ คันที่มีอยู เชนขุดไดมากกวา ไดระยะการขุดที่มากกวา 
สามารถปฏิบัติงานไดในพื้นที่น้ําทวมสูงกวาเครื่องจักรที่มีอยู สามารถชวยเหลือภารกิจงานอื่นได เชน งานชวยเหลือ
ผูประสบภัยตาง เคลื่อนยายดวยตัวเองและเกิดความรวดเร็วและประหยัด โดยไมตองใชรถเทเลอรเปนตัวขนยาย
ครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย ครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          
เขตเลือกตั้งที่ ๔ อยากสอบถามวารถคันน้ีทํางานหนักไดถาตามรูปแบบการทํางานของรถแม็คโครกี่ตันครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานรัชตสุกิจ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายรัชตสุกิจ     วรภัคพิธายงนิธิ    หัวหนาฝายสาธารณูปโภค    
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมขออนุญาตผานกอนก็ไดครับทาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘๘. 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขออธิบายแบบงายวาภาษาคนใชแม็คโค  ก็จะมีพีซี  ๑๒๐ พีซี ๑๓๕ พีซี สวน ๑๒๐ ก็ ๑๒ ตัน         
พีซี ๑๓๕ ก็ ๑๓.๕ ตัน พีซี ๒๐๐ ก็ ๒๐ ตัน วาจะใชรถขนาดไหนครับเพราะวารถขนาดใหญขึ้นก็พอจะทราบราคา
ถารูวา พีซีอะไร ผมจะไดรูวาราคาเหมาะสมกับที่ตั้งมาหรือไมครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย ครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอถามเร่ืองรถดีเซล หกลอแบบกระบะเททายพรอมติดตั้งเคนยกสูง ๑ คัน อันนี้เหมือนที่ทานแปรญัตติกัน
มาปที่แลวทางสภาก็จะถามวารุนอะไร ขนาด ซีซี เทาไหร ลอขนาดไหน ก็จะมี ขนาด ๔๐๐ , ๖๐๐ เคนยกสูงก่ีตัน
ตัวนี้อยากฟงคําชี้แจงจากสํานักการชางครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ 
 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก สําหรับรถขุด ไฮโดรลิค จากการพิจารณาจากราคาแลว     
ถาราคาขนาดนี้สามารถซ้ือแม็คโครขนาดใหญ พีซี ๒๐๐ ขนาดใหญ ถาทานบอกวาทานจะนํามาขุดลอกคลองแคบุง
กี๋ก็คือตัวตักมันหยอนลงไปในคลองของทานไดหรือครับ แลวถาขุดลอกคลองเทศบาลนครอุบลฯที่เปนทอขนาด 
๑.๒๐เมตร ทานจะลวงเขาไปอยางไร อันนี้อยากใหคํานึงถึงการใชประโยชนของทาน และก็รถบรรทุกเบนซินขนาด 
๑  ตัน อยากทราบวารถบรรทุกเบนซินทานจะนํามาทําอะไร โดยทั่วไปแลวถาเปนภาษาบานๆ เขาจะเรียกวา
รถบรรทุกกระบะและก็เปนดีเซล ตรงนี้ก็อยากจะสอบถามความจําเปนของผูบริหารวาตั้งงบมาขนาดนี้ทานจะ
นําไปใชอะไรอยางไร กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานรัชตสุกิจ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายรัชตสุกิจ     วรภัคพิธายงนิธิ    หัวหนาฝายสาธารณูปโภค    
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับรายการแรกรถบรรทุกดีเชลชนิด ๖ ลอ
แบบกระบะเททายพรอมติดตั้งเคนยกสูง เปนรถบรรทุก ๖ ลอ กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมาแบบ
กระบะเททายดวยระบบไฮโดรลิค ระหวางหัวเกงและกระบะติดตั้งเคนไฮโดรลิคชนิดยกของและมีน้ําหนักสามารถ
ยกสูงไมต่ํากวา ๑๒ เมตร ดานบนติดตั้งหัวเข็มติดตั้งไฟฉุกเฉิน แอลอีดี กระบะทายรถติดตั้งแถบลูกศร แอลอีดี 
ชนิดถอดเก็บไดจํานวน ๑ คัน ประโยชนคือสําหรับยกและขนยายของที่มีน้ําหนักมากและขนของในระยะทางไกล 

 
 
 
 
 
 



๘๙. 
 

เกินกวาเครื่องจักรชนิดอื่นๆ เชน ทอระบายน้ํา แทงคอนกรีตจราจร และยกขนยายสิ่งของสําหรับงานประเพณี 
ตางๆ เชน อัฒจันทร นั่งรานเหล็ก พื้นเวทีและอื่นๆ ครับและชวยงานสนับสนุนงานอื่นๆที่ชวยขนยายสิ่งของปกติ
เชนเกิดอุบัติภัย เชนเครื่องปนไฟ เครื่องสูบน้ํา เรือทองแบน สิ่งของผูประสบภัย ในขอของรถกระเชาเรายังไมมีเรามี
แตรถบรรทุกที่รับนํ้าหนักไดไมมากครับผม สวนรถกระบะบรรทุก เบนชิน ๑ ตัน เปนรถเบนซิน ปริมาตรกระบอก
สูบไมเกินกวา ๑,๕๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ น้ําหนักรถบรรทุกรวมไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑ ตันพรอม
กระบะเหล็กจํานวน ๑ คัน ซ่ึงคันน้ีทางสํานักชางงานบํารุงทางยังไมเคยมี สําหรับใชบรรทุกสิ่งของโตะ เกาอีก ที่มี
จํานวนไมมาก เพราะขณะนี้เราใชรถดั้ม ๖ ลอ ขนซึ่งมีความสูงบางครั้งก็มีความสกปรกเนื่องจากวาติดภารกิจ
ประจําหรือเน่ืองจากขนยายหลายเที่ยว ลําบากผูที่ใชทางสัญจรและกีดขวางทางจราจร และเหมาะกับการขนยาย
สิ่งของขนาดเล็ก เชน พรม โตะหมูบูชา ทําใหรถประเภทนี้เหมาะสมกับวัสดุที่ขนยายไปครับ สนับสนุนหรือขนยาย
เครื่องจักรในการทํางานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติภัย เชน เครื่องปนไฟ เครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก และขนสิ่งของ
ผูประสบภัยครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย ครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน ที่ทานขอรถขุดไฮโดรลิคมามันอยูในงานไฟฟาและถนนผมอยากจะฟงคําชี้แจง
จากชางวางานไฟฟาและถนนจะเอารถขุดไฮโดรลิคเอาเขาไปอํานวยความสะดวกในสวนไหนครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให   นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ            
เปนผูชี้แจงคะ 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล     หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ             
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน คําว าไฟฟาถนนเปนรหัสที่จํ าแนกตามวิธีการ
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๑ งานนี้จะประกอบดวยงานสาธารณูปโภค ก็คืองานรักษาทางและบํารุงสะพาน งานของ
ฝายวิศวกรรมจราจร และงานของชางศิลป แตชื่อรวม เปนช่ือรวมของงานงบประมาณ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปรเมศร ครับ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๙๐. 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก  กระผมนายปรเมศร  ศริพันธุ    สมาชิกสภาเขตที่ ๒         
มีขอสงสัยอยูในหนาชาง ๑๔ ในรถบรรทุกเบนซิน ขนาด ๑ ตัน ที่ทานจะทําการซื้อถาทานยอนกับที่หนา สป ๓   
จะมีคาใชจายในการเชารถยนต ๑,๙๒๑,๒๐๐ บาท อยูแลวมันจะเปนการของบซับซอนหรือเปลาครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๒  ในหนาชาง ๑๔ ในหมวดซื้อคาครุภัณฑยานพาหนะขนสง ผมอยากจะเรียนผานทานประธานสภา
ผานไปยังฝายบริหารอยากจะขอเอกสารเพ่ิมเก่ียวกับการจัดซื้อรถทั้งหมดเพราะวาเอกสารประกอบการพิจารณา
ทานไดอธิบายไววาเนื่องจากเปนครุภัณฑไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงสามารถจัดซื้อไดตามใน
ราคาในทองถิ่นครับอยากใหทานจดไววาคณะกรรมการแปรญัตติ ตองการอะไรบางสิ่งแรกคือตองการทราบรุน สิ่งที่
สองคือตองการทราบยี่หอ สิ่งที่สามตองการทราบซีซี และแรงมาเพราะวาทานระบุไววาไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑทานก็ตองทราบราคาวามันราคาเทาไหร เราจะไดไปดูราคาในทองถิ่น 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขออภัยครับ ในการจัดซื้อจัดจางไมสามารถระบุราคาและยี่หอได เพราะวาผิดระเบียบ ตองขออภัย       
ตรงน้ีดวย 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอเปลี่ยนแปลงครับ ขอทราบซีซี และแรงมา และก็ราคาคราวๆ วาทานไปสืบราคามาวาราคาตาม
ทองตลาดเทาไหร 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอความกรุณาครับ เพื่อการพิจารณาใหเร็วขึ้น จริงๆแลวการระบุยี่หอตองกราบขออภัยจริงเราไมสามารถ
ระบุไดเพราะมันผิดระเบียบ เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะขอรายละเอียดตรงนี้วารถบรรทุกอเนกประสงค จํานวน ๑ คัน
ราคา ๕๒๐,๐๐๐ บาท อยากจะขอรายละเอียด ซีซี กับขนาดคะ ขอบคุณคะ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 รายละเอียดตัวนี้ก็คงประกอบกับของทานนัฐพล ที่ไดขอไวแลวนะครับ ผมมีขอสังเกตอยูวาในสวนของคา
ครุภัณฑงานไฟฟาและถนนน้ันในปนี้ขอซื้อ ๕ ชนิด จะประกอบกับพนักงานขับรถ ทานมีบุคลากรเพียงพอหรือไม
และทําใหสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นหรือไม ก็ขอฝากไวดวยครับเพราะเปนไปตามนี้ก็เพ่ิมอีก ๕ คัน สวนของปที่แลวก็ใหไป 

 
 
 
 
 



๙๑. 
 

เร่ืองรถกระเชา มันก็จะเปนรถหลายคันพนักงานขับรถก็ตองเพ่ิมก็ขอฝากไวพิจารณาดวย มีทานใดจะพิจารณาเพิ่ม
เชิญทานรฐาครับ 
 

นางรฐา  มณีภาค   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก  ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาล              
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ครุภัณฑกอสรางเครื่องผสมคอนกรีตเหล็กหลอ ๑ เครื่อง จํานวน ๔๖,๐๐๐ บาท 
เน่ืองจากเราใชคอนกรีตที่ผสมเสร็จแลว ก็อยากจะสอบถามวาทําไมเราตองใชเครื่องคอนกรีตผสมเหล็กหลออีกขอ
คําชี้แจงดวยนะคะ ขอบคุณมากคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานรัชตสุกิจ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายรัชตสุกิจ     วรภัคพิธายงนิธิ    หัวหนาฝายสาธารณูปโภค    
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับเครื่องผสมคอนกรีตชนิดผสมเหล็กหลอ
ใชสําหรับงานศูนยเครื่องจักรกลใชงานเก่ียวกับงานฝาทอระบายนํ้าปจจุบันเราใชมือผสมทําใหการผลิตฝาทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กทําใหเปนไปดวยความลาชา เพราะเรายังไมเคยมีเครื่องผสมคอนกรีตเราจึงตั้งงบประมาณ
ขึ้นมาครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย ครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เปนแบบใชมอเตอรที่ใชน้ํามันหรือเปนใชไดนาโมที่เปนไฟฟาครับ 
 

นายรัชตสุกิจ     วรภัคพิธายงนิธิ    หัวหนาฝายสาธารณูปโภค    
 เปนมาตรฐานครุภัณฑใชเครื่องยนตดีเชล ๕ แรงมา 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่ม เติมใน ชาง ๑๔ เชิญครับ / ไมมี ไปชาง ๑๕ สํานักการชางงาน
สวนสาธารณะเชิญครับ /ไมมีขอไปชาง ๑๖ สํานักการชางงานบําบัดน้ําเสีย เชิญครับ / เชิญทานรฐาครับ 
 

นางรฐา  มณีภาค   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก  ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาล              
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑  ในหัวขอครุภัณฑอื่น เครื่องเติมอากาศใตผิวน้ํา ๕ เครื่องที่ทําดวยสแตนเลส 
เครื่องละ ๒๗๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งส้ิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากดิฉันไมมีความรูในดานนี้ ก็อยากขอคําชี้แจง
เครื่องเติมอากาศใตผิวน้ําวามันเปนอยางไร ขอบคุณมากคะ 

 
 
 
 
 



๙๒. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานรัชตสุกิจ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายรัชตสุกิจ     วรภัคพิธายงนิธิ    หัวหนาฝายสาธารณูปโภค    
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สวนเครื่องเติมอากาศใตผิวน้ําเปนเครื่องเติม
อากาศทําดวยสแตนเลส แบบใชมอเตอรไฟฟาขนาดมาตรฐาน ๒ ถึง ๕๐ แรงมาทํางานได ๒๔ ชั่วโมง ใชเติม
อากาศในบอบําบัดน้ําเสียใหเปนน้ําดีกอนปลอยลงสูที่สาธารณะ ครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ในชาง ๑๖ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทานปรเมศร 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมอยากทราบวาเครื่องเติมอากาศใตผิวน้ําทําดวยสแตนเลสที่ทานซ้ือไป ๕ เครื่องทาน จะนําไปใช
ที่ไหนบางครับ ขอบคุณครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให   นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ            
เปนผูชี้แจงคะ 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล     หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ             
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  สําหรับเครื่องเติมอากาศใตผิวน้ําเดิมเราไดระบบ
บําบัดน้ําเสียเฟส ๑ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๔ เราไดเครื่องนี้มากับโครงการที่เราทํา ในป พ.ศ.๒๕๓๔ ทั้งหมด ๑๐ ตัวซึ่ง
ปจจุบันเราก็ใชที่บอบําบัดน้ําเสียทํางานอยูที่หมุนอยูกลางน้ําคะ แตตอนน้ีเราใชงานไดเพียง ๑ ตัว เหมือนที่เราตั้ง
งบประมาณไวซอมบํารุงแลวเราไมไดรับ ซึ่งปที่แลวทานใหเรา ๒ เครื่อง เพ่ือทําการบําบัดน้ําเสียในบอนั้นซึ่งที่มีอยู
มันไมพอกับระบบเพราะระบบมันใหญปนี้เราก็อยากขอความกรุณาอีก ๕ เครื่อง เพื่อมาบําบัดน้ําเสียกอนนําลงสู
ธรรมชาติ น้ําจะไดใสสะอาดมากขึ้น    ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานรฐาครับ 
 

นางรฐา  มณีภาค   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา เปนคําถามเดียวกับทานปรเมศรวาทานจะนําไปใชที่ไหนคะ 

 
 
 
 
 



๙๓. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ชาง ๑๖ มีทานใดจะอภิปรายครับ เชิญทานสุภชัย 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ชาง ๑๖ คาครุภัณฑยานพาหนะ รถดูดโคน ในเอกสารที่ใหมาคอนขางที่จะจํากัด ถาชี้แจง ณ ตรงนี้เรา
อาจจะมองเห็นไดไมชัดเจนครับ จึงอยากขอกราบเรียนทานประธานไปยังฝายผูบริหารวาใหนําคุณสมบัติของรถดูด
โคนน้ีเขาไปในช้ันแปรญัตติดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ชาง ๑๖ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / ถาไมมีขอไป ชาง ๑๗ สํานักการชาง งานกอสรางพื้นฐาน      
เชิญครับ / ถาไมมีผมขอผานไป ชาง ๑๘ งบลงทุน ๕๐ โครงการ เชิญครับโครงการที่ ๑ / ถาไมมีไปโครงการที่ ๒ 
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนอุบล – ตระการ เชิญทานสุภาภรณ  
 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน จะขอขามไปที่ โครงการที่ ๖ นะคะ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา
ซอยแยกพโลชัย ๙ ในเอกสารอธิบายไววากอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา ๔๗ ตารางเมตร ทอระบาย ๐.๐๔ เมตร พรอมบอพักในผิวจราจรยาว ๓๖ เมตร ก็เลยไมทราบวา
จะใช ๒๖ เมตร หรือ ๓๖ เมตร ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให ทานปญญา  ทองสรรค  เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปญญา   ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรม 
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  เนื่องจากในโครงการที่ ๖ การกอสรางสวนปลายมี

การเช่ือมลงคลอง ทอก็เลยยาวกวาความยาวถนน ครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
ขอบคุณครับ ทานสมาชิกตองการจะใหชี้แจงโครงการที่เทาไหรเชิญครับ ทั้งหมด ๕๐ โครงการ เชิญทาน   

สุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ผมติดใจโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตถนนพรหมเทพครับ ก็จะมีเรื่องของตกคอนขางเยอะ

ทานไปทําฟุตบาทใหน้ําไหลระบบระบายน้ํายากและยิ่งทําใหน้ําทวมขังมากขึ้น และแอสฟลทถาถูกน้ําทวมขังมี
ระยะเวลาที่พอสมควรเวลามีรถไปเหยียบความออนของถนนก็จะทําใหถนนเปนหลุมเปนบอเปนเคลื่อนมากขึ้นเชน
ถาทานไปแถวราชภัฏ ทานจะเห็นไดวาการใชวัสดุไมเหมาะกับการใชงานในถนนที่มีการสัญจรมากขนาดนี้ ผมวา 

 
 
 
 
 



๙๔. 
 

โครงการแอสฟลทในเขตเทศบาลนาจะใหเลิกใชไดแลวเพราะวาไมเหมาะกับภูมิภาคไมเหมาะแกการใชสอยผมวาถา
ราคาสูงขนาดนี้ผมวาคอนกรีตนาจะทําไดดีกวาถามีการควบคุมเปนอยางดีครับ  

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญทานณัฐวุฒิ  ทองเถาว ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานตอเน่ืองจากทานสุภชัย ถาเรายังจํากันได ถนนหนาเทศบาลก็เปนถนน แอสฟลท
เหมือนกันนะครับ สรางภาพดรามา นักเรียนสัญจรไปมาจะไดรับอันตรายไดเนื่องจากถนนเปนหลุมเปนบอ ถนน
หนาเทศบาลเปนแบบแอสฟลทเหมือนกันแตทานก็เปลี่ยนเปนคอนกรีต แตสวนทางกันกับที่ทานตั้งเขามาทานก็ยัง
นําแอสฟลทอีกตอไปเปนหลุมเปนบออีกทานจะไมมาสรางภาพดรามาอีกหรือวาถนนเปนหลุมเปนบอคนขี่จักรยาน
ลมขาหัก อยากจะใหทานสลับความคิดของทานใหมถาวามันดีและทานจะขุดลอกออกทําไมถนนรอบเทศบาล       
ที่เปนแอสฟลท 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญทาน สุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอใหทานณัฐวุฒิถอนคําพูด คําวา “ดรามา” เพราะวามันแปลแลวออกมาไมดีครับ เพราะวาผมแปล
ออกมาแลววา ใชวิธีเลหกลเพื่อหลอกลวง ผมขอใหถอนคําพูดครับ เพ่ือภาพพจนของเทศบาลครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
มีความจงใจแบบนั้นจริงหรือเปลาครับ เชิญครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธาน คือผมมีความตั้งใจความหมายของผมก็คือทานมีการสรางภาพใหเกิดความเครียด 

ก็คือทานทําใหผูที่กําลังติดตามขาวสารของทางเทศบาลเกิดอารมณรวมตองเปลี่ยนใหมเอาแบบนี้ไมได เพราะตอง
เปลี่ยนเปนถนนคอนกรีต แตทานยังนําถนนแอสฟลทกลับเขามาอีก แตถามันเปนความหมายที่ไมดีผมก็ขอถอน   
ครับผม  

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
ขอบคุณครับผม  เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณทานณัฐวุฒิ ครับ ทานอยาโกรธผมและอยาดรามาใสผมดวย ผมติดใจโครงการจางที่ปรึกษาความ

เหมาะสมการกอสรางทางยกระดับแยกดงอูผ้ึงและแยกวนารมย ผมวาไมนาจะไปศึกษาผมวาไปยืนดูรถก็รูวาสมควร
จะทําหรือไมทํา ผมวากอนที่ศึกษาเรามาคิดกันกอนดีกวาวาเราจะหาเงินที่ไหนมาทํา โครงการศึกษาความเหมาะสม
การกอสรางระบบขนสงสาธารณะ (รถราง) เมื่อวานน้ีเองครับบุคลากรทางการศึกษาที่นานับถือของจังหวัดอุบลผม 

 
 
 
 
 



๙๕. 
 

ขออนุญาตไมเอยนามทานโทรมาเลาถึงความลําบากใจใหผมฟงวาก็รูอยูวามันทําไดไมไดแลวจะศึกษาไปทําไม       
ก็รูอยูวาทําไปมันก็ไมคุมเสียไมรูจะศึกษาไปทําไม ผมบอกทานอาจารยทานมองเห็นเหมือนที่เขามองเห็นเขา
มองเห็นเงินสะสมของเทศบาลที่ฝากไวในแบงคแตอาจารยมองเห็นถึงความไมเหมาะสมของโครงการนี้ โครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียระยะที่ ๒ มันใกลเขา
มาแลวผมวาอันนี้มันใกลเขามาแลว แตวาผมพูดไปแลววาระบบตรงนี้มันมีองคาพยพของน้ํา ขั้นที่๑ มันมาถึง
ตรงไหน และขั้นที่๒ มันจะไปลงอยางไร และตอไปถึงตรงไหน ที่นั่งอยูน่ีผมก็เห็นมีความรูหลายในกองชางไมตองไป
ศึกษาก็ไดวันน้ีเรียกเจาหนาที่มา ๒ , ๓ คน หรือวาทานไมมีความรูพอทานมาถามผมก็ไดผมจะเขียนใหวาระบบที่
สองหรือไมถาไมมีอคติจนเกินไปผูหลักผูใหญของเมืองหลายทานที่ทําเรื่องนี้มาทานนาจะปรึกษาเขาไดทํางานใช
สมองไมใชงบก็ทําไดกราบขอบพระคุณครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธาน โครงการจางที่ปรึกษาความเหมาะสมการกอสรางทางยกระดับแยกดงอูผึ้ ง      

และแยกวนารมย ตรงนี้อยากสอบถามทานประธานเพื่อเปนความรูนะครับวา ถนนสายรอบเมืองเปนความ
รับผิดชอบของเทศบาลหรือไม ถาไมใชแลวถนนนี้เปนความรับผิดชอบของใคร แตจากที่ผมทําการศึกษาดูถนนเสน
นี้กรมทางหลวงเปนผูรับผิดชอบ และกรมทางหลวงเขามีงบประมาณในกระทรวงเขาเปนแสนลานเทศบาลมี
งบประมาณเทาไหร และทานไปจางที่ปรึกษาผมขอถามทานวากรมทางหลวงวิศวกรระดับประเทศเขารวมตัวกันอยู
นั้นแลวทานจะไปจางใคร สวนโครงการที่ ๒๔ โครงการศึกษาความเหมาะสมการกอสรางระบบขนสงสาธารณะ 
(รถราง) จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใชเวลาศึกษากันกี่ปครับ การศึกษาโครงการนี้ทานนายกยังจะอยูใน
ตําแหนงตอไปหรือไม ตรงนี้อยากจะใหผูบริหารเล็งเห็นถึงความคุมคา แลวที่สําคัญนะครับกอนที่ทานจะจางที่
ปรึกษามาทานรูหรือยังครับวาทานจะจางจากจุดไหนถึงจุดไหนแลวทานเอาความจริงมาเลาใหประชาชนฟง การทํา
รถราง ถาหากมีรถรางอยูกลางถนนสองฝง ซาย ขวา แนนอนมันไมสามารถจอดรถไดตรงนี้ทานไดพูดความจริงกับ
ประชาชนหรือยังหรือทานยังหลอกตัวเองวาอะไรจะเกิดก็ตองเกิด เพราะตองเดินหนาตอเพราะวาเห็นในหนาเพจ
ของผูบริหารเทศบาลเขียนวาอะไรจะเกิดก็ตองเกิด ผมยังคิดหัวเราะวาประชาชนจะวามันดรามาจนเกินไปไหม     
ผมไมไดพูดแตผมยกมาจากเพจของเทศบาลเอง อะไรจะเกิดก็ตองเกิดกับเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มันคุมคาไหมนี่
แคโครงการศึกษานะครับ ถาสรางจะเปนเงินเทาไหรลองไปคิดดูและผมอยากจะขอคําตอบน้ีจากฝายบริหารดวย 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผมนายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต
เลือกตั้งที่ ๔ ในหัวขอที่ ๓๕ ซ่ึงอยูในเขตเลือกตั้งของผม ก็คือโครงการจอดรถสูง ๗ ชั้น วัดสารพัฒนึกพูดถึงงบกอ      

 
 
 
 
 
 



๙๖. 
 

สรางอาคารมันไมเยอะหรอกครับ แค ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตปญหาที่เกิดขึ้น ตรงนี้นาจะตั้งงบประมาณ      มา
ศึกษากอนวาปญหาที่มันอยูรอบโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ตองยอมรับวาสวนหนึ่งมาจากวัดสารพัฒนึกถามี
ตลาดนัดวันไหนความโกลาหลของการจราจรก็จะเกิดขึ้นอันน้ีไมรวมถึงดานหนานะครับถาคิดเปนเปอรเซ็นตนาจะส
ซักประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต ที่มีผลตอการจราจรตอนนี้ ตรงนี้นาจะศึกษาวาความไดกับความเสีย มันเกิดขึ้น
อยางไร มันเคยมีนโยบายที่จะยายโรงพยาบาลออกไป เราเคยมีแนวนโยบายที่จะศึกษาในเรื่องน้ีหรือเปลาวาสิ่งที่มัน
อยูรอบขางที่มันสงผลตอปญหาของการจราจรรอบๆโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค มีอะไรบาง หลายๆอยางครับ
ถามันไปประดังประเดกันตรงมันก็จะทําใหรถติดมาก ผมไมติดใจงบกอสรางแคนี้ที่จะไปทําที่จอดรถแตถามวาใครได
ประโยชนจากตรงน้ีแลวปญหาที่สะสมจากการกระทําตรงนี้ใครจะเปนผูแกแมกระทั่งไฟระวังทาน สท. ตนขาว    
เคยขอมาใหติดอยูระหวางวัดสารพัดนึกกับโรงพยาบาล ไมรูวาไปรดน้ําไวตรงไหนปานนี้ยังไมโตเลย ทานไปปลูกไว
ตรงไหนไมทราบผมก็ตามหาไมได แตความปลอดภัยของพี่นองประชาชนก็ยังตองมี ตรงนี้ผมอยากใหทานตอบผม
วาการกอสรางอาคารลานจอดรถสูง ๗ ชั้น นี้ ๑.ใครเปนคนรองขอ ๒.สรางในจุดของวัดและวัดทราบหรือยัง        
๓.ปญหาที่จะเกิดขึ้นตอเนื่องจากเร่ืองนี้ อาคารสูง ๗ ชั้นก็นาจะจอดรถไดหลายคันปญหาที่สะสมก็ตองมีแนนอน
ครับผมถามวาทานจะแกปญหาเรื่องน้ีอยางไร ทานอยาทําอีกเร่ืองหนึ่งและไปสรางปญหาอีกเรื่องหนึ่ง ใหมันเพิ่ม
เทาทวีคูณมากขึ้นเปนหนาที่ที่ทานจะตองคิดกอนที่จะนําโครงการเขามาดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ         
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       กราบเรียนทานประธานตอเน่ืองจากทานสุภชัย โครงการออกแบบอาคารจอดรถสูง ๗ ชั้น วัดสารพัฒนึก
ตรงน้ีอยากจะถามสาเหตุที่แทจริงที่จะตั้งงบประมาณตรงนี้ข้ึนมา เอาความจริงมาพูดกันเปนเพราะวาฟุตบาทหรือ
เปลาที่ทําใหเกิดเหตุการณแบบนี้ข้ึน ที่ทานจะสรางอาคารจอดรถแบบนี้ อาคารจอดรถ ๗ ชั้น ผมคิดวาถาทําไดทาง
โรงพยาบาลเขาทําแลวครับ งบประมาณของเขามากมายกวาของทาน อีกแลวครับที่ทานทําตัวเปนไมจิ้มฟนและก็
ไปแซะไมสักผมคิดวาตรงน้ันมันไมจําเปนเอาความจริงมาพูดกันปญหาการจอดรถการอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน ที่ทุกวันนี้มันเปนแบบนี้ก็เพราะฟุตบาทแตผมจะไมโยนความผิดใหกับศาล จะไมอางคําสั่งของศาลมา
เปนความผิด ก็คือคนที่กอสรางฟุตบาทที่เกินมาตรฐานทําใหเกิดเหตุการณแบบนี้ขึ้นทําใหเกิดการสะสมปริมาณของ
รถทุกวันน้ีไปที่ไหนก็รถติด วันน้ีทานอยาหลอกตัวเองผมคิดวาก็คิดเหมือนกันแตทานไมกลาพูดแตถาทานยอมรับ
ความจริงมากขึ้นกวาน้ี ผมคิดวาประชาชนจะยอมรับทานมากกวานี้นะครับและใหตอบคําถามที่ผมและทาน สท. 
สุภชัย ถามดวยครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญทานสุภชัยครับ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๙๗. 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่จะถามใหจบไปเลยครับ ในการออกแบบ
อาคารจอดรถสํานักการชางผมเช่ือมั่นวาจะมีคนออกแบบได ทําไมตองจางครับ อยากทราบคําตอบครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให ทานปญญา  ทองสรรค  เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปญญา   ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรม 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ขอตอบคําถามที่ทางสภาทวงติงมาเรื่องโครงการ
ตางๆสวนใหญจะเปนโครงการขนาดใหญ สวนมากจะเปนโครงการที่ทํา อีไอเอ ก็คือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพื่อ
เปนขอมูลเบื้องตนในการออกแบบ ยกตัวอยางเชน การทําทางลอดหรือวาสะพานขามทางแยก คนออกแบบเขาเช็ค
จํานวนรถวารถมีปริมาณสะสมผานทางแยกเทาไหร ความเร็วที่ใชในการออกแบบที่ผานทางแยกไป ความเร็วรถจะ
ทําไดในก่ีนาทีเพ่ือไปออกแบบ สโลป หรือมุมในการวิ่งของรถ ความเร็วที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแก
ประชาชนและไมเกิดปริมาณรถที่สะสมในทางแยก ขอมูลเหลานี้ตองใชนักวิชาการ บริษัทที่ใชความชํานาญเฉพาะ
ทางในการเก็บขอมูลทางกายภาพเบื้องตน เมื่อไดทําการเก็บขอมูลเรียบรอยแลวเขาจะตองทําการออกแบบ       
เขาเรียกวา คอนสตลั๊กชั่นดีไชน อีกทีหนึ่งเปนคนละขั้นตอนเพราะวาโครงการใหญๆ เหลานี้ตองใชขอมูลลักษณะนี้
ประกอบ ในการทํางาน เราไมสามารถวาอยูดีๆจะบอกวาเราจะสรางตรงน้ีได ตองมี ดาตาทั้งกายภาพและดาตาทั้ง
ความเหมาะสมทั้ง อีไอเอ ทั้งประชาพิจารณ ตองเกิดรวมทั้งโครงการอื่น เชน รถราง เราจะมีขอมูลรถที่ผานผังเมือง
เปนอยางไร การเดินทางรวมการตอจากสนามบิน ไปสูการขนสงชนิดอื่นๆ เปนอยางไร เขาจะนําขอมูลเหลานี้มา
วิเคราะห ก็ทําขอ ๑ , ๒ , ๓ เพ่ือใหเปนไปตามมติ ค.ร.ม. เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอประชาชนในการกอสราง    
เมื่อทําการศึกษาเสร็จ อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ การจัดทํางบประมาณเพื่อทําการออกแบบการสราง ไมใชวาเราเลือกได
วาทุกเสนจะสามารถทํารถรางได การศึกษาเขาจะชี้วาถนนเสนไหนเหมาะสมกับอะไร ที่ผมสอบถามบุคคลที่ทํา
เก่ียวกับการออกแบบในเมืองเชียงใหม โคราช ก็คืออาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขาไดเก็บขอมูลเหลานี้มา       
ทางเชียงใหมเขาศึกษามา ตอนแรกเขาทําเปนรถรางแตทางกายภาพของเมืองเขาไมได ทางบริษัทที่ทําการศึกษา
บริษัทที่ออกแบบเขาไดแนะนําใหทํารถเมลรถดวนพิเศษหรือ บีอารที (BRT) แทนเพราะวาเปนแบบที่เหมาะสมกับ
เมืองเขามากที่สุด ก็อยากเรียนทานสมาชิกวาโครงการเหลานี้ลวนเปนโครงการขนาดใหญที่ตอนนี้ที่ทางเทศบาล
ของเราไดสะสมปญหารถสะสมเปนจํานวนมาก เบื้องตนเราตองทําการเก็บขอมูลในลักษณะนี้เพื่อรองรับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตวาตอนนี้เมืองอุบลฯเปนเมืองที่นาสนใจอีกเมืองหนึ่งในประเทศไทย ตอนนี้กําลังจะเปดประตูสู
หลายๆดานแลวเราตองเตรียมขอมูลในลักษณะนี้ เมื่อเราทําการศึกษาแลวเราจะนําขอมูลไปใชตอนไหนมันก็จะทํา
ไดรวดเร็วขึ้น ถาเราไมทําขั้นตอน ๑ , ๒ , ๓ ตามที่ผมวาเราก็ตองรอทํา ๑ , ๒ , ๓ ในปถัดไปเปนปที่ทําการศึกษา
อยางเชนโครงการระบบบําบัดน้ําเสียเราก็ตองทําโครงการศึกษาในลักษณะนี้เหมือนกัน ลวนเปนโครงการขนาด
ใหญที่เมืองอุบลฯของเรา มีประชากรที่อยูในอันดับ ๓ อันดับ ๔ ของประเทศ ตอนนี้มันเปนปญหาขนาดใหญ         

 
 
 
 
 



๙๘. 
 

เราตองเรียนเตรียมขอมูลเหลาน้ี วาเราจะเดินไปทางไหน ๑ , ๒ , ๓ สมมุติวาเราศึกษาระบบรถรางแลวมันไมไดเรา
ก็เปลี่ยนไปเปนอยางอื่นที่เกิดประโยชนแกประชาชน ก็ขอนําเรียนทานสมาชิกเทาน้ีครับ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานปรเมศร 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานบริหารไดอภิปรายมาการศึกษาความเหมาะสมการกอสรางระบบขนสงสาธารณะหรือ
รถราง ผมคิดวามันเปนฝนที่ไกลเกินเอ้ือม ทานคิดดูวาแคการศึกษาความเหมาะสม ก็ใชไปแลว ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
และงบประมาณในการสรางทานคิดวามันจะเปนไปไดหรือเปลาครับ อยากจะฝากทานบริหารใหดูตรงนี้ดวยครับ 
ความเปนไปไดมันนอยมาก ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอส้ันเลยนะครับ  เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ แบบสั้นๆ ครับ แยกดงอูผ้ึงและแยกวนารมย ไปขอกรมทางหลวงทํา
ใหเขาใชงบเขาไมตองใชงบเรา สวนรถราง ขอพูดซ้ําอีกทีวา ไกลเกินฝน ครับ  แบบสั้นๆครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอสั้นๆครับเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท เปนการจางที่ปรึกษาในการกอสรางเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
ถาเขามาศึกษาและบอกวาทําไมได ทานจะเงิบไหมครับ ถาเขาบอกวาทําได ผมขอถามทานหัวหนาเราเอาความจริง
มาพูดกัน โดยสวนตัวแลวถนนในเมืองอุบลฯไมมากพอที่จะมาทํารถรางได ทานวามันจะสามารถทํารถรางไดหรือไม
ครับ อันนี้ขอคําตอบจากหัวหนาเพื่อที่จะไดกระชับวาเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยความคิดสวนตัวของทานเอง
แลวทานคิดวามันทําไดหรือครับ และอีกเร่ืองครับเรื่องสะพานขามแยกมันเปนถนนที่ทางเทศบาลดูแลหรือไม ตั้งแต
แยกเนวดาขึ้นไปเปนของกรมทางหลวงไฟมันดับมืดทานก็ยังไมกลาไปแตะของเขา เอาแบบงายๆดีกวา มันเปนของ
กรมทางหลวงทานคุยกับเขาหรือยังไมใชวาอยูดีๆ ทานไปเสนอทําใหเขาเอง ผมบอกทานแลววางบประมาณของเขา
มากมายกวาเราหลายรอยเทา มันใชเร่ืองเขาเราหรือเปลาครับ อยากจะทราบคําตอบจากฝายบริหารครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานปรเมศร 
 
 

 
 
 
 
 



๙๙. 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  นายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
เขตเลือกตั้งที่ ๒ สรุปวาโครงการจางที่ปรึกษาความเหมาะสมการกอสรางทางยกระดับ แยกดงอูผึ้ง , สวนวนารมณ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบขนสงสาธารณะรถราง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท แคสองอยางยัง
ไมไดเริ่มทํา ทานหมดไป ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แคการศึกษาเทานั้นอยากจะฝากทานฝายบริหารไปดูวาจะสามารถ
ทําอะไรไดมากกวาการศึกษาหรือการจางศึกษาไดดีกวานี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐพัฒน 
 

นายณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  นายณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
เขตเลือกตั้งที่ ๓ สรุปวาโครงการการศึกษาเกี่ยวกับรถรางโดยสวนตัวผมคิดวามันไมสามารถเปนไปได ในสภาพ
สภาวะปจจุบัน ขอบถนนก็ไมมีที่จอดรถ ทานคิดหรือไมวารถจักรยานยนตที่ไปจอดผิดกฎจราจรก็ยังถูกเจาหนาที่   
ล็อคลอ เปนเพื่อนบานผมเอง ตองไปเสียคาปรับ ๓๐๐ บาท ผมอยากจะถามวาถาทานศึกษาไดแลวทานจะไปสราง
ที่ไหนและทานไดสอบถามชาวบานแลวหรือยังวาเขายินยอมหรือไมวาทานจะสรางเสนทางไหน อันนี้ผมวาใหทาน
บอกแบบไมตองอายกันคือถาทําไมไดก็บอกกับประชาชนวาเราไมสามารถทําไดวาศึกษาพิจารณากันแลววาไม
สามารถสรางได บอกกับประชาชนเลยครับไมตองอายกัน อีกเรื่องหน่ึงคือ ขอใหทานชี้แจงเครื่องการปรับปรุงตลาด
สดเทศบาล ๓ หรือตลาดใหญ อยากทราบคําชี้แจงวาทานจะปรับปรุงอะไรบางครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอสอบถามแบบสั้นๆ ไปยังฝายผูบริหารวา เสนไหนที่ทานจะสรางรถรางบางครับ ใหทานเอาปาย
ไปตั้งใหทานเลือกเสนที่รถนอยที่สุดครับ หามจอดขางฟุตบาททั้งสองฝงสัก ๓ เดือน เขาจะยอมหรือไหม เพราะวา
ในการสรางรถรางหลายๆทานที่เคยไปตางประเทศ ซึ่งผมไมเคยไปผมไดแตศึกษาทางอินเตอรเน็ต วาในการสราง
รถรางวาสามารถจอดรถขางทางไดหรือไม ไมมีเมืองไหนสามารถใหรถจอดขางทางไดเพราะมันเปนทางของรถราง
ทานทดลองนําปายไปตั้งไวสัก ๓ เดือนครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 

มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / เมื่อไมมี / เราไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายครบ
หมดแลว กอนจะสรุป ผมขอถามวาทั้งที่เราอภิปรายมาทั้งหมดมีสวนไหนที่ทานจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทาน
วรรณรัตนครับ 
 

 
 
 
 
 



๑๐๐. 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิก ดิฉัน นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา   สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะสอบถามเรื่องที่สอบถามคางไวเมื่อชวงเชา หนา สป ๓        
คาเชารถยนต เราไดเอกสารมาวากระทรวงการคลังไดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําสัญญาเชารถยนตมาใชในราชการ
จาก ๓ ป เปน ๕ ป ในการเชาที่เทศบาลทํางบประมาณเขามา ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท มันไมใชปเดียว ถาเราใหไปแลว
นี่เปนการทําสัญญาทั้งหมด ๕ ป ใชหรือไมคะทานถึงจะสามารถเชารถยนตคันนี้ได และก็มีการทําสัญญาเชา 
ทั้งหมด ๕ ป รถยนต ๑ คัน เปนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และที่ผานมาในสวนของกองชางไดมีการขอซื้อรถยนตเปน
รถอเนกประสงค ๑ คัน ๕๒๐,๐๐๐ บาท ดิฉันอยากจะสอบถามทานวารถยนตที่ทานจะเชามามันคุมคาหรือเปลา
ขนาดกองชางที่เขาใชงานประจําใชงานเยอะๆ เขายังซื้อเลยคะ จริงๆแลวในสวนของคาเชาไมเหมาะสมเลยถาซื้อ
เลยดิฉันคิดวานาจะดูดีกวาน้ีเลยขอฝากทบทวนดวยนะคะขอบคุณคะ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะฝากทานประธานไปยังฝายบริหารเรื่องการขอเอกสารที่ ใชประกอบการพิจารณา          
จะมีเอกสารที่เกี่ยวกับรายชื่อพนักงาน อัตราเงินเดือนของหมวดของเงินเดือนจางตามภารกิจ หมวดเงินเดือน     
จางทั่วไป และหมวดเงินเดือนพนักงาน และหมวดเงินเดือนจางเหมาถามีการจางพนักงานขอทั้งรายชื่อและฐาน
เงินเดือน ขอบพระคุณครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตทานประธานครับ ขอขมวดสุดทายมีโทรศัพทจากทาง
บานสอบถามวาเรื่องงบ อสม. กช. ผูสูงอายุ และผูประกอบการตลาด สรุปวาทานกันเงินไวใหเขาไปเที่ยวใชไหม
ครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ก็มีทานสมาชิกขอความกระจางในเรื่อง การเชารถยนต และเร่ืองการอบรมและทัศนศึกษาของ อสม. และ
ผูสูงอายุ ที่ทานสุภชัยถามมา ก็ขอความกระจางดวยครับ เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให ทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐๑. 
 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ   ๒ เรื่องครับ เรื่อง การเชารถยนต
และเร่ือง การอบรมทัศนศึกษาของ อสม. และ กช.  ผูสูงอายุ เรื่องแรก ที่ทานถามวารถที่เชากับรถที่ซื้อในสํานัก
การชางจะรวมหรือไม ขอเรียนกับทานวา ในสวนของรถที่เชาน้ันไมมีในสวนของรถบรรทุก รถตักจะไมมีครับ รถที่
เชาก็จะเปนรถกระบะ รถอเนกประสงค รถตู ซึ่งไมไดรวมกับสํานักการชาง…. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญทานวรรณรัตนครับ  ขออภัยทานปลัดครับ 

 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือรถบรรทุกเปนรถบรรทุกอเนกประสงค  ราคา ๕๒๐,๐๐๐ บาท ของกองชางที่ขอซื้อมาคะมันจะเปน
ประเภทเดียวกันหรือเปลา 
 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 คนละประเภทครับ รถบรรทุกจะเปนอีกลักษณะหนึ่งครับ รถที่เชาก็จะเปนรถกระบะ รถปกอัพ รถตู        
มีลักษณะอยางนี้ครับ ที่รถที่เปนรถบรรทุกที่จะไปใชงานหนักของในสํานักการชางก็จะเปนรถที่ซื้อในวัสดุของงบ
สํานักการชางตางหากครับ สวนรถที่เชาในสํานักปลัดเทศบาลจะเปนรถตูหรือกระบะจะเปนลักษณะเชนน้ันครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ถามวัตถุประสงควาทานจะนําไปใชเพื่องานอะไรครับ 
 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 ใชในงานติดตอราชการครับทาน 
  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ถาแบบนี้ผมวานาจะซื้อเลยดีกวา 
 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 อันนี้ก็เปนการพิจารณาของฝายบริหารพิจารณาแลววาการเชาตรงนี้หลายๆหนวยงานเขาก็เชากันอยาง   
สตง. ธนาคารออมสิน เขาก็เชามันจะมีประโยชนที่เราจะเติมเฉพาะน้ํามันสวนคาบํารุงรักษา คูสัญญาหรือผูใหเชา
จะเปนผูรับผิดชอบ สําหรับเรื่องของ อ.ส.ม. ก.ช.และผูสูงอายุ ที่บอกวากันเงินไวแลวนั้นเรากันเงินตรงนี้ไวเปนคา
วัสดุใชสอยไมใชคาครุภัณฑจริงๆแลว ก็เปนอํานาจของสภาเทศบาลเปนผูกันเงิน แตตัวนี้ระเบียบไมไดเขียนไววาให
สภาเทศบาลเปนผูดําเนินการกันเงิน เราจึงขออํานาจเงินจากผูวาราชการจังหวัด เปนกรณีของคาใชสอยไป       
และถามวาจะไปดําเนินการตอหรือไมนั้น ขอตอบวาหนวยงานที่รับผิดชอบอยางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองสวัสดิการสังคมตองไปดําเนินการ ในฐานะที่ผมเปนผูควบคุมการกันเงินไวแลวตองทําถาไมทําเจาของเรื่องตอง
มีปญหา สรุปก็คือตองทําตามโครงการถามีโครงการอบรมแลวอาจจะตองมีพวงดวยการไปทัศนศึกษาดูงานในเรื่อง
นั้นๆ ดวย อันน้ีเปนของโครงการที่ตั้งไว เราเขียนลักษณะของโครงการในลักษณะนี้ ผมก็ขอยืนยันวาฝายพนักงาน 

 
 
 
 
 
 



๑๐๒. 
 

ประจําหรือหัวหนาหนวยงานตองทําโครงการข้ึนมาเพื่อใหฝายบริหารอนุมัติดําเนินการแนนอนครับ สวนจะเปน
ระยะเวลาใดนั้นตองไปกําหนดแผนงานอีกครั้งหนึ่งครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ที่พูดยาวเพราะวาการทํางบประมาณนั้นไมคอยละเอียดสมบูรณ อยางเชนเรื่องกันเงินใน ๓ รายการที่วา
จะไปทัศนศึกษาทานใชเหตุผลในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใชไปแลวเทาน้ี ปญหาเลยเกิดจากตัวนี้ทําใหทานสมาชิกเขาใจ
ผิดวาทานใชไปแลวไมเหมือนกับอีกตัวหนึ่ง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทานไมไดบอกวาจะใชไปเทาไหร นี่คือทานกันเงิน  
ก็คือขอผิดพลาดทําใหเขาใจผิดกัน เพราะฉะน้ันก็ขอวามันยังไมไดใชคือขอกันเงินก็ใหบอกวากันเงิน ถาทานบอกวา
ทานใชไปแลวสมาชิกก็เลยเขาใจผิดจะวาทานสมาชิกไมเขาใจก็ไมไดเพราะวาทานดูจากเอกสารที่ทานทําวาชอง     
ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ทานใชไปเทาไหรก็ขอความกรุณาวาใหทําตามความเปนจริงวาใชไปแลวหรือยังไมไดใช มีสมาชิก
ทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น  พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายชื่น  พรหมจารีย  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๑ ขอประทานอภัยทุกทานที่ทําใหเสียเวลาครับ ผมอยากจะเรียนถาม
เนื่องจากเคยเรียนถามทานนายกมาแลว เมื่อครั้งการประชุมที่ผานมาเนื่องจากถนนเลี่ยงเมือง ๗ หรือ              
ซอย เล่ียงเมือง ๗ ... 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
ขออภัยครับทาน เรื่องน้ีเดี๋ยวทานนําไปพูดในเรื่องอ่ืนๆ ครับ ตอนนี้เราพูดในเรื่องงบประมาณขออภัยครับ 

สวนเรื่องงบประมาณทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / ถาไมมีผมขอสรุปวาตามที่ทานสมาชิกไดขอเอกสารเพิ่มเติม
ในเรื่องงบประมาณ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง การซื้อรถยนต เทาที่ดูแลวรายละเอียดไมเพียงพอแกคณะกรรมการใน
การพิจารณา ก็ขอใหเห็นใจทานสมาชิกดวยวาถาหากไมมีรายละเอียดเพียงพอแลวถาหากสมาชิกตัดสินใจ อาจทํา
ใหถูกดาหรืออาจจะทําใหผิดกฎหมายดวย ก็อยากจะใหทั้งสองฝายถามีอะไรก็นํามาชวยกันพิจารณา ตามที่ทาน
สมาชิกขอก็ขอความกรุณาดวยนะครับ / ถาไมมีผมก็จะขอความเห็นชอบในที่ประชุม เพราะเปนญัตติขอความรับ
ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ 
ผมจะขอถามกอนวา คําวาไมรับหลักการกอน และรับหลักการที่หลัง มติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
             ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   
             ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียง มติเปนเอกฉันท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐๓. 
 

 
 
 

 
                 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ตามระเบียบแลวทานสมาชิกตองเสนอวาจะยื่นแปรญัตติ   
กี่วันและแปรญัตติกี่วัน เชิญเสนอครับ เชิญทานปฏิมาพรครับ  
 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันขอยื่นเสนอคําแปรญัตติ 
กําหนด ๑๐ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอ
พิจารณาคําแปรญัตติ ตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   กําหนด ๕ วัน
ทําการคะ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอผูรับรองครับ / มีผูรับรองถูกตองครับ / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมีก็เสนอให
คําแปรญัตติ ๑๐ วันทําการ ตั้งแต วันที่ ๑๓ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐ วันทําการ พิจารณาคําแปรญัตติ 
๕ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทานใดจะยื่นคําแปรญัตติขอใหทานยื่น
คณะกรรมการแปรญัตติ มี ๕ ทาน คือ ทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนประธานกรรมการแปรญัตติ  ทานณัฐวุฒิ  ทองเถาว   
เปนกรรมการ ทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการ ทานรฐา  มณีภาค เปนกรรมการและทานปฏิมาพร  จงรักษ 
เปนกรรมการและเลขานุการ ก็ขอใหทานยื่นตอประธานกรรมการในกําหนดเวลาดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง    อื่นๆ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อ่ืนๆ เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น  พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายชื่น  พรหมจารีย  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๑  ผมขอพูดสั้นๆวาเนื่องจากถนนชลประทานทาบอ มีซอยเลี่ยงเมือง ๗ 
อยูและระยะทางที่ตัดใหมทางคณะกรรมการ  สท.เขต ๑ ไดของบประมาณกอสรางและไดสรางไปแลวทางเลี่ยง
เมือง ๗ เพ่ือเปนทางระบายรถใหไปตามเสนทางไดสะดวกขึ้นการกอสรางไดหยุดชะงักไมรูวาเปนเงินงบประมาณ
หรือเปลา ผมถามกับทานนายกทานนายกบอกวาเปนเขตทางหลวง แตวาเปนปญหากับเขตเทศบาลเพราะวามัน
เดินทางไมไดเพราะวาทางที่จะทํานั้นมันคอนขางลําบากเพราะวามันเปนทางตางระดับกันมากทางบายพาดที่มาจาก 

 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
            มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   
ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ   



๑๐๔. 
 

อํานาจเจริญ ไปศรีษะเกษ มันต่ํากวาทางที่กอสรางเพราะทางที่จะทํามันสูงและสโลปมากคงจะใชงบประมาณมาก
พอสมควร ทานนายกบอกวาจะประชาสัมพันธกับทางหลวงใหแลวเร่ืองเปนอยางไรผมยังไมทราบทานนายกพอที่จะ
ตอบในที่ประชุมไดหรือไม ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญทานนายกครับ 

 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ก็ขอขอบคุณทานพอช่ืน ที่ไดกลาวเรียนมาวาที่ไดคุยกันไววา
ดิฉันจะไดเจอกับผอ.แขวงการทางก็จะสอบถามประสานงานเรื่องนี้ไปใหวาควรแกไขอยางไรไดบางใหกับพี่นอง
ประชาชน ซึ่งบายวันนี้นาจะไดเจอทานเพราะมีการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดอยูคะอยางไรก็ขอประสานงานกับ
ทานผอ.แขวงการทางและถามีความคืบหนาอยางไรดิฉันก็จะประสานงานไปทางทานพอชื่นนะคะ ขอบพระคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานบัวหลวงครับ 
 

นางบัวหลวง  อาษาพล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  ปญหาที่เกิดขึ้นของถนนชยางกรู ก็คือแยกเขาวัด
หนองบัว เรียกวาถนนธรรมวิถี ที่ตัดออกมาชยางกรู ซ่ึงตรงทางแยกก็จะมีตึกแถว ซึ่งเจาของตึกเขาจะเวนระยะไว
ใหทางถนนประมาณ ๓ เมตร เจาของตึกเขาทําทางโคงไวใหเรียบรอยแตดิฉันเองเขาใจวาหนาที่นี้ตองเปนของกรม
ทางหลวงที่จะตองทําทางออก ซ่ึงขณะนี้รถที่จะเลี้ยวเขาเลี้ยวออกยาก ชวงเวลาเรงดวนรถจะติดหนาถนนหนองบัว
ซึ่งมีรถมาจากถนน มาจากทางวัดที่มาจากถนนแจงสนิทที่ทุกทานคิดวามาทางนี้จะสะดวกก็เลยลัดมา แตพอมาแลว
เจอทางแยกนี้แลวออกไมได เคยสอบถามไปยังทานรอง ของกรมทางหลวง ทานบอกวาเรื่องนี้ถาจะใหเอาออกให
ทางเทศบาลทําเร่ืองสงมา ซึ่งตัวดิฉันเองก็อยากใหฝายบริหารชวยประสานในสวนนี้ดวย ซึ่งเจาของตึกเขาก็เวน
ระยะใหเราแลวประมาณ ๓ เมตรแลวแตวาถนนก็ยังคางไวเหมือนเดิมทําใหรถไมสามารถเลี้ยวเขาธรรมวิธีได        
ก็อยากจะฝากใหฝายบริหารประสานกับทางกรมทาง เพราะถนนทางเขาวัดและทางเขาตลาดจะไดไหลลื่นขึ้น
กวาเดิมนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานปรเมศร 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  นายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะฝากเร่ืองสวนสาธารณะหนองบัวจะมีชาวบานและเยาวชนที่ไปออกกําลังกายอยูที่นั้น ทาง
สวนสาธารณะหนองบัวจะปดไฟเร็วเกินไป ประมาณ ๑ ทุมก็ปดแลว ถาเปนไปไดก็อยากใหฝายบริหารประสานลง
ไปใหเพิ่มเวลาเปดมากกวาเดิมพวกเขาจะไดมีเวลาออกกําลังกายมากกวาเดิมครับ 
 

 
 
 
 
 



๑๐๕. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐพัฒน 
 

นายณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมมีเร่ืองที่ประชาชนฝากมา เร่ืองที่หนึ่งหองนํ้าสวนสาธารณะทุงศรีเมือง
แยมาก หองน้ําวัดหนองบัว และหองนํ้าวัดทาวังหิน ปจจุบันทานไปดูไดเลยครับวาดีกวาของเรา เรื่องที่สอง เรื่อง
การปรับปรุงตลาดใหญผมไดรับคํารองจากแมคาหรือคนในตลาดใหญวาตรงแผงขายมันมีแดดสองและฝนสาดลงมา
ไดเขาขอใหปรับปรุงมีกันสาดถาวรไมใชเอาแผนผาใบหรือแผนไวนิลไปปดไว ไมสมศักดิ์ศรีกับเทศบาลนครอุบลของ
เราครับ อีกเรื่องหน่ึงก็คือสื่ออิเล็คทรอนิค การโพสเฟสบุคหรือขอความบางอยางถือวาเปนเอกสารตามประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งผมก็อยากใหฝายบริหารหรือสํานักการชางปรับปรุงหรือไดพัฒนาในเรื่องการรับขอความหรือ
รับคํารองทางสื่ออิเล็คทรอนิคเพราะวาเปนเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติสื่ออิเล็คทรอนิค
ถาเกิดมีคํารองขึ้นมามันชัดเจนมากทั้งถายภาพและคํารองทานจะเห็นไดชัดยิ่งกวาการเขียนแผนที่โดยสังเขป       
ถาทานละเลยหรือละเวนการปฏิบัติแบบลาชา สมติวาฝาทออันหนึ่งมันชํารุดและมีรถพลัดตกลงไปหรือเด็กตกหลน
ลงไปเกิดอันตรายพวกทานจะถูกฟองรองดําเนินคดีในเรื่องสินไหมทดแทน ก็ขอฝากไปยังฝายบริหารวาใครจะเปน
ผูรับผิดชอบเรงดวนในการรับผิดชอบในสื่อฟองรองทางอิเล็คทรอนิค เพื่อความสะดวกของประชาชนครับ    
ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา สําหรับเร่ืองอื่นๆ อยากจะใหฝายบริหารเห็นความสําคัญของวาระที่นี้ดวย 
เพราะสิ่งที่ทางสมาชิกพูดหรือเสนอแนะเปนผลดีของทานทั้งน้ัน ส่ิงที่ผมอยากจะเสนอแนะถายอนไป ๒, ๓ ปที่แลว
มีการขุดและฝงทอระบายน้ําใหม ตรงน้ันเปนถนนลาดยางตอนน้ีมันลอนออกหมดแลวผูสัญจรไปมาไมสะดวกและนี่
ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการจราจรติดขัด มอเตอรไซดก็ยังไมกลาวิ่งตรงขอบเลยตรงน้ีก็อยากใหทานเขาไปดูแล
ดวย เปนเร่ืองที่ไมเกินความสามารถจนเกินไปถาทางเทศบาลจะเขาไปแกไข กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ ขอบพระคุณทุกทานครับผม 
 
 

ปดประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๐๖. 
 
 

 

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 

 
 

 (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                                           (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 
                                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

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

 
 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


