รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
........................
ผูมาประชุม
๑. นายอนั นต
ตันติศิรินทร
๒. นายสุภชัย
ศรีจรูญ
๓. นายพิพัฒ น
นิลรัตนศิริกุล
๔. นายเลิศชาย
เสนหา
๕. นายชื่น
พรหมจารีย
๖. นางสาวนงนุช
จิรันตกาล
๗. นางบัวหลวง
อาษาพล
๘. นางรฐา
มณีภาค
๙. นายปรเมศร
ศริพันธุ
๑๐. นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
๑๑. นายนัฐพล
รัตนูปการ
๑๒. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
๑๓. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๑๔. นางเฉลียว
คํานิยม
๑๕. นางลําพูล
แสงวงค
๑๖. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
ศิลปสิทธิ์
๑๗. นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
๑๘. นายธานิ นทร
สินธุประสิทธิ์
๑๙. นายณภัทร
ลิ้มสุวรรณ
๒๐. นางสาวตนขาว ตังคโณบล
๒๑. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม
ผูไมเขารวมประชุม
๑. นายเลิศ
๒. นายปยะ
๓. นายธนพล

อาชวานันทกุล
ลายวิเศษกุล
โชควิวัฒนวนิช

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุ การสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เขต ๔
เขต ๔
เขต ๓
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๔
เขต ๔
เขต ๔

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ลากิจ)

เขต ๑
เขต ๔
เขต ๓

๒.
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑.นางสาวสมปรารถนา
วิกรัยเจิดเจริญ
๒. นางธารนี
ปรีดาสันต
๓. นายชูศักดิ์
สุทธิรารักษ
๔. นายนิ เวศน
สุพัฒน
๕. นายสุรชัย
ยิ้มเกิด
๖. นายชาติชาย
ลี้จงเพิ่มพูน
๗. นายชัยยงค
โคตะสิน
๘. นายอาทิตย
คูณผล
๙.นายอธิปไตย
โยธามาตย
๑๐.นางเดือ นลอย
คําแดงสด
๑๑.นายวิสุทธิ์
เสนาภักดิ์
๑๒.นายกรศิริ
มิ่งไชย
๑๒.ด.ต.เผด็จชัย
บุญศักดิ์
๑๓.นายประสพ
ปรุโปรง
๑๔.นางพิมพนภัส
ภัทรกอพงศสุข
๑๕.นางสุจิตรา
นามพิทักษ
๑๖.นางสุรางค
ประสระบาล
๑๗.นายมนตตรี
ธนะคุณ
๑๘.นางอรพรรณ
สมสวย
๑๙.นายอนั นต
บัวระภา
๒๐.นางสาวธัญญพัทธ
ศรีบุญสถิตพงษ
๒๑.พ.จ.อ.อดิศร
ประจํา
๒๒.นางอรอินทร
ไชยแสง
๒๓.นายอนุชิต
อัปกาญจน
๒๔.นางสาวทิพยวรรณ
คําโสม

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รก.ผูอํานวยการสํานั กการช าง
ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ
รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
รองผู อํานวยการสํานักการศึกษา
ผูชวยผูจัดการสถานธนานุบาล ๑
ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหนาฝายกิจการสภา
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
เจาพนักงานธุร การ ๒
พนักงานจางทั่วไป

………………………………………………….

๓.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ ง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
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 หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
* (ลงมติแลว เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ

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
สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

อื่นๆ
……………………………………..

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลฯ ทํ าการ
ประชุมตอไดเลยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวั ส ดี ค รับ ท านสมาชิก สภาฯผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ท านนายกเทศมนตรี ท า นรองนายกเทศมนตรี
ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาล และ

๔.
ทาน ผ.อ.ทุกทานครับ วันนี้ก็ตอเนื่องมาจากเมื่ อวานได เลื่อนการประชุม มาเป นวั นนี้ ซึ่งเมื่ อวานเราพิจ ารณาถึง
สํานักการคลัง อยูที่หนาคลัง ๓ เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่หนาคลัง ๓ ขอกราบเรีย นว า ถาไม มี เหตุ ขัด ของอย างเมื่ อ
วานไฟดับคิดวาวันนี้คงหมดนะครับ ขอเรีย นไว กอนว าค่ํ าก็ต องเอา เพราะสืบ เนื่องมาจากว ามั นจํ าเป นที่ จ ะต อง
ขยายเวลา เกี่ยวพันกับขยายเวลาซึ่งสมั ย วิ สามั ญ สมั ย นี้ถึงวั นที่ ๑๔ เพราะเกี่ย วพันไปถึงการแปรญั ต ติ ด ว ย มั น
จําเปนขอ
กราบเรียนไวกอนนะครับ มาเริ่มคลัง ๓ ทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กอนที่จะเริ่มไปคลัง ๓ ผมขอยอนกลับไปนิดหนึ่ง สป.๑๕ ฝายสงเสริม การท องเที่ ย ว สํานักปลัด เทศบาล
หมวดคาวัสดุ ประเภทวั สดุ น้ํามั นเชื้อเพลิงและหลอลื่น ผมจะฝากถามไปถึงท านผูบ ริห าร ประเภทวั สดุ น้ํามั น
เชื้อเพลิงและหลอลื่น ไมทราบวาทางเทศบาลเราใชรถบรรทุ กและรถป ค อัพด ว ยไหม หรือแค รถ อบจ.อย างเดี ย ว
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานพิมพนภัสเปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง
กราบเรียนทานประธานฯที่เคารพและทานสมาชิกสภาฯทุ กท านค ะ ดิ ฉันนางพิม พนภั ส ภั ท รกอพงศ สุข
รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง งานนี้เปนของทองเที่ยวนะคะ ค าวั สดุ เชื้อเพลิงและหลอลื่น ทราบว าเป น
ตั้งไวที่ฝายทองเที่ยว ซึ่งจะรวมไปถึงแกสธรรมชาติดวยก็จะมีน้ํามันเชื้อเพลิงของรถประชาสัม พันธ ที่ ใ ช บวกกับ รถ
นําเที่ยวที่ใชแกสเปนการหลอลื่นดวย ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒ ตามที่
ท านปรเมศร ขออนุญ าตที่ เอ ย นามสอบถามฝ ายบริ ห ารเมื่ อสัก ครูเกี่ ย วกั บ หมวดค าวั สดุ ค าน้ํามั นเชื้อ เพลิ ง
ทานปรเมศรไดถามวาใน สป ๑๕ ฝายสงเสริมการทองเที่ยวทานมีรถใชในฝายนี้ห รือเปลา ไม ไ ด ถามว าท านจะเอา
น้ํามั นนี้ ไ ปใชจ ายกั บ ฝ ายประชาสัม พั นธ เพราะฝา ยประชาสั ม พั นธ เ ขาอยู ก องวิ ช าการฯ ครั บ และค า วั ส ดุ
ยานพาหนะและขนสง คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนรายการตั้ งขึ้นมาใหม อยากจะถามว าในฝายสงเสริม การ
ทองเที่ยว ทานมีรถใชในฝายทานหรือเปลา อยากจะถามเพียงเทานี้ครับ

๕.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดฯครับ
นายอาทิตย คูณผล
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับขอสงสัยของทานสมาชิกฯ ใน
ฝายสงเสริม การท องเที่ ย ว แต กอนไม มี ย านพาหนะเป นของตั ว เอง เมื่ อฝายบริห ารมี นโยบายที่ จ ะสงเสริม การ
ทองเที่ยว ในดานนี้ ซึ่งรายละเอียดเมื่อวานนี้คงชัดเจนแลววามีความเปนมาอยางไร สําหรับงบประมาณที่ ตั้ งไว เป น
คาเชื้อเพลิงตรงนี้จะใชสําหรับรถที่จะเอามาบริการนักท องเที่ ย วเพีย งอย างเดี ย วครับ และในฝายนี้ไ ม มี รถกระบะ
หรือรถบรรทุก แตอยางใด ใชเฉพาะเชื้อเพลิงแกสที่เติมกับรถนําเที่ยวอยางเดียวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ตามที่ทานปลัดอาทิตยขออนุญาตที่เอยนาม ขอบคุณสําหรับขอมูลที่ชี้แจงให กับ ทางสภาได ท ราบ อยากเรีย นผาน
ทางทานประธานสภาฯ ไปยังผูบริหารที่ไดมอบใหทานรักษาการผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลังตอบ จะนํารถ
ฝายประชาสัม พันธ เพื่อที่ จ ะเอามาใชเติ ม น้ํามั นหรือบํ ารุงรักษา ในหมวดของสํานักปลัด ตั ว นี้ อยากเรีย นท าน
ประธานสภาวาในงบของกองวิชาการฯ ฝายประชาสัม พันธ เขาตั้ งงบประมาณในสว นนี้ไ ว อยู อยากให แยกเป น
สวนๆ ขอบคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอหารือผูบริหารเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงดู แลว ไม ค อยตรงกับ ความเป นจริง คื อลักษณะฝายท องเที่ ย วไม มี
ยานพาหนะ แตมีเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงดูแลวมันขัดๆกันอยู แต ว าอย างที่ ท านสมาชิกว านาที่ จ ะไปอยู งานเชา
หรือยุงเกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะนาจะไปอยูในหนวยนั้น ดีไหมครับ เหมือนลอยๆว าฝายท องเที่ ย วไม มี ย านพาหนะ
แตมี การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น มันดูอยางไรไมทราบ ขอทานพิจารณาดวยครับวาใหไปอยู ใ นสว นที่ มี
ยานพาหนะจะดีกวา ขอบพระคุณครับ คลัง ๓ มีทานใดตอ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๒ จะ
มีคําถามทานประธานผานไปยังผูบริหาร คาจางเหมาบริการ สป ๑๕ ฝายการทองเที่ยวทราบจากคําอธิบายเมื่อวาน

๖.
คาจางเหมาบริการนี้เปนคาจางเหมาสําหรับคนขับรถนําเที่ยว ผมอยากจะถามว าซึ่งขณะนี้เขายั งปฏิ บั ติ ห นาที่ อยู
แลวตอนนี้เปนประมาณการของเทศบัญญัติงบป ๒๕๕๘ ถาเกิดวาสภาไมเห็นดวยกับ การจ างเจ าหนาที่ ที่ ม าขับ รถ
นําเที่ยว เขาจะไมขับรถฟรีหรือครับ งบประมาณยังไมผาน ทานรับคนเขามากอนทานจะรับ ผิด ชอบได อย างไร เขา
จะไดรับเงินเดือนไหม ฝากคําถามนี้ไปถึงผูบริหารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานนิเวศน สุพัฒน เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายนิเวศน สุพัฒน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิกผูท รงเกีย รติ ค รับ ตามที่ ท านสมาชิกฯได กรุณาถาม
ทานประธานผานมายังฝายบริหารเกี่ยวกับเรื่องคนขับรถ ขณะนี้ยานพาหนะทั้งหมดยังเป นขององค การบริห ารสว น
จังหวัดอยูนะครับ การทํางานนี้เขาเรียกทําขอตกลงรวม ซึ่งจะมีขอกํ าหนดให องค กรปกครองสว นท องถิ่นสามารถ
ดําเนินการในการรวมมือกันไดกับองคกรใดๆ ที่มีภารกิจรวมกัน การจัดจางงานจะเกิด ขึ้นนั้น ต อเมื่ อเราได ลงนาม
ในขอตกลงรวมแลว ซึ่งตอนนี้กระผมเรียนวาเปนเรื่องดําเนินการของ อบจ.อยู เราเพียงขอความรว มมื อให เขาเอารถ
มาชวยเรา เพื่อใหบริการแหลงทองเที่ยวอยูใน ๙ วัด เปนโครงการรวมเทานั้นเอง การดํา เนินการทั้ งหมดต องอาศั ย
ความรวมมือจากทานประธานฯ ทานสมาชิกฯ เมื่อเห็นพองตองกันวา โครงการนี้จะเปนประโยชนต อการท องเที่ ย ว
ของจังหวัดอุบลราชธานี และพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล ดังที่ไดอภิปรายไปแลวเมื่อวาน หลังจากที่งบประมาณ
ผาน การลงนามในขอตกลงรวมนี้ถึงจะไดเริ่มตนขึ้น ผมกราบเรียนทานประธานวาการดํ าเนินการใดๆ ไม ว าจะเป น
การใชรถ ทํ าโปรแกรมในการท องเที่ ย วยั งเป นความรว มมื อกั นอยู เรายั งขอความอนุเคราะห โ ดยมี จ ดหมาย
ขอความอนุเคราะหจากทางองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเขาชวยเอารถมาบริการเรา เราจะสามารถรว มมื อกันได
ก็ตอเมื่องบประมาณทั้งหลายไดผานสภาไปแลว เพราะฉะนั้นกราบเรียนทานประธานสภาดว ยความเคารพว า เรื่อง
จางคนก็ดีเรามิอาจจางได ก็จนกวางบประมาณจะผานนะครับ โดยที่ ท านสมาชิกฯ ท านประธานฯ เห็ นชอบว า
เปนโครงการที่ดี กราบเรียนดวยความเคารพครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมว า อบจ.เขาซื้อรถ
มา ก็นาจะมีงบเขา ถาไมมีงบก็ไมนาซื้อมา ผมซื้อรถผมก็ตองมีปญญาเติมน้ํามันผม ถาไมงั้นผมจะไม ซื้อรถ ถามว า
ที่ อบจ.มานําเที่ยวในเขตเทศบาลโดยใชรถของ อบจ.เปนผลงานของใคร ผมก็วานาจะเปนผลงานของ อบจ. และ

๗.
อบจ.คือใคร อบจ.ก็มีสวนรับผิดชอบในเขตจังหวั ด อุบ ลราชธานีทั้ งหมด ไม มี เขตเฉพาะกิจ ของใคร หรือเป นเขต
ปกครองพิเศษของใคร ยกเวนแตวาใชอํานาจโดยลุแกอํานาจอันนั้นเปนเรื่องของมาเฟย ไป แต ผมว า อบจ.มี เงินซื้อ
รถก็นามีเงินทําโครงการ มีเงินที่จะทําของเขาเอง เราอยาไปชวยองคกรที่ใหญกวาเรา เราชวยตัวเองให รอดกอน เรา
เอางบประมาณมาพัฒนาเทศบาลนครอุบลฯ ดีกวา เรื่องนี้ผมฝากไวใหเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติทุ กท านได พิจ ารณา
ผมวาเปนการไมเหมาะสมที่เราจะไปเสนอไปชวยองคกรที่ใหญกวาที่มีงบประมาณมากกวา ทั้งๆ ที่ชุมชนเราหลายๆ
ชุมชน ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวก ยังขาดสิ่งสาธารณูปโภค กราบเรียนทานประธานฝากไปยังผูบริหารดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว ขอบคุ ณท านที่ ป รึกษานิเวศนที่ ไ ด ใ ห
คําตอบ สาเหตุที่ถามคือผมไดคุยกับเจาหนาที่ที่ขับรถ ผมถามวาเขาอยู ห นว ยไหน กองไหน รับ เงินเดื อนจากไหน
เขาบอกวา รับจากเทศบาล ผมจะไดไปคุยกับเขาใหมคุณอยาเขาใจผิดคุณตองรับเงินจาก อบจ. ไมมีอะไรมาก ถาม
แคนี้ครับ อธิบายใหเขาใจตรงกัน ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานฯ ที่ เคารพ ผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๑
ตามที่ผูบริหารบอกวาเรามีน้ํามันเชื้อเพลิงแตไปใชรถ อบจ. ฟงแลว ขัด กันครับ ถางั้นผมซื้อรถมาผมก็จ ะขอน้ํามั น
จากคนอื่น อันนี้มันไมเขาทา ถาหากวาเปนอยางนี้สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีไ ม รูว าเราไปเขากับ อบจ.
เมื่อไหร และทางเทศบาลเปนอยางไร อยากถามวาการใชน้ํามันจากทางเทศบาลอนุญาตอย างไร ค าใชจ ายเท าไหร
ทางสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่งรับทราบเมื่อกี้วาฝายหนึ่งมีรถ ฝายหนึ่งมีน้ํามัน ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานนิเวศน สุพัฒน เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนิเวศนครับ

๘.
นายนิเวศน สุพัฒน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขอบคุณทานประธานสภา ผมขอใชเวลาชว งนี้สั้นๆ เพื่ออธิ บ ายในหลักการในการใชท รัพยากรรว มกัน
เรื่องเหลานี้ไ ม ใ ช เรื่องใหม ค รับ ท านประธานที่ เคารพ เรื่องการใชท รัพยากรรว มกันหลายองค กรในประเทศนี้
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีลักษณะการทํางานรวมกันอยูเสมอ ผมมองอีกดานหนึ่งวา ดี แลว ที่ เราได มี
เพื่อนรวมงานที่มีท รัพยากร แลว มาชว ยกันทํ างานเพื่อพี่นองประชาชนเป นประโยชนสูงสุด ดั งที่ เราทราบท าน
ประธานก็ท ราบ ท านสมาชิกฯก็ท ราบว างบประมาณของเรานั้นมี จํ า นวนจํ ากั ด แต ค วามต อ งการของพี่นอ ง
ประชาชนในการ รับบริการหรือรับการพัฒนาจากเราก็มี ค วามต องการที่ ม าก โดยเฉพาะที่ กระผมได อภิ ป รายใน
สภาแหงนี้เกี่ยวกับบรรยากาศของการทองเที่ยว ยังตองการสนับสนุนจากหลายองค กร เราหมายถึงคณะผูบ ริห าร
ยอมแสวงหาความรวมมือ แสวงหาทรัพยากรตางๆ เขามารวมกัน ชวยกันทําโดยไมผิดกฎหมาย เราจะทํ าทุ กอย าง
ไมวาจะเปนองคกรของจังหวัดหรือวาหนวยงาน กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ที่ เขาต องการมาให บ ริการกับ พี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เรารวมทั้งนั้นครับ ไมวาจะใชรถ หรือจะมีโครงการอื่นๆ มารวมกับเราๆ ก็ยิ นดี
เราจะตองเปดบานเพื่อใหเราไดมีโอกาสเชิญ ชวนองค กรหนว ยงานใดๆ ซึ่งเขาก็มี ห นาที่ ใ นการบริการประชาชน
เชนเดียวกับเรา ผมกราบเรียนวาเทาที่เราไดทดลองรวมมือกันมา ประโยชนสว นใหญ ก็เกิด ขึ้นกับ พี่นองประชาชน
ในเขตเทศบาลนครฯ มากนะครับ ผมกราบเรียนไมวาจะเปนชมรมผูสูงอายุ เวลาที่ทานเหลานั้นมี กิจ กรรมต างๆ ใน
ชุมชน มีการพบปะกันประจําเดือน เราก็จัดโปรแกรมเหลานี้ใหผูสูงอายุไปไหวพระ จริงๆ ก็ตั้ งไว ใ ห ไ หว ๙ วั ด พอ
ไหว ๔-๕ วัดก็ไมอยากลงรถแลว ก็เป นเรื่องดี ผมว าสิ่งเหลานี้ ถามว าสว นใหญ แลว เราบริการใคร สว นใหญ เรา
บริการพี่นองประชาชน ผมอยากใหสิ่งนี้เกิดขึ้นและเราในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น เราเป นองค กรขนาดเล็ก
ก็ตาม เมื่อมีองคกรขนาดใหญเขามีทรัพยากรมาชวยแชร ชว ยกันคนละไม ค นละมื อ และเราก็ทํ าไปภายใต กรอบ
กฎหมาย อะไรที่เราสามารถจายเล็กๆนอยๆ ไดเราก็ทํากันไป โดยสวนตัวของทานนายกฯ คณะผูบ ริห าร เราคงไม
คิดวาใครไดหนาอะไรอยางนี้ คงไมใชเรื่องพวกนั้นครับ เรื่องเหลานี้ผมกราบเรียนวาในกฎหมาย ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ของการบูรณาการทรัพยากรรวมกัน มีกฎหมายรองรับ และเราเห็นวาสิ่งนี้ เป นประโยชน เราจึ งได เชิญ ชวนองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นไดม ารว มกัน และผมคิ ด ว าเรื่องนี้ก็จ ะเป นประโยชนม ากกับ การสงเสริม การท องเที่ ย วของ
จังหวัดอุบลราชธานี เรามีรถ เรามีบริการ และ ผมทราบวาขณะนี้ ททท.มีความสนใจจะมาลงนามดวย วาจะมาให
ความรูเกี่ยวกับแนวทางทําเรื่องทั ว ร ซิตี้ ทั ว รคื อทั ว รใ นเมื องทํ าอย างไร ถึงจะสามารถบริการประชาชนได อย าง
ถูกตองและประทับใจ สวนสัตวเองก็ติ ด ต อเขามา เหลานี้เป นต น ผมคิ ด ว าเราอยากจะทํ าสิ่งนี้เพื่อบริการพี่นอง
ประชาชนที่เขามาทองเที่ยว สวนที่ดําเนิ นการเหลานี้ภ ายใต กรอบกฎหมายอย างไรเราก็ต องเดิ นไปตามนั้นครับ
อย างเชนวั นนี้เราเสนองบประมาณให ท านประธานฯทราบ ซึ่ง ท านประธานฯ ได กรุณาชี้แนะว าเรื่องหมวด
งบประมาณเปนเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิ งหลอลื่นจะเอาไปรวมกันไว ดี ไ หม พวกเราไม ขัด ของครับ ท านประธานฯ
ขอให เป นไปด ว ยความเห็ นพองต องกัน และประโยชนเกิด ขึ้นกับ พี่นองประชาชน จะเป นสิ่งที่ ท างฝายบริห าร
ขอบคุณทานประธานฯ อยางที่สุด ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปรเมศรครับ

๙.
นายปรเมศร ศริพันธุ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ผมเชื่อวาเพื่อนสมาชิกทุกคนที่อยูหองประชุมนี้คิดเหมือนท านนิเวศน ดี ที่ ทํ าสัญ ญารว มกันเพื่อบ านเมื อง แต ท าง
สภากลัววาจะเปนการตั้งงบซ้ําซอนขึ้นมา ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ตามที่ทานนิเวศนขออนุญาตที่เอยนาม ชี้แจงเมื่อสักครูวาทานไดทําตามกฎหมายและระเบียบ ผมอยากชี้แจงอย าง
นี้รถที่ ทาง อบจ.ที่ใหทานมายืมใช ผมตองขอใชคํานี้โดยที่ทานตองเติมน้ํามันใหเขาและต องจ างคนขับ รถคั นนี้ไ ม
ถูกตองตามกฎหมายนะครับ ไมถูกตองตรงไหน พรบ.ก็ไมมี อันนี้คือสวนสําคัญ มาตรฐานของรถก็ไ ม มี ถาวั นใดวั น
หนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ถามวาภาระหนาที่ ที่ จ ะต องรับ ผิด ชอบจะตกที่ ใ คร ท านอางว าท านทํ าตามระเบี ย บและ
กฎหมายทุกอยาง รถที่ทานนํามาใชตามกฎหมายไมมี และไมมี พรบ.ดวย รถแบบนี้ใชไดในโรงงานและสวนสัตว คื อ
ในพื้นที่ปดของเอกชน และรถที่เขาจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายมาใชถนนรวมกับทานมั นใชไ ด ความปลอดภั ย
ไมมีหรอกครับ ทานก็รูผมก็รู อยากนําเรียนเรื่องนี้ฝากทานประธานสภาฯ ไปยังผูบริหารชว ยพิจ ารณาอีกครั้ง ไม ใ ช
ทานจะอางเราทําตามระเบียบ เราทําตามกฎหมายถูกตอง แตรถที่ทานใชจริงๆ ไมถูกตอง ขอบพระคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
พอดีมีผูแทนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีไดม ารว มสังเกตการณป ระชุม ท านประกอบ วรรณวั ลย นิติ กร
ชํานาญการ สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ขอตอนรับ ขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาฯ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ดิ ฉันนางรฐา มณีภ าค สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ดังที่ทุ กๆคนกลาวมาการใชท รัพยากรรว มกันเป นการดี นะคะ แต การใชท รัพยากร
รวมกันตองมีเหตุผลวารถที่เราจะนํามาใชถูกตองไหม มี พรบ.ไหม สามารถคุ ม ครองประชาชนเราได ไ หม ถาเรา
อยากได เราซื้อเอง ไมดีกวาเหรอคะ อยากฝากทานประธานฯ ไปถึงทานนายกฯ ขอบพระคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๔ เมื่อกี้ที่ทานนิเวศนไดชี้แจงมา สนับสนุนโครงการหารสอง ถาวั นไหนผานไป
ทางเดียวกันชวยแวะไปรับดิฉันที่บานดวยนะคะ ถาจากงบประมาณที่เห็นจะเปนวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

๑๐.
หนึ่งแสนบาทตรงนี้ จะวานอยไหม ไมนอยเลยนะคะ การที่วาใครไดหนาไมไดหนาดิฉันวาเหตุผลไมใชตรงนั้น การที่
เราพิจารณางบอยากใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชงบประมาณ ดิฉันดูแปลกๆ นะคะว าเขาออกรถ เราออกน้ํามั น
เหมือนที่ทานชื่นไดอภิปราย ตรงนี้ดิฉันคิดวาเราสามารถอํานวยความสะดวกให อบจ.ในดานอื่นได ถาเกิด อยากทํ า
คอนแท็ครวมกันดิฉันคิดวาอาจอํานวยความสะดวกเรื่องการจราจรหรือวาความสะดวกเรื่องสาธารณูป โภคอื่นๆ ได
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คงพอเขาใจกันแลวนะครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาฯผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ดิ ฉั น นางสาววรรณรั ต น
จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากอภิปรายคือรถของ อบจ. ทําไมเราไมให อบจ.บริการรถ
ดวย คนดวย ทําไมเราตองเอารถในสวนนี้มาดูแลเอง อบจ.เปนหนวยงานที่ใหญ บุคลากรก็เยอะ งบประมาณก็เยอะ
ทําไมทานไมใหเขาสนับสนุนในสวนนี้เลยคือทั้งรถทั้งคนอุปกรณทุกอยาง แลว เรานํางบประมาณสว นนี้ม าปรับ ปรุง
ภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว วัด ๙ วัดเราทําใหดีๆ สวยๆ พอนักทองเที่ยวมาก็จะเห็นความสวยงามของวั ด ในจั งหวั ด
อุบลฯเรา ๙ วัดที่ทานจะพาเขาไปเที่ยว ดิฉันคิดวานาจะสงผลดีกวาที่จะเอารถของหนว ยงานอื่นมาใช ยั งไงก็ฝาก
ทบทวนดู ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับพอสมควรแลว ผมขอไปคลัง ๔ งบลงทุนของงานบริหารงานคลัง เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาฯผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ดิ ฉั น นางสาววรรณรั ต น
จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากรบกวนทานประธานฯ ยอนกลับไปที่ สป ๓ อีกครั้ง ค า
เชารถยนต พอดี เมื่อวานดิฉันไดกลับไปดูขอมูลที่ฝายบริหารไดสงมาใหในสวนของระยะเวลาการเชารถยนต เห็ น
ว ากระทรวงการคลังยื ด ระยะเวลาให จ าก ๓ ป เป น ๕ ป ในสว นของค าเช ารถยนต ที่ ของบประมาณเขามา
๑,๙๒๑,๒๐๐ บาท คือระยะเวลา ๑ ป หากเราเชารถแลว สัญ ญา ๕ ป รถ ๑ คั นจะตกอยู ที่ คั นละ ๑,๒๐๗,๗๕๐
บาท ดิฉันคิดวาจะคุมคาเชาในสวนนี้หรือไม เพราะการดูแล ๕ ป อาจไมสูงมาก แตราคารถจากราคาปกติเพิ่มขึ้นมา
มากพอสมควร ฝากตรวจสอบและเช็คดูนิดหนึ่งนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่องยอนไปยอนมา เอาไวสรุปสุดทายจบคอยมาย อนอีกที ดี กว า นี่ย อนไปย อนมาไม เดิ นหนาถึงไหนเลย
ขออภัยเปนอยางสูง คลัง ๔ มีไหมครับ เมื่อไมมีไปกองวิชาการและแผนงาน งานบริหารงานทั่ ว ไป วช ๑ เชิญ ครับ
ไมมีไป วช ๒ เชิญทานนงนุชครับ

๑๑.
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ดิ ฉันนางสาวนงนุช จิ รันตกาล สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ดูหมวดค าวั สดุ ประเภทค าวั สดุ ค อมพิว เตอร ป งบประมาณ ๒๕๕๗ เราใชแค
๑๓๐,๐๐๐ บาท มาปนี้เพิ่มมาอีก ๑๒๐,๐๐๐ บาท เปน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวาเอาไปซื้ออะไรมากมายขนาด
นี้ขึ้นไปอีกเทาตัว ฝากเรียนถามดวยคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานพิศาล ดีพรอม เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายพิศาล ดีพรอม
หัวหนาฝายบริก ารและเผยแพรวิชาการ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานสมาชิกสภาฯผูท รงเกีย รติ ทุ กท านครับ ผมนายพิศ าล
ดี พ ร อ ม หั ว ห น า ฝ า ยบ ริ ก ารและเผยแพร วิ ช าการ สํ า หรั บ ค า วั สดุ ค อมพิ ว เต อร ที่ มี การตั้ ง เพิ่ ม เป น
จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในสวนนี้ เนื่องจากวาปริมาณงานในสวนของคอมพิวเตอรมีมากขึ้น จึ งมี ค วามจํ าเป นต อง
ตั้ งขึ้นเพื่อให รองรับ ความจํ าเป นที่ ต องใชใ นเรื่องของระบบคอมพิว เตอรใ นสํานั กงานและหนว ยงานในสังกั ด
ทั้งหมดครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เมื่อกี้ทานอธิบายวาเปนการใชวัสดุคอมพิวเตอรของหนวยงานทั้งหมดใชไหมครับ
นายพิศาล ดีพรอม
หัวหนาฝายบริก ารและเผยแพรวิชาการ
คื อในเรื่องวั ส ดุ ค อมพิว เตอรนี้ไ ม ไ ด ซ้ําซ อนกับ หนว ยงานอื่น เราเป นหนว ยงานกลางในเรื่องของการ
ซอมแซมระบบคอมพิวเตอรและเครือขายทั้งหมดที่อยูในสํานักงาน ไมว าเป นระบบการวางเครือขายคอมพิว เตอร
ระบบอินเตอรเน็ตทั้งหมดที่อยูในสํานักงานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ไมคอยเขาใจเทาไหร หนวยงานอื่นเขาก็มีวัสดุ ค อมพิว เตอร เมื่ อท านบอกว าคุ ม ทั้ งหมดจะไปซ้ําซอนกับ
หนวยงานอื่นหรือเปลา
นายพิศาล ดีพรอม
หัวหนาฝายบริก ารและเผยแพรวิชาการ
ถาเกิดเปนเรื่องการวางระบบนี้ เราจะเปนหนวยงานกลางที่จะดูแล เชนการเชื่อมต อระบบเครือขายที่ อยู
ในสํานักงาน การซอมแซมระบบคอมพิวเตอร เชนกรณีสํารองวั สดุ อุป กรณค อมพิว เตอรที่ จ ะต องซอม ระหว างรอ
ที่จะใหแตละหนวยงานจัดซื้อคืนเปนตนประมาณนี้

๑๒.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๒
วัสดุคอมพิวเตอรผมเห็นมีทุกสํานัก ถากลับไปดู สป ๓ คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสํารองไฟ ท านตั้ งงบนี้
มาเพื่อเชาเครื่องคอมพิวเตอร ผมคิ ด ว าวั สดุ ค อมพิว เตอรไ ม จํ าเป นต องซื้อผมคิ ด ว าเชามาเขาต องรับ ผิด ชอบให
ฝากถามไปยังทานผูบริหารนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานพิศาล ดีพรอม เปนผูชี้แจงเพิ่มเติมคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายพิศาล ดีพรอม
หัวหนาฝายบริก ารและเผยแพรวิชาการ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุก ท านครับ ประเด็ นคํ าถาม
เรื่องของการเชา เรื่องของวั สดุ อุป กรณค อมพิว เตอรที่ มี การเชาคื อใชไ ปแลว อาจไม อัพเดต เสื่อมสภาพหรือไม
ทันสมัยจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปจจุบันแตละหนวยงานมีการใชเครื่องคอมพิว เตอรสว นตั ว ค อนขางมาก
แตละหนวยงานมีความจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรแต ต องใชเครื่องสว นตั ว ดั งนั้นเพื่อให มี เครื่องพวกนี้เพื่อ
ทดแทนตามความจําเปนของการใชงานจริงครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยนิดหนึ่งเมื่อกี้ทานปรเมศรไดเรียนถามเรื่องวั สดุ ค อมพิว เตอรของกองวิ ชาการฯ ไปรวมถึงค าเชา
คอมพิวเตอรหรือเปลา
นายพิศาล ดีพรอม
หัวหนาฝายบริก ารและเผยแพรวิชาการ
ในสวนของการเชาถาหากมีการเชา ทางบริษัทที่รับจางก็ตองบํารุงรักษาดูแลวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในสว น
ของเชาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสุภ ชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๔
ประเด็นเกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอรที่แยกเพิ่มขึ้นมา ๑๒๐,๐๐๐ บาท ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมที่

๑๓.
เพิ่มขึ้นมา ๑๘๐,๐๐๐ บาท จากสภาวะป จ จุ บั นการแขงขันเกี่ย วกับ เรื่องโทรคมนาคมรูสึกว าจะเพิ่ม สูงมากขึ้น
ซึ่งสวนทางกับคาบริการของโทรคมนาคม คื อค าบริการจะถูกลง การแขงขันสูงขึ้นประสิท ธิ ภ าพมากขึ้น แต การ
จัดทํางบสวนทางกับราคาคาสาธารณูปโภคที่ลดลง ทานทําเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นมาเยอะดวยครับ เพิ่ม ขึ้นมามากกว า
๑๒๐-๑๓๐% ผมอยากใหทานชี้แจงว าสว นที่ เพิ่ม ขึ้นมา ท านจะนําไปใชใ นสว นใด และขออนุญ าตเอย นามท าน
ปรเมศรที่กลาวขึ้นมาเมื่อฝายบริหารมีความประสงคที่จะเชาคอมพิว เตอรม า ซึ่งการเชาเป นการเหมาบริการเนน
การซอมไวแลว งบประมาณที่ทานบอกวาไปดูแลซอมแซมคอมพิวเตอรของหนว ยอื่นๆ ในสว นเพิ่ม ขึ้นมา มั นสวน
ทางกับฝายบริหารที่จะเชามาเพื่อลดการซอมแซมตัวนี้ไปหรือไม อยากรับคําชี้แจงเรื่องนี้ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ จะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ
นายพิศาล ดีพรอม
หัวหนาฝายบริก ารและเผยแพรวิชาการ
กราบเรีย นท านประธานสภาเทศบาลผานไปยั งสมาชิกสภาฯผูท รงเกีย รติ ทุ กท านครับ ขอเรีย นชี้แจง
ประเด็นแรกในสวนคาใชจายวัสดุคอมพิวเตอร นอกเหนือจากที่ ไ ด นําเรีย นไปแลว ทาง IT ได มี แผนการวางระบบ
เครือขายใหม ซึ่งจะใชสายไฟเบอร ซึ่งมีคาใชจายสูงจึงไดลงคาวัสดุคอมพิวเตอรเปนคาใชจายสว นที่ เพิ่ม สําหรับ ค า
สาธารณูปโภคที่มีการเพิ่มขึ้น ขอเรียนชี้แจงวาปจจุบันเทศบาลไดใชระบบอินเตอรเน็ต ในสํานักงานอยู ๓ ค าย คื อ
TOT,3BB,True มี ค าใชจ ายประมาณเดื อนละหกพันกว าบาท ถาคิ ด เป นป ต กประมาณเจ็ ด หมื่ นกว าบาท แต
เนื่องจากวาองคกรเทศบาลเปนองคกรขนาดใหญ หลายหนวยงานมีการทักทวงวา ทํ าไมไม ใ ชลีด ไลน ซึ่งเสถีย รกว า
เร็วกวา ซึ่งเหมาะสมกับ องค กรขนาดใหญ แบบนี้ จึ งมี การจั ด หาระบบลีด ไลนเพิ่ม ขึ้น ซึ่งมี ค าบริการรายเดื อน
๑๔,๕๐๐ บาท คิดเปนปจะตกประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท บวกกับคาใชจายคายเดิม ๓ ค าย ก็จ ะคิ ด เป นค าใชจ าย
ประมาณ ๒๔๘,๐๐๐ บาท บวกกับคาสาธารณูปโภคอื่นๆ เชนการจดโดเมน การเชาพื้นที่ ของเว็ บ ไซด ต างๆ ก็จ ะ
เปนคาใชจายที่ไดมีการตั้งไวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ วช ๒ ไมมีขอผานไปกองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติ และ
วิชาการ หนา วช ๓ มีไหมครับ ไมมีไป วช ๔ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ใน วช ๔ งบคาโฆษณาและเผยแพร ซึ่งปที่แลวเราใหง บจํ านวน ๘๐๐,๐๐๐
บาท ปนี้ทานตั้งมาเพิ่มอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปนงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบตั ว นี้ถาพูด ถึงในเรื่องของกอง
วิชาการฯ ซึ่งเราอยากทราบวางบโฆษณาและเผยแพรผมอยากใหผูบริหารยกตัวอย างมาให เห็ นเป นรูป ธรรมหนอย
วาที่ทานใชงบ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ทานใชไปทําอะไรบาง เราพอจะไดมองภาพออกและเกี่ยวเนื่องในหลั กการอนุมั ติ ใ น
ขอนี้ดวย ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ

๑๔.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบให ท านภั ท ทิ ย าภรณ ใครบุ ต ร หั ว หนาฝาย
ประชาสัมพันธ เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในเรื่องโฆษณาและเผยแพรใ นป ที่
แลว ท านได อนุมั ติ เงิน ให ๘๐๐,๐๐๐ บาท และป นี้ฝ ายประชาสั ม พัน ธ ไ ด ข อเพิ่ ม ขึ้นมาอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากวา ทุกกองฝายจะมาใชงบในเรื่องการจัดทําไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ ในการดํ าเนินกิจ กรรมทุ กฝายที่ เรา
ตองเผยแพร ทางฝายประชาสัมพันธก็มีปายคัทเอาทที่ดูแลรับผิดชอบ ปายตั้งในการจั ด กิจ กรรมงานสันทนาการ
ตางๆ ที่เราไดดําเนินการ สวนใหญก็จะเปนปายไวนิล ขอเรียนชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มั นก็ม าเกี่ย วเนื่องกับ ค าใชจ ายในโครงการประชาสัม พั นธ ขาวสารภารกิจ ได ดํ าเนินการอันนี้ก็ไ วนิ ล
เหมือนกัน เพราะป ที่ แลว ท านก็ชี้แจงว าตั ว นี้ท านก็ทํ าไวนิล ตั ว ขางบนท านก็ทํ าไวนิล งบโฆษณาและเผยแพร
หนวยงานอื่นเขาก็มี ทานจะทําใหเขาทําไม ผมวาการใชงบประมาณไม ใ ชการใชงบในกระเป า การใชงบประมาณ
ตองมีโครงการรองรับ ตองมีแผนพัฒนารองรับ ทานชี้แจงวาหนวยงานอื่นกองอื่นก็มาอาศั ย งบในสว นนี้ทํ า แสดงว า
งบโฆษณาและเผยแพรของหนวยอื่น กองอื่น สภาแหงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาใหใชไหมครับ แลว ยั งมาซ้ําซอนว า
คาใชจายในโครงการประชาสัม พันธ ขาวสารภารกิจ และดํ าเนินการของเทศบาล ผมไม เคยเห็ น ผมเคยเห็ นแต
เอกสารประชาสัมพันธหาเสียงใหทานนายกฯ ไปนั่นมานี่ ผมว าชาวบ านบางที อยากดู เอกสารที่ เป นขาวสารของ
เทศบาลจริงๆ ครบรอบกําหนด เสีย ภาษี เมื่ อไหร เทศบาลมี โ ครงการอะไร เขาจะมี สว นรว มในกิจ การของ
เทศบาลอยางไร ผมวาสวนนี้มากกวาที่ทานจะตระหนักและควรสํานึกถึงเงินภาษีเหลานี้ที่เอามาให ท าน ในการที่ จ ะ
ดําเนินการ ผมเห็นเอกสารหลายๆ อยางที่ทําออกมา ผมไม ท ราบว าท านนายกฯใชงบสว นตั ว หรือเปลา แต ผมว า
ไมใชเพราะเปนวารสารขาวสารของเทศบาล ผมวา บางทีเกินไปจริงๆ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ขอสอบถามเกี่ยวกับคาจางเหมาบริการ ในป ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณไว ๓๔๐,๐๐๐ บาท จ ายจริง ๑๕๒,๐๐๐ บาท
พอปนี้ไดตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นมาอีก ๑๖๐,๐๐๐ บาท ทั้งๆ ที่จายจริงแค ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยากทราบวา

๑๕.
สวนตางที่เพิ่มขึ้นมา ๓๕๐,๐๐๐ บาท ทานตั้งใจจะนําไปใชเกี่ยวกับอะไรครับ และค าใชจ ายในโครงการเทศบาลคู
มิตร ปที่แลวตั้งไว ๑,๐๐๐ บาท แตไม ไ ด ใ ชเลย ป นี้ตั้ งงบประมาณเพิ่ม อีก ๔๙,๐๐๐ บาท เป น ๕๐,๐๐๐ บาท
อยากจะสอบถามวาเทศบาลคูมิตร ถาเปนนักรองก็ฟทเจอริ่งก็อยากทราบวาทานจะเป นคู มิ ต รกับ ใคร เพราะเท าที่
เห็นทานไป คูมิตรกับ อบจ. อยากใหชี้แจงกับทางสภาไดรับรูดวยทานจะนําเงินสว นนี้ไ ปใชอะไร การตั้ งงบต างๆ
เปนวัสดุคอมพิวเตอรเชนกันทุกกองมีการตั้งคาใชจายลักษณะเชนนี้ แต ไ ด รับ คํ าอธิ บ ายว าเมื่ อกี้เป นกองวิ ชาการฯ
ทานพิศาลขออภัยนะครับ บอกวาดูแลทั้งกองเปนหนวยงานกลาง แต ห นว ยงานอื่นก็มี ค าใชจ ายประเภทนี้เชนกัน
จึงอยากจะทราบวาใครเปนผูดูแลเรื่องนี้กันแน เพราะแตละกองก็มีคาใชจายสว นนี้ ท านตั้ งขึ้นมาซ้ําซอนหรือเปลา
หรือแตละกองเปนองคกรอิสระหรือเปลา มีเปนของตั ว เองซอมเป นของตั ว เอง พอถามว าบอกว างบที่ เพิ่ม ขึ้นมาก็
ดูแลทั้งกอง ก็อยากจะทราบวาหนวยงานไหนที่ดูแลกันแน เพราะที่ตอบมาก็ดู แลทั้ งเทศบาล แต ดู กองอื่นก็มี วั สดุ
คอมพิวเตอร ดังนั้นแลวมันซ้ําซอนหรือไม ขอทราบคําตอบนี้ใหชัดเจนใหกับสภาดวย ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานสมลักษณ บุ ญ ณพัฒ น หั ว หนาฝาย
แผนงานและงบประมาณ เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสมลักษณ บุญณพัฒน หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุ กท าน ในสว นของกองวิ ชาการฯ ที่ ท าน
สมาชิก ไดเรียนถามมีหลายหัวขอที่คุณพิศาลไดนําเรียนคาวัสดุคอมพิว เตอร ค าโฆษณาและเผยแพร ขออนุญ าต
นําเรียน ๒ รายการนี้กอน คาวัสดุคอมพิวเตอรดูเหมือนมีตั้ งทุ กกอง ในสว นกองวิ ชาการฯ มี ฝายเผยแพรวิ ชาการ
เปนหนวยงานกลางในเรื่องการดู แลระบบ IT การตั้ งงบประมาณสว นนี้ดู จ ะมากกว างบประมาณในสว นอื่น ทุ ก
หนวยงาน ก็ตั้ง ไม ว าเราจะเชาคอมพิว เตอรก็ต ามแต ว าเครื่องเดิ ม เราก็ยั งมี อยู ในสว นของหนว ยงานก็มี การ
เบิกจายไปถึงเปนการซอมบํารุงเล็กๆ นอยๆ ที่ไมตองไปซอมแซมในหมวดซอมแซมชางของเราซึ่งมี อยู ๒-๓ คน ไป
ชวยในการซอมบํารุงเบื้องตน สวนของหนวยงานก็เบิ กจ ายค าวั สดุ ค อมพิว เตอรใ ห ถาหากไม พอหนว ยงานนี้ก็จ ะ
คอยเสริมอีกทีหนึ่ง ในสวนนี้ก็แลวแตทางทานสมาชิกสภาเทศบาล แต เหตุ ผลก็จ ะอยู ใ นเกณฑ นี้ เชนเดี ย วกับ ค า
โฆษณาและเผยแพร หนวยงานใหญๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักการชาง ก็ตั้ งเป นบางสว น หนว ยงาน
กลางมีหนาที่เผยแพรและประชาสัมพันธเป นงบประมาณสูงมากกว าเพื่อน แต ห นว ยงานใหญ ๆ ที่ ต องการความ
คลองตัว เชนสํานักการชางและกองสาธารณสุขฯ ซึ่งมีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย ท านจะเห็ นได มี เม็ ด เงินตั้ งไว บ าง
หลักการเชนเดียวกันเพื่อความคลองตั ว ในการเบิ กจ าย เสร็จ แลว ถาหนว ยงานนั้นไม พอก็ม าขอใชใ นหนว ยงาน
ประชาสัมพันธ สวนยอดงบประมาณก็พิจารณาตามความเหมาะสม ในสวนคาจางเหมาบริการในสวนที่ตั้งเพิ่มขึ้น

๑๖.
สวนใหญการจางเหมาของเราก็ไปอยูที่ ฝายประชาสัม พันธ เป นสว นมากในเรื่องการจ างเหมาในเรื่องเครื่องเสีย ง
งานบริการดานประชาสัม พันธ สว นฝายบริการและเผยแพรวิ ชาการก็ขอเรีย นกราบอภั ย ด ว ยในสว นนี้ ฝาย IT
หัวหนาพิศาลชี้แจง ไมไดตั้งคาจางเหมา ไวในสวนนี้ก็เลยมารวมกัน ประกอบกับชวงนี้มี นโยบายของจั งหวั ด ที่ ม า
ขออนุเคราะหเราในการติด ตั้งเครื่องเสียง ในการจางเหมากิจการตางๆ ก็ตั้ งเผื่อไว ก็พิจ ารณาตามความเหมาะสม
เชนเดียวกัน รองรับหนวยงานเอง รองรับหนวยงานที่ ผูว าราชการจั งหวั ด ได ขออนุเคราะห ม าประจํ า ในสว นของ
โครงการเทศบาลคูมิตรเดิมเราตั้งไว ๑,๐๐๐ บาท ในชวงสิบปยอนหลังกลับไป เราก็เคยมีโครงการคูมิ ต รกับ หลายๆ
เมือง ไมวาจะเปนแคนาดา เวียดนาม ชวงหลังมาเรามีภารกิจมากขึ้น เลยยังไมไดมีโครงการนี้ต อเนื่อง ชว งนี้เราจะ
เปดประเทศสูอาเซียนเราก็เลยตั้งงบประมาณนี้ไวบาง แตแนวนโยบายที่สานสัมพันธ ห รือคู มิ ต รกับ ใครนี้ยั งไม ไ ด ลง
รายละเอียดตองรองรับ เขาสูเศรษฐกิจ ประชาคมอาเซีย นในป พ.ศ.๒๕๕๘ ก็ขออนุญ าตนําเรีย นขอมู ลเบื้ องต น
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีไหมครับ วช ๔ ไมมีไป วช ๕ ครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วช ๕ ก็มี วั สดุ โ ฆษณาและเผยแพร เขา มาอี ก ไวนิลท านยั งไม ต อบคํ าถามผมเลย เอาเรื่องนี้เข าเป น
ประเด็นดวย ทําไมหนวยงานเดียวกันคาโฆษณาและเผยแพรแยกแตกสาขาเยอะขนาดนี้ พิม พไ วนิลทั้ ง ๓ หมวด
หรือเปลา กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ฝายผูบริหารมีอะไรเพิ่มเติมครับ ทางสมาชิก วช ๕ ทานใดจะอภิปรายอีก เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุภ ชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๔
ในฐานะประธานกรรมการแปรญั ต ติ ผมขอให ขมวดเรื่องนี้ไ ว ใ ห สมาชิกพิจ ารณางบโฆษณาประชาสัม พันธ ด ว ย
ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาเทศบาล สําหรับ ทุ กๆ คํ าถามที่ สมาชิกฯ ได ถาม ทางสมาชิกฯ อยากได
คําอธิบายจากผูบริหารเพื่อใชประกอบในชั้นแปรญั ต ติ แต ถาทางฝายบริห ารไม สามารถตอบคํ าถามกับ สมาชิกฯ
ได แลวเขาจะเอาขอมูลจากไหนมาพิจารณาในชั้นแปรญัตติ ถาทานจะบอกวาใหไปอ านในคํ าอธิ บ าย คํ าอธิ บ ายก็
คงไมมากพอที่ทําใหสมาชิกฯ เขาใจ ซึ่งสิ่งที่สมาชิกฯ สงสัยนั้น แตละคนก็ไ ม ไ ด ถามทุ กขอทุ กปมเขาถามในเรื่องที่
สงสัย เท านั้ น เพราะว าเป นภาษี ของประชาชน ดั ง นั้นจึ งอยากจะเขาใจจนถึงชั้น แปรญั ต ติ จนถึ งอนุมั ติ เป น
งบประมาณ ถาไมมีคําถามที่ประชาชนถามทําไมทานไมทําอยางนั้น ทานไมทําอยางนี้ ทานไมตอบสนองอยางนั้น

๑๗.
อยางนี้ ขออางที่ผูบริหารใชก็คือสมาชิกฯ ไมอนุมัติ ตรงนี้ถาจะใหแฟรๆ ทานอย าใชคํ าอางนี้อีกต อไป เพราะว าถา
สมาชิกฯ ถามคําถามติดใจเกี่ยวกับการใชงบประมาณของทาน ทานไมตอบพอถึงตอนใชงบประมาณทานก็จะอางว า
สท.ไมให เปนการสรางความจงเกลียดจงชังใหกับสมาชิกฯ ผมวาไมแฟร ผมเชื่อวาทานนายกฯ คงไมพูด คนขางกาย
ทานเปนผูชายพูด ผมวาไมแฟรไมใชผูชายสักเทาไหรถาจะพูดแบบนั้น ดังนั้ นแลว ทุ กคํ าถามมั นก็มี เหตุ และผลของ
ตัวเอง ผมอยากใหผูบริหารตอบคําถามใหกับสมาชิกฯ แลว แต เห็ นสมควรตั ด ถาตั ด ไปแลว ผลสุด ท ายเมื่ อมี การ
อนุมัติใชงบประมาณแลว งบประมาณนั้นไมเพียงพอ ทานก็บอกวา สท.ไมใหก็กลับมาอีหรอบเดิ ม กลับ มาหนังม ว น
เดิม เชนเรื่องบางเรื่องการตั้ งงบประมาณให ตั ว เองไปเที่ ย วสามลานกว าบาทเมื่ อวานนี้ แต กลับ กันท านไปตั ด
งบประมาณของ กช. , อสม. ทานอยาใชคําอางวา สท.ตัดนะครับ ไมอยากได ยิ นคํ านี้ คื อท านไม ตั้ งงบประมาณมา
เอง ก็อยากใหพี่นองทางบานเขาใจ ทราบมาวามี กช. อสม.ติดตามการประชุมครั้งนี้อยู ทางสมาชิกฯไม เคยที่ จ ะตั ด
งบประมาณในสวนนี้ แตคนที่ตัดงบประมาณในสวนนี้คือฝายบริหารตรงนี้ตองอธิบายให ชัด เจนอย ามาใชขออางว า
สท.ไมให ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พอดีเมื่อกี้ทานณัฐวุฒิขออนุญาตที่เอยนาม ท านอธิ บ าย
ไมหมด งบประมาณที่ฝายบริหารตั้งไวเพื่อไปศึกษาดูงาน คนที่ตัดอยากใหประชาชนทางบานเขาใจชัดๆ คนที่ตัด คื อ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ ปที่ผานมาที่ตัดงบประมาณในสวนนี้ แตงบประมาณที่พี่นองประชาชน อสม. จะไป
ดูงานเดี๋ยวถึงหมวดจะขึ้นพูดอีกทีครับ ขมวดใหชัดนะครับ คนที่ตัดงบทัศนศึกษาดูงานของฝายบริหารตั้งไวสามลาน
กวาคือ สท.ปที่แลว กราบขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีไหมครับ วช ๕ ไมมีขอผานไป วช ๖ งบลงทุ นของกองวิ ชาการและแผนงาน งานบริห าร
งานทั่วไป ไมมีนะครับ ไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานบริหารงานทั่วไปสาธารณสุข เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางรฐา มณีภ าค สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในหัวขอเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ ตั้ งไว ใ นป ๒๕๕๗ อยู ที่ ๖๘๔,๐๐๐ บาท ขอเพิ่ม อีก
๔๘๖,๐๐๐ บาท รวมเปน ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท อยากสอบถามวาตั้งพนักงานจ างตามภารกิจ ในใจมี อะไรบ าง และ
คิดวาจะจางอะไรบาง ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ

๑๘.
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมติดใจในเงินเดือนพนักงานจ างทั่ ว ไปที่ เพิ่ม ขึ้นมามากกว าเท าตั ว รวม
ทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ในงานแผนสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป อยากทราบว าเงินสว นนี้เป นพนักงานจ าง
ทั่วไป ทานจางในลักษณะไหนแลวทานจางพนักงานจ างทั่ ว ไปได ถูกบั งคั บ ให เขีย นใบลาออกลว งหนาด ว ยหรือไม
ฝากทานประธานสภาไปยังฝายผูบริหารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบให คุ ณวิ ไ ลลักษณ อัค รอํานวย หั ว หนาฝาย
บริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขฯ เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
กราบเรีย นท านประธานสภาผ านไปยั ง ท านสมาชิ กสภาเทศบาลทุ กท านค ะ ในเรื่ องของการจั ด ตั้ ง
งบประมาณเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจเราจะตั้งตามกรอบ ๑.ตั้งตามกรอบอัตรากําลัง ๒.ตั้ งตามอัต ราค าจ าง
เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ ๓ สําหรับการจัดตั้ งเงินเดื อนของพนักงานจ างทั่ ว ไปมี ๓
หั ว ขอคื อ ๑.ตั้ งตามกรอบอัต รากําลังที่ มี จํ านวนคน ๒.อัต ราค าตอบแทนเพิ่ม ขึ้นตามมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ย วกั บ
พนักงานจาง ฉบับที่ ๓ อัตราเดิมคือพนักงานจางทั่วไปเราตั้งที่อัตรา ๕,๓๔๐ บาท ปจจุบันตั้งในอัตรา ๙,๐๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญทานรฐาครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางรฐา มณีภาค
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณคะ เงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจเทาที่อธิบายคื อตั้ งตามกรอบอัต รากําลัง หมายความว าจะ
ตั้งเพิ่มใชไหมคะ จะเพิ่มกําลังก็สนับสนุนนะคะเพราะว าอยากให บ านเมื องเราสะอาด กองสาธารณสุขฯ ก็ขอให
เก็บขยะใหเรียบรอย ขอบคุณมากคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ตามที่ทาน สท.ไดสอบถามไปยังฝายบริหาร เกี่ย วกับ เรื่องการปรับ เพิ่ม เงินเดื อนในหมวดเงินเดื อนพนักงานและ
เงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจและเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ตามที่เจาหนาที่ไดชี้แจงมาเมื่อสักครู การปรับ

๑๙.
เพิ่มก็จะมี ปรับตามกรอบที่ทางกระทรวงใหมา ทานไดชี้แจงวาจากเดิมหมวดพนักงานจางทั่วไป จากเดิมทานไดจ าง
คิดเปนเปนเงินเดือนประมาณ ๕,๘๐๐ บาท ผมตีให ๖,๐๐๐ บาท และปรับเพิ่มเป น ๙,๐๐๐ บาท แต ผมอยากให
ทานดูตรงรายละเอียดหนา สธ ๑ เงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ป ๒๕๕๗ ยอดตั้ งไว คื อ ๔๒๘,๐๐๐ บาท ยอดจ าย
จริงป ๒๕๕๗ ตั้ งแต วั นที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ ถึง วั นที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๗ ยอดเงิน ๔๒๓,๓๓๕.๗๐ บาท
ในงบประมาณป ๒๕๕๘ ที่กําลังนําเขามาเพื่อพิจารณายอดเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้ นมา ๖๕๒,๐๐๐ บาท ถา
คิดเปนจํานวนและเปอรเซ็นตเดิมเคยจายอยูประมาณ ๕,๘๐๐ บาท อันใหมที่เพิ่มขึ้นมาเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพิ่ม
มาประมาณ ๒๐% แตงบประมาณที่ผูบริหารขอมานี้ยอดเงิน ๔๒๘,๐๐๐ บาทคื อยอดเดิ ม ยอดที่ ขอเพิ่ม ขึ้นมาคื อ
๖๕๒,๐๐๐ บาท มันเกิน ๑๐๐% ครับทาน มันไมใช ๒๐% แสดงวาทานไดรับพนักงานเพิ่ม หรือเปลา คํ าถามนี้ผม
อยากถามผานทานประธานสภาไปยังผูบริหารวา ทานไดรับพนักงานเพิ่ม หรือเปลาในหมวดพนักงานจ างทั่ ว ไปย้ํ า
หมวดนี้ เพราะ ทานไดชี้แจงเกี่ยวกับยอดเงินเดือนไดนําจายใหกับทางเจาหนาที่ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ ทาน สท.ทานใดจะอภิ ป รายเชิญ ครับ ถาไม มี ผมขอความรูจ ากทางท านผูบ ริห ารนิด หนึ่ง
เมื่อสักครูหั ว หนาฝายบริห ารงานทั่ ว ไปบอกว าเป นกรอบอัต รากําลัง ผมอยากจะเรีย นหาความรูว า เมื่ อกรอบ
อัตรากําลังมีแลว เราจําเปนหรือไมจะตองจัดจางใหเต็มกรอบอัตรากําลัง ขอความรูดวย เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดครับ
นายอาทิตย คูณผล
ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทุ กท านครับ สําหรับ การตั้ งงบประมาณใน
เรื่องของคน โดยเฉพาะลูกจางรวมทั้งพนักงานในระดับที่เปนขาราชการ จะมี ตั ว กําหนดให เราพิจ ารณาอยู ๒ เรื่อง
๑.เรื่ องกรอบอัต รากําลัง ๓ ป ของลูกจ างซึ่งตอนนี้กําลังปรับ เป น ๔ ป ๒.เรื่องงบประมาณ ท านประธานได
สอบถามวาจําเปนหรือไมที่ตองตั้งตามกรอบ การที่จะจางลูกจางหรือแมกระทั่ งพนักงานเทศบาลไม ว าตํ าแหนงใด
เราตองทําเรื่องไปขอความเห็นชอบจาก กทจ. คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ด อุบ ลราชธานี เคยมี นโยบาย
ของ กทจ.ของอุบลฯเรานี้กําหนดไวเปนแนวปฏิบัติวา หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่ จ ะขอความเห็ นชอบใน
การจางหรือขอความเห็นชอบในการบรรจุแตงตั้งขาราชการหรือลูกจาง อปท.แหงนั้นตองมีเงินที่จะจาย สมมุ ติ ว าใน
กรอบมี ๑๐ อัตรา ในงบประมาณมี ๘ อัตรา ถาจะไปขอเพิ่มอีก ๒ อัตราจ างให เต็ ม กรอบนั้น ทาง กทจ.เขาจะไม
อนุมัติ เขาถามวาคุณตั้งงบประมาณไวหรือยัง ทีนี้ทองถิ่นทั่วจังหวัดอุบลฯ ถามีแผนงานหรื อนโยบายที่ จ างคนเพิ่ม
ไม ว า ภารกิ จ หรื อทั่ ว ไป จํ าเป น อย า งยิ่ งต องตั้ ง งบประมาณไว ถึงจะไปขออนุมั ติ กับ กทจ. ถา หากว าเราไม มี
งบประมาณตั้งไว เขาจะไมอนุมัติ เขาบอกวาเราไมมีงบประมาณ จะมี อย างเดี ย วเรื่องของการโอนย าย การเลื่อน
ระดับเทานั้นที่ กทจ.เขาอนุมัติกรณีที่เราไมมีงบประมาณ มีกรณีเดียวก็เลยเปนเหตุเปนผล ถาทางเทศบาลนครอุบล

๒๐.
ราชธานีมีนโยบายที่จางคนเพิ่ม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณในเรื่องของเม็ ด เงิน ถาไม มี
เม็ดเงินเขาขอไป กทจ. ก็ไมไดครับ อันนี้ผมยืนยันในขอเท็จจริงไดเพราะทานประกอบนั่งอยูตรงนี้ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ขอขอบคุณทานปลัดอาทิตย คูณผล ขออนุญาตเอยนามไดพูดใหสมาชิกไดเปนความรู ผมอยากสอบถามเป นความรู
อีกครั้งหนึ่งครับเกี่ยวกับการใชเงินเดือนพนักงานจ างทั่ ว ไป เงินเดื อนพนักงานจ างตามภารกิจ เงินเดื อนพนักงาน
ผมอยากสอบถามเพื่อเป นความรูกับ ท านปลัด ว า ถาสมมุ ติ ว าทางสภาได อนุมั ติ เงิน ตรงสว นยอดที่ เพิ่ม ขึ้นมา
ถาสมมุติฝายบริหารไมไดคัดสรรพนักงานเพิ่ม เขาสามารถเอาเงินสวนนี้ไปใชไดไหมครับ และเป นอํานาจของใครที่
จะเปนคนอนุมัติ อยากจะสอบถามเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีอะไรไหมครับ ถายังไมมีผมขอพัก ๑๐ นาที
พักเวลา ๑๑.๒๐ น
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกฯ สธ ๑ ยังมีอีกไหมครับ ไมมีผมขอผานไป สธ ๒ เชิญครับ ไมมีไป สธ ๓ ครับ / ไม มี ผม
ขอผานไป สธ ๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสุภ ชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๔
ผมเขามาดูในเรื่องของเงินเดือนพนักงานจ างทั่ ว ไป เดิ ม ป ที่ แลว เราตั้ งไว ๙๕๓,๐๐๐ บาท ป นี้ท านขอเพิ่ม ขึ้นมา
๒,๘๒๗,๐๐๐ บาท ๓ เท าของป ที่ แ ลว เป นเงินรวมทั้ งหมด ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท ที่ ผมจะถามสิ่งที่ เพิ่ ม ขึ้นมา
อัตรากําลังที่เพิ่มขึ้นมาในสวนของพนักงานจ างทั่ ว ไป คํ าถามคื อท านเอาเงินสว นนี้ไ ปจ างหรือยั ง เรื่องนี้ต องการ
คําตอบกราบเรียนทานประธานสภาไปยังผูบริหาร ขอเนนคําถามทานจางหรือยั ง ในสว นนี้มี ค วามจํ าเป นมากนอย
แคไหน กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหคุณวิไลลักษณ อัครอํานวย เปนผูชี้แจงคะ

๒๑.
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานคะ เงิ นเดื อนพนักงานจ างทั่ ว ไปคื อ
๑. ตั้ งตามกรอบอัต รากํ าลั ง ๒. ตั้ งตามอั ต ราค าตอบแทนที่ เพิ่ ม ขึ้น จาก ๕,๓๔๐ บาท เป น ๙,๐๐๐ บาท
จํานวนอัตรา ๓๕ คน X ๙,๐๐๐ X ๑๒ เดือน ก็จะเปนเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากป ๒๕๕๗ เราเบิ ก
ไปที่ ๘ เดือน อีก ๔ เดือนเปนคาจางเหมาบริการ เลยทําใหยอดเพิ่มขึ้น ตั้งตามอัตราเดิม ๓๕ อัตรา ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ในตั ว เงิน เดื อ นพนั ก งานจ า งทั่ ว ไปท านบอก ๓๕ อัต รา เดิ ม ทางสภาอนุ มั ติ ใ ห ๙๕๓,๐๐๐ บาท จ า ยจริ ง
๙๓๖,๗๒๗.๘๓ บาท ผมคิ ด คํ านวณมั นก็เพิ่ม ขึ้นมากกว าเปอรเซ็นต ที่ ท านกลาวมา เงินเดื อนที่ ท านกลาวมาคื อ
๕,๓๔๐ บาท เพิ่ม มา ๙,๐๐๐ บาท ก็ ๘๐% ยอด ๙๕๓,๐๐๐ บาท กับ ยอด ๒,๘๒๗,๐๐๐ บาท มั น ๓ เท า
๓๐๐% จากยอดเดิมผมมีเรื่องอยากจะถามทานอีกพนักงาน ๓๕ ทาน คือทานจางแลวใชหรือไมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
จางในอัตราเดิม ๓๕ อัตรา จางแลวคะ เราจางตอเนื่องเลย
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล สําหรับเงินเดือนพนักงานจ างแต ละกอง เราจะสังเกตว าเพิ่ม ขึ้นทุ ก
กอง บางกองก็บอกวาขึ้นเงินเดือนใหตามอัตรา สําหรับการขึ้นเงินเดือนทางสมาชิกไม ติ ด ใจอะไรทั้ งสิ้น ก็ถือว าเป น
การสนับสนุนสงเสริมลูกจางของเรา แตสําหรับการจางลูกจางเพิ่มเขามา แลวทําใหพี่นองประชาชนได รับ ประโยชน
ทางสภาก็ไมขัดของอีกเชนกัน แตถาจางเขามาเยอะๆ แลวประชาชนไมไดรับประโยชน หรือประโยชนสว นนั้นไปตก
อยูกับใคร คือจางเขามาแตไมรูวาบุคคลนั้นทํางานใหกับเทศบาลหรือไม แลว จ างเขามาเยอะๆ หั ว หนาแต ละกอง
คุมลูกนองตัวเองอยูไหม ไมใชจางมาแลวเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานหาตัวบุคคลนั้นไมเจอ ไม ท ราบว าไปหลบอยู ที่ ไ หน
แตสําหรับคนที่อยูทางสภาก็ขอชมเชย ที่ ท านปฏิ บั ติ งานอย างเต็ ม ความสามารถ แต สําหรับ คนที่ ห ลบเลี่ย งงาน
คนเหลานี้กินเงินเดือนจากเทศบาล คือภาษีพี่นองประชาชน จางทานเหลานั้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับพอ

๒๒.
แมพี่นองประชาชน แตถาเขาไมไดรับประโยชนเงินสวนนี้เปนการจายที่สูญเปลาหรือไม เพราะผมได รับ ขอรองเรีย น
หลายๆ อยางจากพี่นองของเราหลายๆ ทาน วาไมไดรับความสะดวกสบาย ทั้งๆ ที่ ค นนั้นก็ม ากขึ้น สําหรับ บางคน
จางเขามามีแตชื่อ ตัวคนไมรูไปทํางานที่ไหนแตกินเงินเดือนที่นี่ ก็เลยอยากตั้งขอสังเกต ไมติดใจถาจะจางเพิ่มเขามา
หรือเงินเดือนจะขึ้น ไมต ิดใจเลยเต็มใจดวยซ้ํา ถือวาเปนการชวยคาครองชีพในการปฏิ บั ติ ห นาที่ แต ถาจ างมาแลว
ไมคุมคาทางสภาก็ขอบอกวาไมสามารถจะอนุมัติได กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล เพื่อใหการพิจารณาโปรงใสมากยิ่งขึ้น ในชั้นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ ขอใหกอง/ฝายตางๆ นําอัตรากําลังพรอมรายชื่อ สงมาที่ฝายแปรญัตติด วย เพราะงบประมาณเพิ่ม ขึ้นมามาก
เหลือเกิน บางกอง ๒-๓ เทา สิ่งที่เราอยากจะรูวางบที่เพิ่ ม ขึ้นมา ถาเราได เอาไปใชจ ายจริงโดยที่ ไ ม เป นการตั้ งไว
ลอยๆ ทางสภาแหงนี้ก็ไมมีเหตุผลที่จะยับยั้งหรือการจางของท านเพื่อพี่นองประชาชนนะครับ เพราะฉะนั้นขอให
ทุกกอง/ฝาย นํารายชื่อพรอมอัตราตําแหนง พรอมอัตราเงินเดือน เขาใหเราไดพิจารณาดวย กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๑
เรื่องการจางพนักงานทั่วไป ตามที่ฟงวาพนักงานเพิ่มขึ้น อัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น บุคลากรก็ม ากขึ้นตามไปด ว ย แต ที่
สงสัย ขณะนี้ ในเขต ๑ นั้นไม มี พนักงานทํ าความสะอาดตามตรอก ซอก ซอยหรือถนน เชนถนนเลี่ย งเมื อง ๗
ถนนสุขาอุปถัมภ ไมเคยเห็นพนักงานออกทําความสะอาด มีแตเจาของบานแตละหลังทํากันเอง พนักงานเหลานี้ทํ า
ที่ไหน ขอสนับสนุนคุณสุภชัยที่ พูด เมื่ อกี้อยากทราบว าพนักงานแต ละคนไปทํ าที่ ไ หนบ าง คื อมี แต ชื่อไม มี ค นมา
ทํางาน เราจะไดตรวจสอบชว ยและสงรายชื่อไป เพราะว ารับ เงินเดื อนเฉยๆ และไม ไ ด ทํ างานให เทศบาลก็ไ ม มี
ประโยชน ฉะนั้นถนนสกปรกไมมีพนักงานทําความสะอาด อันนี้อยากจะชวยเหลือทางเทศบาลดวย ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ สธ ๔ ไมมี ขอเรียนฝายผูบริหารวาทานสุภชัยไดขอเอกสารเกี่ย วกับ การจ าง เพราะที่ ไ ด ม า
คือเจาหนาที่ สวนที่เหลืออยากไดพนักงานจาง ขอบพระคุณครับ ตอไป สธ ๕ เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ในหนา สธ ๕ หมวดคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูแก อสม.และทัศนศึกษาดูงาน ในป ๒๕๕๗ ทางผูบ ริห าร
ไดของบนี้กับสภา ทางสภาก็อนุมัติใหไป เพราะเล็งเห็นวา อสม.เปนอีกสวนหนึ่งของเทศบาลนครอุบ ลฯเรา ที่ ไ ด ทํ า
ประโยชนใหกับชุมชน ถาทานไมมี อสม.ทานก็จะไมรูขอมูลในชุมชน และไมสามารถนําขาวสารตางๆ ลงไปชุมชนได

๒๓.
และทานจะไมทราบปญหาตางๆ ในชุมชน เพราะฉะนั้นหนาที่และบทบาทของ อสม. ถือเปนประโยชน อย างมากกับ
เทศบาลนครอุบลฯ และในป ๒๕๕๗ ท านได ของบประมาณค าใชจ ายในการอบรมให ค วามรูแก อสม.และทั ศ น
ศึกษา ดูงาน มายังสภาแหงนี้ และสภาก็อนุมัติใหไป ผมติด ตามขาวสารของเทศบาลนครอุบลฯ มาตลอด ท านได
นําเม็ดเงินตรงสวนนี้ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปใชในโครงการอบรมใหความรูแก อสม.และทัศ นศึ กษาดู งาน พอแม
พี่นองประชาชนที่ดูการประชุมสภาครั้งนี้ ทานทราบหรือไมคณะผูบริหารไดพา อสม.ไปทัศนศึกษาที่ไหน แทบไม นา
เชื่อครับเขาพาไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนเทศบาลสามัค คี นั่นคื อการทั ศ นศึ กษา และในงบประมาณป ๒๕๕๘ ทาง
คณะผูบริหารไดตัด งบประมาณตรงสวนนี้ไป แตไปเพิ่มงบประมาณใหกับตัวเองไปทองเที่ยวตางประเทศ ผมถามว า
สมควรหรือไม ถาทานตัด ตัวของทานเอง ทานไมตองไป ทานเพิ่มใหทาง อสม.ไป ก็ดูดีนะครับ ทานตัดของเขา อสม.
ซึ่งเปนงานอาสาคาตอบแทนเดือนหนึ่งก็ไมกี่รอยบาท ทานใชเขาไปแจกทรายบ าง แจกยารักษาอะไรบ าง หรือให
อสม.ลงไปเก็บขอมูลบาง ทานใชเขาปหนึ่งทานใหเขาไมไดหรือครับ ทําไมทานตองตัด ของเขาไป และเพิ่มของตั ว เอง
อยากจะนําเรียน เพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ดิฉันนางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๔ จากที่ ท านนัฐ พลได อภิ ป ราย
ตัด งบประมาณศึกษาดูงานผูสูงอายุและ อสม. ดิฉันเห็นวา อสม. เปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง การอบรมความรูเบื้ องต น
เชนการปฐมพยาบาลตางๆ ใหความรูเบื้องตนกับ ชาวบ าน ดิ ฉันคิ ด ว าสําคั ญ ไม ค วรจะตั ด งบประมาณตรงนี้ทั ศ น
ศึกษา ดูงาน อยากจะขอคําตอบจากฝายบริหารตอนนี้ดวยวา เพราะเหตุใดตองตัด งบประมาณวาจะใชไ ม ทั น คงจะ
ไมใชเหตุผลนั้น ดิฉันอยากไดคําตอบตอนนี้ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ขอเพิ่มเติมทานนัฐพล และทานตนขาวอี กนิด หนึ่ง สําหรับ ค าใชจ าย
โครงการอบรมใหความรูแก อสม.และทัศนศึกษาดูงาน ที่ทานตัดงบประมาณในสว นนี้ไ ป ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท คื อ
ตัด หมดเลย อยากให อสม.ที่รับชมอยูทางบานรับทราบดวยวา ทางผูบริหารไดตัดงบสวนนี้ เจาหนาที่พนักงานก็ยังมี
เงินโบนัส แลว อสม.ก็ทํางานใหกับเทศบาลเหมือนกัน งบทัศนศึ กษาดู งานก็เปรีย บเสมื อนกําลังใจของพวกเขา ป
หนึ่ง มีครั้งเดียวแตทานก็ไดทําลายลงไปแลว ทานคิดถึงความตั้งใจของพวกเขา การอาสาสมั ค รเขามาทํ างาน เมื่ อ
สัปดาห ที่ผานมาบิ๊กคลีนนิ่งเดยทุงศรีเมือง ทานไดทําหนังสือเรียนเชิญเขาเหลานั้น มาทํ าความสะอาดทุ งศรีเมื อง
ซึ่งเปนทรัพยสมบั ติ สาธารณะ เขาเหลานั้นก็ม าท านพาเขาจั บ ไม กวาด ท านอาจจะจั บ เฉยๆ ถายรูป แลว ก็โ ยน
ไมกวาดทิ้งแตพวกเขาเหลานั้นอยูทําความสะอาดตอ ทั้ งๆ ที่ เขาเหลานั้นค าตอบแทนไม เยอะแต มี ค าสําหรับ เขา
๕-๖๐๐ บาท แตสําหรับผูบริหาร เงินเดือน คาตอบแทนประจําตําแหนง คาตอบแทนพิเศษ รวมแลวเกือบ

๒๔.
เจ็ดหมื่นบาท จับไมกวาดถายรูปแลวก็โยนทิ้ง มันเปนการสรางอะไรผมไมทราบ ท านรูดี ตรงนี้ท านต องให คํ าตอบ
แกพี่นอง อสม.ของเทศบาลวาเหตุใดงบประมาณในสว นนี้ท านถึงตั ด เหลือศู นย แลว ท านไปเพิ่ม ของผูบ ริห ารพูด
งายๆ คือไปตั้งของตัวเองไปเที่ยวแตตัด งบตรงสวนนี้ออก มันมีผลมากตอขวัญกําลังใจของพวกเขา ท านลองคิ ด ดู ถา
วันหนึ่งมีงานอีกเหมือนบิ๊กคลีนนิ่งเดยที่ผานมา อาจจะเปนงานอะไรอีกในอนาคต ถาพวกเขาเหลานั้นไม ม าใครจะ
มาชวยสงเสริมชูภาพการบริหารของทาน แลวเขตเทศบาลเขาจะถายรูปอยางไร ท านต องเห็ นใจเขาด ว ยเพราะเขา
พยายามชูภาพของทานวาเปนนักบริหาร เปนอาสาสมัครที่เขาเลือกมาดูแลเทศบาลนคร ตรงนี้ท านต องให คํ าตอบ
และขอทานประธานอยาเพิ่งผานไปถายังไมไดคําตอบ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมนายปรเมศร ศริพันธุ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมขอสนับสนุนท านนัฐ พล ท านณัฐ วุ ฒิ ท านต นขาว อสม.เป น
เหมือนหัวใจสําคัญของการกระจายขาวสารลงชุมชน ทานมาตัด งบเขาออกไม ใ ห เขาไปทั ศ นศึ กษาดู งาน ก็เท ากับ
ทํารายเขา ที่สําคัญกวานั้นคาใชจายในโครงการอบรมสมาชิกชมรมผูสูงอายุและศึกษาดูงาน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อัน
นี้ก็สําคัญผมวาเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ถาเกิดซื้อความสุขใหประชาชนได ผมวาทางทานผูบริห ารไม สมควรที่ ไ ปตั ด
ของเขาออก ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสุภ ชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๔
ผมขอพูดประเด็นคาใชจายในโครงการอบรมความรูใหแก อสม.และทัศนศึกษาดูงาน อสม.คื อหนว ยงานขั้นพื้นฐาน
ของเทศบาล ที่จะนําความรูเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน เกี่ย วกับ เรื่องการป องกันโรค หรือแม กระทั่ งสะท อน
ความเปนอยูของประชาชนในเขตเทศบาล ขึ้นมาถึงหนวยงานฝายบริหารได การจัดการในการทั ศ นศึ กษาดู งานผูที่
จัดการทัศนศึกษาดูงาน ที่ผานมาเราก็ทราบวาการทัศนศึกษาดูงานคือการเปดโลกทัศนให อสม.เรีย นรูว าชุม ชนอื่น
เขาทํางานอยางไร นํารูปแบบที่ดีมาปรับปรุง มาใชใหเหมาะสมกับ ชุม ชนของตั ว เอง แลว ท านไปตั ด ในสว นนี้ออก
ก็เหมือนตัด กําลังหลักของทาน ตัดโลกทัศนของทาน ตั ด โลกทั ศ นของ อสม.ให แคบลง ณ ป จ จุ บั นโลกกาวเขาสู
การเรียนรูเรื่องของ อสม.มีอยูทั่วประเทศ จุดไหนดีเราไปดึงเขามา ผมก็เห็นสมัยนายกฯรจนาขออนุญ าตที่ เอย นาม
ทานพา อสม.ไปดูงานและกลับมา อสม.ก็เกิดโครงการใหมๆ ขึ้นมา ยกตั ว อย างให ท านเห็ นภาพ ชุม ชนวั ด สารพัฒ
นึกเขาไปดูเรื่องขยะรีไซเคิล เขากลับมาเขามาพาชุมชนทํา ณ วันนี้ชุมชนวัดสารพั ฒ นึกเป นชุม ชนที่ มี ค วามเขม แข็ง
และมีโครงการที่เปนรูปธรรมจับตองไดเรื่องของขยะรีไซเคิ ล หรือแม กระทั่ งเรื่องธนาคารขยะที่ มี การนัด วั นกันนํา
ขยะมาขายและเก็บ เงินสะสมเขาบั ญ ชีข องแต ละคน สงเสริม สุขภาพชุม ชนดี เรื่องเหลา นี้ท านจะมองว าไม มี
ประโยชนไมได สวนหลักอีกอยางหนึ่งก็คือในการเดินทางไปแตละครั้งมีการพูดคุย เสนอแนะแลกเปลี่ยนความรูซึ่ง

๒๕.
กันและกันระหวาง อสม.ที่ไปดูงานหรือแมกระทั่ง ในขณะเดินทางเองเจาหนาที่ก็จะไดม อบความรูอบรมสอดแทรก
เล็กๆ นอยๆ ใหกับ อสม. เพื่อที่จะมีกําลังใจในการดําเนินการรว มกัน ท านเขาใจคํ าว าพรรคพวกไหมครับ ต อไป
คาใชจายในการอบรมสมาชิกผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน อันนี้สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ทานได ไ ปดู นั่นดู นี่ ผม
ไมอยากใชโอกาสวาเปนโอกาส ที่เหลือนอยนิด ในชีวิ ต ที่ จ ะได ไ ปดู เราดู แลผูสูงอายุ ใ นชุม ชนและทุ กคนที่ อยู ใ น
ชุมชน ชมรมผูสูงอายุมีอะไรครับในนั้น มันมีความสามัคคีของชุมชนในแตละชุมชน ทานลองเขาไปดู ชุม ชนผูสูงอายุ
ฉาง ๒ ตรงบานดาบไกรสิงห เวลาทุกครั้ง ที่เขามีการประชุมกันแตละคนเขาก็จะเขามา ผมว าท านก็นาจะทราบดี
เพราะวาทานสงฝายการเมืองของทานเขาไปแอบแฝงในนั้นคอนขางเยอะ ชวงหลังผมรูผมทราบแต ผมก็ทํ าเป นไม รู
ไมเห็น ในเมื่อสิ่งเหลานั้นทําใหผูสูงอายุเขามีชีวิตชีวา เขามีความสามัคคี เกิดความรักกันในชุม ชนผูสูงอายุ ย อมดู แล
คนในชุมชนได เขาเห็นอะไรไมดีไมชอบเขาก็บอกกับเราได ตอมาคาใชจายโครงการพัฒนาตลาดสด ด านสุขาภิ บ าล
สิ่งแวดลอมและทัศนศึกษาดูงาน ทานเห็น ตลาดสดเทศบาล ๓ ไหมครับ ท านเห็ นตลาดนอยไหมครับ ท านเห็ น
ตลาด ๕ ไหมครับ ตอนนี้เปนอยางไรสิ่งที่เขา ฟตแบคกลับมา เมื่อเราพาเขาไปดูงาน เขาย อมมี การพัฒ นา เมื่ อได
ไปเห็นสิ่งอื่นที่ชุมชนอื่นที่เราพาไปดู แนนอนเราพาไปดู สิ่งที่ ดี ที่ สวยงามที่ เขาทํ าดี ย อมเกิด ความรูย อมเกิด แรง
บันดาลใจที่จะมาพัฒนา ความรูไมสามารถที่เกิดตอตนไดเพียงฝายเดียว เราออกไปดูไดทานมองดูงายๆ ทําใหชุม ชน
สามัคคีขึ้น ผมวาจริงๆ ไมนาตัดของเขาหรอกครับ วันนี้ พี่นองประชาชนตองทราบวา งบประมาณในสวนนี้เราไม
สามารถจั บ ต องได แม กระทั่ งว าจะตั ด ฝายบริห ารก็ไ ม ไ ด ตั้ งขึ้นมา เราแตะต องไม ไ ด นะครับ ฝากไปถึงพี่นอง
ประชาชนชาว อสม. ผูสูงอายุหรือแมกระทั่งที่ตลาดสด ตอนนี้ผมรูวาที่ตลาดสดหลายทานก็เปดดู อยู บอกได เลยว า
งบประมาณฝายผูบริหารไมไดตั้งขึ้นมาใหพวกผมไดพิจารณา หากแม มี ค นไปพูด ว างบประมาณสว นนี้สมาชิกสภา
เทศบาลตัด ทานชี้หนาบอกเขาเลยวาคุณไมตั้งขึ้นมาแลว สท.จะตั ด ได อย างไร มั นทํ าให เราตระหนักถึงสภาพ ณ
ตอนนี้วาทานไมไดใหความสําคัญขององคกรเหลานี้เลย อสม. กช.หรือแม กระทั่ งพอค า แม ค าที่ เป นตลาดสดหรือ
แมกระทั่งแนวทางของทานเอง ตลาดสดเทศบาล ๓ การจัดระเบียบเริ่ม ยุ งเหยิ ง หลายๆที่ เริ่ม วุ นวาย ผมว าเรื่อง
เหลานี้มีสวนอยางมาก ท านอย าใชต รงนี้เป นประเด็ นทางการเมื อง เพราะเราเห็ นความสูญ เสีย ของ อสม. กช.
ที่ไมไดรับผลประโยชนจากสวนนี้และทานยังมองขามพวกเขาไปอีกกราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานรองนายกเทศมนตรีธ ารนี ปรีด าสันต
เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๒๖.
นางธารนี ปรีดาสันต รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรีย นท า นประธานสภาที่ เ คารพ ผ านไปยั งท านสมาชิกทุ กท า น ที่ ท านสมาชิกได อ ภิ ป รายถึงเรื่อ ง
ตั ด งบประมาณในหลายๆ โครงการ ไม ว า จะเป น โครงการทั ศ นศึ ก ษาของ อสม.หรือ ว าผู สู งอายุ รวมทั้ ง
ผูป ระกอบการเรื่องของตลาด ในงานของสุขาภิ บ าล ซึ่งดิ ฉันก็กราบเรีย นว างบประมาณในสว นนี้ เราได กันไว
หมดแลว ซึ่งโครงการดังกลาวในป ๒๕๕๘ คงดําเนินการได ซึ่งการอภิปรายของทาน ดิฉันเขาใจแตรูสึกวาคุ ณใจราย
มากในการอภิปราย ที่จะชี้นํา หรือใหคนฟงทางบานรูสึกวาเราไมใสใจ เราไมดูแล ซึ่งจริงๆ ไม ใ ช เราไม ดู แลเรายั ง
ยืนยันในป ๒๕๕๘ โครงการดังกลาวยังคงมี นั่นก็คือ เราได กันเงินสําหรับ ป ๒๕๕๗ ไว สําหรับ ที่ จ ะทํ าในโครงการ
เหลานี้แลว ซึ่งหลายๆ ทานที่ฟงและรับชมอยูทางบาน ดิฉันใครจะชี้แจงใหทราบว า ตั ว ดิ ฉันเองก็เคยเป นบุ ค ลากร
ดานสาธารณสุขมากอน เพราะฉะนั้นดิฉันตระหนักดี ที่จะดูแลพี่นอง อสม. หรือวาผูสูงอายุ เรื่องที่ จ ะบอกว าเราตั ด
งบประมาณตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปใสในทัศนศึกษา ซึ่งทานเนนมาตลอดว าทํ าเพื่อตั ว เองจะเอาไปเที่ ย ว ดิ ฉันก็จ ะ
ชี้แจงวาเปนคนละประเด็นทานควรจะทําใหคนทางบานไดฟงอยางเขาใจ การที่ ทั ศ นศึ กษาดู งานที่ ท างสํานักปลัด
สป. ไดตั้งเอาไว นั่นก็คือรวมการทัศนศึกษาดูงาน ทานก็บอกอยูแลว ทั ศ นศึ กษาดู งานเป นการเป ด โลกทั ศ นของ
ทุกๆ คนที่จะไดไปศึกษาดูงาน ตรงนี้เราไมไดเนนวาจะตองเป นฝายบริห าร จะต องไปต างประเทศ เราบอกในคํ า
ชี้แจงอยูแลวว าเป นการทั ศ นศึ กษาดู งานไม ว าจะเป นฝายบริห าร สภา รวมทั้ งพนักงานเทศบาล ซึ่งตรงนี้เราก็
อยากจะเปดโลกทัศนใหกับพนักงานเทศบาลเหมือนกัน เพราะหลายๆ สว นเท าที่ ดิ ฉันทราบมาและสอบถามทาง
เทศบาล หลายๆ ปที่ผานมา แทบจะไมเคยไดออกไปทัศนศึกษา ออกไปดูวาเพื่อนบานใกลเคียงของเราเขาพัฒ นาไป
ถึงไหนแลว ซึ่งตรงนี้เราก็นาจะเป ด โลกทั ศ นใ ห กับ พนักงานเทศบาลของเราบ าง สว นการที่ จ ะพยายามให พี่นอง
อสม. หรือวาผูสูงอายุทุกทานเขาใจผิดวา ทางผูบริหารเองไมไดใหความสําคัญ หรือวาไมไดมองถึงคุณประโยชนของ
ทาน ตรงนี้ดิฉันก็อยากกราบเรีย นท านประธานผานไปยั งสมาชิกทุ กท าน รวมทั้ งผูชมที่ อยู ท างบ านว า ทางฝาย
บริหารเองเราตระหนักถึงตรงนี้ตลอด เพราะการทํ างานของเรา เราต องเนนถึงคุ ณภาพชีวิ ต พี่นองประชาชนด ว ย
เพราะเปนกําลังสําคั ญ อย างที่ ท านบอก ที่ เขาจะชว ยเราดู แล พี่นองประชาชนในพื้นที่ เราได รับ ขาวสารต างๆ
เราจะรณรงคเรื่องโรคติ ด ต อหรือว าโรคอุบั ติ ซ้ําต างๆ ก็เป นสิ่งที่ เราต องลว นแลว แต ขอความรว มมื อจาก อสม.
ในพื้นที่ ซึ่งตรงนี้ดิฉันก็อยากจะกราบเรีย นว าการอภิ ป ราย ก็อยากจะให ทํ าความเขาใจในเรื่องของเนื้อหาจริงๆ
ในสว นที่ ท านจะมองในผลลบ เราก็ไ ม ว า เพีย งแต ว าเราก็ขอโอกาสชี้แจงให กับ พี่ นองประชาชนได รั บ ทราบ
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ตามที่ ท านรองนายกได ชี้แจงมา ก็ขอ
เรียนวาในนามของสมาชิกสภา ซึ่งเรากําลังพิจารณางบประมาณกันอยู ในการพิจ ารณางบประมาณเราก็พิจ ารณา
ตามเอกสารที่ทานไดสงมาให ซึ่งในงบประมาณที่ทานสงมาไมมี ตัดงบประมาณตรงนี้ ซึ่งในการกันเงินหรือไม กันเงิน
ในงบประมาณป ๒๕๕๗ ทานก็ไดพา อสม.และ กช. ไปแลว ในการกันเงินในสวนที่ไมใชสิ่งปลูกสรางและครุภัณฑ

๒๗.
ทานก็ไมไดกันเงินผานสภา เพราะฉะนั้นการพิจ ารณางบประมาณ เราพิจ ารณาตามเอกสาร ไม ใ ชใ ชค วามรูสึก
สวนตัวในการที่เราแถลงออกมาตองการใหทานชี้แจงวาทําไมถึงตัด ก็เพียงแตชี้แจงเทานั้น ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ขอบคุ ณท านรองนายกที่ ไ ด ใ ห ค วามเขาใจกับ เรา ที่ ท านบอกว าทาง
สมาชิกสภาใจราย ผมคิดวาไมใช คนที่ใจรายคื อคนที่ ไ ม ต อบคํ าถาม ณ สภาแห งนี้ ท านไม ต อบคํ าถามให พี่นอง
ประชาชนเขาใจ แลว สท.จะอธิบายใหประชาชนเขาใจไดอยางไร ตรงนี้ทานตองพิจารณาตัวทานเอง คําถามบางขอ
สมาชิกถามไปรวมๆ อาจจะสิบคําถาม ทานตอบสี่หรือห าคํ าถามแลว จะเขาใจกันได อย างไรครับ ถาท านไม ต อบ
คําถามใหกับ ทางสภา ไมใหความกระจางชัดกับพี่นองประชาชนทางบาน ตองเขาใจดวยวาสมาชิก ไมไดสรางความ
จงเกลียดจงชังใหกับทางฝายบริหาร แตทางสมาชิกกําลังจะทําใหฝายบริหารนั้ นเห็ นใจ อสม. ตรงนี้อยากจะย้ํ าอีก
บางคนบานอยู ไ กลขี่ม อเตอรไ ซด ม ารว มงานกับ ท าน เสี่ย งตํ ารวจจั บ ก็เสี่ย งเขาก็ยั งมา ท านบอกว าท านกันเงิน
ทางสมาชิกก็พิจารณาตามรายละเอียดที่ทานสงมาใหสมาชิกพิจารณา ทานบอกวาใชไปแลว ทางสมาชิกได อนุมั ติ ไ ป
แลวปที่แลว ทานจะพาไปไหนทางสมาชิกก็ไมไดต ิดใจคอยติดตามอะไร ดังนั้นเราก็ถือวาทานใชไปแลว แลว ท านมา
ตัด งบประมาณในสวนนี้คือเราไมเห็นทานตั้ง เราก็ถามทาน แลวทา นก็ต อบเราว าท านกันเงิน แปลว าป ที่ แลว ท าน
ไมไดไปใชไหมครับ แลวทานก็บอกวาทานกันเงินไว ทางสมาชิกเองก็ไมเขาใจกับ คํ าตอบของท านรองนายก ดั งนั้น
แลวถาจะใหดีตองบอกวาสมาชิกนั้นกําลังพูดใหฝายบริหารเห็นใจ อสม. ผูสูงอายุ และผูค าขายทางตลาดสด ไม ไ ด
พูดใหเขาเหลานั้นมาเกลียดชังฝายบริหาร ตรงนี้ขอใหฝายบริหารทําความเขาใจใหมดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญ าตป ด ท า ยกอ นที่ จ ะพัก เที่ ย ง ขอสง เสริม ท านสุภ าภรณ ตั ว เลขในวงเล็บ คื อตั ว เลขที่ ล ดลง
ตั ว เลข กอ นหนา นี้ ป ๒๕๕๗ เราได อ นุมั ติ ไ ปแล ว เราไม ไ ปพู ด ถึ ง เอาเลข ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เอาเลข
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เอาตัวเลข ๓๐๐,๐๐๐ บาท เขาไปอยูในวงเล็บ วิธีการคือตัวเลขที่อยูในวงเล็บความหมายคื อลด
ทั้งหมด ทานไมได
ตั้งมาแลวทานบอกกันเงิน เอาแบบนี้ครับ ที่ทานขอมาในปนี้ ผมก็บอกวาปที่แล ว ผมให แลว
ทั้งหมดเอาไหมครับ ปนี้ก็ไมตองทําครับ เงินเดือนพนักงานปที่แลวรับไปแลวทั้งป ปนี้อยารับเลย ทํ างานฟรีป ห นึ่งดี
ไหมครับ มันไมไดครับเราพิจารณาตามเอกสาร กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ สธ ๕ มีอะไรอีกไหมครับ / ไมมี ไป สธ ๖ / ไมมี ขอพักรับประทานอาหารครับ

๒๘.
พักการประชุม ๑๒.๑๕ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลวขอเชิญทานประธานสภาดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอเริ่มการประชุมตอนะครับ เริ่มที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานศูนยบริการสาธารณสุ ข สธ.๗ ครับ
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภา กระผมนายสุภ ชัย ศรี จ รูญ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ กระผมติด ใจในประเด็นเรื่องของประเภทของเงินเดื อนพนักงานนะครับ ที่ ติ ด ใจก็เพราะว ามั นมี
สวนลดลงไป ๗๓๐,๐๐๐ บาท อันนี้คือสวนลดจากตรงไหนครับ เปนพนักงานย ายออกหรือเกษี ย ณครับ ฝากเรีย น
ประธานสอบถามไปยังฝายบริหารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ คือสวนลดนี้เนื่องจากเหตุอะไรบาง เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิ ฉันขอให คุ ณวิ ไ ลลักษณ อัค รอํานวย
เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวิไลลักษณครับ
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
กราบเรียนทานประธานสภาคะ เรื่องเงินเดือนพนักงานลดลงนะคะ เนื่องจากทั นตแพทย ย าย ๑ ตํ าแหนง
คะ ถึงลดลงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอรบกวนสอบถามอีกวาทันตแพทยที่ลดลง ๑ ตําแหนง อัตราเงินเดือนเท าไหรค รับ และทั นตแพทย ย าย
ออกไปแลวมีทันตแพทยอัตราเพิ่มทดแทนหรือเปลาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ คือสวนลดนี้เนื่องจากเหตุอะไรบาง เชิญทานรองนายกครับ

๒๙.
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ดิ ฉันขอให คุ ณวิ ไ ลลักษณ อัค ร
อํานวย เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวิไลลักษณครับ
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานคะ เงินเดือนของพนักงานเทศบาลฝายบริการ
และสงเสริมการอนามัยนะคะ ขอเรียนชี้แจงนะคะวาตรงนี้เปนขอมูลตัวเลขที่ผิดพลาดคะ ดูจาก ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท
เปนสองลานสองแสนเศษๆคะ และทีนี้ก็จะมีทันตแพทยยายไปหนึ่งตําแหนง จึงทําใหเงินลดลงคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตั ว เลขจ ากเท า ไหร น ะครั บ ต รงนี้ ถ า ๒,๒๗๐,๐๐๐บาท รวม กั บ ๗๓๐,๐๐๐ บ าท ก็ จ ะเป น
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทพอดี ครับ
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ใชคะ ตัวเลขจริงๆแลวทางสถิติที่ดิฉันตรวจเช็คครั้งสุดทายก็จะเปน ๒,๙๕๙,๒๐๐ บาทคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือคงเหลือในป ๒๕๕๘ ใชไหมครับ
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ใชคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือเทาไหรนะครับ
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ยอดจริงๆนะคะคือ ๒,๙๕๙,๒๐๐ บาท คะ จํานวน ๙ อัตราคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทีนี้ถาเปน ๒,๙๕๙,๒๐๐ บาท สวนลดมันก็ตองไมถึง ๗๓๐,๐๐๐ บาท
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ก็จะมีอีกอัตราหนึ่งนะคะ อัตราของแพทยคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ของแพทยนี้ตองเอามารวมกับสองลานเกานี้หรือเปลาครับ

๓๐.
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ไมไดรวมคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
แลวไปรวมอยูในสวนไหนครับ
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ตัวเลขตามที่อัตราคิดนะคะก็จะเปน ๒,๙๕๙,๒๐๐ บาท แตทางการเงินสงมายอดเต็มป ๕๘ นะคะ จะเป น
๒,๒๗๐,๐๐๐ ก็ทําเปนยอดเงินกลมๆก็จะเปน ๗๓๐,๐๐๐ บาทคะ สรุปก็คือตั้งผิดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ที่ผิดไมวาครับ แตสรุปแลวเอาตัวเลขยังไงครับ
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ตัวเลขสุดทายนะคะคือ ๒,๙๖๐,๐๐๐ บาทคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
อยูในประเภทเงินเดือนพนักงาน ทีนี้มันก็ตองเปลี่ยน เพิ่ม ลด ตองเปลี่ยนประมาณสี่หมื่นใชไหมครับ
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ใชคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทางฝายงบประมาณเปนยังไงครับ ตัวนี้ตองไปปรับตัวเลขใหม สักครูนะครับ เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใชวิธีแปรเพิ่มจะไมงายกวาหรือคะ ถาเปลี่ยนตัวเลขมันเปนงบประมาณไปแลว
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ มันคงจะเปนแบบปที่แลวพอผิดก็ขอแปรปรับเปลี่ยน เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอมอบใหท านสุรชัย ยิ้ ม
เกิด เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ทุ กท านครับ ต องขออภั ย ท านประธานและ
ทานสมาชิกทุกทานที่มาเสียเวลาที่ตรงนี้นะครับ วิธีแกปญหาก็คือทางฝายประจํายอมรับแลววาตัวเลขผิดก็ขอให

๓๑.
ผานไปกอนนะครับ และจะใชวิธีแปรเพิ่ม แปรลด เอาในขั้นแปรญัตติเหมือนที่ทานสุภาภรณขออนุญ าตที่ เอย นามที่
ทานไดกลาวไวแลวซึ่งเปนวิธีการที่ถูกตองและไมผิดระเบียบครับ ขอผานไปกอนครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ สรุปแลววาแปรปรับใหม ยั งมี สว นที่ จ ะต องแกไ ขอีกยั งมี อีกครับ เดี๋ ย วจะถึง สรุป แลว ถามี ป ญ หา
อยางไรก็ขอใหทานแปรปรับเอานะครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ตอเนื่องลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับ ในเรื่องของเงินเดื อนพนักงานจ าง
ทั่วไปที่มันเพิ่มมา ๑,๘๘๔,๐๐๐ บาท ก็จะใชหลักเกณฑเดียวกันนะครับ ขอรายชื่อพนักงานจางทั้ งหมดขอเนนอีกที
นะครั บ เงิ นเดื อ นพนั กงานจ างตามภารกิจ และพนักงานจ า งทั่ ว ไป ขอให ทุ กกองทุ กฝา ยสง รายชื่ อ ตํ า แหน ง
อัต ราเงินเดื อ น ระยะเวลาจ าง ให กับ ฝ ายแปรญั ต ติ ท ราบด ว ยนะครับ เพื่อที่ จ ะได พิจ ารณาตามตั ว เลขต อไป
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใน สธ.๗ มีผูใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ/ไมมี ตอไปหนา สธ.๘ เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ในหนา สธ.๘ ค าใชจ ายในโครงการจั ด ระบบบริการการแพทย ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ กูชีพมหา
นคร เทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการนี้ถามวาเปนโครงการที่ดีไหมเปนโครงการที่ดีครับถา ไม ซ้ําซอน ต องย้ํ านะ
ครับวาไมซ้ําซอน เพราะวาในเขตเทศบาลนครอุบลทั้งกูชีพ ๑๖๖๙ กูชีพจีตัมเกาะ กูชีพจี้ กง ผมว ามั นเพีย งพอและ
มากพอแลวครับแทบจะชนกันตายแลวนะครับ จากจะมากูภัยผมวาจะมาสรางภั ย มากกว า รถมอเตอรไ ซค ลม คั น
เดียวทานวิ่งมาหาหกคัน ไมรวมมอเตอรไ ซค กูชีพของ อบจ. อีกนะครับ ผมเลยเล็งเห็ นว าโครงการนี้ไ ม นาที่ จ ะ
สนับสนุนใหทํา มันซ้ําซอนและทานเอาเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทไปทํ าอย างอื่นนาจะดี กว านะครับ อยากฝากท าน
ประธานไปยังฝายผูบริหารพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ งบประมาณในสวนนี้ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท านครับ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตอเนื่องจากท านนัฐ พลนะครับ ค าใชจ ายในโครงการจั ด ระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน เปนคาใชจายอะไรครับ อยากใหทานผูบริหารชี้แจงดวย เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท านไปใชจ าย
อะไรครับ เปนโครงการของทาน ทานมีรถฉุกเฉินหรือวาอยางไร ขอใหทานชวยใหคําตอบกับทางสภาดวยครับ

๓๒.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันขออนุญาตให ท านโกวิ ท เริงนิรันดร
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในงานสวนนี้ไดชี้แจงคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานโกวิทครับ
นายโกวิท เริงนิรันดร หัวหนาฝายบริการและสงเสริมการอนามัย
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกที่เคารพทุกทา นครับ เงินที่ ท าง ๑๖๖๙ หรือกูชีพมหานครนี้นะ
ครับ เบื้องตนนําเรีย นสมาชิกให ทุ กท านทราบนะครับ ว าทางเทศบาลนครอุบ ลราชธานีไ ด ไ ปทํ า MOU กับ ทาง
องคการบริหารสวนจั งหวั ด อุบ ลราชธานีนะครับ เราก็ไ ด รถมาและก็ไ ด ศู นย แจ งเหตุ ก็คื อสํานักงานสาธารณสุข
อุบลราชธานีไดแบงเขตใหกูชีพมหานครเริ่มจากสะพานเสรีตรงไปถึ งแยกตลาดนอยแลว เลี้ย วขวาไปหนาโรงเรีย น
อุบลวิทยาคม ตรงไปถึงวั ด ศรีป ระดู ท รงธรรม แลว ก็เลี้ย วขวาเลีย บแม น้ํามู ลมา นี่คื อเขตพื้นที่ ที่ กูชีพมหานคร
รับผิดชอบครับ และเราก็ไดลงทะเบียนเปนพัสดุของเทศบาลนครอุบลราชธานีพรอมกับรับคนมา ๙ คน ซึ่งเงินสว น
นี้ขอที่หนึ่งเอาไปใชในคาน้ํามัน ขอที่สองคื อเงินค าจ าง เงินเดื อนนั้นเราคิ ด เป นเรทค าแรงขั้นต่ํ า ๒๓๙ บาท คู ณ
จํานวนวัน คูณ ๙ คน ซึ่งเราไดเริ่ ม ดํ าเนินการมาตั้ งแต เดื อนพฤศจิ กายน ๒๕๕๖ หลังจากที่ เราได ทํ า MOU กับ
อบจ. มาซึ่งก็มีคาใชจายสองอยางก็คือคาน้ํามันและก็คาเงินเดือนสําหรับพนักงาน ๙ ทานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรื่องนี้ผมไดรับการประสานจากทางฝายสาธารณสุขเองนะครับ เกี่ย วกับ เรื่องของการมิ ชอบในเรื่องที่ จ ะ
แบงแยกออกมาอีกทีหนึ่งครับ แตวาเมื่อสักครูไดฟงจากทานหัวหนาโกวิ ท ท านเอย ขึ้นมานะครับ ขออนุญ าตที่ เอย
นามก็เหมือนกับวาโครงการนี้ไดเริ่มไปแลวใชหรือไม แลวใชงบประมาณสวนไหนในสวนที่เริ่มตนไปครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานโกวิทครับ
นายโกวิท เริงนิรันดร หัวหนาฝายบริการและสงเสริมการอนามัย
กราบเรียนทานประธานครับ คือครั้งแรกใชจากเงินจางเหมาบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ

๓๓.
นายณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท านครับ กระผมรอยตํ ารวจเอกณัฐ พัฒ น ศิ ลปสิท ธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ตามโครงการที่ทานไดเสนอมาเปนโครงการจั ด ระบบบริการ
แพทยฉุกเฉิน ๑๖๖๙ กูชีพมหานคร ฟงดู ชื่อแลว เทศบาลของเราก็ยั งไม เป นเทศบาลระดั บ มหานคร เรายั งเป น
เทศบาลนครอยูนะครับ และโครงการนี้ปจจุบันก็มี ห ลายหนว ยงานซึ่งทํ างานแขงกันอยู อย างเชน มู ลนิธิ การกุศ ล
จีตัมเกาะ จี้กง และรถโดยสวนตัว และก็รถของโรงพยาบาลอีก กระผมเห็นวาโครงการนี้เปนโครงการที่ ซ้ําซอนและ
อีกอยางชวงนี้มีกระแสวิพากษวิจารณในหมูชาวบ านหรือประชาชนเกี่ย วกับ เรื่องขององค การบริห ารสว นท องถิ่น
อบจ. หรือ อบต. ก็ไดรับการวิ พากษ วิ จ ารณว ามี เขตพื้นที่ แต ไ ม ชัด เจนหรือว าการทํ างานอาจจะซ้ําซอนกับ ทาง
เทศบาลซึ่งอยูระหวางที่วาประชาชนกําลังวิพากษวิจารณวา สปช.หรือสภาปฏิรูปแหงชาติหรือวารัฐบาลชุด ใหม ของ
ทานประยุทธ จันโอชานี้จะยุบไหมยุบองคการบริหารสวนทองถิ่น อบจ. หรือ อบต. ไหมซึ่งกระผมเห็ นว าในสว นนี้
เมื่อเกิดกระแสเชนนี้ก็อยากขอให ท านพิจ ารณาและทบทวนให ท านได ทํ างานอย างเต็ ม ที่ โ ดยใชงบประมาณของ
องคกรของตัวเองอยางเต็มที่เพื่อบริการประชาชน ในสวนงบประมาณที่วา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้ ผมเห็ นว าได ค ลุก
คลีกับชาวบานหรือประชาชนคนทุกขคนยากอีกมากที่ยังตองการความชวยเหลือ อยางเชนคนยากคนจนที่ ป ว ยเป น
โรคไตไมมีเงินฟอกไต ฟอกไตครั้งหนึ่งใชเงินไมต่ํากวา ๑,๕๐๐ บาท บางคนสัป ดาห ห นึ่งไปฟอกไตสัป ดาห ละสอง
ครั้ง หรือคนจนแมกระทั่งวาผมเคยอยูบานและก็มีคนมาตามผมวามีคนตายนะบอกวาชวยเงินคาฉีดยาศพหนอย ไม
มีเงินคาฉีดยาศพในสวนนี้ผมคิดวามันเกี่ยวของกับงานสาธารณสุขซึ่งควรพิจ ารณาเอาเขามาว าเงินสว นนี้จ ะเอาไป
ชวยเหลือคนยากคนจนที่เกี่ยวกับสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร ผมจึงขอเสนอความเห็ นว าโครงการดั งกลาวนี้ยั ง
ซ้ําซอนอยูและไมมีความจําเปนนะครับ ขอทาวความอีกนิดหนึ่งที่หัวหนาโกวิท เรืองนิรันดร พูด การทํ า MOU บาง
คนซึ่งอาจจะยังตามศัพทนี้ไมทันก็ขอบอกวาคือการทําสัญญาหรือนิติกรรมตามกฎหมายโดยการลงนามทั้ งสองฝาย
อยางถูกตองนะครับ เพราะวาเดี๋ยวชาวบานที่เขารับฟงการถายทอดอาจจะไมเขาใจเรื่องนี้ เรื่องเกี่ย วกับ การทํ านิติ
กรรมสัญญาทั้งสองฝายระหวางหนวยงานของรัฐนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ สําหรับ โครงการ ๑๖๖๙ ก็เป นอีกโครงการหนึ่งที่ ไ ปทํ า MOU หรือ
สัญญาชนิดหนึ่งกับ อบจ. ซึ่งกอนหนานี้ก็มีรถนําเที่ยวซึ่งก็มีการชี้แจงวาทํา MOU เชนกันโดยเปนรถของเขาแต เป น
คนของเรา เราตองจายเงินเดือนเจาหนาที่ แลวนี่อีกโครงการหนึ่งครับ ๑๖๖๙ ความจริงนะครับ มั นไม ใ ชพันธกิจ
ของทานเลย หนาที่ของทานคือการบริการขั้นพื้นฐาน สว นงาน ๑๖๖๙ ด านกูภั ย นี้มั นเป นงานของ อบจ. อยู แลว
เปนหนาที่ของเขาที่ตองทําอยูแลวแตทานก็ยังเหมือนจะดึงดันนะครับไปขอเขามาแลวเราก็ไปจายเงิน ความจริงเขา
ทําทั่วจังหวัดครับไมมีความจําเปนเลยที่ทานจะตองมาตั้งศูนยที่เทศบาลนครอุบล ศูนยของเขาที่ ตั้ งนี้ผมสังเกตเห็ น
อยูแยกหอนาฬิกา มันจะซ้ําซอนเกินไปหรือเปลาแลวเราอยูดีๆจะเอาเงินไปจ ายให เขาทํ าไม ทางสภายั งไม เห็ นถึง
ความสําคัญเหลานั้น เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รถก็รถของเขา หนาที่เขานั้นทําเปนปกติเปนประจําอยูแลว

๓๔.
เปนหนาที่เปนงานประจําของเขาอยูแลว เพราะ อบจ. มีหนาที่บริการทั้งจังหวัด แต ท างเทศบาลนครเสนอตั ว ที่ จ ะ
ไปจายเงินเดือนใหกับคนของเขา มันใชเรื่องของเราไหมครับ เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้ขอให ท านพิจ ารณาถึง
ความเหมาะสมดวยทานจะไปยุงกับเขาทําไม ไมมีความจําเปนใดๆทั้งสิ้นเพราะวามันเปนหนาที่ของเขาอยู แลว ตรง
นี้ขอใหทานตระหนักใหดีนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุ กท านคะ ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันอยากจะขอเสริมทานณัฐวุฒินิดหนึ่งนะคะ จริงๆแลว นี้เท าที่ เห็ นที่
เราพิจารณางบประมาณกันมานะคะ จะเห็นวามีหลายงบเหมือนกันที่ไปรวมทํากับ อบจ. ที่ต องพูด อย างนี้เพราะว า
ก็จะเห็นในขอมูลอยูแลวนะคะวาเราไปรวมทํากับเขาอยางเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้ก็ไมใ ชนอยๆ ดิ ฉันคิ ด ว าควรจะ
พัฒนาองคกรของตัวเอง ดูแลองคกรของตัวเองใหดีกอนกอนที่จะไปรวมกับ เขา ถาภายในเราดี แลว ค อยไปรว มกัน
พัฒนาดีไหมคะ ตอนนี้ยังไมมองถึงองคกรของตัว เองแต ไ ปชว ยเขาซึ่งเขาก็เป นองค กรที่ ใ หญ กว าเราแต เรายั งเอา
ตัวเองไมรอดเลย อยากใหดูแลตัวเองกันกอนคะกอนที่จะไปดูแลคนอื่น ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิ ฉันขอให ท านนิเวศน สุพัฒ นไ ด
ชี้แจงตรงนี้คะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนิเวศนครับ
นายนิเวศน สุพัฒน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมขอใชโ อกาสนี้ไ ด อธิ บ าย
เกี่ยวกับเรื่องของระบบการแพทยฉุกเฉินสักเล็กน อยครับ ระบบการแพทย ฉุกเฉินนั้นเป นระบบที่ จั ด ตั้ งขึ้นเพื่อให
บริการกับพี่นองประชาชนที่ไดรับเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้และทั้งนั้นนี้ตัวเลข ๑๖๖๙ ก็คื อหมายเลขโทรศั พท ที่ สามารถให
ประชาชนนั้นไดกดหมายเลข ๑๖๖๙ เพื่อจะใหโทรศัพทนั้นมาดังที่ศูนยกลางของหนว ยบริการนี้ก็คื อตอนนี้ตั้ งอยู ที่
ศูนยโอทอปนะครับ เดิมทีตั้งอยูที่สาธารณสุขจังหวัด ศูนยนี้จะมีหนาที่ในการรวมหนว ยงานที่ เกี่ย วของที่ ตั้ งบริการ
เราเรียกระบบนี้วาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งระบบนี้จะประกอบไปด ว ยหนว ยงานหลักอยู ห ลายหนว ยงาน
ครับทานในการที่จะมารวมกันทํางาน หนวยงานแรกก็คือกระทรวงสาธารณสุขที่ ต องมี ห นาที่ ใ นการจั ด วางระบบ
มาตรฐานในการบริการการแพทยฉุกเฉินหมายความว าเป นผูกําหนดคุ ณลักษณะของยานพาหนะซึ่งก็มี อยู ห ลาย
รูปแบบเชนวาก็จะมีรถลักษณะที่หนึ่งก็จะเปนรถตูที่เราเห็นนะครับ อันนี้เรียกวาระบบที่หนึ่งคือระบบเกรดเอวา

๓๕.
อยางนั้นนะครับ อันที่สองก็คือรถกระบะที่ ท านเห็ นวิ่ งอยู ใ นทุ กท องที่ อันที่ สามก็คื อรถพวกมู ลนิธิ ต างๆที่ เขาไป
รวมงาน รถแตละคันนั้นก็จะมีภารกิจในการไปรับเอาผูปวยที่ไดรับเหตุฉุกเฉิน ไมวาจะเปนการปวยฉุกเฉิน โรคหั ว ใจ
โรคช็อค อุบั ติ เหตุ อะไรอย างนั้นนะครับ ให ไ ปถึงหนว ยบริการที่ ใ กล ที่ สุด ระยะเวลาที่ เขาต องการนั้นไม เกิ น
๑๕ นาที หมายความวาทันทีที่โทรศัพทดังขึ้นรถในหนวยบริการที่ใกลที่สุดนั้นก็จะมีหนาที่ในการไปรับ เอาผูป ว ยไป
ถึงหนวยบริการที่ใกลที่สุด อยูใกลโรงพยาบาลไหนหนวยบริการนั้นก็จ ะถูกสั่งโดยศู นย สั่งการนี้นะครับ เจ าภาพที่
เปนเจาของระบบนี้ก็คือ กระทรวงสาธารณสุขที่ เป นผูกําหนดมาตรฐาน ทั้ งอุป กรณทั้ งรถยนต สองคื อคนที่ เป น
เจาของยานพาหนะในระบบที่ อยู ใ นจั งหวั ด อุบ ลราชธานีก็จ ะมี ค นที่ สนับ สนุนรถอยู แลว หลายเจ าภาพนะครับ
เจาภาพแรกก็คือขอประทานโทษทานประธานที่ตองเอ ย นามก็คื อ องค การบริห ารสว นจั งหวั ด หนว ยงานที่ สองก็
อาจจะมีรถของกระทรวงสาธารณสุขอยูดวยที่อยูตามโรงพยาบาลชุมชนก็ดีหรือโรงพยาบาลสรรพสิท ธิ ป ระสงค อันนี้
ก็มีหนาที่เชนเดียวกัน แบบเดียวกัน สามก็คือองคกรที่เปนรถขององค กรการกุศ ลต างๆอย างเชนที่ อุบ ลก็จ ะมี จี้ กง
จีตัมเกาะ มีหนาที่เดียวกันครับทานประธานครับ คือเอาคนเจ็บไปสงใหเร็วที่สุดตามที่ศูนยสั่งการได เห็ นว าใครที่ อยู
ใกลเขาก็จะสั่ง สั่งใหรถคันนั้นออกไปนี่คือความเป นเจ าภาพที่ สองก็คื อเจ าของยานพาหนะซึ่งก็จ ะมี ทั้ ง อบจ. ทั้ ง
องคกรการกุศล ทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลใหญ ก็มี สามก็คื อคนที่ มี ห นาที่ จ ายเงินสนับ สนุนคื อสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ ทันทีที่รถพวกนี้ไดรับ การแจ งให ไ ปรับ ผูป ว ยนี้เขาก็จ ะมี ค นมาจ ายเงินค าน้ํามั นนะครับ ท าน
ประธาน อยางในกรณีของรถองค การบริห ารสว นจั งหวั ด นี้เรีย กว ารถระดั บ ที่ สอง หมายความว าสามารถที่ จ ะมี
มาตรฐานตามเกณฑ ที่ เขาตั้ งวางไว คุ ณอยู ใ นระดั บ ที่ สองนี้โ ดยผานทั้ งมาตรฐานอุป กรณ ทั้ งมาตรฐานของการ
ฝกอบรมของคนตามมาตรฐานของเขา วิ่งครั้งหนึ่งเขาจายคาน้ํามัน ๕๐๐ บาทนะครับ แตวายังมีรถอีกประเภทหนึ่ง
ซึ่งอยูตาม อบต. ซึ่งไมไดมาตรฐานก็คือวารถขั้นพื้นฐานนี้ถูกเรียกใชก็จะมีค าใชจ ายประมาณ ๓๐๐ บาท แต รถ
ชั้นหนึ่งคือรถบริการชั้นหนึ่งที่มีเครื่องชวยหายใจ ที่มีอุปกรณอยางดีนี้เขาจาย ๑,๕๐๐ บาท ต อครั้ง หมายความว า
รวมทั้งอุปกรณการแพทย คาสึกหรอ อะไรตางๆก็จะให จายโดยสํานักงานหลักสุขภาพแห งชาติ นะครับ สามก็คื อ
หนวยงานองคกรที่รถนั้นๆเปนเจาของหรือว าเป นผูที่ ใ ห บ ริการอย างเชนว ารถบางคั นนี้ก็อยู ต าม อบต. ทํ าความ
รวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาลบางเทศบาลที่ไดมี การเซ็นต MOU รว มกัน เขาก็จ ะมี ห นาที่ ใ น
การที่กําหนดไวในความรวมมือนั้นวา รถที่เอาไปอยูนี้รถเปนของ อบจ. และหนว ยงานที่ เป นที่ ตั้ งของรถนั้นก็จ ะมี
หน า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น ชว ยค า ในการจ า งคนอะไรทํ า นองนั้น นะครั บ อั นนี้ เ ป น หลัก การโดยทั่ ว ไปนะครั บ
เพราะฉะนั้นโดยความที่วาเราไปยืมรถเขามาหรืออะไรตางๆนี้ไมใชครับทานประธาน เปนความรวมมื อโดยที่ ว ารถนี้
ปฏิบัติหนาที่ที่ไหนเราก็มีหนาที่ใหความรวมมือนะครับ โดยการมาชวยกันทําระบบนี้เรียกวาระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินนะครับ ท านประธานจะสังเกตว าเวลาที่ เขามี การลงนามความรว มมื อก็จ ะมี ห ลายท านมาก ทั้ งมาจาก
กระทรวงสาธารณสุข มาจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพเหลานี้นะครับก็จะมารวมกันทํางาน เพราะฉะนั้นคํ าถาม
ก็คือวารถคันนี้เราจําเปนจะตองไปรวมมือหรือไมรวมมือไหมอันนี้มั นเป นเรื่องของเราเห็ นความสําคั ญ ว าในเมื่ อพี่
นองประชาชนที่อยูตามชุมชนของเรานั้นบางสวนบางเขตพื้นที่อาจจะไมเขาถึงบริการ สักวั นหนึ่งผมยื นอภิ ป รายอยู
นี้นะครับอาจจะเห็นผมตองไดใชรถ ๑๖๖๙ โดยผมเองก็ไมอยากใช รถเหลานี้จริงๆไมมีใครอยากใชครับแตวาเวลาที่
จําเปนแลวมันตองมีเทานั้นเองครับ บางทีผมเองก็ประสบเหตุกับบรรดาญาติๆ ก็ไ ด ขนกันไปก็มี นะครับ ก็อยากเลา
ใหทานประธานฟงเพื่อความเขาใจเรื่องเหลานี้ ระบบนี้เปนระบบการแพทยฉุกเฉินที่ดีมากๆครับ แลวเราเองก็เคยไป

๓๖.
ดูงานที่ตางประเทศ เชน ไตหวัน หรือที่ทางประเทศยุโรปเขาใชหลักเกณฑเดียวยึดนะครับ และโดยเฉพาะอย างยิ่ ง
ในเมืองอยางประเทศไตหวันนี้ที่ตั้งของศูนย บ ริการนี้จ ะอยู ที่ เทศบาลเลยครับ อยู ที่ เทศบาลไม ใ ช อบจ. เขารวม
เอาไวทั้งหมด รถ ปภ. ทั้งหมดเรียงกันทั้งรถตัดถาง ทั้งรถกูชีพ มารวมอยู ที่ เดี ย วกันหมดเป นศู นย บั ญ ชาการ เรา
อยากจะไปถึงตรงนั้นเหมือนกันแต ว าป ญ หาของเราอย างหนึ่งคื อเทศบาลของเรานี้ค รับ ท านประธานครับ เรามี
ขอจํากัดดานงบประมาณมากเราไม สามารถที่ จ ะซื้อรถมาเอง เราไม สามารถที่ จ ะทํ าอะไรได ด ว ยตั ว ของเราเอง
ทั้งหมด เราจําเปนจะตองไปจับมือ รวมมือกับองคกรอื่นที่เขามีศักยภาพมากกวาแลวเราก็ขอในกําหนดการให ค วาม
รวมมือนั้นวาขอใหเอาอุปกรณเอารถ เอาอะไรตางๆนั้นมาใชในเขตมาใชกับประชาชนของเรา ก็จ ะทํ านองเดี ย วกัน
กับรถทองเที่ยวที่กระผมไดอภิปราย อธิบายใหทานประธานและสมาชิกผูทรงเกียรติไดทราบในตอนเชานะครับ เป น
ทํานองเดียวกันเพียงแตวารายละเอียดของความรวมมือมันก็จะแตกตางกันไปตามประเด็ นเท านั้นครับ กราบเรีย น
ทานประธานดวยความเคารพครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ได ฟงสมาชิกอภิ ป รายในเรื่องความ
ซ้ําซอนของโครงการ ๑๖๖๙ ก็คิดวามันซ้ําซอนแตฟงทานที่ปรึกษาอธิบายก็เขาใจความซ้ําซอนที่มันซ้ําซอนจริงๆค ะ
ในโครงการ ๑๖๖๙ ที่ ว ามั นซ้ําซอนท านอธิ บ ายถึงหนว ยแต ละหนว ยงานที่ ม าจั ด ทํ าก็เป นหนว ยงานใหญ ทั้ งนั้น
กระทรวงสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนครอุบลของเราใชความไดเปรีย บของการอยู กลางเมื อง
ตรงนี้ดีกวาไหมคะที่จะบริการเลือกดานความสะดวกในการวิ่งรถ ในการจราจรให โ ครงการ ๑๖๖๙ บรรลุลว งโดย
ประชาชนไดใชประโยชนอยางเต็มที่ ถาหากทางเทศบาลยังคงเอาคนของหนว ยงานอื่นมาเพื่อใชงบประมาณตรงนี้
ไปใชดิฉันคิดวามันไมคุมคาคะ เราเอาเงินตัวนี้มาใชบ ริการทางด านสาธารณสุขอย างอื่นดี ไ หมคะ หรือว าจั ด การ
จราจรใหมันสะดวกสบายสําหรับโครงการ ๑๖๖๙ ทั้งสาธารณสุขและ อบจ. ก็จะไดใชทํ างานได อย างสะดวกยิ่ งขึ้น
ถาทานเอาคนของเขามาแลวใชเงินตัวนี้ไปมันจะซ้ําซอนกับเขาอยูดีคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ เรียนถามทานนิเวศนนะครับขออภั ย ที่ เอย นาม เราไหนไปดู งานไต ห วั น
ครับ ไมมีใครเคยไปนะครับ ณ ที่นี้ เกี่ยวกับคําอธิบายของทานที่ป รึกษา บางหนว ยงานเขาไม จํ าเป นต องออกเงิน
มากมายแต อบจ. ก็ยังเอารถไปตั้งตามจุดตางๆนั่นแสดงให เห็ นอยู แลว นะครับ ว าเป นหนาที่ ของ อบจ. แลว พื้นที่
นั้นๆนะครับที่มีบริการของ ๑๖๖๙ ก็ไมเห็ นจะได ม าควั กเงินจ ายเองเลย ดั งนั้นแลว ทางสภาก็ยั งไม เห็ นความจํ า
เปนอยูดี ที่อยูดีๆมันเปนหนาที่ของเขาอยูแลว เขาจะตองบริการประชาชนอยูแลวซึ่งเขารั บ อาสาที่ จ ะทํ าแต เราก็ยั ง
จะตองลวงกระเปาไปจายใหเขาดวยโดยที่บางที่ทั่วทั้งจังหวัด ผมก็อยากทราบขอมูลเหมือนกันวาทุกที่ไหมที่หนวย

๓๗.
บริการ ๑๖๖๙ นั้นไปตั้งแลวจะตองจายเงินชวยกับทาง อบจ. คิดวามั นคงเป นไปไม ไ ด และก็ไ ม ใ ชเรื่องที่ จ ะมาเสีย
เงินดวยแตเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนะครับที่เขาจะตองบริการตั ว นี้ แลว แต ละที่ ไ ม ว าจะเป นต าง
อําเภอ พิบูลฯ หรือสวางวีระวงศนะครับขออนุญาตยกตัวอยาง พื้นที่เหลานี้ก็ไมตองจายเงิ นสนับ สนุนกับ ทาง อบจ.
อบจ. ก็ยังไปตั้งศูนยใหกับเขาเลยนะครับ ตรงนี้ทางสภาก็ยั งไม เขาใจอยู ดี ว าทํ าไมทางผูบ ริห ารจะต องตั้ งงบสว น
นี้ดวย ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุ กท านคะ ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันเห็ นด ว ยกับ ท านนิเวศนนะคะ ขออภั ย ที่ เอย นามเพราะว าจากที่
ประสบเหตุดวยตัวเองจะมีหลายฝายมากคะ ทั้งจี้กง จีตัมเกาะ หรือ ๑๖๖๙ จะรีบมาชวยและแย งกันเลยนะคะ ซึ่ง
ตรงนั้นดิฉันเห็นวามันมีหลายฝายที่ดูแลอยูแลวและจากที่ ไ ด ขอมู ลมาดิ ฉันก็ต กใจว าทํ าไมเขาถึงอยากจะชว ยเรา
ขนาดนี้ เขาใจนะคะวาเขาตองรีบชวยเหลือชีวิตเราแตวาเราไมไดเจ็บ หนักขนาดนั้นแลว ก็แย งกันจนเกือบทะเลาะ
กัน และไดขอมูลมาวาทางโรงพยาบาลที่เขาจะไปสงเขาก็จะไดคาตอบแทนตรงนั้นอยู แลว นะคะ และดิ ฉันก็เห็ นว า
หนวยงาน ๑๖๖๙ หรือ อบจ. นี้มีประสิทธิภาพในโครงการนี้อยูแลวในการที่ จ ะจ ายตรงนี้ เทศบาลเราควรจะดู แล
ดานอื่นๆอยางที่ทานสุภาภรณไดเอยไปนะคะ อย างเชนดู แลการจราจรเพราะว าบอกตรงๆว า ๑๖๖๙ จี้ กง จี ตั ม
เกาะ แทบจะวิ่งชนกันแลวคะ ตรงนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอีกก็ไดหลายๆครั้งที่ดิฉันก็ไดประสบกับ ตั ว เองนะคะ
เกือบจะโดนชนเหมือนกันคะ เอาไปอบรมขับขี่ปลอดภัยมากกวานี้ดีกวาไหมคะเพราะว าบางครั้งประชาชนที่ ใ ชรถ
อยูก็อาจไดรับผลกระทบเหมือนกันก็เขาใจคะกับการรีบชวยเหลือชีวิ ต คน แต แย งกันตรงนี้บ างที มั นก็อันตรายค ะ
หลายทานที่อยูตรงนี้ก็คงจะเคยเห็นเหมือนกัน ดิฉันคิดวา อบจ. คงจะมีประสิทธิภาพในการดูแ ลตรงนี้อยู แลว อย าง
ที่เคยทํามาหลายๆปแลวนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ อยากจะนําเรียนอยางนี้นะครับทานประธาน ตามประสบการณที่ เห็ นอุบั ติ เหตุ เกิด ขึ้นในเขตเทศบาล
นครอุบลนะครับ ไมมีครั้งไหนมอเตอรไซคลมเฉยๆครั้งเดียวหรือมอเตอรไซคเฉี่ยวกันชนกัน ไมเคยมีครั้ งไหนเลยที่ มี
รถ ๑๖๖๙ วิ่งมาคันเดียว ทา นเคยเห็ นไหมครับ ฝากถามไปยั งฝายผูบ ริห ารว าถาท านได ใ ชท องถนนในเทศบาล
นครอุบลผมเชื่อวาทานไมเคยเห็น มาอยางต่ําไมต่ํากวาสองถึงสามคันพอรับผูปวยเสร็จการเดินทางจากที่ เกิด เหตุ ไ ป
ถึงโรงพยาบาลมีผูปวยเพียงหนึ่งคน ประสบอุบัติเหตุเพียงหนึ่งคน รถกูภัยวิ่ งที ห นึ่งสองคั น มอเตอรไ ซค อีกสองคั น
ปดหัวปดทาย ผมถามวามันเกิดสงครามหรือเกิดอะไรขึ้นครับขณะนั้นเชื่อวาหลายๆทานเคยเห็น และอยากจะฝาก

๓๘.
นะครับ ว าเทศบาลนครอุบ ลของเราตอนนี้รถ ๑๖๖๙ ผมว าเพีย งพอมากพอสมควรแลว ไม ต องเพิ่ม หรอกครับ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ขอเสริมทานนัฐพลนิดหนึ่งนะครับถาทางผูบริหารยังยืนยันที่ จ ะสนับ สนุน
โครงการตัวนี้ ถือวาเปนโครงการที่ดีแตผมผมก็ขอเสนอดวยนะครับ ท านก็ตั้ งงบให กับ ชมรมศิ ษ ย อรหั นต จี้ กงและ
จีตัมเกาะดวยนะครับ มันจะไดเสมอภาคกันเพราะวาทานอยากสนับสนุนทุกๆอยางเลยถาเกิด เราสนับ สนุนแลว การ
บริการนั้นดีขึ้นก็สมควรนะครับ ตั้งงบมาเลยนะครับไปสนับสนุ นบริจ าคชมรมศิ ษ ย อรหั นต จี้ กงและจี ตั ม เกาะด ว ย
นะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
จริงๆแลวอยากจะขอฝากไวพิจารณานิดหนึ่งนะครับในเรื่องรถ เทศบาลเราก็มี รถตู ฉุกเฉินอยู อะไรพรอม
ทุกอยางสามารถนําไปใชไ ด ขอให ป รับ ปรุงนําไปใชนะครับ อย าจอดทิ้ งไว เฉยๆสามารถใชไ ด ถาอย างที่ ท านว า
สะดวกสบายนั้นผมวาสะดวกกวารถป กอัพอยู นะครับ ขอฝากไว ด ว ย และอีกอย างหนึ่งเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้
ทานไปเซ็นตสัญญากอนที่จะมาขออนุญาตงบประมาณมันไมคอยเหมาะนะครับ ทานควรจะมาของบประมาณกอน
แลวถึงไปเซ็นตสัญญานะครับ ในทางตรงกันขามถางบประมาณนี้ไมผานทานไปเซ็นตสัญญาแลว มั นก็จ ะตกหนักกับ
ใครไมทราบนะครับก็ขอฝากไวดวย ใน สธ.๘ มีผูอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ/ไมมี ไปหนา สธ.๙/ไมมี ไปหนา สธ.
๑๐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ในหนา สธ.๑๐ นะครับ ในหมวดเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปมีการปรับ เพิ่ม ขึ้นมาจากป ๒๕๕๗ ตั้ งไว
๖,๕๔๘,๐๐๐ บาท ในป ๒๕๕๘ ตั้ งไว ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่ม ขึ้นมาตั้ ง ๙,๖๕๒,๐๐๐ บาทนะครับ ตั ว นี้ขอ
รายละเอียดกับทางฝายผูบริหารในชั้นแปรญัตตินะครับ ขอรายชื่อพนั กงานทั้ งหมดและอัต ราจ างของแต ละคนขอ
ทั้งหมดนะครับ ขอบพระคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ก็เหมือนที่ทานสุภชัยไดขอไวนะครับก็คงอยูในแนวทางเดียวกัน เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธาน ขอเพิ่ม เติ ม อีกนิด หนึ่งนะครับ ขอตามรายชื่อนะครับ ไม ขอจํ านวนตั ว เลข
จํานวนตัวเลขทานตองสงมาใหพวกผมอยู แลว ให เอารายชื่อพนักงานทั้ งหมดนะครับ ที่ อยู ใ นหมวดพนักงานจ าง
ทั่วไปนะครับ ขอบพระคุณมากครับ

๓๙.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในหนา สธ.๑๐ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ ถาไมมีผมขอความกระจางจากทางทานผูบริหารด ว ยว าเงินเพิ่ม
ตางๆของพนักงานจาง ทานปรับลดไป ๔,๒๘๓,๐๐๐ บาท ยังเหลืออยู ๕๕๐,๐๐๐ บาท ท านปรับ เพิ่ม ไปแลว ทํ าไม
ตองเหลือเยอะขนาดนี้ ๕๕๐,๐๐๐ บาท ใน สธ.๑๐ ประเภทเงินเพิ่ม ต างๆของพนักงานจ าง ขอความกระจ างด ว ย
นะครับเงิน ๕๕๐,๐๐๐ เปนเงินที่เยอะพอสมควร เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ดิ ฉันขออนุญ าตให คุ ณวิ ไ ลลักษณ
อัครอํานวย เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวิไลลักษณครับ
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ สาเหตุ ที่ เงินเพิ่ม ต างๆเพิ่ม ขึ้น
หาแสนกวาบาทนั้นจะเปนของพนักงานจางตามภารกิจคะ จะมีคาครองชีพคะ ลดลงตัวนี้จ ะเป นพนักงานจ างทั่ ว ไป
คะ ลดเงินคาครองชีพลงเปนเพิ่มเงินเดือนเปน ๙,๐๐๐ บาทค ะ และสว นที่ เหลือห าแสนนี้จ ะเป นเงินเพิ่ม เงินจ าง
ภารกิจคะจํานวน ๓๕ อัตรา คะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในสวนของภารกิจเพิ่มอะไรบางครับ
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
เพิ่มตามบัญชี ๓ คะ ตามมาตรฐานพนักงานจางทั่วไปคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมวามันไมถูกนะครับ เพราะวาทุกอยางที่ทานไดทํามาเปนบัญชี ๓ หมดแลว
นางวิไลลัก ษณ อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ขออนุญาตหาเอกสารสักครูนะคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เอาอยางนี้นะครับเพื่อเปนการไมเสียเวลา เดี๋ยวทานคอยตอบอีกที ห นึ่งนะครับ เดี๋ ย วเราพิจ ารณาอย างอื่น
ไปก อ น ขออภั ย เป น อย า งมากครั บ ในหน า สธ.๑๐ จะมี อ ภิ ป รายเพิ่ ม ไหมครับ /ไม มี ไปหน า สธ.๑๑
เชิญทานณัฐพัฒนครับ

๔๐.
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผมขอสอบถามทานประธานสภาผานไปยั งท านผูบ ริห ารว า
เรื่องเกี่ยวกับถังขยะซึ่งตอนนี้ขาดแคลนมาก ประชาชนมีความตองการใชถังขยะ ท านได จั ด ซื้อหรือว ามี งบเกี่ย วกับ
การจัดการเรื่องถังขยะนี้อยูในสวนไหน ในรายการไหนครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกผู ท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ในสว นของที่ ท านสมาชิกได
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องถังขยะนี้จะอยูในประเภทวัสดุงานบานงานครัวคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
วัสดุงานบานงานครัวอยูใน สธ.๑๒ บรรทัดแรกเลยนะครับ ในหนา สธ.๑๑ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ /ไม มี
ไปหนา สธ.๑๒ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ สําหรับประเภทวัสดุงานบานงานครัวซึ่งไดรับการชี้แจงวาเปนงบจั ด ซื้อถัง
ขยะ จากป ๕๗ เราได ตั้ ง ไว ที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ า ยจริ ง ที่ ๘๓๔,๔๔๐ แล ว ป นี้ ก็ไ ด ขอเพิ่ม เขา มาจาก
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นมาอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คื ออยากจะทราบว าถังขยะนี้ที่ ซื้อมา
เพิ่ม คือถาซื้อทุกปนะครับอยากจะทราบวาในแตละปนี้มันพังทุกตัวหรือเปลาและท านก็ยั งเพิ่ม งบขึ้นมาอีก แต ใ น
สภาพความเปนจริงที่เราเห็นที่เรารูกันนะครับ ถังขยะไปตั้งหนาบานบางคนเขายังไมอยากให ตั้ งเลยแลว ท านจะเอา
ไปตั้งไวที่ไหนครับ แลวมันเปนไปไดหรือครับที่เราจะซื้อเพิ่มรอยเปอรเซนตทุกปๆ มันเปนไปไดหรือวาเราซื้อมาหนึ่ง
พันใบมันจะแตกมันจะพังทั้งพันใบ ตรงนี้อยากไดรับคําชี้แจงจากทางผูบริหารดวยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอใหคุ ณอัม พร แกว เรือง
ซึ่งรับผิดชอบงานสวนนี้ไดชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานอัมพรครับ
นางอัมพร แกวเรือง หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกท านนะคะ ใน สธ.๑๒ ที่ พูด ถึงเรื่องวั สดุ
งานบานงานครัวไมไดซื้อเฉพาะถังขยะอยางเดียวนะคะ จะซื้อพวกไมกวาดดวยคะ ที่ขอเพิ่มมาอีกเนื่องจากวาปที่

๔๑.
แลวเราซื้อถังขยะแค ๕๐๐ ใบ ป ๕๕ เราซื้อ ๑,๐๐๐ ใบ ยอมรับวามันก็มีแตกบางแตไมถึงรอยเปอรเซนต เวลาที่ เรา
ซื้อถังขยะมาเราจะไปสับเปลี่ยนเฉพาะเสนทางหลักไวกอน แลวตรงไหนที่ มั นดี เราจะเก็บ มาลางแลว จะให ชุม ชนที่
เขียนคํารองมา ณ ปจจุบันนี้คํารองมีเกือบสองรอยที่ยังไมไดจายใหประชาชนเลยคะ ก็คือไดข อมู ลจากตรงนี้เพื่อทํ า
การเพิ่มขอซื้อถังขยะคะทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในหนา สธ.๑๒ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี ตอไปงบลงทุน สธ.๑๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/ไมมี ขอผานไป สธ.๑๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานศู นย บ ริการ
สาธารณสุข เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้ งที่ ๒ ในหนา สธ.๑๔ นะครับ ค าเครื่องนึ่ง ฆาเชื้อโรค จํ านวน ๑ เครื่ อง ราคา ๑๗๐,๐๐๐ บาท
งานศูนยบริการที่ ๑ เทศบาล อยากทราบวาทานไมมีเครื่องใชไหมครับตอนนี้ อยากทราบขอมูลครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบ เรี ย นท านป ระธ านสภ าที่ เคารพ และสม าชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ทุ กท านนะค ะ ดิ ฉั น ขอใ ห
คุณโกวิท เริงนิรันดร ไดชี้แจงคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานโกวิทครับ
นายโกวิท เริงนิรันดร หัวหนาฝายบริการและสงเสริมการอนามัย
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านครับ เครื่องนึ่งตามที่ ท านสมาชิก
ผูทรงเกียรติไดสอบถามเมื่ อสักครูนี้นะครับ เนื่องจากว าเครื่องเกามี อยู ห นึ่งเครื่องแต ชํารุด แลว และยากต อการ
ซอมแซมใหกลับคืนสภาพที่จะนึ่งได ณ ป จ จุ บั นนี้เรามี ศู นย บ ริการสาธารณสุขทั้ งหมด ๗ แห ง ซึ่งที่ ศู นย บ ริการ
สาธารณสุข ๑ นี้จะเปนศูนยกลางที่จะรับเครื่องมือตางๆของศู นย บ ริการทั้ ง ๗ ศู นย นี้ เพื่อนึ่งแลว ก็แจกจ ายไปยั ง
ศูนยบริการทั้ง ๗ ศูนยนะครับ จึงมีความจําเปนที่จะตองซื้อเครื่องมือตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ

๔๒.
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ และขอขอบคุณสําหรับขอมู ลนะครับ แต ว าในการจั ด ซื้อเครื่อง
นึ่งฆาเชื้อโรค ๑ เครื่อง ราคา ๑๗๐,๐๐๐ บาท ผมเปนกรรมการแปรญัตติในงบประมาณป ๕๗ เราไดอนุ มั ติ ไ ปแลว
นะครับหนึ่งเครื่อง ทานไดทําการจัดซื้อจัดจางแลวหรือยังครับ
นายนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีขอมูลไหมครับ
นายโกวิท เริงนิรันดร หัวหนาฝายบริการและสงเสริมการอนามัย
ขออนุญาตครับ ไมมีนะครับ หรือนั่นจะเปนของงานทันตแพทยหรือเปลาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในการแปรญัตติของสมาชิกนะครับขอมูลนี้ผมเกือบจะจําได เกือบทุ กขอมู ลนะครับ ที่ จํ าได แนๆ ก็
คือศูนยบริการที่ ๑ ไดทําการขอเครื่องนึ่งตั ว นี้เขามานะครับ แต ถาเกิด ว าท านจํ าเป นต องใชจ ริงๆในกิจ การของ
สาธารณสุขทางสภาในนามของกรรมการแปรญัตติยินดีที่จะผานงบประมาณตรงสว นนี้ใ ห นะครับ เพีย งแต ว าอยาก
ใหทานนําขอมูลสงใหกรรมการแปรญัตติอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว าท านไม มี จ ริงๆและในงบประมาณป ๕๗ นี้คื อทาง
สภาไมอนุมัติใหนี้ขอให ท านนําเอกสารหรือว าขอมู ลต างๆเสนอต อกรรมการแปรญั ต ติ ต อไปครับ ขอบพระคุ ณ
มากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในหนา สธ.๑๔ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี ตอไป สธ.๑๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานกําจั ด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ดิ ฉันนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ จะสอบถามในสวนของคารถจักรยานยนตขนาด ๑๑๐ ซีซี ๕
คัน จํานวนคันละ ๓๘,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาทนี้ รถจักรยานยนต ๕ คั นนี้ จะเอาไปใชทํ าอะไรคะ
ขวยชี้แจงดวยนะคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ

๔๓.
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ดิ ฉันขอให คุ ณอัม พร แกว
เรือง ซึ่งรับผิดชอบงานสวนนี้ไดชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานอัมพรครับ
นางอัมพร แกวเรือง หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ สําหรับรถจักรยานยนต ๕ คั น
ที่ขอนี้ใชสําหรับใหหัวหนาสายตรวจของงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและงานปดกวาดนะคะ ซึ่งรถคั นเดิ ม ที่ เราใชอยู ใ น
ปจจุบันมัน ๑๐ ปผานมาแลวและเข็มไมลก็ใชไมไดทีนี้มันมีปญหาเพราะวาทีมงานออกไปตรวจตั้งแตตีสอง ตีสี่อย าง
นี้คะก็เลยขอรถจักรยานยนต ๕ คันคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ขอตั้งขอสังเกตนะครับเกี่ยวกับคารถจั กรยานยนต ซึ่งในป งบประมาณที่ ผาน
มาก็มีการของบจัดซื้อในสวนที่เกี่ยวของกับรถจักรยานยนตนี้เชนกันจึงอยากทราบวาแตละกองนี้ หลายกองนะครับ
ที่ขอซื้อรถจักรยานยนตแตดวยความเคารพนะครับทางสภาไมเคยเห็นรถเหลานั้นเลย ไมทราบท านจอดรถไว ที่ ไ หน
หรือทานใหเจาหนาที่ขี่กลับบาน ถาเปนรถยนตนี้ทางสภาก็ยังเคยเห็นวามันอยูต รงไหนบ าง แต ว าจริงๆไม เคยเห็ น
เลยขอมาตลอดนะครับเกาไมวาแตวาไมเคยเห็นนะครับ ตรงนี้ถาทางสภานั้นเห็นวาเกามันก็สมควรที่จะซื้อใหม แต มี
แตคําชี้แจงมาวาเกาแตไมเคยเห็นนะครับ ก็ขอกราบเรียนตรงนี้ดวยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกท าน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากใหทางทานผูบริหารชวยชี้แจงค ารถเข็นสําหรับ ขนขยะถังไฟ
เบอรจํานวน ๑๐ คัน คันละ ๑๑,๐๐๐ บาท เปนรถเข็นขยะอยางไรครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภาที่ เ คารพ และสมาชิก ผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ดิ ฉัน ขอให คุ ณอั ม พร
แกวเรือง ซึ่งรับผิดชอบงานสวนนี้ไดชี้แจงคะ

๔๔.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานอัมพรครับ
นางอัมพร แกวเรือง หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ สําหรับ รถเข็นขยะนี้ใ ชใ นงาน
รักษาความสะอาด ซึ่งเดิมทานจะเห็นรถเข็นของพนักงานเทศบาลเปนรถสีสมๆใชไหมคะ บางคั นทํ าด ว ยแผนเหล็ก
คะทีนี้อายุการใชงานเวลาถูกน้ําหรือถูกขยะมันสึกกรอนงายก็เลยอยากขอทานสมาชิกว าอยากได รถขนขยะแบบถัง
ไฟเบอรคลายๆพลาสติกแตมันหนาและก็ทนเวลาทํ าความสะอาดก็งายค ะ ก็เลยขอปรับ เปลี่ย นจากตั ว นั้นซึ่งเรา
ไมไดซื้อมานานแลวนะคะเราพึ่งจะขอซื้อปนี้เนื่องจากรถคันนั้นมันผุกรอนหมดแลวคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ กอนที่เราจะไปที่สํานักการศึกษานะครับ ผมอยากสอบถามครับ ว าท านนายกไปไหนครับ อยาก
ทราบเพราะวาการพิจารณางบประมาณของเทศบาลนครอุบลนี้มันเปนความเกี่ยวของกับทานโดยตรงนะครับ ท าน
นายกทานตองทราบนะครับวาพอแมพี่นองประชาชนทานไดรับอะไรบางจากการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้ค รับ
และสอบถามอีกนิดหนึ่งครับทานนายกไปไหนและจะกลับมาเมื่ อไหรค รับ เพราะว าถาท านจะประชุม อย างนี้ก็ใ ห
สมาชิกเขาประชุมกันเองเลยดีกวาครับ ทานไมตองเขามา แตวาผมเล็งเห็ นว ายั งไงซะท านก็ค วรที่ จ ะเขามาฟงการ
ประชุมดวยนะครับ เพราะวามันเกี่ยวของกับทานโดยตรงครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ดิ ฉันขอให ท านปลัด อาทิ ต ย
คูณผล ไดชี้แจงตรงนี้เพราะวาหนวยงานที่ทานไปประชุมทานปลัดจะสันทัดกวาที่ดิฉันจะอธิบายนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับนายกเทศมนตรีวั นนี้ชว งบ าย
นี้มีภารกิจอยูสองภารกิจนะครับ ภารกิจ ที่ ห นึ่งคื อขณะนี้กําลังประชุม คณะกรรมการสรรหาศึ กษาของวิ ท ยาลัย
อาชีวะอุบลราชธานีครับ และประมาณสักบายสามครึ่งนี้ทานผูวานัดหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของพิจารณา

๔๕.
วางแผนในการแก ป ญ หาน้ําท ว มและวางแผนแกป ญ หาการจราจรที่ ศ าลากลางจั งหวั ด ครับ นี่คื อวาระงานของ
นายกเทศมนตรีวันนี้ครับ
นายนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ขอบคุณท านปลัด อาทิ ต ย คู ณผล ขออนุญ าตที่ เอย นามครับ
สําหรับขอมูลครับ ประเด็นแรกการประชุมของอาชีว ะที่ คั ด สรรกรรมการมั นไม เกี่ย วกับ ท านเลยตอนนี้ถาเราชาง
น้ําหนักความสําคัญระหวางการคัดสรรกรรมการกับงบประมาณประจํ าป นะครับ ท านคิ ด ว าอันไหนสําคั ญ กว ากัน
ครับ สวนเรื่องที่วาทานนายกจะไปประชุมรวมกับทางจังหวัดนั้นผมเห็นดวยนะครับ เพราะว าท านต องเขาไปฟงกับ
เขาดวยวาเขามีแนวทางอยางไรในการแกไขปญหานะครับแตวาที่จะไปคัด สรรกรรมการนั้นผมไม เห็ นด ว ยอย างยิ่ ง
นะครับ มันนาที่จะมาฟงตัวนี้มากกวาครับการพิจารณางบประมาณตัวนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิ ฉันขอชี้แจงอย างนี้นะคะใน
การที่ทานนายกไปประชุมสรรหาคัดเลือกกรรมการชุด ใหม เป นผูแทนองค การปกครองสว นท องถิ่นที่ ห องประชุม
จามจุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ไมใชกรรมการสถานศึกษานะคะขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทุ กท าน ผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ สธ.๑๕ เรื่ องรถขยะที่ ว า ๕ คั นที่ จ ะซื้อ
ใหมนะครับ ถาหากซื้อมาจริงๆเราจะมีสัญลักษณอะไรบางที่จ ะให ป ระชาชนได รับ ทราบ เพราะว าประชาชนตาม
ถนนตางๆรถจักรยานยนตก็เต็มไปหมดอยูแลว ทีนี้ถาหากเปนรถขยะคือรถกวาดขยะนะครับอยากจะใหมีสัญ ลักษณ
ตางๆแตกตางจากรถธรรมดา เมื่อไปถึงไหนพอแมพี่นองเดือดรอนจะไดปรึกษาหารือหรือจะไดเรีย นถามว าขยะแถว
นี้สามวันมากวาดครั้งหนึ่ง บางครั้งเปนอาทิตยจนกระทั่งมีหนอนนะครั บ อันนี้ถาหากว ามี สัญ ลักษณเตื อนพอแม พี่
นองวารถกวาดขยะมาแลวเขาจะไดรองเรียนและจะได ชี้แจงให ท ราบ ผมขอฝากท านประธานไปถึงฝายผูบ ริห าร
ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนกองสวัสดิการสังคม งานบริหารทั่วไป งานสงเสริมสนับสนุนความเข ม แข็งของชุม ชน สว.๑/ไม มี
ผมขอฝากไปยังกองสาธารณสุขที่เมื่อสักครูพูดคางไววาเงินเพิ่มเหลือเงินอยู ๕๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ความจริงมันตอง

๔๖.
เหมือนกองสวัสดิการสังคม เมื่อทานเพิ่มเงินเพิ่มตางๆไปแลวจะตองไมเหลือนะครับเพราะเพิ่มไปแลว แต นี่ท านเพิ่ม
ไปแลวยังมีเงินเหลืออยูเหลือสวนมากดวยครับ เชิญทานเลขาครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ครับขอบคุณทานประธานครับ ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจทั้งสมาชิกผูมีเกีย รติ นะครับ คื อในเรื่อง
ของเงินเพิ่มเงินคาตอบแทนพนักงานจางนั้น เปนไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน ลูกจ าง ฉบั บ ที่ ๓ นะครับ
ที่ประกาศใชตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เปนตนมา คือ ปรับ ค าจ างขั้นต่ํ าตามคุ ณวุ ฒิ และเมื่ อปรับ ค าจ าง
ตามคุณวุฒิแลวถายังมีรายไดไมถึงขั้นต่ําก็จะตองมีเงินเพิ่มใหอีกครับ อยางเชนวุฒิปริญญาตรีถาใครเงินเดื อนยั งไม
ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ตองมีเงินเพิ่มขึ้นใหไดถึง ๑๕,๐๐๐ บาท วุฒิ ปวส. ถาผูใดเมื่อปรับ เงินเดื อนตามบั ญ ชี ๓ แลว
เงินเดือนยังไมถึง ๑๑,๕๐๐๐ บาท ก็จะไดมีเงินเพิ่มขึ้นอีกเพื่อใหถึง ๑๑,๕๐๐๐ บาท นะครับ ถาคนที่ มี วุ ฒิ ป ริญ ญา
ตรีเมื่อปรับบัญชี ๓ แลว เงินเดือนยังไมถึง ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นใหไดถึง ๑๕,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้น
แตละคนแตละรายนั้นเงินเพิ่มจะไมเทากันครับ แตเมื่อปรับแลวก็ยังตองใชเงินอยูหาแสนกว าบาท ลดไปสี่ลานกว า
บาทแลว ยั งจํ า เป นต องใชอี กห าแสนกว า บาทตามที่ ป รากฏในงบประมาณครับ แต รายละเอีย ดนั้นก็ค งจะให
คณะกรรมการทานไดตรวจรายละเอียดเพราะวามีบัญชียืนยันอยูครับเพราะว าถาเผื่อว าผิด พลาดอย างไรก็ป รับ ให
ตรงกับบัญชีที่มีจริง ตอนนี้ก็ผมขอชี้แจงในหลักการเท านี้กอนครับ เพราะว าอัต ราเพิ่ม ของแต ละคนนั้นมากนอย
แตกตางกันครับขึ้นอยูกับฐานเงินเดือนเดิมของแตละคนครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในหนา สว.๑ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี ตอไป สว.๒ เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางรฐา มณีภ าค สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ คะ คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทั ศ นะศึ กษาดู
งาน ป ๒๕๕๗ ตั้งไวที่ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท สวนป ๕๘ ตัดลดลง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบว าเพราะเหตุ ใ ดถึง
ไมมีการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนเราคะ เพราะวากรรมการชุมชนก็ถือวา เป นประชาชนที่ สามารถประสานงาน
หรือบอกเหตุ ชาวบ านชุม ชนได นะคะ เป น คนที่ สําคั ญ มากที่ เราต องพัฒ นาศั กยภาพและคุ ณภาพไม ใ ชว าทาง
กรรมการชุมชนไมตองมีการสัมมนาอะไรเลย ดิฉันคิดวานาจะมีการอบรมตอนะคะ ขอบคุณมากคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท านครับ เกี่ย วกับ ค าใชจ ายโครงการอบรมสัม มนา
กรรมการชุมชนและทัศนะศึกษาดูงาน เมื่อป ๒๕๕๗ ตั้งไวที่ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท สว นป ๕๘ ไม ไ ด ตั้ งครับ แต ไ ม มี
การยืนยันวาไดใชจายจริง จึงอยากจะขอความรูนะครับทานประธานเพื่อสงไปยั งผูบ ริห ารในเงินสว นนี้ถาไม ไ ด ใ ช
ทางฝายบริหารสามารถนําไปใชไดในกิจการอยางอื่นไดหรือไมครับ

๔๗.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ดิ ฉันขอมอบให ท านสุรชัย
ยิ้มเกิดเปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูมีเกียรติครับ ตองขอบคุ ณท านสมาชิกที่ ท านได ใ ห
ความสนใจในกิจกรรมของด านสังคมและพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต ของบุ ค ลากรในเขตเทศบาลนะครับ โครงการนี้ก็
เชน เดี ย วกัน กับ โครงการที่ ท า นได สอบถามมาในของสาธารณสุข นะครับ คื อโครงการผู สูงอายุ โ ครงการของ
คณะกรรมการ อสม. นะครับ ก็คือที่ทานไดกรุณาผานอนุมัติงบประมาณป ๕๗ ให ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากว า
เปนปลายปนะครับยังไมสามารถดําเนินการไดทันเพราะฉะนั้นเงินจํานวนนี้ยังคงอยู แลว ก็ไ ด ขออนุมั ติ กันเงินไว จ าย
ในป ๕๘ ซึ่งผมไดสอบถามเจาหนาที่แลวจะดําเนินการในเร็วๆนี้ประมาณเดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ นะครับ ไม
เกินนี้ก็จะดําเนินการแลวเสร็จซึ่งคณะกรรมการชุมชนนั้นทานก็จะไดไปทั ศ นะศึ กษาดู งานเหมื อนกับ ทุ กป ที่ ผานมา
และนอกจากนี้เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการชุมชนนะครับ ทางฝายบริหารก็ไ ด ไ ปเพิ่ม งบประมาณ
ในดานกิจกรรมใหกับคณะกรรมการชุมชนและบุคคลอื่นๆนะครับ เชนทานจะดูขอตอไปจะเห็นวาจะมีเพิ่ม ค าใชจ าย
ในโครงการสงเสริมอาชีพจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่ม อีก ๒๐๐,๐๐๐ บาทเป น ๓๐๐,๐๐๐ บาท ครับ เพื่อที่ จ ะให
กรรมการชุม ชนหรื อประชาชนที่ มี ค วามสนใจที่ จ ะพัฒ นาอาชี พของตนเองได มี กิจ กรรมเพิ่ม ขี้นครับ และจั ด
งบประมาณเพื่อสงเสริมคาใชจายในการประชุมชุมชนเพิ่มขึ้นอีก ๑๕๐,๐๐๐ บาท จากปที่แลว ๕๐,๐๐๐ ขอตั้ งจ าย
เพิ่มเปน ๒๐๐,๐๐๐ บาทครับ เพื่อเพิ่มคุณภาพและนอกจากนี้ก็ยังไดเพิ่ม โครงการใหม ขึ้นมาอีกสองโครงการครับ
ตอไปทานจะเห็ นว าค าใชจ ายในโครงการพัฒ นาสตรีและความเขม แข็งของครอบครัว อีก ๕๐,๐๐๐ บาท เป น
โครงการที่ตั้งใหมครับ และคาใชจายในโครงการสงเคราะห ผูด อยโอกาสเป นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็คื อเอาเงินที่
แทนที่จะตั้งซ้ําอีก ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เอามาเพิ่มคุณภาพให ใ นด านอื่นเพื่อที่ จ ะให การพัฒ นาสังคมนั้นได เขม แข็ง
มากขี้นครับ และยืนยันวา๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทนี้ยังอยูครับและก็จะดําเนินการตามโครงการให เสร็จ สิ้นภายในเดื อน
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ครับขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุ กท านครับ ขอบคุ ณท านสุรชัย ที่ ไ ด ใ ห คํ าอธิ บ ายคื อมี การ
อภิปรายวามีการกันไวคือยังไมไดใช แตถาเรายอนไปที่ สธ.๕ นะครับ คาใชจายอบรมใหความรูแก อสม. และทัศนะ

๔๘.
ศึกษาดูงานซึ่งตัวนี้มีการตั้งไว ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท แลวก็บอกวาใชไปแลวนะครับ แตทานเลขาก็บอกวากันไว สรุป คื อ
เงินตัวนี้ใชไปหรือยังครับ เพราะเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทเมื่อสักครูบอกวายังไมไดใชแตวาคาใชจายอบรม อสม. และ
อบรมผูสูงอายุทานก็บอกวาทานกันไวแตวาคือเราก็พิจารณาตามเอกสารท านก็บ อกว ายั งอยู แต เขีย นในที่ นี้บ อกว า
ใชไปแลว ตรงนี้คือมันยังไงครับคืออยากขอใหชี้แจงดวยเพราะวาเมื่อสักครูบอกวา ๑,๒๐๐,๐๐๐ ยังไม ไ ด ใ ชมั นก็ขีด
ละวาไมไดใชทางสภาเขาใจ แตวาสําหรับงบทัศนะศึกษาดูงานของ อสม. และผูสูงอายุนะครับก็บอกวายังไมไ ด ใ ชแต
เขียนไววาใชไปแลว สรุปคือทานกันไวหรือทานใชไปหรือยังหรือวาอยางไรครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ดิ ฉันขอมอบให ท านสุรชัย
ยิ้มเกิดเปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูมีเกียรติ ค รับ ต องขอชมเชยท านสมาชิกนะครับ ที่
ทานเปนหวงประชาชน ทานมีความใสใจ ทานผูฟงนะครับทานจะเห็นวาทาน สท. ที่ทานไดเลือกเขามามีความนารัก
ทุกทานนะครับเพราะวาทานไดเอาใจใสในผลประโยชนนะครับ แตในขณะเดียวกันฝายบริห ารก็ไ ม ไ ด ลืม ประชาชน
นะครับก็เอาใจใสเชนเดียวกันแตวายังไมไดรายงานใหทานทราบโดยชัดเจน ตองขอโทษนะครับเมื่อเชานี้ผมจํ าได ว า
ทานเจาหนาที่และทานรองนายกไดชี้แจงแลววาเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาทนั้นยั งอยู ยั งกันไว อยู ที่ จ ะดํ าเนินการต อไป
เงินที่กันตัดฝากไวจายขามปก็จะมีโครงการอบรมความรูแก อสม. และทั ศ นะศึ กษาดู งาน จํ านวน ๒,๓๐๐,๐๐๐
บาท ยังตัดฝากกันไวจายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ครับ ขอยืนยันนะครับและอีกโครงการหนึ่งคือโครงการค าใชจ าย
ในโครงการฝ กอบรมสมาชิก ชมรมผูสูง อายุ และทั ศ นศึ กษาดู งาน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ ท านได อนุมั ติ ไ ว ใ น
ปงบประมาณ ๕๗ ก็ยังกันเอาไวอยูครับ ตัดฝากไวเปนเงินจายขามป จํ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และอีกโครงการ
หนึ่งก็คือคาใชจายโครงการพัฒนาตลาดสดดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและทั ศ นศึ กษาดู งานที่ อนุมั ติ ไ ว ๓๐๐,๐๐๐
บาท งบนี้ก็กันไวเชนเดียวกันครับและจะดําเนินการตอใหแลวเสร็จไมเกินเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ กระผมขอยื นยั น
วาเงินนี้ยังอยูครบทุกบาททุกสตางค ในสวนที่ดําเนินการไปเมื่อปลายปที่แลวนี้ก็เปนโครงการอื่น ทั้งสามโครงการนี้
ยืนยันครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คืออยางนี้ค รับ มั นแตกต างกันอยู นิด หนึ่งตรงที่ สามรายการที่ ท านว านี้มั นอยู ใ นหมายเหตุ ว าจ ายจริงป
๒๕๕๗ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป นชองที่ ท านได จ ายจริงเหมื อนกับ ว าได จ ายไปแลว ใน
ขณะเดียวกันถาทานมาดูตรงการอบรมกรรมการชุมชนและทัศนะศึกษาดูงาน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ทานตัด ออกไป

๔๙.
นั้นไมมีหมายเหตุในการใชทานบอกวากันเงินนี่พอฟงไดนะครับ แตในสวนที่ ๓ รายการนั้นที่ ชี้แจงไว แลว ว าได จ าย
ไปแลวมันตางกันนิดหนึ่ง เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ขออภัยนะครับทานจะสังเกตเห็ นว าตั ว เลขที่ ว าจ ายจริงจะมี ตั ว เลข
กลมๆเต็มงบประมาณที่ตั้งไวเลยครับ นั่นคืออาจจะเปนความเขาใจผิดของเจาหนาที่ผูพิมพวาเมื่ อยั งไม ไ ด จ ายก็เลย
พิมพตัวเต็มลงไปเอาไววาจะจายในวงเงินนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อความเขาใจนะครับ กระผมก็ขออนุญ าตแกไ ข
ตรงนี้เลยวายังไมไดจายนะครับ ยังมีเงินเหลือเต็มตามจํานวนครับ
นายนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ถาเกี่ยวของกับงบประมาณนะครับ อยากขอใหเจาหนาที่งบประมาณที่เกี่ย วของโดยตรงออกมาชี้แจง
วาเปนความผิดพลาดของเจาหนาที่จริงหรือเปลาในตัว เลขนะครับ ไม ใ ชว าท านเลขาสุรชัย จะมาชี้แจงโดยที่ ท าน
ทราบหรือไมทราบขอมูลก็ไมรูนะครับ สมาชิกก็พิจารณาตามเอกสารไมไดพิจารณาตามคํ าพูด ของท านนะครับ คื อ
ตรงนี้เราดูเอกสารมีการจายจริง จายจริง เบิ กออกไป หรือว ากันเงินก็อยากให เจ าหนาที่ ฝายงบประมาณเป นคน
ชี้แจงครับ ขอบพระคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิ ฉันขอมอบให ท างเจ าหนาที่
งบประมาณที่จัดทําเปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมลักษณครับ
นางสมลักษณ บุญณพัฒน หัวหนาฝายงบประมาณและแผนงาน
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกสภาผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ในสว นของสามรายการที่
กลาวถึงนะคะอยู ใ นกองสาธารณสุขเนื่องจากว าเอกสารฉบั บ นี้เป นเอกสารประกอบการพิจ ารณางบประมาณ
รายจายประจําปนะคะ ทางฝายจัดทํางบประมาณก็ไดใหแตละหนว ยงานสงขอมู ลมาในการตั้ งจ ายนะคะ อาจจะ
ในชวงของปลายปงบประมาณ ๕๗ ที่เราไดมีการกันเงินอาจจะมีความสับสนในเรื่องของการเบิ กจ ายนิด หนึ่งนะคะ
ก็เปนขอบกพรองของทางเจาหนาที่เองทั้งในสวนของทางกองสาธารณสุขและทางฝายจั ด ทํ างบประมาณคื อตั ว ดิ ฉัน
เองที่เปนหัวหนาฝายในความรับผิดชอบตัวนี้นะคะ ก็ขอยืนยันวาในสวนของสามโครงการก็คือ โครงการอบรมให

๕๐.
ความรูแก อสม. และทัศนศึกษาดูงาน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท โครงการอบรมสมาชิกชมรมผูสูงอายุ และทั ศ นะศึ กษาดู
งาน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการพัฒนาตลาดสดดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและทัศนะศึ กษาดู งาน ๓๐๐,๐๐๐
บาท นี้ยังไมมีการเบิกจายเปนรายการที่ไดขออนุมัติยกเวนระเบียบกันเงินตอผูวาราชการจั งหวั ด เนื่องจากงบป ๕๗
เราประกาศปลายป ตอนนี้เรายังไมไ ด ดํ าเนินการก็อยู ใ นการวางแผน เพราะฉะนั้นชองสุด ท ายนี้ขออนุญ าตที่ จ ะ
ปรับแกไขเปนขอบกพรองของทางเจาหนาที่เองคะ คือยังไมมีการเบิกจายคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ จากการที่ ไ ด รับ ฟงสรุป แลว นะครับ ทั้ งหมดทั้ ง
มวลมั นก็เ ป นความผิด ของฝา ยบริ ห ารอยู ดี ผิด ตรงไหนหรือครับ เพราะว า เอางบประมาณเข ามาในปลายป
งบประมาณนั้นๆทําใหพอแมพี่นองประชาชน อสม. กช. และผูสูงอายุสูญเสียโอกาสตรงนั้นนะครับ แทนที่ จ ะได ไ ปป
ตอปตองถูกดึงๆมาเรื่อยๆ จนสรุปแลวก็คือวาพาไปไมทันแลวก็จะพาไปในปหนาที่จะถึงนี้ ถูกต องไหมครับ นั่นก็คื อ
ความผิดของฝายบริหารแทนที่จะไดไปปตอปแตกลับกลายเปนวาปที่ผานมาไมไดไป แลว ก็ไ ปป นี้แลว ในป นี้แทนที่
จะมีงบไดไปอีกนั่นก็แปลวาพี่นองประชาชนก็ตองศูนยเสียโอกาสไปหนึ่งปที่จะไดรับผลประโยชนต รงนั้น ตรงนี้ต อง
ขอตําหนิฝายบริหารนะครับก็คือสองครั้งนะครับที่ทานนํางบประมาณเขาชาแลว พี่นองประชาชนสูญ เสีย โอกาสใน
ทุกๆดานขอย้ําวาทุกๆดาน สูญเสียโอกาสที่เขาเหลานั้นจะไดรับการบริการจากเทศบาลนะครับ ก็ขอตําหนิพวกท าน
ไวด วยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
จริงๆแลวจะไปตําหนิเจาหนาที่งบประมาณโดยตรงไม ถูกต องนะครับ เพราะเจ าหนาที่ งบประมาณเป น
บุคคลที่จะทํางบประมาณขึ้นมาใหฝายบริหารตรวจสอบ เมื่อฝายบริห ารตรวจสอบแลว ว าถูกต องถึงเสนอสภานะ
ครับ เพราะฉะนั้นคนที่ จ ะรับ ผิด ชอบตรงๆก็คื อผูเสนอญั ต ติ เพราะว าเมื่ อท านเสนอขึ้นมาแลว จะต องเป นญั ต ติ
งบประมาณที่ถูกตองเพราะวามันเปนตัวเลขที่ตองนําไปใช ก็ขอฝากไวดวยวาตอไปขอใหทานตรวจสอบด ว ยนะครับ
แลวมาแกไขอยางนี้มันเปนความเขาใจผิดอยางที่เขาใจผิดวาทานไมไ ด จ าย ท านยั งไม ไ ด นําไปใช แต ห มายเหตุ ว า
นําไปใชแลวมันก็เลยทําใหเกิดความเขาใจผิด ขอฝากไวดวยครับ อยางนี้มันแกไขได ไ ด รับ ความจริงซึ่งกันและกันก็
ขอฝากไวดวยครับ เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ อยากถามเพื่อเปนความรูนะครับ ถางบประมาณสวนนี้เกี่ยวกับงบทัศนะศึกษาไมวาจะ อสม. กช. และ
ผูนําชุมชนที่ทานอางวาไดกันไวแลวนะครับ ถาทานไมไดใชสามารถนําไปใชอยางอื่นไดไหมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ

๕๑.
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ดิ ฉันขอมอบให ท านปลัด
อาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับเงินที่กันไว นี้มั นจะไม เหมื อน
งบประมาณปกติที่ใชปกตินะครับ งบประมาณปกตินี้ถาหากวาเราไมไดใช เราเปลี่ย นแปลงคํ าชี้แจงงบประมาณได
สองกรณีนะครับถาไมใชที่ดินและสิ่งกอสรางเปนอํานาจของนายกที่จะเปลี่ยนแปลงได เลย แต ถาหากเป นที่ ดิ นและ
สิ่งกอสรางนี้เปนอํานาจของสภาเทศบาล ทีนี้กรณีเงินที่กันนี้ระเบียบเขียนไว ชัด เจนนะครับ ว าต องใชเฉพาะที่ กันไว
เทานั้นจะไปใชเปนอยางอื่นไมไดนะครับ ถาไมใชก็ตกเปนเงินสะสมภายในหนึ่งปครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุ กท านคะ ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในหนา สว.๒ นี้นะคะ ตรงคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพประชาชน
และคาใชจายโครงการประชุมชุมชน ตรงนี้จะเห็นวาในป ๕๗ ที่ผานมานี้ยังไมไดใชเลย แต ทํ าไมในป นี้ถึงขอเขามา
เพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งๆที่จายจริงป ๕๖ ใชจ ายไปแค ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ๔๓,๘๓๕
บาท ดิฉันอยากไดขอมูลตัวนี้คะ อยากไดรับคําชี้แจงคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นางธารนี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ดิ ฉันขอมอบให คุ ณสุจิ ต รา
นามพิทักษ รักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุจิตราครับ
นางสุจิตรา นามพิทักษ รักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกท านนะคะ ในการประชุม ชุม ชนเป นการ
จัดทําโครงการสําหรับอบรมคณะกรรมการชุมชนในกรณีที่มีขอระเบียบ หรือกรณีมี นโยบายเรงด ว นจากรัฐ บาลซึ่ง
เราจะตั้งไวทุกปและที่สําคัญก็คือตั้งเปนภาพรวมกรณีที่อะไรก็ตามที่เปนลักษณะที่ตองประสานงานชุมชนในการจัด

๕๒.
ประชุมหรือประชาคมนะคะ ก็จะใชงบประมาณจากสวนนี้และที่ทานเรียนถามในสว นของการกันเงินของป ที่ แลว ที่
๕๐,๐๐๐ บาท ก็คือจะดําเนินการในสว นของการประชุม ชี้แจงเกี่ย วกับ นโยบายของรัฐ บาลกรณีเบี้ ย ยั งชีพซึ่งจะ
กระทําเร็วๆนี้คะ สําหรับที่ตั้งเพิ่ม ก็คื อกรณีที่ จ ะทํ าในงบป ๕๘ อันนั้นเผื่อไว อยู แลว ค ะ เพราะว านโยบายต างๆ
ระเบียบตางๆจะปรับเปลี่ยนไปทุกปคะทาน ก็จะประชุมเปนครั้งคราวไปนะคะ แตทั้ งนี้ทั้ งนั้นก็คื อเพื่อที่ จ ะสงเสริม
หรือชี้แจงระเบียบในฐานะเขาเปนผูนําชุมชนตองรับทราบขอมูลขาวสารของหนวยงานเราดวยคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ คื อเมื่ อสักครูนี้อยากจะขอความรูจ ากท านปลัด อีกสักนิด หนึ่งนะครับ
ก็คือสรุปเงินตัวนี้กันไวแลวทีนี้เปลี่ยนชื่อแลวก็นําไปใชไดใชไหมครับ ไมไดใชไหมครับแตวาเมื่อสักครูไดยินทานปลัด
บอกวาถาอยูในเวลาปกติแปลวาตอนนี้มันไมปกติเปนเพราะฝายบริหารหรือเปลาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ดิ ฉันนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คือปญหาในสว นของเรื่องการกันเงินซึ่งฝายสภาของเราก็ดู
ตามเอกสารที่สงมาใหเราพิจารณา เพียงแตวาตอนนี้คือสภาไมทราบวาโครงการไหนบางที่ ท านนําไปกันเงินกับ ทาง
ผูวา เพราะวานี้ก็จะเปนสาเหตุของการพิจารณาที่ขัดแยงทางดานเอกสาร ซึ่งถาทานนําเอกสารในสว นของโครงการ
ไหนบางที่ทานนําไปกันเงินกับผูวาฯ อยากจะขอเอกสารในสวนนี้คะเพราะวาตอไปนี้ไมแ นใ จว าจะมี โ ครงการอื่นอีก
ไหมที่ทางสภาไมทราบวาทานนําโครงการไหนบางนําไปกันเงินกับทางผูวาฯ เพราะว าทางสภาจะทราบเฉพาะการ
กันเงินในหมวดของที่ไมกอหนี้ผูกพัน ในหมวดที่ดินและสิ่งกอสราง ที่สภาได ป ระชุม ไปเมื่ อเดื อนกันยายนที่ ผานมา
แตทางสภาไมเห็นการกันเงินในโครงการสามสี่โครงการที่วานี้เลย ยั งไงก็อยากจะขอเอกสารการกันเงินด ว ยนะคะ
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับเพื่อความกระจางอยางที่ทานรักษาการผูอํานวยการกองสวั สดิ การสังคมพูด ถึงสองโครงการ สงเสริม
อาชีพประชาชนกับโครงการประชุมชุมชน ในป ๕๗ ให ไ ว ใ นโครงการสงเสริม อาชีพประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
การประชุมชุมชน ๕๐,๐๐๐ บาท ในสองรายการนี้เมื่อสักครูพูดเหมือนลักษณะวาไดกันไวใชไหมครับ
นางสุจิตรา นามพิทักษ รักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ไดกันไวคะทาน

๕๓.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
และสวนนี้ในป ๕๘ ไดขอเพิ่มใชไหมครับ
นางสุจิตรา นามพิทักษ รักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ใชคะทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ เพื่อความเขาใจของสมาชิกครับ เพราะของเกายังไม ไ ด ใ ชขอเพิ่ม อีกนะครับ ขอบคุ ณครับ เชิญ ท าน
ตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในการขอเพิ่มนี้คะใชอะไรเปนมาตรฐานในการตั้งวาขอเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ กับ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ค ะ เพราะว า
ดูต ัวเลขมันแตกตางกันมากคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุจิตราครับ
นางสุจิตรา นามพิทักษ รักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ สําหรับ กรณีใ นสว นของงบ
อบรมในการฝกอาชีพนะคะ ตรงนี้ขอแตกตางก็คือจํานวนและหลักสูตรที่เราจะฝกอาชีพใหกับประชาชนนะคะก็เลย
เพิ่มงบประมาณเขาไปคะ คือตอนนี้นําเรียนอยางนี้นะคะคือวาสวนหนึ่งเดิมทีเราจะมีโครงการ SML ซึ่งเป นนโยบาย
ของรัฐบาลออกมาที่ชุมชนนี้เยอะ แตในขณะเดียวกันนับแตปนี้เปนตนไปโครงการ SML ในนโยบายตั ว นี้จ ะหมดไป
นะคะก็เพื่อรองรับตรงนั้นดวยคะทาน ก็เลยไดเพิ่มงบประมาณตรงสวนนี้เขามาคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในหนา สว.๒ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี ตอไป สว.๓/ไมมี ตอไป สว.๔ งบลงทุน/ไม มี ผมขอพัก
การประชุม ๑๐ นาทีครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลวขอเชิญทานประธานสภาดําเนินการประชุมในระเบียบวาระตอไปครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอดํ าเนินการประชุม ต อนะครับ ถาเป นไปได ก็อยากให มั นเสร็จ เหลืออยู ส องสํานักนะครับ คื อสํานั ก
การศึกษากับสํานักการชาง ในหนา ศก.๑ สํานักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/ไม มี ไปหนา ศก.๒
เชิญทาน นงนุชครับ

๕๔.
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวนงนุช จิ รันตกาล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ คะ หมวดคาใชสอยนะคะ คาจางเหมาบริการป ที่ แลว ไม มี แต ป นี้ขอมา
๑๐๘,๐๐๐ บาท ชวยชี้แจงดวยนะคะ ขอบพระคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอคําชี้แจงจากทานผูบริหารดวยเพราะวาสมาชิกอยากขอความกระจางในเรื่องของคาจางเหมาบริการเมื่ อ
ป ๕๗ ไมไดตั้งไว ป ๕๘ ตั้งไว ๑๐๘,๐๐๐ บาท ขอความกระจางดวยครับ ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผานไปยั งท า นสมาชิก ดิ ฉันขอมอบให ท า นลมโชย อุย ยะพัฒ น เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ จากคําถามขอนี้ ขอเรีย นว าค าจ างเหมา
บริการปที่แลวไมไดต ั้ง ที่ตั้งในปนี้เนื่องจากเปนคาจางพนักงานจา ง ๑ รายนะคะ ซึ่งเมื่ อกอนตั ว พนักงานจ างคนนี้
นองเขาอยูที่กรอบอื่นนะคะ ปนี้เอาเขามาใหถูกตองตามงานที่นองเขาปฏิบัติอยูเปนคาจางเหมาพนักงานจ าง ๑ ราย
คะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุ ณครั บ ถาหากว าท านบอกว าในป ๕๗ ไม ไ ด ตั้ งไว ท านดู ที่ ชองหมายเหตุ จ ายจริงป ๕๗ มี อ ยู
๒๘๔,๑๒๘ บาทครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
ตัวนั้นเปนจางเหมาบริการที่ทําอยางอื่นไมใชจางเหมาของพนักงานจ างค ะ เป นจ างเหมาบริการที่ เกิด ขึ้น
เนื่องจากไมใชจางเหมาของพนักงานจางตัวนี้ เปนรายการอื่นที่เกี่ยวกับการจางเหมาบริการทั่วไปคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ถาอยางนั้นตัวนี้ทานเอาตัวเลขมาจากไหนครับ คื อมั นเป นในป ๕๗ ไม มี ๒๘๔,๑๒๘ บาท นะครับ เชิญ
ทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ในหนา ศก.๒ นะครับ ตัวหมวดจ างเหมาบริการ ในชองงบประมาณป ๒๕๕๗ ไม มี การตั้ งไว แต ว า
ตามที่ทานประธานไดเรียนเมื่อสักครูไดมีการเบิกจายจริงคือยอด ๒๘๔,๑๒๘ บาท ตามระเบียบของเทศบาลนี้คือถา

๕๕.
งบประมาณปนั้นๆยังไมไดผานใหอิงใชงบประมาณเดิมไดใชไหมครับ แตผมยอนกลั บ ไปในป ๒๕๕๖ นะครับ ยอด
งบประมาณตัวนี้ก็ไมไดตั้งไวเหมือนกันและก็ไมมีการเบิกจายนะครับ ทา นนําเงินสว นไหนมาจ ายในยอดเงินสว นนี้
นะครับขอที่หนึ่งนะครับ และขอที่สองผมขออนุญาตท านประธานย อนกลับ ไปตรงหนา ศก.๑ ในหมวดเงินเดื อน
พนักงานจางภารกิจและหมวดเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปที่วามียอดเพิ่มขึ้นมา ผมในนามประธานกรรมาธิ การแปร
ญัตติขอเอกสารเกี่ยวกับการจางพนักงานจางทั่วไปนะครับ และพนักงานจางตามภารกิจ ขอเป นรายชื่อและจํ านวน
และฐานเงินเดือนของแตละทานนะครับ ขอบพระคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใหความกระจางไดไหมครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเงินจางเหมาบริการ เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาคะ จากกรณีที่ทานไดตั้งขอสังเกตไวนะคะ ตอนนี้เจาหนาที่ฝายงบประมาณกําลังหา
ขอมูลอยูคะ ขออนุญาตใชเวลาสักครูเพื่อจะชี้แจงใหทราบคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ถาอย างนั้นขอผานไปกอนนะครับ เดี๋ ย วค อยรับ คํ าอธิ บ ายอีกที ห นึ่ง ในหนา ศก.๒ จะมี
อภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี ไปหนา ศก.๓ เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกท าน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้ งที่ ๒ ครับ อยากจะทราบรายละเอีย ดเรื่องค าใชจ ายในโครงการรถรับ สง
นักเรียน๑,๓๙๘,๔๐๐ บาท อยากใหทางทานผูบริหารชี้แจงดวยครับวาทานนําไปใชอะไรบางครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ขออนุญาตครับในหมวดค าใชจ ายโครงการรถรับ สงนักเรีย นใน
ยอดเงิน ๑,๓๙๘,๔๐๐ บาท อยากใหฝายบริหารนําเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการนี้วาทานใชจ ายอะไรบ างนะครับ
เปนคาอะไรบางเพราะวาในคําชี้แจงก็เปนคําชี้แจงที่กว างๆนะครับ ไม ท ราบว าท านจะไปเชารถอย างไร เชากี่คั น
ระยะเวลาเทาไหร อยากจะนําเรียนสอบถามผานทางทานประธานสภาไปยังทานผูบริหารขอเปนเอกสารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกท าน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ถาเกิดตอนนี้ทานผูบริหารยังไมมีเอกสารเกี่ยวกับคาใชจายในโครง

๕๖.
การรถรับสงนักเรียน ขอใหทานชี้แจงปากเปลากอนก็ไดครับ อยากจะทราบจริงๆวาท านเอาเงินไปบริห ารสว นไหน
บางครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
พอใหความกระจางไดไหมครับ เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผานไปยั งท า นสมาชิก ดิ ฉันขอมอบให ท า นลมโชย อุย ยะพัฒ น เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ สําหรับ ในเรื่องของรถรับ สงนักเรีย นซึ่ง
ที่ตั้งไวในป ๕๘ นี้ เปาหมายของโครงการของเราคือบริการสี่สาย ขอแจงเบื้องตนกอนนะคะสําหรับรายละเอีย ดก็จ ะ
นําเสนอใหทานอีกทีหนึ่งนะคะ บริการสี่สายสายละสองคันก็จะรวมแปดคั นในหนึ่งวั นนะคะ วั นหนึ่งจะวิ่ งอยู แปด
เที่ยวเชาสี่เที่ยว บายสี่เที่ยว ปที่แลวเราไดทดลองสองสายซึ่งได รับ การตอบรับ จากประชาชนเป นอย างดี ซึ่งผูที่ มี
รายไดนอย นักเรียนที่มีรายไดนอย เราไดซัพพอรทสวนนี้สําหรับ ประชาชนในกลุม ที่ มี รายได นอยด ว ยนะคะ หรือ
นองนักเรียนที่อยูสายนั้นก็จะสามารถขึ้นบริการของเราไดตามสายที่เราประชาสัมพันธไวนะคะ ถามว าสี่สายนี้มี สาย
ไหนบาง สายแรกจะเริ่มจากวัดศรีประดูและไปสิ้นสุดที่โรงเรียนเบ็ญจะมะฯ สายที่สองจะเริ่ม ที่ บิ๊ กซีและไปสิ้นสุด ที่
โรงเรียนเทศบาลสามสามัคคีคะ สายที่สามจะเริ่มจากโรงเรียนเทศบาล ๕ บานกานเหลือง และไปสิ้นสุด ที่ เทศบาล
๓ สามัคคี สายที่สี่เริ่มจากโรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ และไปสิ้นสุดที่เทศบาล ๓ สามัคคี ทั้งสี่สายนี้นะ
คะเริ่มวิ่งในชวงเชาจะเริ่มตั้งแต ๐๖.๐๐ น. , ๐๖.๒๐ น. , ๐๖.๔๐ น. , ๐๗.๐๐ น. และ ๐๗.๓๐ น. นี่คื อจุ ด เริ่ม ต น
ก็จะสงตอไปจนถึงสุดสาย พอรอบบายสี่รอบนี้จะเริ่มที่ ๑๕.๓๐ น. , ๑๕.๕๐ น. , ๑๖.๑๐ น. และ ๑๖.๓๐ น. นี่คื อ
ชว งระยะเวลาที่ เราให บ ริการนักเรีย นของแต ละสายนะคะ อันนี้ ขอเรีย นเบื้ องต นให ท านทราบกอนซึ่งถามว า
โครงการนี้เปนประโยชนมากไหม จากที่ทดลองสองสายในปที่แลว จริงๆแลว สี่สายนี้วิ่ งเชาสี่เที่ ย วบ ายสี่เที่ ย วถาตี
ตัวเลขจากเงินที่ตั้งไวนะคะ รถแปดสายนี้ตอวันจะตกอยูที่ ๘๗๔ บาท/วัน ก็ไมถือวาเปนตัวเลขที่สูง ถ าต อป ก็จ ะตก
อยู ที่ คั น ละ ๑๗๔,๘๐๐ บาท/ป / คั น นะคะแลว ซึ่ ง รวมทั้ ง ป แ ปดคั น ก็ จ ะเป น ยอดที่ นํา เสนอต อ สภาวั น นี้
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ รถแปดคันนี้ไดมาจากไหนครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
คือตอนนี้เรายังไมไดด ําเนินการจนกวาจะผานการอนุมัติกอนนะคะ ถามว าได ม าจากไหนก็โ ดยวิ ธี สรรหา
จากระเบียบการจางเหมาตรงนี้ที่มีหลักเกณฑไวนะคะ

๕๗.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ดิฉันอยากทราบวาในหลักเกณฑ นี้ใ ครสามารถใชบ ริการได บ างคะ ต องเป นเฉพาะเด็ กในเครือเทศบาล
หรือคนทั่วไปก็ไดคะ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
ก็เปนนักเรียนที่อยูในสายนั้นเราก็ใหบริการไดคนในเขตเทศบาลของเรา ไมเฉพาะนักเรียนโรงเรีย นเทศบาล
เพราะในเขตเทศบาลนครอุบลเราต องบริการทั่ ว ถึงค ะ ถามว าเพีย งพอไหมถาเห็ นว าดี ป ต อไปท านก็อนุเคราะห
งบประมาณอีกจะไดหลายสายขึ้นคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ จากที่ทานรักษาการสํานักศึ กษาอธิ บ าย
นะคะก็คิดวาเปนโครงการที่ใชจายไมคุมคากับเงินที่เสียไปคะ ถาท านว าท านได ท ดลองทํ าไปแลว ท านได เก็บ สถิติ
ไหมคะวาเป นคนในเขตเทศบาลที่ ต องเสีย ภาษี กี่ค นที่ นักเรีย นที่ จ ะใชต รงนี้ จากสี่สายที่ ท านได ท ดลองมาแลว
สวนมากจะไปสิ้ นสุด ที่ โ รงเรีย นสามั ค คี คื อโรงเรีย นเบ็ ญ จะมะฯใชไ หมคะ ที นี้ค นในเขตเทศบาลนี้โ รงเรีย นของ
เทศบาลที่ดูแลอยูก็มีถึง ท.๔ ท.๕ เด็กที่ตองใชรถตรงนี้โดยตรงก็นาจะเปนโรงเรียน ท.๑-ท.๕ ที่จะใชประโยชน แต ก็
เปนไปไมไดใชไหมคะเพราะวาแตละคนก็บานอยูหางกัน ดิฉันคิดวาเปนการใชงบประมาณที่ ไ ม คุ ม ค า ป ห นึ่งต อรถ
หนึ่งคัน ๑๗๘,๐๐๐ บาท ถาเปนทั้งป ๑,๓๙๘,๔๐๐ บาทนี้ใชไปเพื่อเด็กไปโรงเรีย นเพีย งสี่สายเท านั้น ซึ่งสี่สายนี้ก็
ไมใชเด็กของโรงเรียนเทศบาลทั้ง ๕ ซึ่งอาจจะเปนเด็กจากนอกเขตเทศบาลก็มี ซึ่งถาท านทดลองใชก็ค วรเก็บ สถิติ
ตรงนี้ดวยวาใชจายของผูที่เสียภาษีในเขตเทศบาลจริงหรือเปลา ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกท าน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากจะสอบถามไปยั งท านผูบ ริห ารว ารถที่ ท านนํามาใชนี้เป นรถ
แบบไหนครับ และมีระบบเซฟตี้ดีไหมอยากฟงคําชี้แจงตรงนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกครับ

๕๘.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผานไปยั งท า นสมาชิก ดิ ฉันขอมอบให ท า นลมโชย อุย ยะพัฒ น เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ปที่แ ลว ที่ ท ดลองสองสายเราใชรถสอง
แถววิ่งนะคะ แตปนี้โครงการที่ตั้งเปาหมายไวอยากจะขอเปนรถตูคะเพราะวาความปลอดภั ย ด ว ย หลายๆอย างนะ
คะที่เราตั้งเปาหมายตรงนี้ถาในงบประมาณตรงสวนนี้ก็คงจะเปนรถตูที่จะจางเหมาตรงนี้คะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ สําหรับโครงการรถรับ สงนักเรีย นก็ต องขอให อธิ บ ายให ชัด เจนนะครับ
เพราะวาเราตองคํานึงถึงความคุมคาดวย อยางเชนงบที่ตั้งมาลานสามนี้เชารถเฉยๆหรือครับ มี ค าน้ํามั นเราต องไป
ชวยคาน้ํามันกับเขาไหม และเวลาที่ออกเมื่อสักครูนี้ทานไดบ อกว าเที่ ย วแรกหกโมงสิบ ห านะครับ หกโมงยี่ สิบ ห า
ผมเชื่อวาคงไมมีนักเรียนคนไหนตื่นเชาขนาดนั้นนะครับพึ่งผานเวลาตีหามาไมกี่นาทีนะครับ ถาเที่ ย วแรกออกขนาด
นั้นแลวถารถไมเต็มความคุมคาอยูต รงไหนครับ ตรงนี้ท านต องบริห ารจั ด การเวลาใหม นะครับ แลว ถาเป นรถตู
ปที่แลวรถสองแถวก็จะบรรทุกนักเรียนไดมากกวารถตูและรถตูคันหนึ่งอยางมากก็ไมเกินยี่สิบ คนนะครับ ก็อยากจะ
เรียนถามถึงความคุมคาตรงนี้วามันคุมคาไหมถาจะเอารถตูนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน อยากจะทราบขอมู ลเพิ่ม เติ ม คื อที่ ท านได
ชี้แจงมานี้แปดรอยบาทตอคัน ทีนี้ไมทราบวาจํานวนวันที่หารแปดรอยบาทนี้คือหักเสาร อาทิ ต ย ออกอย างเดี ย วใช
ไหมคะแลวในสวนของวันปดเทอมละคะทาน มีปดเทอมอีกสองถึงสามเดื อนที่ มี วั นหยุ ด ป ด เทอมเรายั งต องวิ่ งอยู
ตลอดทุกวันหรือเปลาขอทราบขอมูลดวยคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะทาน ที่คิดตัวนี้คือคิด ๒๐๐ วันทําการที่โรงเรียนเปดเรียนคะ

๕๙.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ถาคิดจาก ๒๐๐ วันทําการ รถตู ห นึ่งคั น
จากตนทางสายแรกนะคะบิ๊กซีไปจนถึงแยกสามัคคีใชไหมคะ เด็กนักเรียนหนึ่งคั นรถยี่ สิบ คน ถาเด็ กนักเรีย นนั่งรถ
สองแถวเองแตงชุดนักเรียนก็คนละสิบบาท วันหนึ่งใชเวลาจากแยกบิ๊กซีถึงแยกสามัคคีก็คงจะประมาณสี่สิบ นาที ไ ด
มันจะไมเสียคาใชจายเยอะเกินไปหรือคะ ถาเด็กนั่งสองแถวเองคนละสิบบาทก็ตกวันละสองรอยบาท ถาสองรอยวั น
ทําการก็แคสี่พันบาทเทานั้นเอง แตที่ทานขอมาตกปละ ๑๗๘,๐๐๐ บาท ถา ๔,๐๐๐ บาท คู ณ ๒๐ คน ก็คิ ด ว าไม
ถึงนะคะเปนคาใชจายที่ไมคุมคาที่สุดนะคะในโครงการที่ทานตั้งขึ้นมา ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกท าน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ โครงการรถรับสงนักเรียนนี้เปนโครงการที่ดีนะครับ แต ผมอยากให
ทางฝายผูบริหารนี้ตรวจสอบตัวเลขใหมอีกทีนะครับเพราะวาตัวเลขที่ท านเสนอของบประมาณมามั นสูงเกินไปนะ
ครับ อยากใหทานชวยตรวจสอบใหมอีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ก็ขอฝากความคุมคาในการดําเนินการดวยนะครับ ในหนา ศก.๓ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี ไปหนา
ศก.๔/ไม มี ไปหนา ศก.๕ สํา นักการศึ ก ษา งานโรงเรีย น งานระดั บ กอนวั ย เรี ย นและประถมศึ กษา/ไม มี
ไปหนา ศก.๖/ไมมี ไปหนา ศก.๗ เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ดิ ฉันนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากสอบถามขอมูลในสวนของหมวดคาใชสอย คาจ างเหมา
บริการที่เพิ่มขึ้นมา ๑๕๙,๒๐๐ บาทนี้ คือเพิ่มมาจากสาเหตุใดคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผานไปยั งท า นสมาชิก ดิ ฉันขอมอบให ท า นลมโชย อุย ยะพัฒ น เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ

๖๐.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในยอดเงินที่ เพิ่ม ขึ้นมานี้เป นยอดเงินที่
เปนคาจางเหมาคุณครูที่ชวยสอนนะคะ เปนจางเหมาเปนคนที่อันเดิ ม งบเดิ ม นั้นเป นจ างเหมาที่ โ รงเรีย นเหมาทํ า
โนนทํานี่ ที่ไมใชที่ดินและสิ่งกอสราง ทีนี้ตัวเพิ่มเขามานี้เปนจางเหมาของคนที่เพิ่มเขามาซึ่งรายละเอียดของคนเรามี
บัญชีใหเรียบรอยแลวคะ ของโรงเรียนนะคะพรอมที่จะนําเสนอใหทานไดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ในหนา ศก.๗ นะครับ ในหมวดจางเหมาบริการ ในป ๒๕๕๗ เราตั้ งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในป
๒๕๕๗ ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เบิกจายจริ งไป ๑,๑๗๗,๔๕๗.๖๘ และในป ๒๕๕๘ ได
ขอเพิ่มมาเปน ๑,๑๕๙,๒๐๐ บาท ทางสภาเคยติงไปแลวนะครับเมื่องบประมาณที่ ผานมาว าเราไม เห็ นด ว ยกับ การ
จางเหมาบริการ เพราะอะไรครับเพราะวาการจางเหมาบริการพนักงานนี้เขาจะไมมีกําลังใจในการทํางาน เพราะเขา
ไมทราบวาเขาจะได ทํ างานกี่เดื อนหรือกี่ป ความมั่ นคงในชีวิ ต ไม มี นะครับ เราเคยติ งไปทั้ งในที่ ป ระชุม และชั้น
กรรมการแปรญัตติแลวนะครับ แตทานก็ยังดึงดันเอาเขามาอีกนะครับ ทางสภาไมเห็ นด ว ยในสว นนี้และถาท านจะ
ทําจริงๆนะครับในชั้นแปรญัตติ ผมในนามกรรมการแปรญัตติขอเอกสารเกี่ย วกับ หมวดจ างเหมาบริการสว นนี้นะ
ครับวาทานไดจางใคร ขอรายชื่อและจํานวนนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุ กท านคะ ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในหนา ศก.๗ โครงการสุด ท ายจะเป นค าใชจ ายในโครงการจั ด หาครู
ตางประเทศตรงนี้ ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท ดิฉันอยากทราบรายละเอีย ดโครงการตั ว นี้ค ะว าเป นเงินที่ ค อนขางสูงมาก
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกครับ

๖๑.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผานไปยั งท า นสมาชิก ดิ ฉันขอมอบให ท า นลมโชย อุย ยะพัฒ น เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ในเรื่องของโครงการใหม ที่ กําหนด
ขึ้นมาจางครูตางประเทศ เนื่องจากว าเราก็เล็งเห็ นว าเราจะเขาสูป ระชาคมอาเซีย นแลว เราก็อยากปรับ อยาก
เปลี่ยน อยากพัฒนาคุณภาพของเราใหพรอมที่จะเขาสูอาเซียนไดดียิ่งขึ้น จึงได นําโครงการนี้นําเสนอ การนําเสนอ
โครงการนี้เราก็ไดอิงระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีระเบียบการจัดตั้ง จัดจางครูตางชาติว าจะต องจ างเดื อน
ละเทาไหร ไมเกินเดือนละเทาไหร จางกี่คน อยูในนี้เราจางเพื่อที่จะสอนโรงเรียนที่เราเป ด ระดั บ มั ธ ยม ซึ่งเราก็มี ทั้ ง
สามโรงเรียนคือ เทศบาล ๑,๒และ๓ ซึ่งมีระดับมัธยมปลายดวยนะคะ เราก็อยากใหคุณครูตางชาติ ที่ เราจะนําเสนอ
จางเขามานี้มาประจําที่โรงเรียนเรา เพื่อที่จะพัฒนาครู พัฒนาเด็ กของเราให ดี ยิ่ งขึ้น ก็เหมื อนกับ โรงเรีย นอื่นที่ เรา
จะตองอัพประสิทธิภาพ อัพขอมูลเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของโรงเรีย นอื่น เราจึ งได เสนอโครงการนี้
เขามาเพื่อที่จะขอความเห็นชอบจากทานคะ สําหรับระเบียบในการจัดตั้ง ในการตั้งเราก็มี ของรองรับ ระเบี ย บของ
กระทรวงศึกษาธิการคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขาใจอยูนะคะวาตองการใหพัฒนาเขาไปสู AEC แตวาในการที่จะจางมานี้งบประมาณสองลานกว าบาทจะ
ใหมันคุมคาไดอยางไร คือกอนอื่นตองอยูที่ พื้นฐานกอนใชไ หมคะ คื อฐานของเราในการเรีย นการสอนนี้สามารถ
พัฒนาไดเพื่อที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษ จางครูตางชาติมาแลวจะไดประสิทธิภาพสูงสุดไหม คุมคากับเงินที่ เราลงทุ น
ไปตรงนี้แลวเด็กจะไดรับสิ่งที่ดีที่สุดไหมคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
ถามวาจะไดประสิทธิภาพสูงสุด ไหม ผูทํ าโครงการเอง ผูเสนอโครงการเอง ก็ม องเป าหมายว าจะได รับ
ประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะ เพื่อที่จะไดพัฒนาคุณภาพของนักเรีย นเรานะคะ คุ ณครูต างชาติ ที่ เขามาสอนตรงนี้
จะตองอยูประจํากับเรา สอนใหคุมคาในโรงเรียนของเรา เราจะตองมีเกณฑ แผนการเรีย นการสอน อะไรที่ ชัด เจน
ทุกอยางนะคะ ที่จะมาทําตรงนี้คงไมไดจะมาเหมือนแบบมาเที่ยวมาอะไร จะตองมีแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจนกี่

๖๒.
ชั่ว โมงสอนได ค รบตามที่ เรากําหนดไหมในสัญ ญาจ างอีกที ห นึ่งค ะ ต องพยายามให คุ ม ค าให ม ากที่ สุด ค ะท า น
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาคะ อยากจะสอบถามขอมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว าในเงิน ๒,๑๖๐,๐๐๐ นี้ท าน
จะจางทั้งหมดกี่คนคะ เพราะเราก็จะไดทราบวาโรงเรียนนี้จะไดกี่คน ขอรายละเอียดนิดหนึ่ ง ๓ โรงเรีย นเรานี้จ ะได
โรงเรียนละกี่คน จะคัดสรรตามจํานวนนักเรียนหรือวาอยางไรอยากทราบขอมูลคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะทาน เปาหมายที่เราตั้งไวโรงเรียนละ ๒ คนคะ ที่จะดูแล ให การเรีย นการสอนกับ
เราโรงเรียนละ ๒ คนคะทาน ก็จะเปน ๖ คนคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เนนภาษาอะไรครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
ภาษาอังกฤษคะ เปนภาษากลาง
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ขอยอนกลับไปที่คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาบริการตัว นี้นี่เป นค าจ าง
เจาหนาที่ทั้งหมดเลยใชหรือไมครับ นี่คือคําถามที่หนึ่งนะครับทานจ างเหมาบริการนี้คื อจ างเจ าหนาที่ ใ ชไ หมครับ
เพราะวาเห็นมีการเพิ่มคาใชจายในสวนนี้แทบทุกสํานัก ตรงนี้ฝายบริห ารจะให คํ าตอบกับ ทางสภาได ห รือไม ค รับ
และถาเปนคาจางเจาหนาที่อยากทราบวาจางหรือยัง และถาเกิดทานตั้งงบมาแบบนี้ถาเกิด ทางกรรมการแปรญั ต ติ
นั้นไมอนุมัติงบประมาณตัวนี้แลวบุคคลเหลานั้นจะไมถูกใหออกหรือครับ ตรงนี้ผมอยากขอความชัดเจนดวยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ

๖๓.
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ขอชี้แจงเพิ่ม เติ ม ในเรื่องของค าจ าง
เหมาที่ทานถามเมื่อสักครูนี้ จะเปนจางเหมาไม ใ ชค นทั้ งหมดนะคะ ในกลุม นี้โ รงเรีย นใชใ นค าจ างเหมาก็มี สว นที่
สามารถเบิกจายไดตามที่โรงเรียนจางเหมาในสว นที่ จ ะซอมแซมหรือทํ าอะไรของโรงเรีย นก็มี สว นหนึ่ง ซึ่งเราจั ด
งบประมาณสวนนี้ใหทั้ง ๕ โรงเรียนใชงบที่อยูในยอดนี้อยูดวยกันอยูแลวและก็ขอเพิ่ม กับ จ างพนักงานจ างที่ ไ ปชว ย
สอนที่ไมเพียงพอคะทาน จะมีสองสวนรวมกันคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ถาคาจางเหมาไมใชเปนคาจางเจาหนาที่ก็คือแตละสํ านักจะเอางบสว นนี้
ไปทําอะไรก็ไดใชไหมครับ คือตรงนี้ตองใหคํ าตอบกับ ทางสภานะครับ เพราะว าถาท านไม ใ ห คํ าตอบกับ ทางสภา
ชัดเจนแลวถาเกิดทางสภาไมอนุมัติงบไปเดี๋ยวทานก็วิ่งเอาไปฟองคนนั้นคนนี้อีกและก็ห าว า สท. ตั ด งบ ตรงนี้ท าน
ตองชัดเจนนะครับ ทางสภาก็ไมไดอยากตัดงบทานเพราะถาการตั้งงบประมาณของท านนั้นมี เหตุ และผล เพราะว า
เปนเงินภาษีของประชาชนนะครับ และที่สําคัญการตั้งงบประมาณคา จ างเหมาบริการนี้เป นการตั้ งงบที่ ต รวจสอบ
ไมได เพราะทานสามารถจะเอาไปทําอะไรก็ไดใชหรือไมครับ อีกทั้งเอกสารบางอยางไมวาจะเปนทางสภาขอไปหรือ
บุคคลทั่วไปขอทานก็ไมให แบบนี้มันจะมีประโยชนอะไรครับประชาชนจะไดประโยชนอะไรคนที่ไดประโยชนนั้นจะ
เปนฝายบริหารใชไหมครับ ตรงนี้ผมขอความชัดเจนดวยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีคําชี้แจงไหมครับทานผูบริหาร ถาไมมีผมอยากตั้งขอสังเกตนิดหนึ่งในเรื่องการใชคําวาจางเหมาบริการนะ
ครับ ในนี้ที่ไดรับฟงมานั้นจะรวมทั้งเหมาบริการทั่วไปกับจัดจางรายบุคคลทําใหมองเห็ นว าไม มี ห ลักประกันเลยใน
การที่จะจางรายบุคคลซึ่งไมมีความเปนธรรมอยูดีนะครับ ถาเปนไปไดก็อยากจะจ างรายบุ ค คลนั้นขอให ท านนําไป
จั ด จ างทั่ ว ไปจะดี กว ามาลงในบริการจ างเหมาบริการทั่ ว ไป ที่ ผมกราบเรีย นว าทํ าไมมั นไม มี ห ลักประกันนั้น ก็
เนื่องมาจากวาทานตั้งใจที่จะจางเปนรายบุคคล แตวันดีคืนดีทานก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปจางเปนอย างอื่นก็ไ ด เพราะ
มันเปนการจางเหมาบริการนะครับ ก็ขอฝากไวด วยวาถาเปนจางรายบุคคลนั้นก็ขอให เป นจ างในคํ าว าจ างทั่ ว ไปจะ
ดีกวา และคนที่ถูกจางนั้นก็จะมีกําลังใจในการทํางาน จะมีหลักประกันที่ดีขึ้นในการประกันสังคมอะไรก็ดี ขึ้นมานะ
ครับ ก็ขอฝากไวดวยวามันคงจะเพิ่มอีกไมเทาไหรในการจายเงินสมทบประกันสังคมนะครับ ในหนา ศก.๗ จะมี
อภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี ไปหนา ศก.๘ เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ใน ศก. ๘ มีคาใชจายในการเดิ นทางไป
ราชการในราชอาณาจักรซึ่งทานไดอธิบายไว ว าเป นการฝกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ างพนักงาน และที่ ไ ด รับ
คําสั่งใหเดินทางไปในราชการศึกษา ฝกอบรมสัมมนา ซึ่งนาจะเกี่ยวของกับครูไหมคะ ขอใหฝายบริหารอธิบายตรงนี้

๖๔.
ดวยนะคะเพราะวาถาเปนครูจริงๆแลวทานไปตัดลดคาใชจายตรงนี้ถึง ๑๓๐,๐๐๐ บาท เหลือแค ๕๐,๐๐๐ บาท
นี้จะเพียงพอแกการไปฝกอบรมและพัฒนาครูในทุกๆดานอยูหรือคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผานไปยั งท า นสมาชิก ดิ ฉันขอมอบให ท า นลมโชย อุย ยะพัฒ น เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในเรื่องของค าใชจ ายในการเดิ นทางไป
ราชการที่ปรับลดลงนี้เนื่องจากว าป ที่ แลว ครูศู นย พัฒ นาเด็ กมารวมอยู ใ นตรงนี้ รวมอยู ใ นของสํานักศึ กษาตรงนี้
และปนี้ป พ.ศ.๒๕๕๘ ไดแยกศูนยพัฒนาเด็กออกไปตางหากเพื่อที่จะผลักโอนลงไปใหศูนยเลยนะคะ งบจึ งมี ตั ว เลข
ลดลงคะทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ถึงอยางไรมันก็ยังนอยอยูนะครับ เพราะว ามั นเป นงานโรงเรีย น มั นทั้ งฝายกิจ การโรงเรีย นและนักเรีย น
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบ าล
พระเจาใหญองคตื้อ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง ตัดศูนยเด็กเล็กออกไปมันก็ยังมีเยอะอยูครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
ขออนุญาตคะ ทานคะของโรงเรียนจะอยูในหนาตอไปเฉพาะของเขาแตละงานนะคะทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใชค รับ เพราะเมื่ อสักครูท านไม ไ ด บ อกเลยว ามั นเป นของใคร ถาท านบอกว าเป นสํานักการศึ กษาเป น
เจาหนาที่ในสํานักใชไหมครับ ไมใชของโรงเรียน นะครับ สท. จะเขาใจ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในหนา ศก.๘ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี ไปหนา ศก.๙/ไมมี ไปหนา ศก.๑๐ เชิญ ท านณัฐ พัฒ น
ครับ
รอยตํารวจเอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมรอยตํ ารวจเอกณัฐ พัฒ น ศิ ลปสิท ธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเ ขตเลือกตั้ งที่ ๓ โครงการรณรงค ป องกันยาเสพติ ด ในสถานศึ กษา ใน
ปงบประมาณนี้ทานไดเพิ่มขึ้นมาจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผมเห็นวาเปนจํานวนเงินที่มากเกินกวาความจําเปนนะ

๖๕.
ครับเพราะวาการรณรงคการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษานี้ตามประสบการณที่ผมเคยทํ างานมา จะมี เจ าหนาที่
ตํ ารวจของท องถิ่นนั้นๆนะครับ เขาเรีย กว า ตํ ารวจ D.A.R.E. ซึ่งย อมาจากคํ าว า Drug Abuse Resistance
Education คื อ การรณรงค ต อต านการใชสารเสพติ ด ในสถานศึ กษาซึ่งเป นวิ ชาที่ เอามาจากสหรัฐ อเมริกา ซึ่ ง
เจาหนาที่ตํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกาใชสอนเด็กนักเรีย นเพื่อต อต านสารเสพติ ด ในสถานศึ กษานะครับ ตรงนี้
กระผมเห็นวาที่ตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับเปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยากใหทานชี้แจงว าได เอาไปใชใ นกิจ กรรมอย างไร
บางเพราะวาสื่อเกี่ยวกับรณรงคตอตานยาเสพติดนี้โดยปกติแลวเราทําหนังสือประสานไปที่สํานักงาน ปปส. นะครับ
เขาก็จะสงสื่ออยางเชนแผนพับหรือวาสื่อตางๆมาใหเราฟรีนะครับ โดยการประสานของหนว ยงานราชการด ว ยกัน
กระผมจึงอยากขอใหทานชี้แจงวาจะใชในงบประมาณนี้อยางไรครับที่ตั้งขึ้นมาเพิ่มนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผานไปยั งท า นสมาชิก ดิ ฉันขอมอบให ท า นลมโชย อุย ยะพัฒ น เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรีย นท านประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ค าใชจ ายในเรื่องของการป องกัน
ยาเสพติดตรงนี้เราตั้งตามหนังสือสั่งการของกรมซึ่ง ซึ่งในหัวขอนี้กรมสั่งมาสี่หัวขอ หัวขอที่ ๑ ใหตั้ งรองรับ โรงเรีย น
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 สถานศึกษาดีเดนที่สงเขาประกวดในเรื่องของการปองกันยาเสพติ ด นี้
ขอให ตั้ งงบประมาณรองรับ ไว โ รงเรี ย นละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทนะคะ ประมาณไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เราจึ งได ตั้ ง
งบประมาณสวนนี้ตามหนังสือสั่งการที่ อปท. สั่งการมาคะทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภา กระผมนายสุภ ชัย ศรี จ รูญ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ นะครับ สิ่งที่ผมจะชี้ใ ห ท างสภาแห งนี้เห็ นนะครับ ก็คื อประเภทอาหารเสริม นม (อาหารเสริม
นม ในสังกัดโรงเรียนเทศบาล , โรงเรีย นในสังกัด สพฐ. และศู นย พัฒ นาเด็ กเล็กในสังกัด ) ท านตั้ งงบเพิ่ม ขึ้นมา
๖๖๕,๐๐๐ บาท ที่จะสอบถามก็คือวาคือในนี้มันคือเงินที่อุดหนุนตามวัตถุประสงคซึ่งเขาใหมาอยูแลว แตในป ที่ แลว
ทานเอาสิ่งที่ผมกําลังจะพูดนี้เขามาขอจ ายขาดเงินสะสม สิ่งที่ ผมจะสอบถามอันนี้มั นเกี่ย วเนื่องกับ เด็ กนักเรีย น
โดยตรงวาที่เขาใหมาเพิ่มจากงบที่เรามีผมจําตัวเลขไมไดเทาไหร ๗ บาทหรือเปลา มันคางจายจนมาถึงวันนี้ทานได

๖๖.
นํางบเหลานั้นซึ่งท านจ ายได อยู แลว เอาไปให โ รงเรีย นหรือยั ง ผมได ยิ นแม กระทั่ งว าโรงเรีย นสว นอื่นใน สพฐ.
จะรวมกันฟองทาน คําถามของผมก็คื อท านเอาเงินเหลานั้นไปให โ รงเรีย นหรือยั งครับ สท.หนอย บอกให ผมฟง
จริงหรือเปลาครับ ถามันจริงจะเปนเรื่องที่เลวรายมาก ที่เงินนักเรียนยังไมถึงมือและมั นผานมาแลว กี่เทอม และนม
มันกลับไปยอนใหเด็กเมื่อวานดื่มแคหนึ่งกลอง วันนี้ดื่มเพิ่มเปนสองกลองรวด มันทํ าได ห รือครับ มั นโตทั นหรือครับ
ผิด วั ต ถุ ป ระสงค เ งิน อุ ด หนุ นหรือ เปล าครั บ รบกวนท านประธานสอบถามไปยั ง ฝา ยผูบ ริห ารด ว ยนะครั บ
กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ ขอความกระจางจากทานนายกด ว ยครับ ในเรื่องที่ ท างสมาชิกอยากทราบความเป นมาหรือความ
กระจางที่ชัดเจนนะครับ เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผานไปยั งท า นสมาชิก ดิ ฉันขอมอบให ท า นลมโชย อุย ยะพัฒ น เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก (ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในเรื่องของอาหารเสริ ม นม กราบเรีย น
ใหทานทราบนิดหนึ่งวากรมจัดสรรมาให เราเพื่อที่ จ ะจั ด ซื้อนมให แต ละโรงเรีย นตามที่ กรมสั่งการมานี้ ทั้ ง สพฐ.
และในเขตพื้นที่ที่เขากําหนดนะคะ เขาจะมีใบจัดสรรมาเรียบรอยโดยจัดสรรมาให ๗ บาท ซึ่งไมเพียงพอ การจั ด ซื้อ
ในทองตลาด ๗.๖๑ บาทนะคะ ดังนั้นเราจึงไดขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจากรายไดของเทศบาลเพื่อเพิ่ม เติ ม ที่ จ ะ
ซื้อนมใหไดเพื่อใหลูกๆเราไดบริโภคกันนะคะ ถามวาการเบิกจายไมไดผลักเงินลงไปหาที่โรงเรียนนั้นๆแต จ ะเป นการ
จัดซื้อจัดจางตามใบจัดสรรที่ทางกรมสงมาแตละงวดให เป นป จ จุ บั นทุ กๆครั้ง สว นนมนะคะทางผูที่ ไ ด รับ จั ด สรร
รับผิดชอบประมูลไดจะเปนผูจัดสงไปใหโรงเรียนนั้นๆเองนะคะ เราจะไมไดไปผลักเงินไปให โ รงเรีย นนั้นซึ่งแตกต าง
จากอาหารกลางวันนะคะ อาหารกลางวันจึงจะเปนการผลักเงินลงไปใหโรงเรี ย นนั้นๆเลยนะคะ ตามหนังสือสั่งการ
กรมที่แจงเรามาเราก็พยายามปฏิบัติต ามนั้นใหรวดเร็วและพยายามใหทันดื่มไดมากที่สุดคะ กราบขอบพระคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนงนุชครับ
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวนงนุช จิ รันตกาล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลื อกตั้ ง ที่ ๑ เราชา ไหมคะเรื่องนมนี้เราให ใ นเขตเทศบาลได ทั น หรือเปลาคะ
ทันหรือคะทําไมดิฉันไดยินเขาตอวาวาทางสภาไมผานงบให และมันลาชาเพราะทางสภา ที่ถ ามนี้เพราะว าไม เขาใจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเรื่องนมนี้คะ ทันใชไหมคะเพราะวาเราไดยินมาวาทางสภาไมผานงบให ขอบคุณคะ

๖๗.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
พอดีเลยครับพูดถึงเรื่องที่วาทัน ทั นทุ กเทอมนะครับ เที่ ย วที่ แลว ในสภาแห งนี้เรายั งติ ด ใจอยู ว าใบปลิว
ที่ออกมาโจมตี ส.ท. ออกจากเทศบาล ท.๑,ท.๒และ ท.๓ พอดีต อนนั้นทาน ผอ. ทานคงติดภารกิจ ท านไม ไ ด อยู ใ น
ที่ประชุมแหงนี้ วันนี้ผมก็ไมเห็นนะครับ จริงๆผมอยากไดรับคําชี้แจงจากตนตอของใบปลิว จริงๆว า ท านหลีกเลี่ย ง
ไมไดหรอกครับสายในโรงเรียนผมก็มีครับ ที่วาทานสั่งใหครูนอยเปนคนไปแจกถาไม มี คํ าสั่งจากท านเขาก็ค งไม ทํ า
หรอกครับ เรื่องนี้มันเปนเรื่องของเกมของคนชั่ว ผมไมนึกวาระดั บ ผูบ ริห ารจะทํ าเรื่องแบบนี้ วั นนี้ผมไม รูจ ะได รับ
คําตอบในเรื่องนี้หรือเปลา แตใหทานตระหนักว ามั นเป นเกมของคนชั่ว คนโงที่ ทํ าเรื่องแบบนี้ วั นนี้ขอบคุ ณฝาย
การศึ ก ษาที่ อ อกมาบอกว า นม ลงไปทั นทุ กเทอม คื อใบปลิว ที่ โ จมตี ผมก็ยั งยื นยั นว าเป นเรื่องของคนโงที่ ทํ า
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในหนา ศก.๑๐ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี ไปหนา ศก.๑๑ เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกท าน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขตเลือกตั้ งที่ ๒ ครับ ผมมี ขอสงสัย หนา ศก ๑๑ โครงการป องกันและแกไ ขป ญ หา
ยาเสพติดใหกับเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดสํานักเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุบ ลราชธานีเขตที่ ๑ นะครับ
จํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตั ว นี้มั นจะไม ไ ปทั บ ซอนกับ หนา ศก ๑๐ หรือครับ ค าใชจ ายในการรณรงค ป องกัน
ยาเสพติด ขอความกระจางตรงนี้ดวยครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผานไปยั งท า นสมาชิก ดิ ฉันขอมอบให ท า นลมโชย อุย ยะพัฒ น เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในเรื่องของโครงการยาเสพติ ด ตรงนี้เรา
ไดรับหนังสือสั่งการหนังสือแจงจากจังหวั ด โดยผูว าราชการจั งหวั ด ให ตั้ งไว รองรับ ตรงนี้ โดยตั้ งไว โ รงเรีย นๆ ละ
๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ โรงเรียนนะคะสั่งการทั้ง สพฐ. ทั้งเทศบาลเลยคะ มีหนังสือสั่งการรองรับคะทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โรงเรียนละเทาไหรครับ

๖๘.
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
โรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท คะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ถาเกิดวาโรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ๕ โรงเรียนก็จะเปน ๒๕,๐๐๐ บาท ใชไหมครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ขออภัยคะ ตัวเลขผิด นิด หนึ่ง เป นโรงเรีย นในสังกัด สพฐ. ๖ โรงเรีย นค ะ ในเขตเทศบาล โรงเรีย นละ
๕,๐๐๐ บาท นะคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอความกระจางอีกครั้งหนึ่งนะครั บ เพราะในที่ นี้ออกมาว าโครงการป องกันและแกไ ขป ญ หายาเสพติ ด
ใหกับเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุ บ ลราชธานีเขตที่ ๑ นี้มั นจะมากกว า ๖
โรงเรียนไหมครับ เพราะวาถาเปนเขตนี้มันจะมากกวา
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
เฉพาะโรงเรียนในเขตเทศบาลที่เรารับผิดชอบให เราตั้ งตรงนี้ค ะ เฉพาะที่ ใ นเขตเทศบาลค ะท านไม ใ ชทั้ ง
จังหวัด
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ ผมถึงบอกวาในนี้เปนอุบลราชธานีเขตที่ ๑
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
คะ พอดีเขียนตัวนี้ไมชัดเจนเดี๋ยวในรายละเอียดตัวนี้ขออนุญาตแกไขตัวนี้ใหชัดเจนในครั้งที่จะแปรญั ต ติ ไ ด
ไหมคะทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ไดครับ คือผมไมไดวาอะไรเพียงแตวาใหมันชัดเจนถาเผื่อมันอยู เป นในเขตเทศบาลกับ เขต ๑ นี้มั นคนละ
พื้นที่ครับ ก็ขอใหไปทําใหมันถูกตองนะครับ ในหนา ศก.๑๑ จะมีอภิปรายเพิ่มไหมครับ/ไมมี ไปหนา ศก.๑๒ งาน
ระดับมัธยมศึกษา/ไมมี ไปหนา ศก.๑๓ สํานักการศึกษา งานการศึ กษาไม กําหนดระดั บ /ไม มี ไปหนา ศก.๑๔
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ก็ไม ท ราบว าป นี้ฝายการศึ กษา
ตั้งโครงการตางๆขึ้นมาและก็ไมตองการพัฒนาบุคลากรหรืออยางไรก็ไมทราบนะคะ แตเกือบจะทุกกองที่เขามานี้ลด

๖๙.
คาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมทั้งนั้นเลยคะ เหมือน ศก ๑๔ นี้ก็คาใชจายในโครงการฝกอบรมสัม มนาครู บุ ค ลากร
ทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ทานก็ลดลงโดยไมมีทั้งโครงการเลย ตัดออก ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอคํ าชี้แจงด ว ย
คะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผานไปยั งท า นสมาชิก ดิ ฉันขอมอบให ท า นลมโชย อุย ยะพัฒ น เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานลมโชยครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในเรื่องของโครงการอบรมและทั ศ นะ
ศึกษาดูงานของพนักงานครูนี้นะคะ เนื่องจากว าทางกรมได จั ด สรรงบประมาณในเรื่องของการพัฒ นาบุ ค ลากรนี้
ใหกับโรงเรียนโดยตรงแลวเราผลักลงที่โรงเรียนโดยตรงเราจึงไดลดตรงสวนนี้ลงเพื่อที่จะใชเงินอุดหนุนในสว นที่ กรม
สงเสริมผลักมาใหดวยนะคะ ก็จะเปนการลดรายจายของเราตรงนี้ลงไปดวยเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน แต จ ริงๆแลว
ถามวาอยากไดไหมจริงๆแลวก็อยากให มี อยู แต ด ว ยการที่ งบประมาณเราจํ ากัด เราก็ไ ม สามารถที่ จ ะเอาไว ไ ด ทุ ก
โครงการ ก็เลยจึงไดลดตรงนี้ลงคะทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ศก ๑๔ เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท า นสมาชิกทุ กท าน ดิ ฉั นนางรฐา มณี ภ าค สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในหัวขอคาใชจายโครงการฝกอบรมสัม มนาครูบุ ค ลากรศึ กษาและทั ศ นศึ กษา
ดูงานที่ตัดลดไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึงแมวาจะเปนเพียงเงินแค นอยนิด แต ก็สามารถสรางขวั ญ กําลังใจ และก็สราง
ความรูโดยตรงให กับ แม พิม พของชาติ ไ ด เด็ กๆจะได ค วามรูและความรูจ ะได ถึงเด็ กได โ ดยตรง ดิ ฉันคิ ด ว าเงิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท คุมคากวาบางโครงการที่ จ ะไปทํ าอย างอื่นเป นลานๆบาท ดิ ฉันคิ ด ว าโครงการนี้นาจะยั งคงนา
สนับสนุนอยูก็ขอฝากทานประธานไปยังฝายผูบริหารดวยนะคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีทานใดจะอภิ ป รายเพิ่ม เติ ม ครับ ศก ๑๔ เชิญ ครับ เมื่ อไม มี ไ ป ศก ๑๕ ครับ เชิญ ท าน
สุภชัยครับ

๗๐.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ในหนา ศก ๑๕ อันนี้เปนความหวงใยจากสมาชิกสภาทุกทานครับ
ที่เราประชุมกันแลวรูสึกหวงใยหรือมีเหตุผลอื่นใดก็อยากฟงคําชี้แจงวา คาใชจายในโครงการประชุม คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจั ด การศึ กษาท องถิ่นระดั บ สว นกลาง เดิ ม ที ท านตั้ งใว ๘๐๐,๐๐๐ บาท ท านใชตั้ งแต
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ยอดเงิน ๗๐๕,๑๑๒ บาท ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ท านปรับ ลดลงไป
๗๕๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท ด ว ยความห ว งใย ผมสงสัย ว าในป พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้สํานักการศึ กษาไม
จําเปนตองใชงบคาใชจายนี้หรืออยางไร และก็คาใชจายการฝกอบรมสัมมนาเทคนิคการจั ด การเรีย นการสอนแบบ
โครงงาน ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาทแตปที่แลวใชไป ๑๘๑,๙๕๐ บาท สว นป พ.ศ. ๒๕๕๘ ท านตั ด งบ
ออกไปเลยสิ่งที่เราอยากทราบวามันมีงบประมาณสว นไหนมาทดแทนหรือเปลา สว นสิ่งที่ ท านตั้ งขึ้นมาใหม ก็คื อ
คาใชจายในโครงการอบรมลูกเสือจราจรแกเยาวชน ๖๐,๐๐๐ บาท คาใชจายในโครงการอบรมลูกเสือชาวบ านไทย
เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท อีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท คาใชจายในโครงการจั ด กิจ กรรมงานมหกรรมสายใยรัก
แหงครองครัว ๑๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้เป นโครงการที่ ตั้ งขึ้นมาใหม เราก็อยากจะฟงคํ าชี้แจงเหมื อนกันว าใน ๓
โครงการนี้มันมีความสําคัญเชนไร และอีก ๒ โครงการ โดยเฉพาะโครงการประชุม คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับสวนกลาง ที่ทานปรับ ลด ๗๕๐,๐๐๐ บาท ท านยกเลิกโครงการนี้ห รือยั ง
และจะเอาคาใชจายสวนไหนมาใชจายในสวนนี้ และก็คาใชจายในโครงการอบรมสัม มนา ที่ ป รัด ลดไป ๒๐๐,๐๐๐
ทานสมาชิกเปนหวงในเรื่องนี้ครับ เพราะวางบประมาณถูกตัดออกไปเยอะ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภาและทานสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันขอมอบทานลมโชย อุยยะพัฒน เปนผูชี้แจงแทน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานลมโชย ครับ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับโครงการประชุมวิชาการที่ ถูกปรับ
ลดลงไปเหลือเพียง ๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากปที่แลวกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดให เราเป นเจ าภาพ
ในการประชุมวิชาการซึ่งเราได ดํ าเนินการจั ด ไปแลว และก็จ ะเปลี่ย นหมุ นเวี ย นไปเรื่อยๆ ว าป ต อไปใครจะเป น
เจาภาพ คงเหลือไวเพียง ๕๐,๐๐๐ บาท ก็จ ะเป นเฉพาะคณะกรรมการในการที่ จ ะเดิ นทางไปประชุม ครั้งต อไป
รวมกับกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น สําหรับโครงการที่ ๒ โครงการฝกอบรมสัม มนา เทคนิค การจั ด การเรีย น
การสอนแบบโครงงาน ก็เชนเดียวกัน กรมไดจัดสรรเงินมาใหเราในการจัดอบรมโครงการในเครือขายในกลุมทองถิ่น

๗๑.
ที่ ๑๓ ซึ่งเราอยูในเครือขายตรงนี้ มอบใหเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเจาภาพซึ่งเราก็ ไ ด ดํ าเนินการจั ด ไปแลว ซึ่ง
ปตอไป เราก็จะใหเทศบาลอื่นเปนเจาภาพ เราจึงไดตัด ลดงบสวนนี้ออกไปคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ศก ๑๕ เชิญครับ / เมื่อไมมีขอผานไป ศก ๑๖ เชิญครับ / ถาไม
มี ขอไป ศก ๑๗ สํานักการศึ กษา งานบริห ารทั่ ว ไปเกี่ย วกับ ศาสนา วั ฒ นธรรมและนันทนาการ งานกีฬ าและ
นันทนาการ งานศาสนาวั ฒ นธรรมท องถิ่น เชิญ ครับ / ถาไม มี ไป ศก ๑๘ ขอเรีย นถามในหนา ศก ๑๘ ครับ
ในหมวดคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ถาหากมีความจําเป นที่ จ ะต องซอมแซม
ทรัพยสิน และทานจะเอางบที่ไหนครับ เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบทานลมโชย อุยยะพัฒน เปนผูชี้แจงคะ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ในงบสว นนี้ซึ่งอยู ใ นสว นของงบงาน
ประเพณี ถามี การซอมแซม ในหนาที่ ค ะ ท านแต ที่ ท านประธานท านห ว งใย จะไปใชใ นงบของสว นของสํานั ก
การศึกษาซอมแซมคะทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับผมหวงใยวากลัวจะไปรบกวนหนวยงานฝายอื่นหรือเปลา เพราะวาที่ผานมาก็มีตั้งไว แตก็ไดปรับ ลดไป
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธาน และท านสมาชิก ทุ ก ท าน ผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในงบคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬ าเด็ กและเยาวชน ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้ งไว
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต ใ ชจ ริ งเพีย ง ๔๓,๐๐๐ บาท ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้ งเพิ่ม จากเดิ ม อี ก ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เปน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ปที่แลวจายจริงแค ๔๓,๐๐๐ บาท อยากทราบวาเงินจํานวนที่ เหลือไว ทั้ งหมดท านกันเงินไว
อีกหรือเปลาครับ แลวเงินที่ทานตั้งขึ้นมาใหมอีกมันซ้ําซอนหรือไมครับ อยากจะขอคําชี้แจงดวยครับ เพราะมั นเป น
ลักษณะเงินอบรมศึ กษาดู งานของ อสม. กช. ที่ ท านบอกว า ท านไม ไ ด ใ ชแลว ท านกั นไว สว นตั ว นี้ท า นใชแ ค
๔๓,๐๐๐บาท ที่เหลือทานกันไดหรือครับ ตรงนี้ตองขอความชัดเจนอีกรอบครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ

๗๒.
นายเสรี ทองเลิศ นักบริหารการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกทาน สําหรับในปที่ผานมาผมจัดการแขงขันกีฬ าไป
๑ ครั้ง ทีนี้ในงบประมาณสวนนี้เราไมไดกันไว แตในปนี้ที่เพิ่มเติมเขามาขอเรียนใหทราบวาเราปรับ ภู มิ ทั ศ นที่ สนาม
ทุงศรีเมืองเรียบรอยแลว ในปนี้เราจะจัดการแขงขันกีฬาตลอดปครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายใน ศก ๑๘ เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธาน และท านสมาชิก ทุ ก ท าน ผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เลือกตั้งที่ ๒ ก็คือไมไดมีการกันเงินไวใชหรือไมครับ และก็อยากจะสอบถามว าพี่นองเยาวชนของ
เราไดสอบถามมาไม ว าจะเป นการแขงขัน ฟุต ซอล ฟุต บอล หรือบาสเก็ต บอล และอื่นๆ งบประมาณที่ ตั้ งมานี้
๖๐๐,๐๐๐ บาท คือการแขงขันแตละครั้งก็จะมีเงินรางวัล เงิ นรางวั ลท านก็ไ ม ม ากแต ทํ าไมท านตั้ งงบมากขนาดนี้
ก็อยากจะเรียนถามทานประธานเพื่อสงตอไปยังผูบริหาร
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ
นายเสรี ทองเลิศ นักบริหารการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกทาน สําหรับการแขงขันกีฬา ถามว าเงินรางวั ลใน
การแขงขันสูงไหม คือตามปกติแลว ระเบียบของการจ ายเงินรางวั ล เขาจะจ ายแค เพีย ง ๒๕ เปอรเซ็นต ของเงิน
โครงการที่เราทํ า อันนี้เป นระเบี ย บขอบั งคั บ ของกระทรวง เกี่ย วกับ เงินค ารางวั ล แต ที นี้เงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
เพียงพอหรือไม ผมขอเรียนวาการแขงขันกีฬาครั้งหนึ่งใชงบประมาณมหาศาล ค าใชจ ายเยอะมากโดยเฉพาะค า
คณะกรรมการ ประเภทหนึ่งไมต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท แลวเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท เราจ ายเงินค ารางวั ลได เท าไหร
ก็แค ๒๕ เปอรเซ็นต ก็แค ๒๕,๐๐๐ บาท แลวเงินจํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท ก็ตี ออกเป นรายการออกไป ประมาณนี้
ครับ ถ ารางวั ล ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ก็ จ ะลดไปตามส ว น อันนี้ เป น หนัง สือสั่ งการมาเลยครับ ให จ า ย ๒๕ เปอร เซ็น ต
ของเงินโครงการ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชน ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ทานตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แตทานใชจริง ๔๓,๐๐๐ บาท โดยหลักการทั่ ว ไปแลว เมื่ อเขาตั้ งให แลว แต ท านไม นํามาใชป ต อไปเขาจะไม ใ ห
แตนี่ทานกลับมาขอเพิ่มอีก สรุปวาเปนอยางไร โดยหลักของงบประมาณแลวเมื่อเขาให แลว ท านไม ใ ชแสดงว าท าน
ไมมีประสิทธิภาพในการทําแลวยังมาขอเพิ่ม เชิญทานเสรีครับ
นายเสรี ทองเลิศ นักบริหารการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุ กท าน ที่ ท านประธานว าไม มี ป ระสิท ธิ ภ าพในการ
ทํางานนั้น ขอกราบเรียนวาในปที่ผานมานั้นเราอยูในชวงที่เราปรับปรุงทุงศรีเมือง ผมขอกราบเรียนวาสนามกีฬาที่

๗๓.
เราใชไดจริงๆ ที่เปนของเทศบาลเองก็คื อทุ งศรีเมื อง คื อตอนนี้พื้นที่ ที่ เรามี ต อนนี้กําลังปรับ ปรุงจึ งทํ าให เราต อง
ชะลอโครงการตรงนี้ไปกอน แตปนี้เดือนธันวาคมเดือนหนาเราใชไดตลอดปครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธาน และท านสมาชิก ทุ ก ท าน ผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเรียนถามเพิ่มเติมนะครับ เมื่อสักครูอาจารยเสรี ทานบอกว ามี การจั ด แขงขัน
แคเพียงครั้งเดียว เปนเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท แตคาคณะกรรมการครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้นคื อการแขงขันชักกะ
เยอหรือยังไง ตรงนี้ตองขอความกระจางกับทานดวยผมก็เขาใจนะครับ เพราะผมก็เคยประสบป ญ หาตรงนี้ม ากอน
ดังนั้นก็ขอไดรับคําชี้แจงจากทานเสรี ดวยครับผม ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญทานเสรีครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายเสรี ทองเลิศ นักบริหารการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกสภาทุ กท าน ในป ที่ ผานมาเป นการทดลอง ผมจํ ากัด
เฉพาะคนในเขตเทศบาล ทดลองดูวาจะมี จํ านวนเท าไหร แต ที นี้มี จํ านวนที ม ไม เยอะก็เลยมี ค าใชจ ายเท านี้ค รับ
แตถาเราเปด ไมจํากัดเมื่อไหร ก็จะประมาณ ๖๐ ที ม จํ านวนที ม ก็ม ากขึ้นจํ านวนเงินค าใชจ ายก็จ ะสูงขึ้นไปตาม
ตัวเลขครับ
แตวาที่ผานมาผมทดลองเฉพาะในเขตเทศบาล ก็มี จํ านวนประชาชนที่ เราเลนในเขตเทศบาล
ประมาณเทาไหร และเราก็จํากัดอายุดวยจึงทําใหจํานวนทีมนอยลงครับ แคนั้นเองครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ศก ๑๘ เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท า นสมาชิก ผูท รงเกีย รติ ทุ กท า น ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๔ ในหนา ศก ๑๘ ในหนาสุด ท าย โครงการแขงขันกีฬ าสี
ภายในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ ปทีผานมาก็ทานก็ไมไดใชงบเหมือนขอเรีย นถามท านประธานว าแบบนี้
เขาขายดวยหรือเปลาคะ อันนี้ขอปรับลดมา ๔๐,๐๐๐บาท จากงบประมาณปที่แลว ๒๐๐,๐๐๐ บาท แลวก็ไ ม ไ ด ใ ช
เลย ดิฉันอยากทราบเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการนี้คะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ

๗๔.
นายเสรี ทองเลิศ นักบริหารการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกสภาทุ กท าน สําหรับ ในป ที่ ผานมาเราไม ไ ด จั ด เพราะ
งบประมาณของเราผานสภาชา แล ว ก็ผานในช ว งปลายป งบประมาณ คื อในการจั ด แขงขันกีฬ าจะเกิด ความ
ยากลําบากเพราะมันเปนหวงสุดทายอันนี้เราก็เลยไมไดจัดการแขงขัน ครับก็ขอเรียนชี้แจงครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ไมไดจัดแตทานไมกันเงินไว ไมนาจะผานงบใหเลยนะครับ เพราะเราใหแลวทานไมทํา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธาน และท านสมาชิก ทุ ก ท าน ผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เลือกตั้งที่ ๒ นี่คือผลของการนํางบประมาณของแตละปเขาชาๆ ไมไดชาธรรมดานะครับ แต ว าชา
มากผลเสียนอกจากจะตกกับประชาชนไมพอคนในองคกรก็พลอยเดือดรอนไปดวย กี ฬ าชว ยสรางคน บางคนที่ เขา
บาดหมางกันกีฬาจะชวยใหเขามีความสามัคคีกลมเกลียวกันแตนี่ไมไดมีการจัดการแขงขันเพราะเนื่องจากผูบ ริห าร
ชาทํางานไมมีประสิทธิภาพความเดือดรอนก็เลยตกที่พี่นองประชาชน ตั้งแตระดับเด็กเล็กขึ้นมา กินนมก็ไ ม ไ ด กินนี่
คือความเสียหายที่เกิดจากการนํางบประมาณเขาไมปกติ ผมถามท านปลัด ว าความไม ป กติ นี้เกิด ขึ้นจากสาเหตุ ใ ด
พอดีทานไมไดใหคําตอบผมแตอยางไร แตวาสภาก็พอจะทราบวาความผิดปกตินี้มันนาจะเกิดจากอะไร
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ศก ๑๘ / ถาไมมีผมขอไป ศก ๑๙ เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท าน ขออภั ย ครับ ท านประธานผมเห็ นงบตั ว นี้แล ว
ผมตกใจคาใชจายในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ตั้ งขึ้นมาใหม ค รับ อยากฟงคํ า
ชี้แจงวาทานนําเงิน จํานวนนี้ไปทําอะไรครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขอเสริม ท านสุ ภ ชัย โครงการนี้มั นเป นการสงเสริม วั ฒ นธรรมท องถิ่น เป นโครงการใหม แต ใ น
ขณะเดียวกันในชองหมายเหตุ บอกวาในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ใชไป ๕๗๓,๕๐๐ บาท ใชในโครงการไหนครับที่ใชไป
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ

๗๕.
นายเสรี ทองเลิศ นักบริหารการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกทาน ขอเท าความไปว าในป ห นึ่งเรามี ๑๒ เดื อน
ในแตละเดือน ที่เขาเรียกฮีตสิบสองเคยนําเรียนท านประธานสภาแลว ครั้งหนึ่งตอนอยู ใ นห องประธานสภาว าผม
อยากทําโครงการนี้ วาในปหนึ่งเรามีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ของอีสานเราทํา อย างไรเราจึ งจะรักษาวั ฒ นธรรมตรงนี้
ไดในขณะที่เทคโนโลยีกําลังพุงไปไกลกวาที่จะดึงกลับมาได ตรงนี้ผมก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อนําเสนอผูบ ริห าร
ถามวาสิบสองเดือนกับเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ถาดูยอดนี้อาจจะมาก แตถานําสิบสองเดือ นมาหารแลว มั นก็ไ ม ม าก
เลย ดังนั้นในฮีตสิบสองโครงการนี้จะปรากฏอยู ที่ผมไดเรียนทานประธานสภาในครั้งนั้น ผมต อให อีกโครงการหนึ่ง
ก็คือโครงการพิธีกรรมในศาสนา ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีศาสนาหลายศาสนาอยูแตตอนนี้เราเลนแต พุท ธ
อยางเดียวเลยไมมีศาสนาอื่นรวมดวยเลยครับ ไมวาจะมีวันอารีฮายอของอิสลาม และก็ของคริสตดวยครับ ตรงนี้เรา
ไมไดจับตรงนี้เขามาทําผมเคยเรียนทานประธานสภาแลวครับวาเราอยากจะดึ งคนกลุม นั้นเขามารว มกับ เราแต เรา
จะทําอยางไรเขาถึงจะมารวมกับเราได โครงการนี้จึงปรากฏขึ้นครับ อันนี้ก็เปนแนวความคิดที่นําเสนอครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขอถามเมื่อสักครูวาโครงการนี้มันเปนการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น เปนโครงการใหม แต ใ นนี้มี ป รากฏ
ไปวาใชไป ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ใชไป ๕๗๓,๕๐๐ บาท ทานนําเงินสวนนี้มาจากโครงการใด
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ
นายเสรี ทองเลิศ นักบริหารการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สําหรับคาใชจ ายในรายการนี้เป นการตั้ งจ ายใหม ใ นป พ.ศ.๒๕๕๗
ดังนั้นจึงปรากฏยอดตรงนี้อยู ซึ่งเราใชในประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟครับ ของเดือนสิบเอ็ดครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือวาผมอยากไดความกระจางวายอด ๕๗๓,๕๐๐ บาท ทานนําเงินมาจากเงินโครงการไหน
นายเสรี ทองเลิศ นักบริหารการศึกษา
อันนี้เปนโครงการที่ตั้งขึ้นมาใหมขอใหทานเจาหนาที่การเงินเปนผูตอบคะ
นางนิตยา ขวัญนู นักวิชาการการเงินและบัญชี
ขอนําเรียนวาโครงการนี้เปนโครงการที่โอน จากปพ.ศ. ๒๕๕๗ เป นโครงการที่ โ อนมาตั้ งเป นชื่อโครงการ
ใหมวาโครงการนี้มันเปนการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราโอนมาเพื่อตั้ งรายการใหม ใ น
หมวดคาใชสอย เราสามารถตั้งโอนไดตามหลักการงบประมาณคะ

๗๖.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คุณโอนมาตั้งรายการใหม มันถูกตองหรือไม คุณสามารถโอนไดถาเกิดมีโครงการเกาอยู แต นี่คุ ณโอนมาตั้ ง
รายการใหม ๑. ท านนายกเทศมนตรี ไม ไ ด ขอแปรญั ต ติ ไ ปตั้ ง โอนเป นรายการใหม ๒. ไม ไ ด ขอผานสภา
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให ทานปลัดอาทิตยเปนผูชี้แจงระเบียบคะ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท าน สําหรับ การโอนงบประมาณนี้เราสามารถโอนได
คือจะมี ๒ สวนคือ สวนที่ ๑ คือของนายกเทศมนตรี สวนที่ ๒ คือสภาเทศบาล กรณีที่ เป นสว นนายกเทศมนตรี
สามารถโอนไดกรณีที่ไมเปนคาที่ดินและสิ่งกอสรางครับผม แตถาเปนสวนของที่ดินและสิ่งกอสราง และค าครุภั ณฑ
ก็จะเปนอํานาจของสภาในการโอน แตวาที่ทานประธานสภาไดกรุณาถามวาการโอนไปตั้งเปนรายการใหมไ ด ห รือไม
อันนี้เราสามารถโอนครับทานอันนี้ผมจําขอระเบียบไมได แตเราสามารถโอนไดแตวายกเว นค าที่ ดิ นและสิ่งกอสราง
และคาครุภัณฑ ครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมมั่นใจวาไมไดครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีหนังสือหารือครับทาน เดี๋ยวผมหาหนังสือใหครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมยิ่งฟงคําชี้แจงแลวเหมือนผมโงขึ้นครับ ผมเขาใจวาเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
หาร ๑๒ แลวเหลือนอย ถาหาร ๒๔ ยิ่งเหลือนอยครับ อันนี้ผมเขาใจ แต ผมไม เขาใจว าฮี ต สิบ สอง ท านเอาไปทํ า
อะไร เอาไปใช สง เสริม อะไรเอาไปทํ า อะไรบอกสภาแห ง นี้ม าครับ ผมก็ ยั ง ติ ด ใจเหมื อนที่ ท านประธานว า
เงิน ๕๗๓,๕๐๐ บาท มันมาจากไหน ถาเปนเงินอุด หนุนจากฝายบริห ารที่ หั กเงินเดื อนมาผมก็ยิ นดี และสรรเสริญ
ดวยครับ แตนี่มันเปนเงินภาษี ของประชาชน แต เงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ท านจะนําไปทํ าฮี ต สิบ สองท านจะนํา
ไปทําอะไร
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ

๗๗.
นายเสรี ทองเลิศ นักบริหารการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สําหรับฮี ต สิบ สองของอีสานเราก็จ ะมี ตั้ งแต บุ ญ ขาวจี่ บุ ญ ขาวสาก
ขาวประดับดิน ลักษณะนี้ค รับ ไปจนถึงเขาพรรษา ออกพรรษา ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุด สิบ สองเดื อน อันนี้เป นงาน
ประเพณีที่เราจะตองจัดเพื่อที่จะใหครบสิบสองเดือน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ใน ศก ๑๙ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา สําหรับคาใชจายในการจัดงานแหเทียนพรรษาเพิ่มขึ้นมา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เที่ ย วที่ แ ล ว ตั้ ง ไว ๓,๐๐๐,๐๐๐ บ าท ใช ไ ป ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท เที่ ย วนี้ เ พิ่ ม อี ก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เปน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศักยภาพของผูบ ริห ารแตกต างกันมาก ป ที่ ผานมาในการจั ด งานผมก็เห็ นความยิ่ งใหญ
ในความเปนตํานาน แตผมยังไมเห็นความยิ่งใหญในการจัดงาน ใครเอาวีดีโอมาเปดดู ในวันจัดงานเราไมพูดถึงวาคน
มากนอยแคไหน แตลองเอาวีดีโอมาเปดดูเทียนที่นําขบวน ผมเห็นแลวผมสะทอนถึงจิตใจวา มั นทํ าได แค นี้ห รือรถที่
จะนําขบวนเทียน ทานไปดูไดผมไมไดพาดพิงเรื่องนี้ครับ การแหเทียนมันมีหนวยงานอื่นเขามารวมสนับสนุนอยู แลว
ทองเที่ยว ทานก็มีความสนิทสนมกับ อบจ. ก็ให อบจ. ออกเงินชวยสิค รับ เทศบาลเราก็อํานวยการเรื่องสถานที่ ก็
พอแลว ปที่ผานมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล หลายยี่หอไดมารว มประเพณีแห เที ย นอย างสงางามแต เราไม ไ ด สงางาม
ด ว ย เราคิ ด ว า งานประเพณีแ ห เที ย นเราต่ํ าลง และจิ ต ใจของคนก็ต่ํ า ลงมั นหาเงินไม ไ ด ต องไปเอาเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอลมาสนับสนุนผมวาเรื่องนี้ตองใหชี้แจงเปนรูปธรรม ตองชี้แจงวาเงิน ๒ ลาน เพิ่ม ขึ้นมางานจะยิ่ งใหญ ขึ้น
หรือไมครับ และการจัดรูปแบบเงิน ๒ ลาน ทานจะเอาไปทําอะไร ผมก็ไมเขาใจว าเราคื อรูป แบบของประเพณีงาน
แหเทียน อํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ อํานวยความสะดวกในทุกๆ ทาง ทั้ งในสิ่งที่ ท านมองไม เห็ นและสิ่งที่
ทานมองเห็น สิ่งที่ทานมองไมเห็นคนเขามาเที่ยวมาใชจายมีเศรษฐกิจหมุนเวีย นดี ขึ้น ผมก็เลยอยากถามท านจริงๆ
วา เงินสองลานที่ทานเอามาทานนําเอาไปทําอะไรครับ ผมวาถาทานมี ค วามจํ าเป นจริงๆ ผมว าท านไปขอเงินสอง
ลานจาก อบจ. มาคืนดีกวาไหมครับ อยางไรทานก็มีความสนิทสนมอยูแลวครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ
นายเสรี ทองเลิศ นักบริหารการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดวยความเคารพครับ มันมีฐานการคิ ด อยู ใ นการทํ างานตรงนี้ ว าใน
ปหนึ่งมีจํานวนตนเทียนกี่ตน ดังนั้นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราอยูตรงนี้มาหลายป และเมื องอุบ ลฯของเราก็ยั งไม มี
การกาวตอไปเลย ดังนั้นเราจะดํารงรักษาไวซึ่งประเพณีเราจะตองสงเสริมไมใชวาเราจะดํ ารงให มั นอยู ไ ด เพีย งอย าง
เดียว แตวาเราจะคงใหมันอยูไดและชนะโคราช ชนะสุพรรณบุรี ที่เขามีอัตรากําลังเยอะกวาและทําใหเราจะชนะเขา

๗๘.
ทั้งๆที่เราอยูหางจากเขามากประมาณ ๓๐๐ , ๔๐๐ กิโล จากกรุงเทพฯ ถาพูดถึงโคราชแลว เขาอยู ใ กลกว าเราเพีย ง
๒๕๐ กิโลจากกรุงเทพฯ ทีนี้เราอยูจากนั้นการที่เราจะขึ้นสูการเปนแบบนั้นได เราจะทํ าอย างไร ดั งนั้นเม็ ด เงินที่ เรา
พูดถึงเราจะทําอยางไรใหเทียนอุบลฯของเราจะโตขึ้น ถาเราย่ําอยู ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะที่ เศรษฐกิจ มั นไปไกล
แลวเราจะไปไดอยางไร อีกประเด็นหนึ่งก็คือเงินรางวัลที่เทศบาลนครอุบลฯของเราที่ เคยจ ายให คุ ม วั ด ชุม ชนที่ ชนะ
การประกวด ตอนนี้เทศบาลนครอุบลฯเราไมไดจาย เพราะวาเม็ดเงินสวนหนึ่งเราตัดไปสนับสนุนตนเทียนให ม ากขึ้น
จากแตกอนเราสนับสนุน ๕๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้เราสนับสนุนตนใหญเปน ๑๒๐,๐๐๐ แลว ครับ ที นี้ย อดเงินจํ านวน
นี้ก็ยั งรัก ษาต นเที ย นที่ ระดั บ นี้แต ถาเราจะโตขึ้น ไปอีกเราจะเพิ่ม ขึ้นไปอีกเท า ไหร เพราะต น เที ย นต นหนึ่งใช
งบประมาณไมต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถามวาทําไมสุพรรณมันถึงไปได เพราะว าเหตุ ผลนี้ค รับ ท านประธานครับ
อันนี้ผมขอชี้แจงวาเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่เพิ่มขึ้นมามันจะไปตกอยูกับประชาชนที่ทําเที ย นครับ และขบวนแห ที่
สถานศึกษาเขาสงมาเราใหเขา ๓๐,๐๐๐ บาท คน ๑๐๐ คน ตกคนละกี่บาท ทั้ งขบวนแห ที่ เขามาเดิ นมั นก็ไ ม ไ หว
นะครับ ผมขอกราบเรียนทานประธานอีกครั้งหนึ่งวาในเรื่ องของป ายแอลกอฮอล ว าด ว ยความเคารพว าเทศบาล
นครของเราไดรณรงคมาตลอดวาเรื่องแอลกอฮอลไมมี และก็แมแตงานสงกรานตในปที่ผานมาเขาสงป ายโฆษณาน้ํา
ดื่ม เพราะผมขอน้ําดื่มสิงหไป สิงหตองเปนตัวสีขาวหรือสีน้ําเงินเพราะเปนน้ําดื่ม แตมันสงฟวเจอรบอร ด สีเหลืองมา
ใหผมสีเหลืองพอมันโดนน้ําก็กลายมาเปนสีน้ําตาลเขาเอาเรื่องครับเขาจะฟองอันนี้ทานปลัดก็ทราบดี ค รับ ดั งนั้นพวก
ผมก็หาปายไปปดไวดังนั้นในปที่ผานมา ผมจึงขอเรียนวาในเรื่องแอลกอฮอลไมมีครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิกทุกทาน สําหรับขอชี้แจงของทา นอาจารย เสรี อยากจะให เที ย น
พรรษาวนไปจนถึงดวงดาว เมื่อสักครูทานสมาชิกสุภชัย ทานก็อธิ บ ายชัด เจนหลายๆโครงการท านกลาที่ จ ะไปทํ า
MOU กับองคการบริหารสวนจังหวัดและเรื่องเที ย นพรรษามั นสําคั ญ กว าเรื่องที่ ท านไปทํ าอีก ไม ว าจะเป นรถนํา
เที่ยวหรือ ๑๖๖๙ ทานยังกลาที่จะไปทํา MOU กับเขาและทีเรื่องแบบนี้หละครับ ทําไมทานไมกลาท านจะควั กเงิน
ตัวเองจาย ไหนๆ เมื่อสังคมเคาจะรับรูเรื่องแบบนี้อยูแลว เราทํางานรวมกันทํางานสอดประสานกัน ทํ าไมท านไม ดึ ง
เขามาชวยเรื่องแบบนี้ทานนาจะกลา ไมใชนําทรัพยสินของเขามาและตัวเองมาลวงกระเปาจายผมคิ ด ว าท านนาจะมี
ความกลาใหถูกทาง สวนเรื่องเทียนพรรษาของสุพรรณบุรี กับโคราช จะทําเทียนพรรษากาวไกลไปกว าเราแต ใ นแง
ของจิตใจ และวัฒนธรรมผมคิดวาเขาสูเราไมได มีที่ไหนครับเทียนแฟนตาซี เที ย นลอเลีย นการเมื องไม มี ที่ ไ หนทํ า
หรอกครับ มีแตเมืองอุบลฯของเราที่บรรพบุรุษ เราทํ ามา และก็อยู กึ๋นของเราที่ จ ะมาต อยอดถาไม มี เงินแต ทํ าให
เทียนนั้นบูมขึ้นมาไดนั้น ผมถึงจะยอมรับทานวาทานเปนผูบริหารที่แทจริงครับ ขอบคุณครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ

๗๙.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมรูสึกจังหวัดอุบลฯที่มาทิ้งภาระใหเทศบาล ขอให ท านอาจารย เสรี ได เป น
รัฐมนตรีวัฒนธรรมโดยเร็วนะครับ อุบลฯไมไดมีแตเทศบาลหรอกครับมีหนวยงานอื่นด ว ยครับ ที่ ผมพูด ก็คื อหนาที่
ของเราที่เราทําอยูสวนหนึ่งแลวคาใชจายในสวนนี้ทําไมทานไมประสานหนวยงานอื่นมาชว ยบ างครับ ท องเที่ ย วก็มี
จังหวัดก็มีครับ อบจ.ก็มี หรือหนวยงานอื่นภาคเอกชนเขาก็อยากมารว มด ว ยครับ เอาไว โ อกาสหนาท านถึงเอา
งบประมาณสวนนี้เขามา รอใหทานเปนรัฐมนตรีกอนครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมอยากจะทํ าความเข าใจกับ ท านเสรี ว า ที่ ท านพูด มานั้นก็คื อเทศบาลเป นคนจั ด เองขณะนี้ เราเป น
ผูสนับสนุน จังหวัดเขาเปนคนจัดทานจะไปคิดแทนเขาทําไม ถาเทศบาลเปนคนจัดนั่นแหละครับ ถูกต อง เราให เงิน
ไปแลวมันดีที่สุดแลว และทานจะขอเพิ่มอีก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มันไมถูกเมื่อกอนแหเทียนการทองเที่ ย วเขาเป นคน
สนับสนุน มีหนวยงานสนับสนุนหลายอยางสปอนเซอรมี พูดตรงๆเลยวารายไดทุกอยางจั งหวั ด เอาไปหมดแต ม าใช
คนของเรา จังหวัดชวยอะไรไหม เอาแสตนไปตั้งปดกวาดเราจาย กลางค่ํากลางคืนเราก็ต องไปทํ า แลว ยั งให เงินอีก
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทานจะใหอีก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มันไมใชครับ ถาจังหวัด ให เรากลับ มาทํ าสิค รับ เราทุ ม ไป
เลยค รั บ นี่ คื อเราสนั บ สนุ น แต ก ารสนั บ สนุ น นั้ น ไม ใ ช ว าไป คิ ด แท นเขา ทํ าทุ กอย า งแท นเขาห ม ด
เอาเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทไปทําถนนไดอีก ๑๐ ถนน ขอบคุณครับ เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท า นสมาชิก ผูท รงเกีย รติ ทุ กท า น ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ใน ศก ๑๙ จะเห็ นได ว าค าใชจ ายในการจั ด งานประเพณี
สงกรานต เพิ่ม ขึ้นมา ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากสองป ที่ ผ านมา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท แต เมื่ อ
ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ใชแค ๙๘๗,๐๐๐ บาท ซึ่งรายละเอียดจะเปนคาใสบาตรพระคาพวงมาลัย ค าของชํารว ยดิ ฉันอยาก
ทราบวาในระยะเวลาไมกี่เดือนเพิ่มขึ้นมา ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลยหรือค ะ ขอคํ าตอบตรงนี้ด ว ยนะคะ เพราะว าเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท เราสามารถนําเงินไปทําอะไรไดอีกเยอะเลยคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให อาจารย เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงคะ
นายเสรี ทองเลิศ นักบริหารการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คือสําหรับการประเพณีสงกรานต ยอมรับ ว าในการจั ด งานประเพณี
ครั้งหนึ่ง เราใชงบประมาณในการจัดเปนจํานวนมาก ทุกครั้งเราจะมี ขีด จํ ากัด เกี่ย วกับ เรื่องงบประมาณ ดั งนั้นถา
ถามวาคาใชจายที่เกิดขึ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐บาทของงานประเพณีสงกรานตนี้มากไหม กอนหนาที่ ๕ ป อยู ที่ งบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ บาท กอนหนาที่ ๕ , ๖ ป ก็อยูที่ประมาณนี้ เพราะวาในชวงที่ผานมาเราลดคาใชจายลง เราตัดกิจกรรม

๘๐.
บางรายการออกไป เราไดยินจากประชาชนที่มารวมงานว าทํ าไมกิจ กรรมบางตั ว นี้ห ายไปก็เพราะว างบประมาณ
บางสว นที่ เรามี ขีด จํ ากัด ตรงนี้ค รับ ตั ว นี้ถาผมกระโดดกลับ มาที่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทตั ว นี้ ก็ยั งเป นตั ว เลขของ
๕ ,๖ ปกอนก็ยังเปนตัวเลขตัวเดิมอยู ก็อยากจะนําเสนอที่ประชุมวาในการจัดงานประเพณีทุ กครั้งด ว ยความเคารพ
ถาภายในขีดระยะเวลาที่จํากัดการทํางานนั้นการที่จะใหเดินหนาตอไปนั้นมันก็ลําบากจริงๆยอด ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เปนงบประมาณของปกอนๆ ครับทานประธานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีอีกไหมครับ ศก ๑๙ ครับ เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภา ดิ ฉัน อยากทราบว ารายการอะไรบ า งที่ ห ายไปและอี กข อหนึ่ งก็ คื อ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไมรวมกับ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่บอกวาโครงการศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น คือตรงนี้แยกจากกันใช
ไหมคะ ที่วาจะมีทุกเทศกาล และรายการอะไรบางคะที่บอกวาประชาชนตําหนิมา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานนายกครับผม
นายเสรี ทองเลิศ นักบริหารการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คืออยางนอยงานตุมโฮมหายไปครับ อันนี้ผมยกตัวอยางที่เห็นไดชัด
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีอีกไหมครับ ศก ๑๙ ครับ /เมื่อไมมีไป ศก ๒๐ งบลงทุน สํานักการศึกษา โรงเรียนบูรพาอุบล เชิญ ครับ
ถาไมมีไป ศก ๒๑ โรงเรีย นเทศบาล ๒ หนองบั ว / ถาไม มี ไป ศก ๒๒ โรงเรีย นเทศบาล ๓ สามั ค คี วิ ท ยาคาร
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานครับ กล องวงจรป ด CCTV พรอ มติ ด ตั้ ง จํ า นวน ๑ ชุ ด ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประกอบดวยกลองกี่ตัวครับ อยากจะทราบรายละเอียดครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
นาจะเปนเชนนั้นครับผม คือขอขอมูลการประกอบการพิจารณาดวยครับผม เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให ทานลมโชย อุยยะพัฒน เปนผูชี้แจงคะ
นางลมโชย อุยยะพัฒน ศึกษานิเทศก(ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ)
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ในระบบกลองวงจรป ด ของโรงเรีย น
เทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ซึ่งจะพรอมกับ โรงเรีย นเทศบาล ๕ ชุม ชนกานเหลือง ซึ่งระบบกลอง CCTV จะมี
กลอง ๑ ตัว และมีเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล ไมนอยกวา ๒๐๐ จีบี ๑ ชุด และมีเครื่องควบคุม และเครื่องสํารองไฟ

๘๑.
จํานวน ๑ ชุด และก็มีจอ LCD จํานวน ๑ ชุด สว นประโยชนที่ เราขอติ ด ตั้ งเพราะโรงเรีย นเทศบาล ๓ สามั ค คี
มีพื้นที่กวางถึง ๒๕ ไร และมีอาคารเรียน และอาคารประกอบถึง ๕ หลัง การดู แลทรัพย สินหรือความปลอดภั ย ใน
บริเวณนั้น เรามองถึงความปลอดภัยในการดูแลทรัพย สินของทางราชการ ให ดี ยิ่ งขึ้นเราจึ งได ขอกลองวงจรป ด นี้
ขึ้นมา เชนเดียวกับโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง ก็มีพื้นที่ถึง ๘ ไร มีบุคลากรเพีย งแค ๓ คน การเขาเวร
ยามก็นาเห็นใจเพราะเปนโรงเรียนที่มีครูนอยมาก และมีอาคารเรียนเพียง ๒ หลัง พื้นที่ ๘ ไร นี่คือความจํ าเป นที่ ขอ
กลองวงจรปดเขาไปทั้งสองโรงเรียนคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีผูใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ศก ๒๒ ผานครับ ตอไปเปน ศก ๒๓ สํานักการศึกษา โรงเรียนพระเจ าใหญ
องคตื้อ เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภา กระผมนายสุภ ชัย ศรี จ รูญ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ก็เหมื อนกันครับ เราอยากทราบว ามั นมี อุป กรณไ รบ างใน ๑ ชุด มี ไ มค กี่ตั ว เป ด ซีดี ไ ด ห รือไม
เปดลําโพง ขนาดเทาไหร แลวใชงานในที่รมอยางเดียวหรือวาใชงาน out door ไดอันนี้ขอใหทานชี้แจงรายละเอีย ด
ดวยครับ เพราะในรายละเอียดไมมีครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให ผอ.ประสพ ปรุโปรง เปนผูชี้แจงคะ
นายประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการสถานศึก ษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบ าลพระเจาใหญองคตื้อ
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ ที่ ไ ด ขอ
เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง คุณลักษณะประกอบดวยเพาเวอร ๕๐๐ วัตต ซัพ ๑ คู ลําโพงเบส ๑ คู ลําโพงกลาง
แหลม ขนาดศูนยกลาง ๕ นิ้ว ๑ คู และก็ไมคลอย ขาตั้ งลําโพง และสายลําโพง สําหรับ ที่ ติ ด ตั้ ง เนื่องจากเครื่อง
ขยายเสียงที่มีอยูปจจุบันใชงานมานาน และซอมบอย ในสวนนี้เราก็จ ะใชใ นสว นของห องประชาสัม พันธ กิจ กรรม
หนาเสาธงในตอนเชาและหองสมุดและหองประชุมดวย เพราะครูสวนใหญก็จะเปนผูหญิง ในการเคลื่อนย ายเครื่อง
อิเล็คทรอนิคสถาเคลื่อนยายบอยอาจจะเกิดความชํารุดเสียหายได ก็จ ะไปติ ด ตั้ งที่ ห องสมุ ด และห องศู นย สื่อการ
เรียน ก็คือหองอาเซียน เพื่อรองรับการประเมินและการประชุมคณะกรรมการต างๆ ก็ขอชี้แจงเท านี้ค รับ ขอบคุ ณ
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญทานสุภชัย

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๘๒.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภา กระผมนายสุภ ชัย ศรี จ รูญ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในชั้นแปรญัตติ ผมอยากใหทานประธานกําชับใหฝายบริหารนํารายละเอีย ดในเรื่องนี้เขามาด ว ย
เพื่อประกอบการพิจารณา เพราะวาในเอกสารประกอบนี้ไมมีรายละเอียดแจงมาครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มี ผูใ ดจะอภิ ป รายเพิ่ม เติ ม ครับ ศก ๒๓ ถาไม มี ก็ ศก ๒๔ ใน ศก ๒๔ ก็ค งเหมื อ น ศก ๒๒ คงเป น
ในลักษณะเดียวกัน กอนที่จะไปสํานักการชาง ขอพักเบรกสักหนอยครับ
พักเบรก ๑๐ นาที
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เมื่อมาครบองคประชุม ขอเชิญประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปน สํานักการชาง ชาง ๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภา กระผมนายสุภ ชัย ศรี จ รูญ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ กอนอื่นผมขอเช็คสํานักการชางกอนครับวามาครบหรือยั งครับ ในหมวดของเงินเดื อนพนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สวนที่เพิ่มขึ้นมาเราจะมาศึกษากันจากรายชื่อที่ทานสงมาว าท านได จ างใคร
บางอัตราเงินเดือนเทาไหร และตําแหนงอะไร และก็สัญญาจางเปนระยะเวลาอยางไร ก็รบกวนสํานักการชางสงเขา
มาในขั้นตอนการแปรญัตติดวยครับ เรียนทานประธานฝากไปยังผูบริหาร กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ก็คงเหมือนเดิมครับเพราะวาในสว นของพนักงานจ างนั้น ก็คื อสมาชิกขอเอกสารการจ างจากหนว ยงาน
ตางๆ ก็ขอความกรุณาดวยวาขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในชั้นแปรญัต ติ นะครับ มี ท านใดจะอภิ ป รายใน
ชาง ๑ ครับ เชิญทานวรรณรัตน ครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา ดิ ฉั น นางสาววรรณรั ต น จิ รัต น ป ระภา สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะสอบถามเรื่องของประเภทค าจ างลูกจ างประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้ งไว
๑๖,๑๐๐ บาท ในปพ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่ม ๒๐๐,๔๐๐ บาท เปน ๒๑๖,๕๐๐ บาท อยากจะทราบว าสว นที่ เพิ่ม คื อท าน
เพิ่มจากอะไรบางอยากจะทราบรายละเอียดตรงนี้คะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ

๘๓.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให นางสาวภั สรา สวั สดิ์ กุล หั ว หนาฝายแผนงานและงบประมาณ
เปนผูชี้แจงคะ
นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน เนื่องจากวาเราใชงบพลางมาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๖
และพ.ศ. ๒๕๕๗ กรอบอัตรากําลัง ๓ ป ของเราในตํ าแหนงนี้เราได บ รรจุ พนักงานขับ รถย ายมาจากงาน ๒๔๒
ไฟฟาถนน รายนาม นายอํานาจ ดวงศรี ในปนี้เราใชกรอบอัตรากําลัง ๓ ป ที่เราประกาศใช ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในชาง ๑ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ถาไมมีขอผานไปชาง ๒ ครับ ถาไมมีไปชาง ๓ ครับ งาน
ไฟฟาถนน เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา ผมนายนั ฐ พล รั ต นู ป การ สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในหมวดของพนักงานจางทั่ ว ไปก็มี การปรับ เพิ่ม ขึ้นมาเยอะ อย างไรในชั้นแปรญั ต ติ ก็ขอรายชื่อ
พนักงานทั้งหมด และก็อัตราคาจางของแตละคนนําใหคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประกอบการพิจารณาตอไปครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็ขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจ ารณา มี ท านใดจะอภิ ป รายใน ชาง ๓ อีกไหมครับ / ถาไม มี ชาง ๔
ถาไมมีชาง ๕ /ถาไมมีไป ชาง ๖ สํานักการชาง งานสวนสาธารณะ เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา ดิ ฉั น นางสาววรรณรั ต น จิ รัต น ป ระภา สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ คาจางเหมาบริการ เพิ่มขึ้น ๒๐๙,๐๐๐ บาท เปน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอทราบ
รายละเอียดดวยคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให นางสาวภั สรา สวั สดิ์ กุล หั ว หนาฝายแผนงานและงบประมาณ
เปนผูชี้แจงคะ
นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ในสวนของค าจ างเหมาบริการที่ เพิ่ม ขึ้น เดิ ม เราใช
คาจางเหมาบริการในการจางเหมาบริการผูดูแลหองน้ําหองสุขาบริเวณทุงศรีเมือง ในอัตราเดื อนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
และดูแลรอบศาลหลักเมือง ในอัตราเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ในปนี้เราจางเหมาบุคคลภายนอกเพิ่มอีก ๒ คน

๘๔.
เพื่อปฏิบัติภารกิจงานสวนซึ่งเดิมเขาเปนลูกจางทั่วไป แตไมไดรับการตอสัญ ญาเลยต องจ างเป นพนักงานจ างเหมา
บริการตอ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญทานณัฐวุฒิ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก สําหรับคาจางเหมาบริการทุ ก สํานัก กอง ฝาย นอกจากจะ
เปนการจางทํางานก็ยังมีการจางเจาหนาที่เขามาทํางานดวย ดังนั้นแลวในชั้นแปรญั ต ติ เราก็ขอรายชื่อพนักงานจ าง
ที่ทําการจางเพิ่มดวยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีทานใดจะอภิปรายใน ชาง ๖ อีกไหมครับ / ไมมีตอไปชาง ๗ เชิญทานตนขาว
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท าน ในหมวดค าใชจ ายในการบํ ารุงดู แลรักษาบริเวณ
สวนสาธารณะ มี ย อดจ ายจริง เมื่ อ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ มี ย อดจ าย ๑,๒๔๕,๖๐๐ บาท แต ใ น
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ทานตั้งไว ๘๔๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้อยากทราบรายละเอียดดวยคะ และอีกเรื่องคื อห องน้ําทุ งศรีเมื อง
เมื่อ ๓ วันที่แลว ไมสามารถเขาไดเลยสักห องเลยค ะสกปรกมากเลยค ะ และยอด ๗๗๔,๐๐๐ บาท ที่ เพิ่ม ขึ้นมา
จะทําอะไรไดบางเพื่อประโยชนของประชาชน ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให นางสาวภั สรา สวั สดิ์ กุล หั ว หนาฝายแผนงานและงบประมาณ
เปนผูชี้แจงคะ
นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน จากเดิมเงินกอนนี้เราจะใชดู แลสวนสาธารณะห ว ย
มวงและเกาะกลางถนนเทพโยธี ในปนี้เราจะเพิ่มสวนสาธารณะหนองบั ว เนื่องจากมี คํ ารองจากประชาชนมาเยอะ
มากและเราก็ไดงบปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัวเพิ่มขึ้น เมื่อเรามี การปรับ ปรุงแลว เราก็จ างผูดู แลรักษา เราจะ
จางในอัตราเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท ปจจุบันนี้เราไม ไ ด จ างหนองบั ว ไม ไ ด จ างทุ งศรีเมื อง จะจ างแค ห ว ยม ว งกับ
ถนนเทพโยธี แตปนี้จะจางสวนหนองบัวเพิ่มขึ้น และในอนาคตจะจ างทุ งศรีเมื องเพิ่ม ขึ้นอีกในงบประมาณถัด ไป
หลังจากที่เราปรับปรุงแลว สวนเรื่องหองสุขาที่ ทาน สท.ตนขาว ทวงติงมาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เราได ทํ า
การปรับ ปรุ งแลว อยู ร ะหว า งสอบราคาหาผูรั บ จ าง เราจะปรั บ ปรุง ทั้ งศาลาจั ตุ รมุ ข และห องน้ํา ทุ งศรี เมื อ ง
ขอบพระคุณมากคะ

๘๕.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีทานใดจะอภิปรายใน ชาง ๗ อีกไหมครับ / ไมมีตอไปชาง ๘ สํานักการชาง งานจํ ากัด ขยะมู ลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล เชิญครับ / ถาไมมีไป ชาง ๙ เชิญ ครับ / ถาไม มี ไ ปชาง ๑๐ สํานักการชาง งานบํ าบั ด น้ําเสีย ฝายชาง
สุขาภิบาล เชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รั ต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในหนา ชาง ๑๐ มี ๒ เรื่องคือ หมวดเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปที่วามีการปรับ เพิ่ม สูงขึ้นกว าปกติ
ก็ทางสภาในนามของคณะกรรมแปรญัตติขอรายชื่อพนักงานและฐานเงินเดื อนเพื่อใชใ นการพิจ ารณาชั้นแปรญั ต ติ
และในขอที่ ๒ ประเภทคาตอบแทน หมวดเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ในปพ.ศ. ๒๕๕๗ ทานตั้งไว ๑,๐๐๐ บาท
พอในปพ.ศ. ๒๕๕๘ ทานตั้งมาในยอดเดิม ๑,๐๐๐ บาท ถาทานยอนกลับ ไปในทุ กสํานัก กอง ฝาย เงินในหมวดนี้
เปนระเบียบใหมเขาไมใหตั้งเพราะวามีการอนุมัติใหมีการจายตรง แลวทานตั้งเขามาทําไม ขอทราบขอมูลดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให นางสาวภั สรา สวั สดิ์ กุล หั ว หนาฝายแผนงานและงบประมาณ
เปนผูชี้แจงคะ
นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ขออภัยคะสําหรับขอนี้มันตกคะมันหลงเขามา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็ข อให ป รั บ ให ถู ก ต อ งด ว ยนะครั บ ในช า ง ๑๐ มี อ ะไรเพิ่ ม เติ ม ครั บ / ถ า ไม มี ไ ปช า ง ๑๑ ครั บ
เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเขตเลือกตั้ งที่ ๒ ผมต องการ
คําชี้แจงใน ชาง ๑๑ ครับ คาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได ต ามปกติ จํ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ทานจะนําไปซอมบํารุงอะไรบางครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให นางสาวภั สรา สวั สดิ์ กุล หั ว หนาฝายแผนงานและงบประมาณ
เปนผูชี้แจงคะ

๘๖.
นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ในหมวดคาซอมแซมบํ ารุงรักษาทรัพย สิน เดิ ม ใชใ น
หมวดซอมแซมยานพาหนะและเครื่องสูบน้ําหรือเครื่องที่ใชเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องกลหรือเครื่องที่ใ ชกับ การบํ าบั ด
น้ําเสียซึ่งตอนนี้เราทรุดโทรมซึ่งใชงานไดไมเต็มระบบ ซึ่งเราขอจายขาดเงินสะสมทานหลายรอบแลวในการปรับ ปรุง
เฟต ๑ แตก็ไมไดรับงบก็จําเปนตองหางบประมาณมาสํารองไวเพื่อปรับซอมตัวนี้คะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็ขอใหปรับใหถูกตองดวยนะครับ ในชาง ๑๑ มี อะไรเพิ่ม เติ ม ครับ / ถาไม มี ไ ปชาง ๑๒ สํานักการชาง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา , งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เชิญ ครับ / ไม มี ขอไปชาง ๑๓
เชิญครับ / ไมมีไปชาง ๑๔ งบลงทุนงานไฟฟาถนน เชิญทานสุภาภรณ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เห็นมีขอซื้อเครื่องตั ด สติ กเกอรไ ม ท ราบ
วามีบุคลากรที่ทํางานตรงนี้แลวหรือคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานรัชตสุกิจ รักษาการผูอํานวยการสวนการกอสรางเปนผูชี้แจงคะ
นายรัชตสุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
กราบเรีย นท านประธานสภาและท านสมาชิก ผูท รงเกีย รติ สําหรั บ เครื่องตั ด สติ กเกอร ป จ จุ บั นมี ๑
เครื่องใชงานมานาน มีชํารุดบอยครั้ง ไดตั้งงบประมาณซื้อ ๑ เครื่อง มีบุคลากรที่มีความชํานาญในการตั ด สติ กเกอร
ที่ทานเห็นหลังฉาก และงานพิธีตางๆ ก็ไดใชบุคลากรทานนี้ทํางานครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ชาง ๑๔ เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานที่ เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในหนาชาง ๑๔ รถขุด ไฮโดรลิค ๑ คั น เป นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในคํ าอธิ บ ายว าค ารถขุด
ไฮโดรลิค ตั้งไว ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคารถขุดไฮโดรลิค เพื่อใชใ นฝายสาธารณูป โภค (เนื่องจากเป น
ครุภัณฑที่ไมไดกําหนดอยูในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑจึงใหจัดซื้อในราคาตามทองถิ่นได ) ซึ่งท านได ชี้แจงเป น
เอกสารประกอบการพิจารณาทานไมไดระบุทั้ง ซีซี และแรงม า และอีกประเด็ นหนึ่งท านจะเอารถแม็ ค โครไปทํ า
อะไรครับคือเราอยูในเมืองเทศบาลนครอุบลฯ ทานจะเอาไปขุดอะไรตรงไหนครับ ชวยชี้แจงดวยครับ

๘๗.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานรัชตสุกิจ เปนผูชี้แจงคะ
นายรัชตสุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกผูท รงเกีย รติ สําหรับ การจั ด ซื้อรถขุด ไฮโดรลิค เป นรถขุด
ประเภทลอยาง เครื่องยนตด ีเชลขนาดแรงมาไมนอยกวา ๑๑๐ แรงมา ชนิดหมุนไดรอบตัว ติดตั้งบุงกี๋แบบฟนและมี
ใบมีดติด ตั้งดานหนาพรอมขาค้ํายันไฮโดรลิค จํานวน ๑ คัน สําหรับประโยชนที่จ ะได รับ ป จ จุ บั นขอกราบเรีย นว า
ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรามี รถขุด ขนาดเล็ก เจซีบี ที่ เขาเรีย กกันขนาด ๗๖ แรงม าซื้อในป ๒๕๓๒
และก็ ๔๘ แรงมา ซื้อเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๑ มีสภาพตามอายุการใชงานก็เกา มี สภาพชํารุด และก็ป ฏิ บั ติ งานได ลาชา
ทักษะการปฏิบัติงานก็ขุด ได ตื้ น ในการเลาะคลองหรือยกของที่ มี น้ําหนักปริม าณมากไม ไ ด และก็ป ฏิ บั ติ งานได
แค ๑๘๐ องศา แตชนิดที่ซื้อเปนแบบลอยางและหมุนได ๓๖๐ องศาหมุ นได รอบตั ว สามารถยกสิ่งของที่ มี น้ําหนัก
เกินกําลังคนและเกินกําลังของเครื่องจักร รุน เจซีบี ทั้ง ๒ คันที่มี อยู เชนขุด ได ม ากกว า ได ระยะการขุด ที่ ม ากกว า
สามารถปฏิบัติงานไดในพื้นที่น้ําทวมสูงกวาเครื่องจักรที่มีอยู สามารถชวยเหลือภารกิจงานอื่นได เชน งานชว ยเหลือ
ผูประสบภัยตาง เคลื่อนยายดวยตัวเองและเกิดความรวดเร็วและประหยัด โดยไม ต องใชรถเทเลอรเป นตั ว ขนย าย
ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภา กระผมนายสุภ ชัย ศรี จ รูญ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ อยากสอบถามวารถคันนี้ทํางานหนักไดถาตามรูปแบบการทํางานของรถแม็คโครกี่ตันครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานรัชตสุกิจ เปนผูชี้แจงคะ
นายรัชตสุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมขออนุญาตผานกอนก็ไดครับทาน

๘๘.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขออธิ บ ายแบบงายว าภาษาคนใชแม็ ค โค ก็จ ะมี พีซี ๑๒๐ พีซี ๑๓๕ พีซี สว น ๑๒๐ ก็ ๑๒ ตั น
พีซี ๑๓๕ ก็ ๑๓.๕ ตัน พีซี ๒๐๐ ก็ ๒๐ ตัน วาจะใชรถขนาดไหนครับเพราะวารถขนาดใหญ ขึ้นก็พอจะทราบราคา
ถารูวา พีซีอะไร ผมจะไดรูวาราคาเหมาะสมกับที่ตั้งมาหรือไมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอถามเรื่ องรถดีเซล หกลอแบบกระบะเททายพรอมติดตั้งเคนยกสูง ๑ คัน อันนี้เหมือนที่ทานแปรญัตติกัน
มาปที่แลวทางสภาก็จะถามวารุนอะไร ขนาด ซีซี เทาไหร ลอขนาดไหน ก็จะมี ขนาด ๔๐๐ , ๖๐๐ เคนยกสู งกี่ตัน
ตัวนี้อยากฟงคําชี้แจงจากสํานักการชางครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญทานณัฐวุฒิ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิก สําหรับ รถขุด ไฮโดรลิค จากการพิจ ารณาจากราคาแลว
ถาราคาขนาดนี้สามารถซื้อแม็คโครขนาดใหญ พีซี ๒๐๐ ขนาดใหญ ถาทานบอกวาทานจะนํามาขุดลอกคลองแค บุ ง
กี๋ก็คือตัวตักมันหยอนลงไปในคลองของทานไดห รือครับ แลว ถาขุด ลอกคลองเทศบาลนครอุบ ลฯที่ เป นท อขนาด
๑.๒๐เมตร ทานจะลวงเขาไปอยางไร อันนี้อยากใหคํานึงถึงการใชประโยชนของทาน และก็รถบรรทุ กเบนซินขนาด
๑ ตัน อยากทราบวารถบรรทุ กเบนซินท านจะนํามาทํ าอะไร โดยทั่ ว ไปแลว ถาเป นภาษาบ านๆ เขาจะเรีย กว า
รถบรรทุกกระบะและก็เปนดีเซล ตรงนี้ก็อยากจะสอบถามความจํ าเป นของผูบ ริห ารว าตั้ งงบมาขนาดนี้ท านจะ
นําไปใชอะไรอยางไร กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ทานนายกครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานรัชตสุกิจ เปนผูชี้แจงคะ
นายรัชตสุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับ รายการแรกรถบรรทุ กดี เชลชนิด ๖ ลอ
แบบกระบะเททายพรอมติดตั้งเคนยกสูง เปนรถบรรทุ ก ๖ ลอ กําลังแรงม าสูงสุด ไม นอยกว า ๑๕๐ แรงม าแบบ
กระบะเททายดวยระบบไฮโดรลิค ระหวางหัวเกงและกระบะติดตั้งเคนไฮโดรลิคชนิด ยกของและมี น้ําหนักสามารถ
ยกสูงไมต่ํากวา ๑๒ เมตร ดานบนติดตั้งหัวเข็มติด ตั้ งไฟฉุกเฉิน แอลอีดี กระบะท ายรถติ ด ตั้ งแถบลูกศร แอลอีดี
ชนิดถอดเก็บไดจํานวน ๑ คัน ประโยชนคือสําหรับยกและขนยายของที่มีน้ําหนักมากและขนของในระยะทางไกล

๘๙.
เกินกวาเครื่องจักรชนิดอื่นๆ เชน ท อระบายน้ํา แท งคอนกรีต จราจร และยกขนย ายสิ่งของสําหรับ งานประเพณี
ตางๆ เชน อัฒจันทร นั่งรานเหล็ก พื้นเวทีและอื่นๆ ครับและชว ยงานสนับ สนุนงานอื่นๆที่ ชว ยขนย ายสิ่งของปกติ
เชนเกิดอุบัติภัย เชนเครื่องปนไฟ เครื่องสูบน้ํา เรือทองแบน สิ่งของผูประสบภัย ในขอของรถกระเช าเรายั งไม มี เรามี
แตรถบรรทุกที่รับน้ําหนักไดไมมากครับผม สวนรถกระบะบรรทุก เบนชิน ๑ ตัน เป นรถเบนซิน ปริม าตรกระบอก
สูบไมเกินกวา ๑,๕๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ น้ําหนักรถบรรทุ กรวมไม ต่ํ ากว า ๑,๐๐๐ กิโ ลกรัม หรือ ๑ ตั นพรอม
กระบะเหล็กจํานวน ๑ คัน ซึ่งคันนี้ทางสํานักชางงานบํารุงทางยังไมเคยมี สําหรับ ใชบ รรทุ กสิ่งของโต ะ เกาอีก ที่ มี
จํานวนไมมาก เพราะขณะนี้เราใชรถดั้ ม ๖ ลอ ขนซึ่งมี ค วามสูงบางครั้งก็มี ค วามสกปรกเนื่องจากว าติ ด ภารกิจ
ประจําหรือเนื่องจากขนยายหลายเที่ยว ลําบากผูที่ใชทางสัญจรและกีดขวางทางจราจร และเหมาะกับ การขนย าย
สิ่งของขนาดเล็ก เชน พรม โตะหมูบูชา ทําใหรถประเภทนี้เหมาะสมกับวัสดุที่ขนยายไปครับ สนับ สนุนหรือขนย าย
เครื่องจั กรในการทํ างานปกติ ห รือ กรณีเกิด อุบั ติ ภั ย เชน เครื่องป น ไฟ เครื่ องสูบ น้ํา ขนาดเล็ ก และขนสิ่งของ
ผูประสบภัยครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธาน ที่ทานขอรถขุดไฮโดรลิค มามั นอยู ใ นงานไฟฟาและถนนผมอยากจะฟงคํ าชี้แจง
จากชางวางานไฟฟาและถนนจะเอารถขุดไฮโดรลิคเอาเขาไปอํานวยความสะดวกในสวนไหนครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ทานนายกครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให นางสาวภั สรา สวั สดิ์ กุล หั ว หนาฝายแผนงานและงบประมาณ
เปนผูชี้แจงคะ
นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
กราบเรี ย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท าน คํ าว าไฟฟา ถนนเป น รหั สที่ จํ าแนกตามวิ ธี การ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ งานนี้จะประกอบดวยงานสาธารณูปโภค ก็คื องานรักษาทางและบํ ารุงสะพาน งานของ
ฝายวิศวกรรมจราจร และงานของชางศิลป แตชื่อรวม เปนชื่อรวมของงานงบประมาณ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปรเมศร ครับ

๙๐.
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท านสมาชิก กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเขตที่ ๒
มีขอสงสัยอยูในหนาชาง ๑๔ ในรถบรรทุกเบนซิน ขนาด ๑ ตั น ที่ ท านจะทํ าการซื้อถาท านย อนกับ ที่ ห นา สป ๓
จะมีคาใชจายในการเชารถยนต ๑,๙๒๑,๒๐๐ บาท อยูแลวมันจะเปนการของบซับซอนหรือเปลาครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานที่ เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในหนาชาง ๑๔ ในหมวดซื้อคาครุภัณฑยานพาหนะขนสง ผมอยากจะเรียนผ านท านประธานสภา
ผานไปยังฝายบริหารอยากจะขอเอกสารเพิ่มเกี่ยวกับการจัด ซื้อรถทั้ งหมดเพราะว าเอกสารประกอบการพิจ ารณา
ทานไดอธิบายไววาเนื่องจากเปนครุภัณฑไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงสามารถจั ด ซื้อได ต ามใน
ราคาในทองถิ่นครับอยากใหทานจดไววาคณะกรรมการแปรญัตติ ตองการอะไรบางสิ่งแรกคือตองการทราบรุน สิ่งที่
สองคือตองการทราบยี่หอ สิ่งที่สามตองการทราบซีซี และแรงมาเพราะวาทานระบุไววาไมไดกําหนดไวในบัญ ชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑทานก็ตองทราบราคาวามันราคาเทาไหร เราจะไดไปดูราคาในทองถิ่น
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภั ย ครับ ในการจั ด ซื้อจั ด จ างไม สามารถระบุ ราคาและยี่ ห อได เพราะว าผิด ระเบี ย บ ต องขออภั ย
ตรงนี้ดวย
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอเปลี่ย นแปลงครับ ขอทราบซีซี และแรงม า และก็ราคาคราวๆ ว าท านไปสืบ ราคามาว าราคาตาม
ทองตลาดเทาไหร
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอความกรุณาครับ เพื่อการพิจารณาใหเร็วขึ้น จริงๆแลวการระบุยี่หอตองกราบขออภั ย จริงเราไม สามารถ
ระบุไดเพราะมันผิดระเบียบ เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท าน นางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะขอรายละเอียดตรงนี้วารถบรรทุกอเนกประสงค จํ านวน ๑ คั น
ราคา ๕๒๐,๐๐๐ บาท อยากจะขอรายละเอียด ซีซี กับขนาดคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายละเอียดตัวนี้ก็คงประกอบกับของทา นนัฐพล ที่ไดขอไวแลวนะครับ ผมมีขอสังเกตอยูวาในสวนของคา
ครุภัณฑงานไฟฟาและถนนนั้ นในปนี้ขอซื้อ ๕ ชนิด จะประกอบกับพนักงานขับรถ ทานมีบุคลากรเพียงพอหรือไม
และทําใหสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นหรือไม ก็ข อฝากไวดวยครับเพราะเปนไปตามนี้ก็เพิ่ม อีก ๕ คัน สวนของปที่แลวก็ใหไป

๙๑.
เรื่องรถกระเชา มันก็จะเปนรถหลายคันพนั กงานขับรถก็ตองเพิ่มก็ขอฝากไวพิจารณาดวย มีทานใดจะพิจารณาเพิ่ม
เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาและท า นสมาชิ ก ดิ ฉั น นางรฐา มณี ภ าค สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ครุภัณฑกอสรางเครื่องผสมคอนกรีตเหล็กหลอ ๑ เครื่อง จํานวน ๔๖,๐๐๐ บาท
เนื่องจากเราใชคอนกรีตที่ผสมเสร็จแลว ก็อยากจะสอบถามวาทําไมเราตองใชเครื่องคอนกรีต ผสมเหล็กหลออีกขอ
คําชี้แจงดวยนะคะ ขอบคุณมากคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ทานนายกครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานรัชตสุกิจ เปนผูชี้แจงคะ
นายรัชตสุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับเครื่องผสมคอนกรีต ชนิด ผสมเหล็กหลอ
ใชสําหรับงานศูนยเครื่องจักรกลใชงานเกี่ยวกับงานฝาทอระบายน้ําปจจุบันเราใชมือผสมทําใหการผลิต ฝาท อระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กทําใหเปนไปดวยความลาชา เพราะเรายังไม เคยมี เครื่องผสมคอนกรีต เราจึ งตั้ งงบประมาณ
ขึ้นมาครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เปนแบบใชมอเตอรที่ใชน้ํามันหรือเปนใชไดนาโมที่เปนไฟฟาครับ
นายรัชตสุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
เปนมาตรฐานครุภัณฑใชเครื่องยนตดีเชล ๕ แรงมา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มี ส มาชิ กท า นใดจะอภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม ใน ชา ง ๑๔ เชิญ ครับ / ไม มี ไ ปช า ง ๑๕ สํา นั กการช า งงาน
สวนสาธารณะเชิญครับ /ไมมีขอไปชาง ๑๖ สํานักการชางงานบําบัดน้ําเสีย เชิญครับ / เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาและท า นสมาชิ ก ดิ ฉั น นางรฐา มณี ภ าค สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในหัวขอครุภัณฑอื่น เครื่องเติ ม อากาศใต ผิว น้ํา ๕ เครื่องที่ ทํ าด ว ยสแตนเลส
เครื่องละ ๒๗๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากดิ ฉันไม มี ค วามรูใ นด านนี้ ก็อยากขอคํ าชี้แจง
เครื่องเติมอากาศใตผิวน้ําวามันเปนอยางไร ขอบคุณมากคะ

๙๒.
นายอนันต ตันติศิรินทร
ทานนายกครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานรัชตสุกิจ เปนผูชี้แจงคะ
นายรัชตสุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูท รงเกีย รติ สว นเครื่องเติ ม อากาศใต ผิว น้ําเป นเครื่องเติ ม
อากาศทําดวยสแตนเลส แบบใชม อเตอรไ ฟฟาขนาดมาตรฐาน ๒ ถึง ๕๐ แรงม าทํ างานได ๒๔ ชั่ว โมง ใชเติ ม
อากาศในบอบําบัด น้ําเสียใหเปนน้ําดีกอนปลอยลงสูที่สาธารณะ ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในชาง ๑๖ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทานปรเมศร
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ ผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมอยากทราบวาเครื่องเติมอากาศใตผิวน้ําทําดวยสแตนเลสที่ทานซื้อไป ๕ เครื่องทา น จะนําไปใช
ที่ไหนบางครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให นางสาวภั สรา สวั สดิ์ กุล หั ว หนาฝายแผนงานและงบประมาณ
เปนผูชี้แจงคะ
นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน สําหรับ เครื่องเติ ม อากาศใต ผิว น้ําเดิ ม เราได ระบบ
บําบัด น้ําเสียเฟส ๑ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๔ เราไดเครื่องนี้มากับโครงการที่เราทํา ในป พ.ศ.๒๕๓๔ ทั้ งหมด ๑๐ ตั ว ซึ่ง
ปจจุบันเราก็ใชที่บอบําบัดน้ําเสียทํางานอยูที่หมุนอยูกลางน้ําคะ แตตอนนี้เราใชงานได เพีย ง ๑ ตั ว เหมื อนที่ เราตั้ ง
งบประมาณไวซอมบํารุงแลวเราไมไดรับ ซึ่งปที่แลวทานใหเรา ๒ เครื่อง เพื่อทําการบําบั ด น้ําเสีย ในบ อนั้นซึ่งที่ มี อยู
มันไมพอกับระบบเพราะระบบมันใหญปนี้เราก็อยากขอความกรุณาอีก ๕ เครื่อง เพื่อมาบํ าบั ด น้ําเสีย กอนนําลงสู
ธรรมชาติ น้ําจะไดใสสะอาดมากขึ้น ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญทานรฐาครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา เปนคําถามเดียวกับทานปรเมศรวาทานจะนําไปใชที่ไหนคะ

๙๓.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ชาง ๑๖ มีทานใดจะอภิปรายครับ เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ชาง ๑๖ คาครุภัณฑยานพาหนะ รถดูดโคน ในเอกสารที่ ใ ห ม าค อนขางที่ จ ะจํ ากัด ถาชี้แจง ณ ตรงนี้เรา
อาจจะมองเห็นไดไมชัดเจนครับ จึงอยากขอกราบเรียนทานประธานไปยังฝายผูบริหารวาใหนําคุ ณสมบั ติ ของรถดู ด
โคนนี้เขาไปในชั้นแปรญัตติด วยครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ชาง ๑๖ มี ท านใดจะอภิ ป รายเพิ่ม ครับ / ถา ไม มี ขอไป ชาง ๑๗ สํ านักการชา ง งานกอสรางพื้นฐาน
เชิญครับ / ถาไมมีผมขอผานไป ชาง ๑๘ งบลงทุน ๕๐ โครงการ เชิญครับโครงการที่ ๑ / ถาไม มี ไ ปโครงการที่ ๒
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนอุบล – ตระการ เชิญทานสุภาภรณ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
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 ก็เลยไม ท ราบว า
จะใช ๒๖ เมตร หรือ ๓๖ เมตร ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ทานนายกครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให ทานปญญา ทองสรรค เปนผูชี้แจงคะ
นายปญญา ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรม
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน เนื่องจากในโครงการที่ ๖ การกอสรางสว นปลายมี
การเชื่อมลงคลอง ทอก็เลยยาวกวาความยาวถนน ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ ทานสมาชิกตองการจะใหชี้แจงโครงการที่เทาไหรเชิญครับ ทั้งหมด ๕๐ โครงการ เชิญ ท าน
สุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมติด ใจโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตถนนพรหมเทพครับ ก็จะมีเรื่องของตกคอนขางเยอะ
ทานไปทําฟุตบาทใหน้ําไหลระบบระบายน้ํายากและยิ่ งทํ าให น้ําท ว มขังมากขึ้น และแอสฟลท ถาถูกน้ําท ว มขังมี
ระยะเวลาที่พอสมควรเวลามีรถไปเหยียบความออนของถนนก็จะทําใหถนนเปนหลุมเป นบ อเป นเคลื่อนมากขึ้นเชน
ถาทานไปแถวราชภัฏ ทานจะเห็นไดวาการใชวัสดุไมเหมาะกับการใชงานในถนนที่มีการสัญจรมากขนาดนี้ ผมวา

๙๔.
โครงการแอสฟลทในเขตเทศบาลนาจะใหเลิกใชไดแลวเพราะวาไมเหมาะกับภูมิภาคไมเหมาะแกการใชสอยผมว าถา
ราคาสูงขนาดนี้ผมวาคอนกรีตนาจะทําไดดีกวาถามีการควบคุมเปนอยางดีครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ทองเถาว ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานตอเนื่องจากทานสุภชัย ถาเรายังจํากันได ถนนหนาเทศบาลก็เป นถนน แอสฟลท
เหมือนกันนะครับ สรางภาพดรามา นักเรียนสัญจรไปมาจะได รับ อันตรายได เนื่องจากถนนเป นหลุม เป นบ อ ถนน
หนาเทศบาลเปนแบบแอสฟลทเหมือนกันแตทานก็เปลี่ยนเปนคอนกรีต แตสวนทางกันกับ ที่ ท านตั้ งเขามาท านก็ยั ง
นําแอสฟลทอีกตอไปเปนหลุมเปนบออีกทานจะไมมาสรางภาพดรามาอีกหรือวาถนนเป นหลุม เป นบ อคนขี่จั กรยาน
ลมขาหัก อยากจะใหทานสลับ ความคิ ด ของท านใหม ถาว ามั นดี และท านจะขุด ลอกออกทํ าไมถนนรอบเทศบาล
ที่เปนแอสฟลท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทาน สุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขอใหทานณัฐวุฒิถอนคําพูด คําวา “ดรามา” เพราะวามันแปลแลว ออกมาไม ดี ค รับ เพราะว าผมแปล
ออกมาแลววา ใชวิธีเลหกลเพื่อหลอกลวง ผมขอใหถอนคําพูดครับ เพื่อภาพพจนของเทศบาลครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีความจงใจแบบนั้นจริงหรือเปลาครับ เชิญครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธาน คือผมมีความตั้งใจความหมายของผมก็คือทานมีการสรางภาพใหเกิ ด ความเครีย ด
ก็คือทานทําใหผูที่กําลังติดตามขาวสารของทางเทศบาลเกิดอารมณรวมตองเปลี่ยนใหม เอาแบบนี้ไ ม ไ ด เพราะต อง
เปลี่ยนเปนถนนคอนกรีต แตทานยังนําถนนแอสฟลท กลับ เขามาอีก แต ถามั นเป นความหมายที่ ไ ม ดี ผมก็ขอถอน
ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับผม เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณทานณัฐวุฒิ ครับ ทานอยาโกรธผมและอยาดรามาใสผมดวย ผมติดใจโครงการจางที่ ป รึกษาความ
เหมาะสมการกอสรางทางยกระดับแยกดงอูผึ้งและแยกวนารมย ผมวาไมนาจะไปศึกษาผมวาไปยืนดูรถก็รูว าสมควร
จะทําหรือไมทํา ผมวากอนที่ศึกษาเรามาคิดกันกอนดีกวาวาเราจะหาเงินที่ไหนมาทํา โครงการศึกษาความเหมาะสม
การกอสรางระบบขนสงสาธารณะ (รถราง) เมื่อวานนี้เองครับบุคลากรทางการศึกษาที่นานับถือของจังหวัดอุบลผม

๙๕.
ขออนุญาตไมเอยนามทานโทรมาเลาถึงความลําบากใจให ผมฟงว าก็รูอยู ว ามั นทํ าได ไ ม ไ ด แลว จะศึ กษาไปทํ าไม
ก็รูอยูวาทํ าไปมั นก็ไ ม คุ ม เสีย ไม รูจ ะศึ กษาไปทํ าไม ผมบอกท านอาจารย ท านมองเห็ นเหมื อนที่ เขามองเห็ นเขา
มองเห็นเงินสะสมของเทศบาลที่ฝากไวในแบงคแตอาจารยมองเห็ นถึงความไม เหมาะสมของโครงการนี้ โครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการกอสรางระบบรวบรวมและบํ าบั ด น้ําเสีย ระยะที่ ๒ มั นใกลเขา
มาแลวผมวาอันนี้มันใกลเขามาแลว แต ว าผมพูด ไปแลว ว าระบบตรงนี้มั นมี องคาพยพของน้ํา ขั้นที่ ๑ มั นมาถึง
ตรงไหน และขั้นที่๒ มันจะไปลงอยางไร และตอไปถึงตรงไหน ที่นั่งอยูนี่ผมก็เห็นมีความรูหลายในกองชางไม ต องไป
ศึกษาก็ไดวันนี้เรียกเจาหนาที่มา ๒ , ๓ คน หรือวาทานไมมีความรูพอทานมาถามผมก็ไ ด ผมจะเขีย นให ว าระบบที่
สองหรือไมถาไมมีอคติจนเกินไปผูหลักผูใหญของเมืองหลายท านที่ ทํ าเรื่องนี้ม าท านนาจะปรึกษาเขาได ทํ างานใช
สมองไมใชงบก็ทําไดกราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญณัฐวุฒิครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธาน โครงการจ างที่ ป รึกษาความเหมาะสมการกอสรางทางยกระดั บ แยกดงอูผึ้ ง
และแยกวนารมย ตรงนี้อยากสอบถามท านประธานเพื่อเป นความรูน ะครับ ว า ถนนสายรอบเมื องเป นความ
รับผิดชอบของเทศบาลหรือไม ถาไมใชแลวถนนนี้เปนความรับผิดชอบของใคร แตจากที่ผมทํ าการศึ กษาดู ถนนเสน
นี้กรมทางหลวงเป นผูรับ ผิด ชอบ และกรมทางหลวงเขามี งบประมาณในกระทรวงเขาเป นแสนลานเทศบาลมี
งบประมาณเทาไหร และทานไปจางที่ปรึกษาผมขอถามทานวากรมทางหลวงวิศวกรระดับประเทศเขารวมตั ว กันอยู
นั้นแลวทานจะไปจางใคร สวนโครงการที่ ๒๔ โครงการศึ กษาความเหมาะสมการกอสรางระบบขนสงสาธารณะ
(รถราง) จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใชเวลาศึ กษากันกี่ป ค รับ การศึ กษาโครงการนี้ท านนายกยั งจะอยู ใ น
ตําแหนงตอไปหรือไม ตรงนี้อยากจะให ผูบ ริห ารเล็งเห็ นถึงความคุ ม ค า แลว ที่ สําคั ญ นะครับ กอนที่ ท านจะจ างที่
ปรึกษามาทานรูหรือยังครับวาทานจะจางจากจุดไหนถึงจุดไหนแลวทานเอาความจริงมาเลาใหประชาชนฟง การทํ า
รถราง ถาหากมีรถรางอยูกลางถนนสองฝง ซาย ขวา แนนอนมันไมสามารถจอดรถได ต รงนี้ท านได พูด ความจริงกับ
ประชาชนหรือยังหรือทานยังหลอกตัวเองวาอะไรจะเกิดก็ตองเกิด เพราะต องเดิ นหนาต อเพราะว าเห็ นในหนาเพจ
ของผูบริหารเทศบาลเขียนวาอะไรจะเกิดก็ต องเกิด ผมยั งคิ ด หั ว เราะว าประชาชนจะว ามั นดราม าจนเกินไปไหม
ผมไมไดพูดแตผมยกมาจากเพจของเทศบาลเอง อะไรจะเกิดก็ตองเกิดกับเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มั นคุ ม ค าไหมนี่
แคโครงการศึกษานะครับ ถาสรางจะเปนเงินเทาไหรลองไปคิดดูและผมอยากจะขอคําตอบนี้จากฝายบริหารดวย
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขต
เลือกตั้งที่ ๔ ในหัวขอที่ ๓๕ ซึ่งอยูในเขตเลือกตั้งของผม ก็คือโครงการจอดรถสูง ๗ ชั้น วัดสารพัฒนึกพูดถึงงบกอ

๙๖.
สรางอาคารมันไมเยอะหรอกครับ แค ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต ป ญ หาที่ เกิด ขึ้น ตรงนี้นาจะตั้ งงบประมาณ
มา
ศึกษากอนวาปญหาที่มันอยูรอบโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ตองยอมรับ ว าสว นหนึ่งมาจากวั ด สารพัฒ นึกถามี
ตลาดนัดวันไหนความโกลาหลของการจราจรก็จะเกิดขึ้นอันนี้ไมรวมถึงดานหนานะครับถาคิดเปนเปอรเซ็นต นาจะส
ซักประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต ที่ มี ผลต อการจราจรตอนนี้ ตรงนี้นาจะศึ กษาว าความได กับ ความเสีย มั นเกิด ขึ้น
อยางไร มันเคยมีนโยบายที่จะยายโรงพยาบาลออกไป เราเคยมีแนวนโยบายที่จะศึกษาในเรื่องนี้หรือเปลาว าสิ่งที่ มั น
อยูรอบขางที่มันสงผลตอปญหาของการจราจรรอบๆโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค มี อะไรบ าง หลายๆอย างครับ
ถามันไปประดังประเดกันตรงมันก็จะทําใหรถติดมาก ผมไมติดใจงบกอสรางแคนี้ที่จะไปทําที่จอดรถแตถามวาใครได
ประโยชนจากตรงนี้แลวปญหาที่สะสมจากการกระทํ าตรงนี้ใ ครจะเป นผูแกแม กระทั่ งไฟระวั งท าน สท. ต นขาว
เคยขอมาใหติด อยูระหวางวัดสารพัดนึกกับโรงพยาบาล ไมรูวาไปรดน้ําไวตรงไหนปานนี้ยังไมโตเลย ท านไปปลูกไว
ตรงไหนไมทราบผมก็ตามหาไมได แตความปลอดภัยของพี่นองประชาชนก็ยังตองมี ตรงนี้ผมอยากให ท านตอบผม
วาการก อสรางอาคารลานจอดรถสูง ๗ ชั้น นี้ ๑.ใครเป นคนรองขอ ๒.สรางในจุ ด ของวั ด และวั ด ทราบหรือยั ง
๓.ปญหาที่จะเกิดขึ้นตอเนื่องจากเรื่องนี้ อาคารสูง ๗ ชั้นก็นาจะจอดรถได ห ลายคั นป ญ หาที่ สะสมก็ต องมี แนนอน
ครับผมถามวาทานจะแกปญหาเรื่องนี้อยางไร ทานอยาทําอีกเรื่ องหนึ่งและไปสรางป ญ หาอีกเรื่องหนึ่ง ให มั นเพิ่ม
เทาทวีคูณมากขึ้นเปนหนาที่ที่ทานจะตองคิดกอนที่จะนําโครงการเขามาดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญณัฐวุฒิครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานตอเนื่องจากทานสุภชัย โครงการออกแบบอาคารจอดรถสูง ๗ ชั้น วั ด สารพัฒ นึก
ตรงนี้อยากจะถามสาเหตุที่แทจริงที่จะตั้งงบประมาณตรงนี้ขึ้นมา เอาความจริงมาพูด กันเป นเพราะว าฟุต บาทหรือ
เปลาที่ทําใหเกิดเหตุการณแบบนี้ขึ้น ที่ทานจะสรางอาคารจอดรถแบบนี้ อาคารจอดรถ ๗ ชั้น ผมคิดวาถาทําได ท าง
โรงพยาบาลเขาทําแลวครับ งบประมาณของเขามากมายกวาของทาน อีกแลวครับ ที่ ท านทํ าตั ว เป นไม จิ้ ม ฟนและก็
ไปแซะไมสักผมคิดวาตรงนั้นมันไมจําเปนเอาความจริงมาพูด กันป ญ หาการจอดรถการอํานวยความสะดวกให กับ
ประชาชน ที่ทุกวันนี้มันเปนแบบนี้ก็เพราะฟุตบาทแตผมจะไมโ ยนความผิด ให กับ ศาล จะไม อางคํ าสั่งของศาลมา
เปนความผิด ก็คือคนที่กอสรางฟุตบาทที่เกินมาตรฐานทําใหเกิดเหตุการณแบบนี้ขึ้นทําใหเกิดการสะสมปริม าณของ
รถทุกวันนี้ไปที่ไหนก็รถติด วันนี้ทานอยาหลอกตัวเองผมคิดวาก็คิดเหมือนกันแต ท านไม กลาพูด แต ถาท านยอมรับ
ความจริงมากขึ้นกวานี้ ผมคิดวาประชาชนจะยอมรับทานมากกวานี้นะครับ และให ต อบคํ าถามที่ ผมและท าน สท.
สุภชัย ถามดวยครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ

๙๗.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ยั งมี อีกหนึ่งประเด็ นที่ จ ะถามให จ บไปเลยครับ ในการออกแบบ
อาคารจอดรถสํานักการชางผมเชื่อมั่นวาจะมีคนออกแบบได ทําไมตองจางครับ อยากทราบคําตอบครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ทานนายกครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให ทานปญญา ทองสรรค เปนผูชี้แจงคะ
นายปญญา ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรม
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุ กท าน ขอตอบคํ าถามที่ ท างสภาท ว งติ งมาเรื่องโครงการ
ตางๆสวนใหญจะเปนโครงการขนาดใหญ สวนมากจะเปนโครงการที่ทํา อีไอเอ ก็คื อผลกระทบต อสิ่งแวดลอมเพื่อ
เปนขอมูลเบื้องตนในการออกแบบ ยกตัวอยางเชน การทําทางลอดหรือวาสะพานขามทางแยก คนออกแบบเขาเช็ค
จํานวนรถวารถมีปริมาณสะสมผานทางแยกเทาไหร ความเร็วที่ใชในการออกแบบที่ผานทางแยกไป ความเร็ว รถจะ
ทําไดในกี่นาทีเพื่อไปออกแบบ สโลป หรือมุมในการวิ่งของรถ ความเร็ว ที่ เหมาะสมเพื่อให เกิด ความปลอดภั ย แก
ประชาชนและไมเกิดปริมาณรถที่สะสมในทางแยก ขอมูลเหลานี้ตองใชนักวิชาการ บริษั ท ที่ ใ ชค วามชํานาญเฉพาะ
ทางในการเก็บ ขอมู ลทางกายภาพเบื้ องต น เมื่ อได ทํ า การเก็บ ขอมู ลเรีย บรอยแลว เขาจะต องทํ าการออกแบบ
เขาเรียกวา คอนสตลั๊กชั่นดีไชน อีกทีหนึ่งเปนคนละขั้นตอนเพราะวาโครงการใหญๆ เหลานี้ต องใชขอมู ลลักษณะนี้
ประกอบ ในการทํางาน เราไมสามารถวาอยูดีๆจะบอกวาเราจะสรางตรงนี้ได ตองมี ดาตาทั้งกายภาพและดาต าทั้ ง
ความเหมาะสมทั้ง อีไอเอ ทั้งประชาพิจารณ ตองเกิดรวมทั้งโครงการอื่น เชน รถราง เราจะมีขอมูลรถที่ ผานผังเมื อง
เปนอยางไร การเดินทางรวมการตอจากสนามบิน ไปสูการขนสงชนิด อื่นๆ เป นอย างไร เขาจะนําขอมู ลเหลานี้ม า
วิเคราะห ก็ทําขอ ๑ , ๒ , ๓ เพื่อใหเปนไปตามมติ ค.ร.ม. เพื่อไม ใ ห เกิด ผลกระทบต อประชาชนในการกอสราง
เมื่อทําการศึกษาเสร็จ อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ การจัดทํางบประมาณเพื่อทําการออกแบบการสราง ไม ใ ชว าเราเลือกได
วาทุกเสนจะสามารถทํารถรางได การศึกษาเขาจะชี้ว าถนนเสนไหนเหมาะสมกับ อะไร ที่ ผมสอบถามบุ ค คลที่ ทํ า
เกี่ยวกับการออกแบบในเมืองเชียงใหม โคราช ก็คืออาจารยมหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี เขาได เก็บ ขอมู ลเหลานี้ม า
ทางเชียงใหมเขาศึกษามา ตอนแรกเขาทําเปนรถรางแตทางกายภาพของเมื องเขาไม ไ ด ทางบริษั ท ที่ ทํ าการศึ กษา
บริษัทที่ออกแบบเขาไดแนะนําใหทํารถเมลรถดวนพิเศษหรือ บีอารที (BRT) แทนเพราะว าเป นแบบที่ เหมาะสมกับ
เมืองเขามากที่สุด ก็อยากเรียนทานสมาชิกวาโครงการเหลานี้ลว นเป นโครงการขนาดใหญ ที่ ต อนนี้ที่ ท างเทศบาล
ของเราไดสะสมปญหารถสะสมเปนจํานวนมาก เบื้ องต นเราต องทํ าการเก็บ ขอมู ลในลักษณะนี้เพื่อรองรับ สิ่งที่ จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคตวาตอนนี้เมืองอุบลฯเปนเมืองที่นาสนใจอีกเมื องหนึ่งในประเทศไทย ตอนนี้กําลังจะเป ด ประตู สู
หลายๆดานแลวเราตองเตรียมขอมูลในลักษณะนี้ เมื่อเราทําการศึกษาแลวเราจะนําขอมู ลไปใชต อนไหนมั นก็จ ะทํ า
ไดรวดเร็วขึ้น ถาเราไมทําขั้นตอน ๑ , ๒ , ๓ ตามที่ผมวาเราก็ตองรอทํา ๑ , ๒ , ๓ ในป ถัด ไปเป นป ที่ ทํ าการศึ กษา
อยางเชนโครงการระบบบําบัดน้ําเสียเราก็ตองทําโครงการศึ กษาในลักษณะนี้เหมื อนกัน ลว นเป นโครงการขนาด
ใหญที่เมืองอุบลฯของเรา มีประชากรที่อยูในอันดับ ๓ อันดับ ๔ ของประเทศ ตอนนี้มันเปนปญหาขนาดใหญ

๙๘.
เราตองเรียนเตรียมขอมูลเหลานี้ วาเราจะเดินไปทางไหน ๑ , ๒ , ๓ สมมุติวาเราศึกษาระบบรถรางแลว มั นไม ไ ด เรา
ก็เปลี่ยนไปเปนอยางอื่นที่เกิดประโยชนแกประชาชน ก็ขอนําเรียนทานสมาชิกเทานี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญทานปรเมศร

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ ผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานบริหารไดอภิปรายมาการศึกษาความเหมาะสมการกอสรางระบบขนสงสาธารณะหรือ
รถราง ผมคิดวามันเปนฝนที่ไกลเกินเอื้อม ทานคิดดูวาแคการศึกษาความเหมาะสม ก็ใชไปแลว ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
และงบประมาณในการสรางทานคิดวามันจะเปนไปไดหรือเปลาครับ อยากจะฝากท านบริห ารให ดู ต รงนี้ด ว ยครับ
ความเปนไปไดมันนอยมาก ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอสั้นเลยนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ แบบสั้นๆ ครับ แยกดงอูผึ้งและแยกวนารมย ไปขอกรมทางหลวงทํ า
ใหเขาใชงบเขาไมตองใชงบเรา สวนรถราง ขอพูดซ้ําอีกทีวา ไกลเกินฝน ครับ แบบสั้นๆครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานที่ เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอสั้นๆครับเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท เปนการจางที่ปรึกษาในการกอสรางเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
ถาเขามาศึกษาและบอกวาทําไมได ทานจะเงิบไหมครับ ถาเขาบอกวาทําได ผมขอถามทานหัวหนาเราเอาความจริง
มาพูดกัน โดยสวนตัวแลวถนนในเมืองอุบลฯไมมากพอที่จะมาทํารถรางได ทานวามันจะสามารถทํารถรางได ห รือไม
ครับ อันนี้ขอคําตอบจากหัวหนาเพื่อที่จะไดกระชับวาเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยความคิ ด สว นตั ว ของท านเอง
แลวทานคิดวามันทําไดหรือครับ และอีกเรื่องครับเรื่องสะพานขามแยกมันเปนถนนที่ทางเทศบาลดูแลหรือไม ตั้ งแต
แยกเนวดาขึ้นไปเปนของกรมทางหลวงไฟมันดับมืดทานก็ยังไมกลาไปแตะของเขา เอาแบบงายๆดี กว า มั นเป นของ
กรมทางหลวงทานคุยกับเขาหรือยังไมใชวาอยูดีๆ ทานไปเสนอทําใหเขาเอง ผมบอกทานแลววางบประมาณของเขา
มากมายกวาเราหลายรอยเทา มันใชเรื่องเขาเราหรือเปลาครับ อยากจะทราบคําตอบจากฝายบริหารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปรเมศร

๙๙.
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานที่ เคารพ นายปรเมศร ศริพั นธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ สรุปวาโครงการจางที่ปรึกษาความเหมาะสมการกอสรางทางยกระดับ แยกดงอูผึ้ง , สวนวนารมณ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบขนสงสาธารณะรถราง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท แค สองอย างยั ง
ไมไดเริ่มทํา ทานหมดไป ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แคการศึกษาเทานั้นอยากจะฝากทานฝายบริห ารไปดู ว าจะสามารถ
ทําอะไรไดมากกวาการศึกษาหรือการจางศึกษาไดดีกวานี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญทานณัฐพัฒน

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ นายณัฐ พัฒ น ศิ ลปสิท ธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๓ สรุปวาโครงการการศึกษาเกี่ยวกับรถรางโดยสว นตั ว ผมคิ ด ว ามั นไม สามารถเป นไปได ในสภาพ
สภาวะปจจุบัน ขอบถนนก็ไมมีที่จอดรถ ทานคิดหรือไมวารถจักรยานยนตที่ไปจอดผิด กฎจราจรก็ยั งถูกเจ าหนาที่
ล็อคลอ เปนเพื่อนบานผมเอง ตองไปเสียคาปรับ ๓๐๐ บาท ผมอยากจะถามวาถาทานศึกษาไดแลว ท านจะไปสราง
ที่ไหนและทานไดสอบถามชาวบานแลวหรือยังวาเขายินยอมหรือไมวาทานจะสรางเสนทางไหน อันนี้ผมว าให ท าน
บอกแบบไมตองอายกันคือถาทําไมไ ด ก็บ อกกับ ประชาชนว าเราไม สามารถทํ าได ว าศึ กษาพิจ ารณากันแลว ว าไม
สามารถสรางได บอกกับประชาชนเลยครับไมตองอายกัน อีกเรื่องหนึ่งคือ ขอใหทานชี้แจงเครื่องการปรับ ปรุงตลาด
สดเทศบาล ๓ หรือตลาดใหญ อยากทราบคําชี้แจงวาทานจะปรับปรุงอะไรบางครับ ขอบคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานที่ เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอสอบถามแบบสั้นๆ ไปยังฝายผูบริหารวา เสนไหนที่ทานจะสรางรถรางบางครับ ให ท านเอาป าย
ไปตั้งใหทานเลือกเสนที่รถนอยที่สุดครับ หามจอดขางฟุตบาททั้งสองฝงสัก ๓ เดือน เขาจะยอมหรือไหม เพราะว า
ในการสรางรถรางหลายๆทานที่เคยไปตางประเทศ ซึ่งผมไมเคยไปผมได แต ศึ กษาทางอินเตอรเน็ต ว าในการสราง
รถรางวาสามารถจอดรถขางทางไดหรือไม ไมมีเมืองไหนสามารถใหรถจอดขางทางได เพราะมั นเป นทางของรถราง
ทานทดลองนําปายไปตั้งไวสัก ๓ เดือนครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / เมื่ อไม มี / เราได พิจ ารณารางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายครบ
หมดแลว กอนจะสรุป ผมขอถามวาทั้งที่เราอภิปรายมาทั้งหมดมีสวนไหนที่ทานจะอภิปรายเพิ่ม เติ ม ครับ เชิญ ท าน
วรรณรัตนครับ

๑๐๐.
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา และท านสมาชิก ดิ ฉัน นางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒ อยากจะสอบถามเรื่อ งที่ สอบถามค างไว เมื่ อชว งเชา หนา สป ๓
คาเชารถยนต เราไดเอกสารมาวากระทรวงการคลังไดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําสัญ ญาเชารถยนต ม าใชใ นราชการ
จาก ๓ ป เปน ๕ ป ในการเชาที่เทศบาลทํางบประมาณเขามา ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท มันไมใชปเดีย ว ถาเราให ไ ปแลว
นี่เปนการทําสัญ ญาทั้ งหมด ๕ ป ใชห รือไม ค ะท านถึงจะสามารถเชารถยนต คั นนี้ไ ด และก็มี การทํ าสัญ ญาเชา
ทั้งหมด ๕ ป รถยนต ๑ คัน เปนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และที่ผานมาในสวนของกองชางไดมีการขอซื้อรถยนต เป น
รถอเนกประสงค ๑ คัน ๕๒๐,๐๐๐ บาท ดิฉันอยากจะสอบถามทานวารถยนต ที่ ท านจะเชามามั นคุ ม ค าหรือเปลา
ขนาดกองชางที่เขาใชงานประจําใชงานเยอะๆ เขายังซื้อเลยคะ จริ งๆแลว ในสว นของค าเชาไม เหมาะสมเลยถาซื้อ
เลยดิฉันคิดวานาจะดูด ีกวานี้เลยขอฝากทบทวนดวยนะคะขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานที่ เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลื อกตั้ ง ที่ ๒ อยากจะฝากท านประธานไปยั งฝายบริห ารเรื่อ งการขอเอกสารที่ ใ ชป ระกอบการพิ จ ารณา
จะมีเอกสารที่เกี่ยวกับ รายชื่อพนักงาน อัต ราเงินเดื อนของหมวดของเงินเดื อนจ างตามภารกิจ หมวดเงินเดื อน
จางทั่วไป และหมวดเงินเดือนพนักงาน และหมวดเงินเดื อนจ างเหมาถามี การจ างพนักงานขอทั้ งรายชื่อและฐาน
เงินเดือน ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตท านประธานครับ ขอขมวดสุด ท ายมี โ ทรศั พท จ ากทาง
บานสอบถามวาเรื่องงบ อสม. กช. ผูสูงอายุ และผูประกอบการตลาด สรุป ว าท านกันเงินไว ใ ห เขาไปเที่ ย วใชไ หม
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็มีทานสมาชิกขอความกระจางในเรื่อง การเชารถยนต และเรื่องการอบรมและทั ศ นศึ กษาของ อสม. และ
ผูสูงอายุ ที่ทานสุภชัยถามมา ก็ขอความกระจางดวยครับ เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภา ดิฉันขอมอบให ทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ

๑๐๑.
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ๒ เรื่ องครับ เรื่อง การเชารถยนต
และเรื่อง การอบรมทัศนศึกษาของ อสม. และ กช. ผูสูงอายุ เรื่องแรก ที่ ท านถามว ารถที่ เชากับ รถที่ ซื้อในสํานัก
การชางจะรวมหรือไม ขอเรียนกับทานวา ในสวนของรถที่เชานั้นไมมีในสวนของรถบรรทุ ก รถตั กจะไม มี ค รับ รถที่
เชาก็จะเปนรถกระบะ รถอเนกประสงค รถตู ซึ่งไมไดรวมกับสํานักการชาง….
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ ขออภัยทานปลัดครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือรถบรรทุกเปนรถบรรทุกอเนกประสงค ราคา ๕๒๐,๐๐๐ บาท ของกองชางที่ ขอซื้อมาค ะมั นจะเป น
ประเภทเดียวกันหรือเปลา
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คนละประเภทครับ รถบรรทุ กจะเป นอีกลักษณะหนึ่งครับ รถที่ เชาก็จ ะเป นรถกระบะ รถป กอัพ รถตู
มีลักษณะอยางนี้ครับ ที่รถที่เปนรถบรรทุกที่จะไปใชงานหนักของในสํานักการชางก็จ ะเป นรถที่ ซื้อในวั สดุ ของงบ
สํานักการชางตางหากครับ สวนรถที่เชาในสํานักปลัดเทศบาลจะเปนรถตูหรือกระบะจะเปนลักษณะเชนนั้นครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถามวัตถุประสงควาทานจะนําไปใชเพื่องานอะไรครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใชในงานติดตอราชการครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถาแบบนี้ผมวานาจะซื้อเลยดีกวา
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
อันนี้ก็เปนการพิจารณาของฝายบริหารพิจารณาแลว ว าการเชาตรงนี้ห ลายๆหนว ยงานเขาก็เชากันอย าง
สตง. ธนาคารออมสิน เขาก็เชามันจะมีประโยชนที่เราจะเติมเฉพาะน้ํามั นสว นค าบํ ารุงรักษา คู สัญ ญาหรือผูใ ห เชา
จะเปนผูรับผิดชอบ สําหรับเรื่องของ อ.ส.ม. ก.ช.และผูสูงอายุ ที่บอกว ากันเงินไว แลว นั้นเรากันเงินตรงนี้ไ ว เป นค า
วัสดุใชสอยไมใชคาครุภัณฑจริงๆแลว ก็เปนอํานาจของสภาเทศบาลเปนผูกันเงิน แตตัวนี้ระเบียบไมไดเขีย นไว ว าให
สภาเทศบาลเป นผูดํ าเนินการกันเงิน เราจึ งขออํานาจเงินจากผูว าราชการจั งหวั ด เป นกรณีของค าใชสอยไป
และถามวาจะไปดําเนินการตอหรือไมนั้น ขอตอบวาหนวยงานที่ รับ ผิด ชอบอย างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองสวัสดิการสังคมตองไปดําเนินการ ในฐานะที่ผมเปนผูควบคุมการกันเงินไวแลวตองทํ าถาไม ทํ าเจ าของเรื่องต อง
มีปญหา สรุปก็คือตองทําตามโครงการถามีโครงการอบรมแลวอาจจะตองมีพวงดวยการไปทัศ นศึ กษาดู งานในเรื่อง
นั้นๆ ดวย อันนี้เปนของโครงการที่ตั้งไว เราเขียนลักษณะของโครงการในลักษณะนี้ ผมก็ขอยืนยันวาฝายพนักงาน

๑๐๒.
ประจําหรือหัวหนาหนวยงานตองทําโครงการขึ้นมาเพื่อให ฝายบริห ารอนุมั ติ ดํ าเนินการแนนอนครับ สว นจะเป น
ระยะเวลาใดนั้นตองไปกําหนดแผนงานอีกครั้งหนึ่งครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่พูดยาวเพราะวาการทํางบประมาณนั้นไมคอยละเอียดสมบู รณ อย างเชนเรื่องกันเงินใน ๓ รายการที่ ว า
จะไปทัศนศึกษาทานใชเหตุผลในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใชไปแลวเทานี้ ปญหาเลยเกิดจากตัว นี้ทํ าให ท านสมาชิกเขาใจ
ผิดวาทานใชไปแลวไมเหมือนกับอีกตัวหนึ่ง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทานไมไดบอกวาจะใชไ ปเท าไหร นี่คื อท านกันเงิน
ก็คือขอผิดพลาดทําใหเขาใจผิดกัน เพราะฉะนั้นก็ขอวามันยังไมไดใชคือขอกันเงินก็ใหบอกวากั นเงิน ถาท านบอกว า
ทานใชไปแลวสมาชิกก็เลยเขาใจผิดจะวาทานสมาชิกไม เขาใจก็ไ ม ไ ด เพราะว าท านดู จ ากเอกสารที่ ท านทํ าว าชอง
ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ทานใชไปเทาไหรก็ขอความกรุณาวาใหทําตามความเป นจริงว าใชไ ปแลว หรือยั งไม ไ ด ใ ช มี สมาชิก
ทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทุ กท าน กระผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอประทานอภั ย ทุ กท านที่ ทํ าให เสีย เวลาครับ ผมอยากจะเรีย นถาม
เนื่ อ งจากเคยเรี ย นถามท านนายกมาแลว เมื่ อ ครั้ ง การประชุ ม ที่ ผ านมาเนื่ อ งจากถนนเลี่ ย งเมื อ ง ๗ หรื อ
ซอย เลี่ยงเมือง ๗ ...
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยครับทาน เรื่องนี้เดี๋ยวทานนําไปพูดในเรื่องอื่นๆ ครับ ตอนนี้เราพูดในเรื่องงบประมาณขออภั ย ครับ
สวนเรื่องงบประมาณทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / ถาไมมีผมขอสรุปวาตามที่ทานสมาชิกไดขอเอกสารเพิ่ม เติ ม
ในเรื่องงบประมาณ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง การซื้อรถยนต เทาที่ดูแลวรายละเอียดไมเพียงพอแกค ณะกรรมการใน
การพิจารณา ก็ขอใหเห็นใจทานสมาชิกดวยวาถาหากไมมีรายละเอียดเพียงพอแลวถาหากสมาชิกตั ด สินใจ อาจทํ า
ใหถูกดาหรืออาจจะทําใหผิดกฎหมายดวย ก็อยากจะใหทั้งสองฝายถามี อะไรก็นํามาชว ยกันพิจ ารณา ตามที่ ท าน
สมาชิกขอก็ขอความกรุณาดวยนะครับ / ถาไมมีผมก็จะขอความเห็นชอบในที่ประชุม เพราะเป นญั ต ติ ขอความรับ
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.
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ตามระเบียบแลวทานสมาชิกตองเสนอวาจะยื่ นแปรญัตติ
กี่วันและแปรญัตติกี่วัน เชิญเสนอครับ เชิญทานปฏิมาพรครับ
นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันขอยื่นเสนอคํ าแปรญั ต ติ
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 วั น
ทําการคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีผูรับรองถูกตองครับ / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี ก็เสนอให
คําแปรญัตติ ๑๐ วันทําการ ตั้งแต วันที่ ๑๓ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐ วันทําการ พิจ ารณาคํ าแปรญั ต ติ
๕ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทานใดจะยื่นคําแปรญั ต ติ ขอให ท านยื่ น
คณะกรรมการแปรญัตติ มี ๕ ทาน คือ ทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนประธานกรรมการแปรญัตติ ทานณัฐวุฒิ ทองเถาว
เปนกรรมการ ทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการ ทานรฐา มณีภ าค เป นกรรมการและท านปฏิ ม าพร จงรักษ
เปนกรรมการและเลขานุการ ก็ขอใหทานยื่นตอประธานกรรมการในกําหนดเวลาดังกลาว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

อื่นๆ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทุ กท าน กระผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมขอพูดสั้นๆวาเนื่องจากถนนชลประทานท าบ อ มี ซอยเลี่ย งเมื อง ๗
อยูและระยะทางที่ตัดใหมทางคณะกรรมการ สท.เขต ๑ ได ของบประมาณกอสรางและได สรางไปแลว ทางเลี่ย ง
เมือง ๗ เพื่อเปนทางระบายรถใหไปตามเสนทางไดสะดวกขึ้นการกอสรางได ห ยุ ด ชะงักไม รูว าเป นเงินงบประมาณ
หรือเปลา ผมถามกับทานนายกทานนายกบอกวาเปนเขตทางหลวง แต ว าเป นป ญ หากับ เขตเทศบาลเพราะว ามั น
เดินทางไมไดเพราะวาทางที่จะทํานั้นมันคอนขางลําบากเพราะวามันเปนทางตางระดับกันมากทางบายพาดที่มาจาก

๑๐๔.
อํานาจเจริญ ไปศรีษะเกษ มันต่ํากวาทางที่กอสรางเพราะทางที่จะทํามันสูงและสโลปมากคงจะใชงบประมาณมาก
พอสมควร ทานนายกบอกวาจะประชาสัมพันธกับทางหลวงใหแลวเรื่องเปนอยางไรผมยังไมทราบทานนายกพอที่ จ ะ
ตอบในที่ประชุมไดหรือไม ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ก็ขอขอบคุณทานพอชื่น ที่ไดกลาวเรียนมาว าที่ ไ ด คุ ย กันไว ว า
ดิฉันจะไดเจอกับผอ.แขวงการทางก็จะสอบถามประสานงานเรื่องนี้ไ ปให ว าควรแกไ ขอย างไรได บ างให กับ พี่นอง
ประชาชน ซึ่งบายวันนี้นาจะไดเจอทานเพราะมีการประชุมที่ศาลากลางจั งหวั ด อยู ค ะอย างไรก็ขอประสานงานกับ
ทานผอ.แขวงการทางและถามีความคืบหนาอยางไรดิฉันก็จะประสานงานไปทางทานพอชื่นนะคะ ขอบพระคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานบัวหลวงครับ
นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกท าน ป ญ หาที่ เกิด ขึ้นของถนนชยางกรู ก็คื อแยกเขาวั ด
หนองบัว เรียกวาถนนธรรมวิถี ที่ตัด ออกมาชยางกรู ซึ่งตรงทางแยกก็จะมีตึกแถว ซึ่งเจ าของตึ กเขาจะเว นระยะไว
ใหทางถนนประมาณ ๓ เมตร เจาของตึกเขาทําทางโคงไวใหเรียบรอยแตดิฉันเองเขาใจว าหนาที่ นี้ต องเป นของกรม
ทางหลวงที่จะตองทําทางออก ซึ่งขณะนี้รถที่จะเลี้ยวเขาเลี้ยวออกยาก ชวงเวลาเรงดวนรถจะติ ด หนาถนนหนองบั ว
ซึ่งมีรถมาจากถนน มาจากทางวัดที่มาจากถนนแจงสนิทที่ทุกทานคิดวามาทางนี้จะสะดวกก็เลยลัดมา แตพอมาแลว
เจอทางแยกนี้แลวออกไมได เคยสอบถามไปยังทานรอง ของกรมทางหลวง ท านบอกว าเรื่องนี้ถาจะให เอาออกให
ทางเทศบาลทําเรื่องสงมา ซึ่งตัวดิฉันเองก็อยากให ฝายบริห ารชว ยประสานในสว นนี้ด ว ย ซึ่งเจ าของตึ กเขาก็เว น
ระยะใหเราแลวประมาณ ๓ เมตรแลว แต ว าถนนก็ยั งค างไว เหมื อนเดิ ม ทํ าให รถไม สามารถเลี้ย วเขาธรรมวิ ธี ไ ด
ก็อยากจะฝากใหฝายบริห ารประสานกับ ทางกรมทาง เพราะถนนทางเขาวั ด และทางเขาตลาดจะได ไ หลลื่นขึ้น
กวาเดิมนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญทานปรเมศร

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานที่ เคารพ นายปรเมศร ศริพั นธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะฝากเรื่องสวนสาธารณะหนองบัวจะมีชาวบานและเยาวชนที่ไปออกกําลังกายอยู ที่ นั้น ทาง
สวนสาธารณะหนองบัวจะปดไฟเร็วเกินไป ประมาณ ๑ ทุมก็ปดแลว ถาเปนไปไดก็อยากให ฝายบริห ารประสานลง
ไปใหเพิ่มเวลาเปดมากกวาเดิมพวกเขาจะไดมีเวลาออกกําลังกายมากกวาเดิมครับ

๑๐๕.
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญทานณัฐพัฒน

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมมีเรื่องที่ประชาชนฝากมา เรื่องที่หนึ่งหองน้ําสวนสาธารณะทุ งศรีเมื อง
แยมาก หองน้ําวัดหนองบัว และหองน้ําวัดทาวังหิน ปจจุบันทานไปดูไดเลยครับ ว าดี กว าของเรา เรื่องที่ สอง เรื่อง
การปรับปรุงตลาดใหญผมไดรับคํารองจากแมคาหรือคนในตลาดใหญวาตรงแผงขายมันมีแดดสองและฝนสาดลงมา
ไดเขาขอใหปรับปรุงมีกันสาดถาวรไมใชเอาแผนผาใบหรือแผนไวนิลไปปดไว ไมสมศักดิ์ศรีกับเทศบาลนครอุบ ลของ
เราครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือสื่ออิเล็คทรอนิค การโพสเฟสบุ ค หรือขอความบางอย างถือว าเป นเอกสารตามประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งผมก็อยากใหฝายบริหารหรือสํานักการชางปรับ ปรุงหรือได พัฒ นาในเรื่องการรับ ขอความหรือ
รับคํารองทางสื่ออิเล็คทรอนิคเพราะวาเปนเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติสื่ ออิเล็ค ทรอนิค
ถาเกิดมีคํารองขึ้นมามั นชัด เจนมากทั้ งถายภาพและคํ ารองท านจะเห็ นได ชัด ยิ่ งกว าการเขีย นแผนที่ โ ดยสังเขป
ถาทานละเลยหรือละเวนการปฏิบัติแบบลาชา สมติวาฝาทออันหนึ่งมันชํารุดและมีรถพลัดตกลงไปหรือเด็ กตกหลน
ลงไปเกิดอันตรายพวกทานจะถูกฟองรองดําเนินคดีในเรื่องสินไหมทดแทน ก็ขอฝากไปยั งฝายบริห ารว าใครจะเป น
ผูรับ ผิ ด ชอบเรง ด ว นในการรับ ผิด ชอบในสื่อฟอ งรอ งทางอิเล็ ค ทรอนิค เพื่อความสะดวกของประชาชนครั บ
ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา สําหรับเรื่องอื่นๆ อยากจะให ฝายบริห ารเห็ นความสําคั ญ ของวาระที่ นี้ด ว ย
เพราะสิ่งที่ทางสมาชิกพูดหรือเสนอแนะเปนผลดีของทานทั้งนั้น สิ่งที่ผมอยากจะเสนอแนะถาย อนไป ๒, ๓ ป ที่ แลว
มีการขุดและฝงทอระบายน้ําใหม ตรงนั้นเปนถนนลาดยางตอนนี้มันลอนออกหมดแลวผูสัญจรไปมาไม สะดวกและนี่
ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการจราจรติดขัด มอเตอรไซดก็ยังไมกลาวิ่งตรงขอบเลยตรงนี้ ก็อยากให ท านเขาไปดู แล
ดวย เปนเรื่องที่ไมเกินความสามารถจนเกินไปถาทางเทศบาลจะเขาไปแกไข กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ ขอบพระคุณทุกทานครับผม
ปดประชุมเวลา ๒๐.๐๐ น.

๑๐๖.
พ.จ.อ. ................................... ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(อดิศร ประจํา)
(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายกิจการสภา
(ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
(นายพิพัฒ น นิลรัตนศิริกุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่ .............................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา)
(นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)...................................กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุ การ
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
..................................................................

(นายอนั นต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

