
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓  (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

........................ 
ผูมาประชุม 
 ๑.    นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ 
 ๒.   นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔   
           ๓.    นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
 ๔. นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
           ๕.    นางรฐา         มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑     
           ๖. นายเลิศชาย เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๗. นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๘.    นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
          ๙.     นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๐.     นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒      
       ๑๑.     นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๑๒.   นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒         
        ๑๓.     นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๔.     นายปรเมศร     ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๕.     นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๖.     ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๗.     นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓   
        ๑๘.     นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔  
   ๑๙.     น.ส.ภรณชนก นํ้าฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๔     
        ๒๐.     นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 
ผูไมเขารวมประชุม 
        ๑.  นายธานินทร    สินธุประสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 
 ๒.  นายปยะ ลายวิเศษกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ 
 ๓.  นายเลิศ อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๔.  นายธนพล โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒. 
 

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

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    กระทู เร่ือง การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  (นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม)   

 
 
 
 



๓. 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    กระทู เร่ือง การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตต ิ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ        
                                    พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” 
  วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ        
                                    พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม” 
ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ     แกไขวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี  เพ่ือใชเปนทุน 
                                    หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ ๑ และ ๒(ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบ      
                                    กําหนด ๕ ป) 
ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่อง     อื่นๆ 
 

…………………………………….. 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขณะนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัยครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี               
ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาล และทาน   
ผ.อ.ทุกทานครับ วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ 
ครั้งที่ ๓ (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒)  สภาไดรับเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานี จากนายณภัทร  อรจันทร     นิติกรชํานาญ
การ ตัวแทนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ไดมาสังเกตการณการประชุมในครั้งน้ีดวย กราบขอบพระคุณครับผม  

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจง
ที่ประชุมทราบ มีสามาชิกลา ๔ ทาน คือทานธานินทร  สินธุประสิทธิ์ ทานปยะ ลายวิเศษกุล ทานเลิศ  อาชวานันทกุล 
และนายธนพล  โชควิวัฒนวนิช มีใบลาถูกตองนะครับ 
 
 
 

 
 
 
 



๔. 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๒    กระทู เรื่อง การบริหารงานและกาํกบัดูแลการดําเนนิการของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
  (นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม)  
  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๒  กระทู  เรื่อง การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาล           
นครอุบลราชธานี โดยทานสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม และ ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูเรื่อง 
การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี เสนอโดยนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิก
สภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูเรื่อง การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาล
นครอุบลราชธานี เสนอโดยนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม  เนื่องดวยนายกเทศมนตรีมี
หนังสือแจงใหทราบวาเน่ืองจากมีเนื้อหาในการประชุมคอนขางเยอะในการตอบคําถามกระทู ทานนายกเทศมนตรีจึง
ขอตอบกระทูเปนลายลักษณอักษร และไดแจกใหทานสมาชิกทุกทานแลวครับ สรุปวาในระเบียบวาระที่ ๒  และ
ระเบียบวาระที่ ๓ น้ัน ทานนายกจะตอบเปนลายลักษณอักษร  ในระเบียบวาระที่ ๒ ขอเชิญทานสุภชัย ผูเสนอกระทู
เชิญครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
เร่ือง ขอกระทูถาม เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขาพเจา นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ขอตั้ งกระทูถามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารงานและกํากับดูแลการ
ดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังตอไปนี้  

๑. เร่ืองการติดตั้งปาย แอลอีดี ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๒. เร่ืองการจัดใหมีการติดตั้งปายบนทางเทา 
๓. เร่ืองการจัดการโครงการ ถนนคนเดิน ที่มีผลกระทบตอพี่นองประชาชน 

กราบเรียนสอบถามทานประธานสภาวา กระผมตั้งกระทูถาม ๓ เร่ือง และทานรูลวงหนาไดอยางไรครับ  
วาผมจะกระทูถามเรื่องใดบาง และผมสามารถตั้งกระทูถามได ๓ ครั้ง ทานจะรูไดอยางไรวาผมจะถามในเรื่องไหนบาง
ตามหัวขอใหญ ทานถึงจะตอบเปนลายลักษณอักษรไดครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ใหผูตั้งกระทูถามใน ๓ หัวขอน้ี เสร็จแลวใหทางฝายบริหารบันทึกวาทานถามขอความอะไรไปบางและคอย
ตอบเปนลายลักษณอักษรใชหรือไมครับ เปนลักษณะแบบนี้นะครับ เชิญทานสุภชัยตั้งกระทูถามเลยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดังนั้นผมจะขอสอบถามเปนหัวขอไปครับ  ในหัวขอที่ ๑ การติดตั้งปาย แอลอีดี ซึ่งตามเทคโนโลยีสมัย
ปจจุบันมีการติดตั้งปาย แอลอีดี และสภาก็เคยสอบถามทางสภาไปแลว และนายกเทศมนตรีไดสั่งใหผูที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบขอมูลการติดตั้งปาย แอลอีดี ภายในเขตเทศบาลแลวปรากฏวามีผูขออนุญาตติดตั้งปาย แอลอีดี แลวตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนมา จํานวน ๖ ราย จํานวน ๑๒ ปาย ตามที่ทานชี้แจงมาและตาม พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐    

 
 
 
 
 



๕. 
 

คิดอัตรา ๔๐ บาท ตอ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร และก็ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๘.๓/  ว๓๕๓ ลงวันที่ 
๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๘ เร่ือง หารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีปายไตรวิชั่นก็คือปายแอลอีดี ที่ติดตั้ง
แลว ๑๒ ชุด เมื่อคํานวณภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีปายประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาว และเทศบาล    
นครอุบลราชธานี มีรายไดจากการเก็บภาษีปาย แอลอีดี หรือปายไตรวิชั่น เปนจํานวนเงิน ๒๙๐,๖๐๐ บาท ตอป     
สิ่งที่ผมจะสอบถามก็คือ ๑.การติดตั้งปาย แอลอีดี ในพื้นที่สาธารณะเปนการเอื้อประโยชนตอผูประกอบการหรือไม    
๒.ทานมีมาตรการควบคุมติดตั้งซ่ึงสงผลกระทบตอผูที่สัญจรไปมาไมวาจะเปนจักรยานยนต รถยนต ทานจะเห็นไดวา
ขนาดรถยนตที่วิ่งสวนทางกัน แสงไฟที่สองเขามาถาเปนไฟสูง ดานหนาตาเราก็พลาไมสามารถมองเห็นได ปายแอลอีดี       
ที่ติดตั้งในเขตเทศบาลมีการปรับคา ในเรื่องของความสวางความชัดและการเปลงแสงของ แอลอีดี ตามหลักการ
ภายในเวลากลางวัน เรามองเห็นชัด ไมตองพูดถึงกลางคืน ติดแยกไฟแดงแยกสามัคคี ๒นาทีกวา ดวยความไมเคยเห็น
ปายไตรวิชั่น ก็มองอยู ๒ นาที ไฟเขียวตอนไหนไมรูครับเพราะมันสวางกวาไฟเขียวไฟแดง ทานไดเงินมา ๒๐๐,๐๐๐ 
กวาบาทตอป คาซอมแซมรถชาวบานสูญเสียไปเทาไหร เกิดการชนกันบางทีก็มองไมเห็น ไฟเบรกขางหนา เพราะปาย
แอลอีดี มันสวางมากอันนี้ทานตองชี้แจงวา ทานใชหลักการอะไรในการบังคับใหผูประกอบการมีมาตรการเกี่ยวกับแสง
ที่ทําใหที่มารบกวนพี่นองประชาชน เมื่อกอนที่กรุงเทพไปติดตั้งบนปอมตํารวจพอทางตํารวจเขาสั่งใหถอนทาง
กรุงเทพฯทานก็ใหถอดดวย ก็ดีบานเมืองจะไดพัฒนาทําผิดก็ทําเหมือนกรุงเทพฯ คําถามของผมก็คือในการติดตั้งปาย 
ทานมีคณะกรรมการเขาไปตรวจสอบหรือไมวา เขาติดตั้งในจุดที่ติดตั้งเหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมกับสถานที่และ
เหมาะสมกับการอํานวยการจราจรหรือไมครับ เปน ๓ คําถามนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งปาย แอลอีดี เรื่องที่ ๒     
เร่ืองการจัดใหมีการติดตั้งปายบนทางเทา ผมถามคําถามเลยวา ๑. ทานเคยบอกวาศาลปกครองมีคําสั่งใหคืนทางเทา
ใหประชาชน ทานก็เรงทํา มีเสียงคัดคานเทาไหรทานก็เรงทํา การสัญจรไปมามากนอยแคไหนทานไมสนใจทานไมดู
ภายในพื้นที่เปนหลักเกณฑทานเอาตามใจชอบของทาน สิ่งที่ผมจะสอบถามก็คือวา การติดตั้งปายบนทางเทา          
๑. กีดขวางการสัญจร ไปมาของพ่ีนองประชาชนที่ใชพื้นที่ทางเทาหรือไม ผิดตอวัตถุประสงคในการทําทางเทาหรือไม       
มันทานคิดวาทําทางเทาขึ้นมาเพ่ือใหติดตั้งปายมากกวาทําทางเทามาเพื่อใหพี่นองประชาชนสัญจรไปมา วันนี้พี่นอง
ประชาชนสอบถามวาการติดตั้งปายบางอันก็ขอมิเตอรไฟ บางอันก็แอบใชไฟ อันนี้เรื่องจริงหรือไมจริงก็เปนหนาที่ของ
ทานที่ตองตามตรวจสอบ  ๒. ทําใหเกิดการชํารุดของผิวจราจร ไปดูวิธีการติดตั้งและทานคอยมาตอบคําถามผม       
ขอ ๓. ผูใชรถใชถนนสิ่งสําคัญตองมองใหรอบดานปายที่ทานติดตั้งไปบางปายก็บังสายตา บางที่ทางที่จะเลี้ยวไปตกใจ
เพราะวามองไมเห็นรถที่สวนมาพนแยกไปแลวถึงมองเห็นรถ อันนี้มันเปนปญหาที่ละเอียดออนที่ตองเขาไปถึงวาที่ทาน
เอ้ือประโยชนใหกับเอกชนที่ทานวาทานไดคาเชาวามันคุมกับที่พี่นองประชาชนตองมาเสี่ยงอันตรายหรือไมครับ หัวขอ
ตอไปครับ เร่ือง การจัดโครงการถนนคนเดินที่มีผลกระทบตอ พ่ีนองประชาชน คําถาม ๑. ทานจะแกปญหาอยางไรที่
มันมีผลกระทบตอผูที่อาศัยอยูบริเวณรอบพื้นที่และผลกระทบภายในพ้ืนที่ที่ทานทําโครงการ ผูที่อยูอาศัยหรือแมแต
รถดับเพลิงเราก็ยังอาศัยอยูบนถนนที่ทานทํา วันนี้ทานแกปญหาโดยการเอารถดับเพลิงมาจอดอยูดานนอก จอดอยู
กลางถนนรอใหไฟไหมแลววิ่งไปเลย นี่หรือวิธีแกปญหาแบบนี้ทานไมตองคิดก็ไดครับใหใครคิดแทนก็ไดครับ สมมุติวา
ถาเกิดไฟไหมที่เทศบาล อันนี้สมมุตินะครับซึ่งผมไมอยากจะใหมันเกิดขึ้นเลยทานจะทําอยางไรครับ รถของพี่นอง
ประชาชน ผมเห็นดวยกับโครงการถนนคนเดินถึงแมวาวัตถุประสงคของถนนคนเดินจะเปลี่ยนไปจากตอนที่กอตั้งมา
มากมาย เสียงคัดคานก็มี เสียงชมก็มี เสียงคนดาก็มากหลาย โรงแรม ๙ ชั้น ทานก็หลบหลีกนิดนึงแตผลกระทบก็ยังมี  

 
 
 
 
 



๖. 
 
รถลูกคาที่จะเขามาจอดในโรงแรมไมตองจอดครับ ใหผูจะมาเดินซื้อของไปจอดแทนเขาก็ไดผลกระทบ และผูอยูแถว
นั้นที่อางตัววาเปนหัวคะแนนของทาน กากั่น กราวเหลือเกินบอกวาเปนเจาของโครงการผมถามวาเปนใครมาจากไหน 
ผมวาทานรูวาเปนใครเหมือนผมชวยปรามไวบางนะครับ  ผลกระทบที่มีตอพี่นองประชาชน การสัญจรไปมา การใช
ชีวิตประจําวันของเขาเกิดผลกระทบอยางมาก เพราะถนนทําใหรถสัญจร ในเมื่อทานไมเอารถมาสัญจร ทานเอาคนมา
ขายของบนถนน สงผลกระทบตอเขาแนนอนครับยิ่งตอนนี้มีการทําถนนหลายเสนเมื่อสภาไดอนุมัติงบประมาณไปเมื่อ
ปที่แลว  ยิ่ งสงผลกระทบตอพี่นองประชาชนครับ ซึ่งเปนคํ าถามที่ ๒ วาประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ ในการใช
ชีวิตประจําวัน การประกอบการรวมทั้งการจัดผังเมืองทานมีการอํานวยการจราจรอยางไรครับ พี่นองประชาชนถูก
ลิดรอนสิทธิไปไมใชเฉพาะเร่ืองถนนเทานั้น วันน้ีทางการไฟฟาบอกวาไฟฟาที่เขาใหมาใชในการสาธารณะ ไฟสองสวาง
ที่พี่นองประชาชนสัญจรไปมาทานก็ตอไฟลงมาเพ่ือใหพี่นองที่มาขายของไดตอใช ไฟในเสนนั้นก็ตกและไมเพียงพอ
เพราะเดิมทีมีการคํานวณคาไฟและกระแสไฟฟาก็เพราะไฟสองสวางถนนที่อยูเกาะกลางอันนี้เปนเหมือนการขโมยใช
ไฟ ทานตองตอบคําถาม ๓. โครงการน้ีเปนโครงการที่คิดโดยเทศบาลนครอุบลราชธานี และทําไมมีผูประกอบการไป
อางวาเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับถนนคนเดินและเรียกเก็บเงินกับผูคาเปนการเอื้อประโยชนใหกับผูหนึ่งผูใด นี่คือ ๓ 
คําถามและกระทูทั้งหมดของผมครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ และจะรอคําตอบจากทานนายกเทศมนตรีเปนลายลักษณอักษร  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    กระทู เรื่อง การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๓  กระทูเรื่อง  การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาล          
นครอุบลราชธานี  เสนอโดยนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม  เชิญครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
เรื่อง ขอกระทูถาม เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขาพเจา นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว         

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เรื่อง การบริหารงานและ
กํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังตอไปนี้  

๑. เร่ืองการกอตั้งฟุตบาท ทางเทา ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๒. เร่ืองการปรับปรุงสนามกีฬา ภายในสวนสาธารณะ 
๓. เร่ืองการอํานวยการสัญญาณไฟจราจร  ที่มีผลกระทบตอพ่ีนองประชาชน 
กราบเรียนทานประธาน สําหรับกระทูของผมเมื่อสักครู ไดรับหนังสือชี้แจง ก็เชนเดียวกับทานสุภชัย           

วาฝายบริหารรูไดอยางไรวาผมจะถามเรื่องอะไรครับ คือใหผมถามแบบทานสุภชัย หรือไมอยางไรครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๗. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
คือใหทานถามตามกระทูที่ทานถามมา และก็ใหทานนายกเทศมนตรี ก็จะตอบเปนลายลักษณอักษรตามที่แจง

มาตามหนังสือที่สงใหทานครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
ขอบคุณครับ ผมก็จะถามตามกระทูที่ตั้งมาครับ แตกอนอื่นขอติหนังสือฉบับนี้วาจะขอใชรายละเอียดและ

เอกสารประกอบ คือทานไมรูวาเราจะถามอะไรทานอยาออกหนังสือแบบนี้ครับเพราะวามันทําใหภาพของทานดู      
ไมสวยและใครที่แนะนําทานใหทําแบบนี้ อยาเชื่อดีกวาครับ สําหรับคําถามของผมคิดวาถาทานจะตอบในสภาก็ตอบ
ไดเลยแตวาไมตอบทานก็จะตองพิจารณาตัวทานเองเพราะคําถามงายมาก สําหรับ ขอ ๑ เรื่องการกอสรางฟุตบาท
ทางเทาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สําหรับการกอสรางฟุตบาทพอดีทางกระผมไดรับขอรองเรียนมาจาก
ชาวบานถนนสุริยาตรที่เขาเหลานั้นไดรับผลกระทบตอการกอสรางฟุตบาท และก็ไดรับการเพิกเฉยจากผูบริหารและ
ฝายชาง เพราะวาความเดือดรอนที่พวกเขาไดรับคือฟุตบาทสูงกวาถนนเกาเมื่อฝนตกลงมาแลวทําใหน้ําไหลทวมบาน
เมื่อเขาไดเขามาชี้แจงรองเรียนกับทางเทศบาลแลวแตก็ไดรับการเพิกเฉยสิ่งที่พวกเขาไดรับก็คือ ตั้งแตตอนแรก     
นายชางที่ควบคุมงานไดออกไปดูแลเขาหรือไม สรุปสุดทายก็คือชาวบานก็ไดรับแตคําโกหก ดังนั้นแลวผมก็อยากให
ทางฝายบริหารไดเขาไปดูบาง ถนนสุริยาตร หลังวัดปทุมมาลัย ขอ ๒ เรื่องการปรับปรุงสนามกีฬาภายใน
สวนสาธารณะ จะเห็นไดวาตอนนี้สนามนั้นราวแลวหลังจากกอสรางเสร็จภายในเวลาไมกี่เดือน ดังนั้นอยากจะใหทาน
ลงไปดูวาผูรับเหมาน้ันทําถูกตองตาม บีโอคิว (B.O.Q) งานหรือไม หรือวาเปนความผิดพลาดของชางผูควบคุมงาน 
หรือผูออกแบบไมมีความสามารถทําใหสามารถสรางออกมาแลวเปนแบบนี้ ก็ขออยากใหทานพิจารณาเขา ขอ ๓ เรื่อง
การอํานวยการสัญญาณไฟจราจรที่มีผลกระทบตอพี่นองประชาชน จุดที่สงสัยมานานแลววาจนบัดนี้ทําไมยังไมเปดใช
เสียที นั้นก็คือ สี่แยกวงเวียนนํ้าพุ คือไดรับการช้ีแจงจากทานวา ทานกําลังทดสอบระบบไฟ ประชาชนก็สงสัยวาทาน
ทดลองระบบไฟแบบไหนทําไมยังใชการไมได คําถามคืองายๆ วาทานจะเปดใชระบบไฟจราจรตอนไหน และหลังจาก
นั้นระบบไฟจราจรหลายที่ก็ทําใหประชาชนสับสน นั้นก็คือส่ีแยกกิโลศูนย จะสังเกตไดวาจะมีสัญญาณไฟใหเลี้ยวขวา
แตตอนนี้สภาพถนนของเทศบาลนครอุบล มันไมสามารถที่จะทําอยางน้ันได ก็อยากจะใหทานลงดู สําหรับตรงนี้ก็ดีวา
มีสัญญาณไฟใหตรงไปกับเลี้ยวขวา แตสําหรับหลายคนยังไมรู เสนจราจรของทานก็ยังไมมี ก็อยากจะใหทานลงไปดู
เพราะวาสัญญาณไฟจราจรมันไปสอดคลองกับการกอสรางฟุตบาทเพราะวาการกอสรางฟุตบาททําใหเกิดปญหา
จราจรดังน้ันก็อยากจะถามทานวามีมาตรการอยางไรที่จะรองรับสภาพการจราจรที่ติดขัดอยูขณะน้ี มีเพียงเทานี้ ถาขอ
ไหนทานสามารถตอบไดทานก็ตอบครับ จะเปนพระคุณและเปนประโยชนตอผูบริหารอยางมากครับ ขอบพระคุณครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบพระคุณครับ ฝายบริหารจะช้ีแจงเลยหรือจะตอบเปนลายลักษณอักษรครับ เชิญทานนายกครับ 

 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานขอยืนยันตอบเปนลายลักษณอักษรคะ 
 
 

 
 
 
 
 



๘. 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ        
                                   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      วาระที่ ๒ “ช้ันแปรญัตติ” 
  วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ        
                                    พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม” 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘  วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม”  กอนที่คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นในชั้นแปรญัตติ   ฝายบริหารขอชี้แจงเพิ่มเติมเชิญ
นายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานสุรชัย ยิ้มเกิด เปนผูรายงานคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัย 
 

นายสุรชัย  ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ขอขอบพระคุณทานประธานที่ใหฝายบริหารไดชี้แจง
รายละเอียดของ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูระหวางการพิจารณาในวาระที่ ๒        
ของสภาแหงนี้ ที่ฝายบริหารไดเสนอขอช้ีแจง ขอสงวนคําแปรญัตติไวชี้แจงตอคณะกรรมการในสภา ในบางขอบาง
ประเด็นที่ไมเปนที่ยุติ ระหวางคณะกรรมการและฝายบริหาร  เพราะฉะนั้นจึงไดขออนุญาตจากคณะกรรมการแปร
ญัตติและทานประธานเพ่ือที่จะไดชี้แจงเพิ่มเติมใหสภาแหงนี้ที่ทานไมไดเขารวมฟงและพิจารณาดวยไดเขาใจเหตุผล
ความจําเปนและก็ผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นตอการอนุมัติหรือไมอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพราะถา
ฝายบริหารปลอยใหผานไปโดยไมชี้แจงก็จะทําใหฝายสมาชิกอีกหลายทานไมไดเขารวมการพิจารณาไดเขาใจเหตุผล 
สวนการจะพิจารณาก็จะเปนดุจพินิจของทานสมาชิกทุกทานในสภาแหงนี้ ในการนี้กระผมขอเรียนปรึกษา           
ทานประธานสภาวาใหกระผมไดชี้แจงไปเลยหรือวาใหคณะกรรมไดอานรายงานกอนแลวคอยชี้แจงในภายหลัง ขอ
อนุญาตครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ใหทานชี้แจงไดเลยครับผม 
 

นายสุรชัย  ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดเสนอตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายไว จํานวนทั้งสิ้น 
 

 
 
 
 
 



๙. 
 
๖๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสภาแหงนี้ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติและไดมอบหมายใหคณะกรรมการ       
แปรญัตติแปรญัตติไดไปพิจารณาตามกําหนดเวลาตามที่สภาไดอนุมัติไว หลังจากการแปรญัตติแลวฝายบริหารไดอาน
ดูรายละเอียดสรุปการแปรญัตติ ที่ทานประธานไดนําสงมาพรอมกับเอกสารการนัดประชุม ปรากฏวามีขอฝายบริหาร
จะตองการช้ีแจงเพิ่มเติมแตเพื่อเปนการไมเสียเวลาตอสภาแหงนี้ผมขอไมชี้แจงเปนราย กอง , สํานัก แตจะขอรวมเปน
กลุมประเภทเพ่ือประหยัดเวลาของสภา ประเภทหมวดเงินรายจายงบกลางทานสมาชิกและคณะกรรมการไดแปรญัตติ
ลดลงจากที่ตั้ งเอาไว เกินกวาครึ่งหนึ่ง เชนเงินสํารองจายตั้ งไว  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทานขอแปรญัตติลดไป 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือเงินจัดการจราจร ซึ่งคณะการแปรญัตติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ
ของทานสมาชิก เงินงบประมาณที่ขอตั้ งไว เหลานี้ลวนเปนเรื่องที่ จํ าเปนอยางยิ่ งโดยเฉพาะเงินสํารองจาย        
เทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราน้ันตั้งอยูติดกับริมแมน้ํามูลจะมีภัยธรรมชาติ จะมีอุทกภัย วาตภัย ซึ่งตองใหความ
ชวยเหลือประชาชนอยางเรงดวนมากมาย ซึ่งปที่แลวอุทกภัยก็ลดลงเล็กนอย แตก็มีความจําเปนจะตองตั้งงบประมาณ
ไวเพื่อชวยเหลือประชาชนอีก ในกลุมที่ ๒ รายจายประจําของสวนราชการตางๆ ประเภทเงินเดือน คาจาง คาใชสอย
และคาวัสดุ ซึ่งคณะกรรมการไดแปรญัตติลดรายจายลงเปนจํานวนมากจนทําใหกระทบกระเทือนตอการบริหารงาน
ของเทศบาล เปนตนวา เงินในหมวดคาจางตามภารกิจ และคาจางทั่วไป ซึ่งเทศบาลไดตั้งจายไวตามกรอบอัตราตามที่
ไดขออนุมัติกับคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดไว คือ ก.ท.จ. เมื่อสภาไดขอขอมูลจํานวนบุคลากรที่มีอยูจริง ซึ่งบุคลากร
ที่มีอยูจริงทั้งตามภารกิจและประเภทจางทั่วไปนั้น ก็จะมีชวงคนขอลาออกก็มีหรือเปลี่ยนตําแหนงอื่นก็มี เพราะฉะนั้น
ก็จะมีบางกองบางสํานักที่มีการตั้งเงินเดือนไวเติมตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดไวถาทานตัด
งบประมาณสวนนี้ออกไปก็จะทําใหเทศบาลเราไมสามารถจัดหาบุคลากรมาทดแทนผูที่ลาออกไปหรือพนจากตําแหนง
ไมวาดวยเหตุผลใดๆก็ตาม เพราะวาอัตรากําลังเทศบาลขอไวนั้นเปนอัตรากําลังที่จําเปนตอการปฏิบัติงานซึ่ง
คณะกรรมการ ก.ท.จ. ไดกรุณากล่ันกรองดวยเหตุผลรอบดานแลวจึงอนุมัติใหไดมาแลวเทศบาลไมสามารถบริหารและ
ไมสามารถหาบุคลากรมาบรรจุแตงตั้งได การปฏิบัติงานที่ใหความสะดวกประชาชนก็จะนอยประสิทธิภาพลดลงไป     
ก็ทําใหการชวยเหลือประชาชนนั้น ไมทั่วถึงหรือไมทันทวงที และไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
ก็จะทําใหประชาชนนั้นเสียประโยชน และองคกรของเราก็จะเปนองคกรที่ออนแอ ไมเข็มแข็งและเปนที่พึ่งของ
ประชาชนได ตามเจตนารมณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะฉะน้ัน…. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออภัยครับ ทานนัฐพลมีอะไรครับ เชิญครับ 
 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับทานประธาน ขออภัยครับผมขอชี้แจงสักนิดครับวา ในช้ันแปรญัตติและในช้ันพิจารณาของสภา 
ในหลักการที่วามีการปรับลดคาใชจายตางๆ ในหมวดของงบกลางและงบการจราจร ผมขอเรียนดังนี้วาทางสมาชิก   
เราพิจารณาตามเอกสารที่ไดรับและเราก็ไดเรียกทางสมาชิกเขามาชี้แจงทานก็ไมไดชี้แจงสวนที่วาทานนําเงินสวนนี้ไป
ใชอะไรไมใชวาทางคณะกรรมการตัดโดยไมมีเหตุผลอันใด ขอกราบเรียนดังนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญทานสุรชัย 
 

 
 
 
 



๑๐. 
 
นายสุรชัย  ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตชี้แจงตอนะครับ ดังนั้นในหมวดเงินเดือน คาจาง คาใชสอยและวัสดุนั้น ผมขอรองขอตอสภาแหงนี้
วาขอใหทานตั้งจายไวตามรางเดิมครับ ก็จะเปนประโยชนตอประชาชนในทองถิ่น สวนในกลุมของคาครุภัณฑนั้น    
ทานคณะกรรมการก็ไดปรับลดไปหลายรายการ ซึ่งกระผมก็ไดเคารพในการตัดสินใจของทานวาทานจะใหหรือไม
อยางไร จะไมกลาวถึงในสวนที่ทานตัดออกไป แตจะกลาวถึงในสวนทานอนุมัติใหซื้อแตทานลดราคาลงไปจนครุภัณฑ
บางประเภทไมสามารถจัดซื้อหรือจัดหาตอไปได เพราะราคาครุภัณฑบางรายการไมวาจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรก็ดี 
ไมวาจะเปนรถยนตก็ดี ไมวาจะเปนเครื่องปรับอากาศก็ดี ทางฝายบริหารนั้นไดตั้งราคาโดยยึดหลักกฎหมายตาม
หนังสือสั่งการตามกระทรวงมหาดไทย ทุกประการเปนตนวาถาเปนครุภัณฑที่มีราคามาตรฐานครุภัณฑทางฝายบริหาร
ก็จะตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณเปนฝายกําหนดใหหนวยราชการทุกหนวยทั้งประเทศยึดถือ
ปฏิบัติ ประเด็นที่ ๓ ถาเปนครุภัณฑประเภทที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนที่เทศบาลฯจะตอง
นํามาใชเพ่ือความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาที่ของเทศบาล เปนตนวา รถบรรทุก รถสี่ลอ ตางๆ 
เหลาน้ีฝายบริหารก็ไดดําเนินการหาราคาจากหนวยงานราชการอื่น หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานทองถิ่น
อื่นที่เขาเคยซื้อแลวก็เอาราคามาเปรียบเทียบกัน เพ่ือหาราคากลางเพื่อเปนกระบวนการที่ทางกระทวงมหาดไทยได
กําหนดแนวทางการปฏิบัติไว เพราะฉะน้ันถาทานอนุมัติใหซื้อทางฝายบริหารก็ขอใหทางสภาไดโปรดอนุมัติตามราคา
ที่เสนอมารางเทศบัญญัติเถอะครับ ไมเชนนั้นก็ไมสามารถที่จะซื้อไดและจะทําใหเทศบาลของเราน้ันไมไมเครื่องจักรไม
มีรถที่จะใหบริการชุมชนหรือปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ของเทศบาลไดเต็มที่ครับ ประเด็นที่ ๔ โครงการตางๆ ซึ่งเปนงบ
ลงทุนเปนงบพัฒนาที่ตั้งจายไวในสํานักการชางเปนสวนใหญ ซึ่งสํานักชางไดคํานวณราคากอสรางตามหลักเกณฑที่
ทางราชการกําหนดไวทุกประการ โดยคํานวณคาวัสดุ จากราคาของพาณิชยจังหวัดเปนหลักและคํานวณคาแรงงาน
ตามที่รัฐบาลประกาศและคาแฟคเตอรเอฟตางๆคาภาษีตางๆ ก็เปนการดําเนินการที่ถูกตองหลักที่ปฏิบัติของทาง
ราชการ นอกจากปจจุบันน้ีเรามีการดําเนินการที่ควบคุมตรวจสอบเพราะกอนที่จะมีการจัดซื้อจัดจางทางเทศบาล
จะตองขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดอีกครั้งหนึ่งถาโครงการใดที่สูงกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทานผูวาราชการ
จังหวัดทานก็จะตองคณะกรรมที่มีความชํานาญในดานน้ีขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งถึงจะมีการดําเนินการตอไปได
เพราะฉะน้ันการตรวจสอบควบคุมนั้นมีหลายขั้นตอน มีหนวยงานหลายหนวยที่ตรวจสอบเราอยูดังนั้น ผมขอฝากทาน
ประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกวาทางฝายบริหารน้ันตองดําเนินการไปอยางรอบคอบประหยัด เพ่ือประโยชนสูงสุด
ใหเกิดประชาชนในเขตเทศบาลอยูแลวทานไมตองหวงกังวล ถาหากวามีการดําเนินการแลวมีการแขงขันเสนอราคากัน
มีงบประมาณเหลือ ก็ยังตกอยูกับเทศบาลไมเหลือไปไหน เพราะฉะน้ันผมใครขอใหทานสมาชิกทุกทานไดรับฟงเหตุผล
ที่ฝายบริหารไดนําเสนอรางเทศบัญญัติเขามาโดยเฉพาะมีบางโครงการที่คณะกรรมการและคณะทานสมาชิกได     
แปรญัตติตัดออกทั้งหมดโครงการนั้น ที่มีความจําเปนอยางยิ่งกับเมืองอุบลราชธานี รวมทั้งประเทศไทยดวย ก็คือ
โครงการที่จะดําเนินการทั้งหมด ๔ โครงการ ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเปนพิเศษครับ โครงการที่ ๑ โครงการศึกษา
รายละเอียดในการบําบัดน้ําเสียระยะที่ ๒ คือในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรานั้นขณะนี้มีระบบบําบัดน้ําเสีย
เพียงแหงเดียวคือดานทิศตะวันออก 
 
 

 
 
 
 
 



๑๑. 
 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอกระชับกวานี้ครับ 
 

นายสุรชัย  ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ผมขอช้ีแจง ๔ โครงการครับทาน ก็คือน้ําเสียทางดานทิศตะวันตกของเราน้ันไหลลงทางดานหวยมวงและไหล
ลงน้ํามูลนอยและการประปาไดสูบขึ้นมาทําน้ําประปา และส่ิงแวดลอมจังหวัด ก็ไดชี้มูลมีการติดตามศึกษาอยูเสมอวา
คุณภาพน้ําประปาในจังหวัดอุบลราชธานี ของเราต่ํากวาราคามาตรฐานซึ่งจะเปนอันตรายตอสุขภาพของพี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาลเปนอยางยิ่ง มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองศึกษา เพื่อไปประกอบเงื่อนไขที่จะขอให
กระทรวงสิ่งแวดลอมจัดสรรงบประมาณมาใหดําเนินการบําบัดน้ําเสียกอนที่จะปลอยแมน้ํามูลซึ่งจะใชงบประมาณ
กอสรางไมต่ํากวา ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่แลวเทศบาลฯไดขออนุมัติใชงบเงินสะสมไปครั้งหนึ่งแตทางสภาไม
อนุมัติและไดเสนอแนะวาใหเสนอมาในงบประจําป ดังนั้นฝายบริหารจึงไดเสนอโครงการนี้เขามาอีกครั้งหนึ่งตาม
ขอเสนอแนะของทางสภาในครั้งที่ผานมา ถาเราศึกษาในปนี้เราจะไดเขางบในป ๒๕๖๐ เปนอยางเร็วถาเราทําในปที่
แลวเราจะเขาพิจารณางบในป ๒๕๕๙ ซึ่งไมทันแลวซึ่งกระทรวงตอบมาแลววาเราขาดผลการศึกษา เขาเลยไมใหงบ 
เพราะฉะนั้นถาเราศึกษาในปนี้เราจะตองสงผลศึกษาภายในเดือน มิถุนายน ครับ ถาชากวานี้ก็ไมทันงบ ๒๕๖๐      
ของรัฐบาลแลว อันนี้ประเด็นแรกครับ อีก ๓ โครงการผมจะรวบรัดชี้แจงรวมกันครับ ๑. โครงการกอสรางทาง
ยกระดับแยกดงอูผ้ึง และ โครงการทางยกระดับแยกสวนวนารมย ทางไปอํานาจเจริญ ๒. โครงการศึกษาระบบขนสง
มวลชนหรือรถราง ๓. โครงการศึกษาที่จอดรถ ๗ ชั้น เพราะวา ๓ โครงการนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน เปนโครงการที่จะ
แกปญหาจราจรภายในชุมชนใหญ อยางเมืองอุบลนี้ทานก็เห็นแลววารถติด และที่จอดรถก็ไมเพียงพอเมืองที่เขามี
ปญหาแบบนี้เขาแกปญหาดวยการสรางที่จอดรถใหมีอยูที่ชุมชนหรือในเมืองแลวขณะเดียวกันก็มีระบบขนสงมวลชน 
เพ่ือใหคนสวนใหญนั้นใชระบบขนสงมวลชน เพื่อที่จะไดไมใหมีรถออกมาวิ่งบนถนนใหลดนอยลงและก็ประหยัด
พลังงานและมีพื้นถนนจราจรเพิ่มขึ้น เราจะเพิ่มพื้นที่ถนนในพื้นที่จราจรนั้นมันทําไมไดแลวทุกวันนี้เพราะไมมีที่จะ
ขยายถนน ดังน้ันจึงเก่ียวเน่ืองกันกับโครงการศึกษาออกแบบที่จอดรถก็เพื่อแกปญหาจราจร ถาเราทําวันนี้เราก็จะ
แกปญหาไปไดอีก     ๑๐ – ๒๐ ป ขางหนา ถาหากเราไมแกปญหาวันนี้อีกไมถึง ๑๐ ปขางหนา อีกไมกี่ปนี้เราจะมี
ปญหาจราจรเพ่ิมขึ้นมากกวาน้ีอีกเปน ๑๐ เทาผมขอนําเรียนเทานี้ครับผม 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย ครับ  
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี               
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ตามที่ทานไดชี้แจงมาทางคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๕ ทาน
หลังจากที่รับรายการที่แปรญัตติปรับลดในหนวยงานต างๆ เขามา แตละครั้งในการแปรญัตติ เราก็ได เรียก      
หนวยงานราชการที่ถูกพาดพิงถึงการแปรญัตติปรับลดตางๆ เขามาชี้แจง เอาเรื่องแอรกอนนะครับ เปนการผิดพลาด
ของฝายผูบริหารที่ตั้ง คาบีทียู มาผิดที่ตั้งขอปรับลดมาเองอันน้ีเปนคําชี้แจงของหนวยงานที่ขอปรับลดเขามา และ   

 
 
 
 
 
 



๑๒. 
 
มาตรฐานครุภัณฑที่ทานวาเราปรับลดลงและทานไมสามารถจัดซื้อได ทานลองประกาศดูวาราคาที่เราปรับลดใหทาน
เราก็ไดดูจากหนวยงานขางเคียงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและในพื้นที่ดวยครับ สวนครุภัณฑทานณัฐวุฒิ      
จะชี้แจงใหฟงอีกทีครับ ผมขออธิบายในงบลงทุนที่ ๔ รายการที่ทานขอช้ีแจงครับ ตองยอนกลับไปในการขอเงินสะสม 
สภาแหงนี้เคยบอกวาใหนําโครงการจัดการระบบน้ําในระยะที่ ๒ เขามาในสภาพรอมดวยแผนการวาทานจะทํา    
ระบบจัดการน้ําระยะที่ ๑ ใหสมบูรณอยางไร  ระยะที่ ๑ ยังไมเสร็จสมบูรณ ระยะที่ ๒ ก็ไมตองทําดีแลวครับ สภาแหง
นี้เคยพูดแลวคําชี้แจงการแปรญัตติก็ไมมี ๒ วันน้ีเปนขอดีที่ทานนิติกรจังหวัดนั่งอยูนี่ แยกดงอูผึ้ง แยกสวนวนารมย
เดียวประชุมเสร็จทานถามดูวาผิดกฎหมายหรือไม สภาแหงนี้ไมไดนึกจะตัดก็ตัด คณะกรรมการแปรญัตติทุกคน   
ศึกษาขอมูลเปนอยางดีเราไดรับคําปรึกษาจากผูเชียวชาญสํานักงานตรวจเงินแผนดินวามันทําไมไดมันผิดเพราะวามัน
ไมไดอยูในเขตเทศบาลฯ ถาทานเงินเหลือทานก็นําเงินสวนตัวไปทําไดไมวากันแตถาเปนเงินเทศบาลฯมันผิด ทานรูจัก
วัดหรือเปลาครับ วัดมีบุคคลที่ไปบวชที่เราเรียกวาพระ พระทําหนาที่เผยแพรพระพุทธศาสนา แสวงหาความรูผมไม
บอกวาวัดที่ทานจะไปสรางที่จอดรถแลวมันจะไมสงบ คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาพื้นที่รอบๆ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค เปนพื้นที่ที่แออัดพออยูแลวมันเปนหนาที่ของเราที่จะไปจัดการซ่ึงทานก็จัดการไปแลว ก็รวมกับทหารไป
จัดการที่หนาโรงพยาบาล ผมขอชมเชยวา ณ วันนี้เทศกิจจะตองไปขอทหารเขามาชวย ผมขอชมเชยวาไมมี
ประสิทธิภาพจริงๆ ครับการทํางาน แลวนาจะไปพอกพูนปญหาเขาไปอีกวาบริเวณตรงนั้น ทานอยาลืมวาที่ตรงนั้นมี
หนวยงานอื่นที่เขาตองใชพื้นที่ตรงนั้นเพื่อสัญจรไปมาเหมือนกันเขาก็ไปมาลําบาก สนามบินนานาชาติ ทางออก
สนามบินเหมือนสลัมเลยครับ ทานไปทําฟุตบาทและทานไปวางทอและทานทําลายฟุตบาทที่ทําไวใหมๆ ทานตัดทิ้งไป
เลยเพราะวาเบิกจายแลวเรื่องเหลานี้คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นเหมาะสมตามคําชี้แจงและเหตุผลโดยรอบวา
เหมาะสมแลวกับการแปรญัตติครั้งนี้ครับ กราบเรียนทานประธานครับขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ  เชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรายงานสรุปผลการแปรญัตติครับ 
 

นางสาวปฏิมาพร    จงรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวปฎิมาพร  จงรักษ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือตั้งที่ ๒ เร่ือง รายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ไดดําเนินการรอรับแบบขอเสนอคําแปรญัตติในระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ภายในกําหนดระยะเวลา ไปแลวนั้น บัดนี้
คณะกรรมการการแปรญัตติฯ ไดมีการประชุมสรุปผลการพิจารณาลงมติ ตามรายงานและบันทึกความคิดเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ดังตอไปนี้  
 
 

 
 
 
 
 



๑๓. 
 

คณะกรรมการแปรญัตติ 
           ๑. นายสุภชัย         ศรีจรูญ ประธานกรรมการ 
           ๒. นายณัฐวุฒิ        ทองเถาว กรรมการ 

 ๓. นางรฐา            มณีภาค กรรมการ 
 ๔ นายนัฐพล         รัตนูปการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ  กรรมการและเลขานุการ 

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น. 
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  มาครบองค

ประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชุมพรอมนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  เสนอ
ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 

 สวนที่ ๑ คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 
 สวนที่ ๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- รายงานประมาณการรายรับ / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ /ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 
- รายงานงบประมาณการรายจาย / มีผูเสนอคําแปรญัตติ 
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป /มีผูเสนอคําแปรญัตติ 

           ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  

รายการปรบัลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ 
๑. สํานักปลัดเทศบาล  

งบกลาง      
ปรบัลดรายจาย  ๓   รายการ  เปนเงิน   ๑,๗๕๐,๐๐๐  บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)   
นายชื่น  พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ

๒.  กองวิชาการและแผนงาน  
งานบริหารงานทั่วไป    

  ปรบัลดรายจาย ๓   รายการ เปนเงิน    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  งานงานแผนสถิตแิละวิชาการ 
  ปรบัลดรายจาย ๑๐  รายการ เปนเงิน   ๑,๗๙๘,๐๐๐บาท 
                   รวม           ๑๓  รายการ เปนเงิน   ๑,๙๔๘,๐๐๐บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒) 
นายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ

 
 
 
 
 



๑๔. 
 

๓. หนวยตรวจสอบภายใน 
งานบริหารทั่วไป  
 ใหคงไวตามรางเดิม 
 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓)    
 นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

                ๔.  สํานักการคลัง    
     งานบริหารการคลัง    

 ปรบัลดรายจาย ๘   รายการ       เปนเงิน   ๓,๙๖๙,๐๐๐ บาท 
 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔)    
 นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

                 ๕.  สํานักปลัดเทศบาล 
                     ๕.๑ งานบริหารทั่วไป  
                            หมวดคาใชสอย  - ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
                                                    - ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรอง 

- ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการประปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ           
   รายจายหมวดอื่นๆ 

         ปรับลดรายจาย ๑๕     รายการ เปนเงิน   ๖,๗๘๔,๙๐๐ บาท 
  ๕.๒ งานบริหารทั่วไป 
        ครุภณัฑสํานักงาน 
         ปรับลดรายจาย ๒     รายการ เปนเงิน   ๓๒,๐๐๐ บาท 

                      ๕.๓. ฝายปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
             หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งการบริการ 
          หมวดคาวัสดุ   กอสราง , เครื่องแตงกาย , คอมพิวเตอร , อื่นๆ 

         ปรับลดรายจาย ๗   รายการ เปนเงิน  ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
                      ๕.๔  ฝายเทศกิจ  

             หมวดเงินเดือน พนกังานจางตามภารกิจ , พนกังานจางทั่วไป 
          ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการ 

         ปรับลดรายจาย ๘   รายการ เปนเงิน  ๒,๓๓๘,๐๐๐ บาท 
         ประเภทครภุัณฑไฟฟาและวิทย ุ
         ปรับลดรายจาย ๑   รายการ เปนเงิน  ๖๐,๐๐๐ บาท 

                      ๕.๕  ฝายสงเสริมการทองเที่ยว  
         ปรับลดรายจาย ๗   รายการ เปนเงิน  ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 



๑๕. 
 

                   รวม        ๔๐  รายการ เปนเงิน  ๑๐,๘๑๔,๙๐๐บาท 
                              (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕)   
                               นายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ
                ๖.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

    ๖.๑ งานบริหารทั่วไป / งานบรกิารสาธารณสุข / งานยานพาหนะสาธารณสุข 
          ปรับลดรายจาย   ๖  รายการ เปนเงิน   ๖๔๑,๓๐๐บาท 
    ๖.๒  งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 
           งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

       ปรับลดรายจาย ๕  รายการ  เปนเงิน   ๒,๐๑๒,๐๐๐บาท 
    ๖.๓  งานศูนยบริการสาธารณสุข           

       ปรับลดรายจาย ๕  รายการ  เปนเงิน   ๑,๑๒๘,๐๐๐บาท 
    ๖.๔  ฝายบริการสิ่งแวดลอม    งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

       ปรับลดรายจาย ๘  รายการ  เปนเงิน   ๓,๓๒๐,๘๐๐บาท 
    ๖.๕ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สธ ๑๕) 

       ใหคงไวตามรางเดิม    จํานวน ๑ รายการ 
    ๖.๖ งานบริการทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 

       ใหคงไวตามรางเดิม    จํานวน ๑ รายการ 
                   รวม       ๒๖  รายการ เปนเงิน  ๗,๑๐๒,๑๐๐บาท 

                            (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖)   
                            นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ
                ๗.   กองสวัสดิการสังคม 

  งานบริหารทั่วไป / งานสงเสริมและสนบัสนุนความเข็มแข็งชุมชน      
  ปรบัลดรายจาย ๘  รายการ เปนเงิน  ๑,๐๐๔,๐๐๐ บาท 
  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗)    
  นายณภัทร   ลิ้มสุวรรณ    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ

               ๘.   สํานักการศกึษา   
       ๘.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา  

        ปรับลดรายจาย ๖  รายการ     เปนเงิน     ๑,๕๗๖,๔๐๐ บาท 
  ๘.๒ งานการศึกษาไมกําหนดระดับ  
         ปรบัลดรายจาย  ๑  รายการ    เปนเงิน        ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘.๓ งานโรงเรียน , งานระดับวัยกอนเรียนและประถมศึกษา     
         ปรับลดรายจาย ๒   รายการ    เปนเงิน     ๒,๑๖๐,๐๐๐บาท 

 
 
 
 
 



๑๖. 
 

  ๘.๔ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัศาสนา , วัฒนธรรมและนันทนาการ 
         ปรับลดรายจาย ๙   รายการ    เปนเงิน     ๕,๗๐๐,๐๐๐บาท 
  ๘.๕ งานโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
         ใหคงไวตามรางเดิม  จํานวน ๑ รายการ 
  ๘.๖ งานโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคค ี
         ปรับลดรายจาย ๑   รายการ    เปนเงิน     ๑๐๐,๐๐๐บาท 
  ๘.๗ งานโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 
         ปรับลดรายจาย ๑   รายการ    เปนเงิน     ๕๐,๐๐๐บาท 
          (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘)   
          นายปรเมศร   ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ
                   รวม       ๒๑  รายการ เปนเงิน  ๙,๘๘๖,๔๐๐บาท 
๙. สํานักการชาง 

๙.๑ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะชุมชน 
           ปรับลดรายจาย    ๓    รายการ  เปนเงิน     ๓๓๙,๘๔๐บาท 

๙.๒ งานไฟฟาถนนประเภทคาตอบแทนพนกังานจางและวัสด ุ
            ปรับลดรายจาย    ๕    รายการ  เปนเงิน   ๒,๓๑๕,๖๔๐บาท 

๙.๓ งานไฟฟาถนนประเภทครุภณัฑสํานักงาน , ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง 
            ปรับลดรายจาย    ๗    รายการ  เปนเงิน   ๘,๘๘๑,๐๐๐บาท 

๙.๔ งานสวนสาธาระ 
            ปรับลดรายจาย    ๗    รายการ  เปนเงิน   ๒,๐๕๔,๒๐๐บาท 

๙.๕ งานสวนสาธารณะครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 
            ใหคงไวตามรางเดิม   จํานวน    ๑  รายการ 

๙.๖ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
            ปรับลดรายจาย    ๓    รายการ  เปนเงิน       ๑๐๐,๐๐๐บาท 

๙.๗ งานบําบัดน้ําเสีย 
            ปรับลดรายจาย    ๕    รายการ  เปนเงิน       ๗๘๑,๐๐๐บาท 

๙.๘ งานบําบัดน้ําเสีย ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 
            ปรับลดรายจาย    ๑    รายการ  เปนเงิน   ๑๖,๐๐๐,๐๐๐บาท 

๙.๙ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา  , งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
            ปรับลดรายจาย    ๕    รายการ  เปนเงิน       ๖๖๔,๐๐๐บาท 

                       ๙.๑๐ งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ครุภณัฑยานพาหนะขนสง 
            ปรับลดรายจาย    ๑    รายการ  เปนเงิน       ๒๔๐,๐๐๐บาท 

 
 
 
 
 



๑๗. 
 

                       ๙.๑๑ งานลงทุน 
            ปรับลดรายจาย    ๒๐  รายการ  เปนเงิน    ๓๔,๕๘๓,๓๕๐บาท 
                          รวม       ๕๘   รายการ เปนเงิน    ๖๕,๙๕๙,๐๓๐บาท 
              (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๙)  
              นางสาวตนขาว    ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

 

 ปรบัลดรายจายทั้งหมด     ๑๗๗     รายการ 
 เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๔๓๓,๔๓๐บาท 
 

๑๐. ขอแปรญัตติลดรายจายและเพิ่มรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

  ตามหนังสือ ที่อบ ๕๒๐๐๘/๗๒๖๕  ลงวันที่ ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายกเทศมนตรีนคร
อุบลราชธานี ไดยื่นเสนอขอแปรญัตติลดรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๕๘ ดังน้ี  
 ๑.สํานักปลัดเทศบาล 
  ขอแปรญัตติลดรายจาย      จํานวน   ๒ รายการ  (หนา สป ๑๔ , สป ๑๕ ) 
  ขอแปรญัตติเพิ่มรายจาย     จํานวน   ๒  รายการ  (หนา สป ๓ , สป ๕ ) 
 ๒.สํานักการคลัง 
  ขอแปรญัตติลดรายจาย      จํานวน   ๒ รายการ  (หนา คลัง ๒ ) 
  ขอแปรญัตติเพิ่มรายจาย     จํานวน   ๙  รายการ   
 ๓.กองวิชาการและแผนงาน 
  ขอแปรญัตติเพิ่มรายจาย     จํานวน   ๔  รายการ  
 ๔.กองสาธารณสุชและสิ่งแวดลอม 
  ขอแปรญัตติเพิ่มรายจาย     จํานวน   ๑  รายการ  (หนา สธ ๗ ) 
 ๕.สํานักการชาง 
  ขอแปรญัตติเพิ่มรายจาย     จํานวน   ๑  รายการ  (หนา ชาง ๑ ) 
 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาและมีมติใหเพ่ิมรายจายได ดังน้ี 
 

๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (สธ ๗) 
ประเภทเงินเดือนพนกังานเทศบาล 

      งบประมาณตั้งไวเดิม  จํานวน     ๒,๒๗๐,๐๐๐ บาท 
      ขอตั้งเพ่ิมรายจาย     จํานวน        ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
                             รวมเปนเงิน                ๒,๙๗๐,๐๐๐บาท 

 
 
 
 
 



๑๘. 
 
 

 สํานักการชาง  
 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

       งบประมาณตั้งไวเดิม  จํานวน     ๒,๘๗๙,๐๐๐ บาท 
       ขอตั้งเพิ่มรายจาย     จํานวน        ๑๙๖,๘๐๐ บาท 
                 รวมเปนเงิน                ๓,๐๗๕,๘๐๐บาท 

             (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑๐)  
 

๑๑. ตามหนังสือ ที่อบ ๕๒๐๐๘/๗๒๗๒  ลงวันที่ ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายกเทศมนตรี 
นครอุบลราชธานี ไดยื่นเสนอขอแปรญัตติเพิ่มรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี  
  สํานักปลัดเทศบาล 
  งานบริหารทั่วไป 
  หมวดคาครุภัณฑ 
  ขอแปรญัตติเพิ่มรายจาย จํานวน  ๒๐ รายการ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาและมีมติให
เพ่ิมรายจายใหมได ดังน้ี 
  สํานักปลัดเทศบาล 
  งานบริหารทั่วไป 
  หมวดคาครุภัณฑ 
  รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒๔๐๐ ซี.ซี. ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ 
จํานวน ๑ คัน ใหตั้งจายขึ้นใหม  ๗๘๗,๐๐๐ บาท 

 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑๑)  
๑๒. เรื่องขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ตามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไดยื่นเสนอคําแปรญัตติ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี 
            ๑. สํานักการศึกษา      จํานวน   ๕      รายการ 
            ๒. สํานักการชาง         จํานวน   ๑๘    รายการ 
                                             รวม    ๒๓    รายการ 
 

       (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑๒)  
 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 



๑๙. 
   
สวนที่ ๓ งบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาล / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ งบประมาณ ขอ ๕๙ วรรคสอง การกําหนดระยะเวลายื่นเสนอคําแปรญัตติ 
ไมขัดตอระเบียบฯ ดังกลาว และมีสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารเสนอคําแปรญัตติ คณะกรรมการการแปรญัตติฯได
ดําเนินการตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการดวยความ
ละเอียดรอบครอบถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ คณะกรรมการฯมีความคิดเห็นตามผูเสนอคําแปร
ญัตติ และใหนําเสนอตอประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดทราบ และพิจารณานําเสนอในที่ประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ตอไป 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับนิดเดียวนะครับ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินแกไขจาก พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งพิมพมาถูกแลวนะครับ 
ทานเลขานุการพูดผิดนะครับเปน พ.ศ.๒๕๔๗ ครับ กราบขอบพระคุณครับ ตามที่พิมพมาเลยครับแตผูอานผิดครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติที่ไดเสนอความคิดเห็นตอสภานะครับ แตตามระเบียบของการ
ประชุมสภาทองถิ่นป พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอบังคับการประชุมขอ ๕๑ บอกไววา
เมื่อถึงวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตตินั้นเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติเสนอตอที่ประชุมแลว ใหปรึกษาเปนรายขอวาเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติ เพราะฉะนั้นขอบังคับการประชุมขอ ๕๑ ผมจึงจะขอปรึกษากับทาน
สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานวาเปนรายขอนะครับ ตามที่มีการแปรญัตติเขามาวาทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ขั้นแรก
ผมจะถามวาทานใดไมเห็นดวยตามที่คณะกรรมการแปรญัตติมา ตามดวยเห็นดวยเขาใจนะครับ เรียงตามลําดับครับ 
การปรับลดรายจายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ขอที ่๑ สํานักปลัดเทศบาล งบกลาง ขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักปลัด งบกลาง  
             โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักปลัด งบกลาง  
             โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง 

 

ที่ประชุม  

              มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘  สํานักปลัด  งบกลาง 
  

 

 

 

 



๒๐. 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ ขอที่ ๒ กองวิชาการและแผนงาน งาน
บริหารงานทั่วไป / งานงานแผนสถิติและวิชาการ ขอมติที่ประชุม  
 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองวิชาการและแผนงาน  
  งานบริหารงานทั่วไป / งานงานแผนสถิติและวิชาการ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กอง วิชาการและแผนงาน  
  งานบริหารงานทั่วไป / งานงานแผนสถิติและวิชาการ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง 

 
ที่ประชุม  

มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘  กองวิชาการและแผนงาน  
งานบริหารงานทั่วไป / งานงานแผนสถิติและวิชาการ 

 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ ขอที่ ๓ หนวยตรวจสอบภายใน  
งานบริหารทั่วไป    ขอมติที่ประชุม  

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการใหคงไวตามรางเดิม งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ หนวยตรวจสอบภายใน  
  งานบริหารงานทั่วไป  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการใหคงไวตามรางเดิม งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ หนวยตรวจสอบภายใน  
  งานบริหารงานทั่วไป  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง 

 
ที่ประชุม  

มีมติเห็นชอบรายการใหคงไวตามรางเดิม งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ หนวยตรวจสอบภายใน  
           งานบริหารงานทั่วไป 

 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ ขอที่ ๔ สํานักการคลัง งานบริหารการคลัง  
ขอมติที่ประชุม  
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๑. 
 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการคลัง  
  งานบริหารการคลัง  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการคลัง  
  งานบริหารการคลัง   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง 

 
ที่ประชุม  

           มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘  สํานักการคลัง งานบริหารการคลัง 
 
 

 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ ขอที่ ๕ สํานักปลัดเทศบาล  ฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ฝายเทศกิจ / ฝายทองเที่ยว ขอมติที่ประชุม  เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ มีสองงาน สํานักปลัด ฝายเทศกิจ
คะ คาจางเหมาบริการ สป ๑๒ ตั้งไว ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการไดตัดออกไปทั้งหมดคือ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท 
ดิฉันเห็นวานาจะคงไวตามรางเดิมนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีทานสุภาภรณขอปรับเปลี่ยน คาจางเหมาบริการ สป ๑๒ คณะกรรมการปรับลดไป ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท   
แลวใหเปนคงไวตามรางเดิม มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีอีก ๑ รายการนะคะ คือ สํานักปลัดเทศบาล ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คาจางเหมาบริการ สป ๙ 
ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตัดทั้งหมดคือ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเสนอวาปรับลด ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ 
บาท คะ มีสองรายการคะ ของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ของฝายปองกันฯ จางเหมาบริการ ทางคณะกรรมการแปรญัตติตัดลดหมดแตทานสุภาภรณขอปรับเปนดังนี้ 
ปรับลด ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งสองรายการขอผูรับรองครับ/มีผูรับรองถูกตอง มีทานใดจะเสนออีก
หรือไมครับเชิญทาน สุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานครับ ในเมื่อความเห็นเปนอยางนี้ มติจะออกมาวาจะเอาตามความเห็นของผูขอแกไข
กับทางกรรมการหรือเปลาครับ กราบเรียนปรึกษาครับ 

 
 
 
 
 



๒๒. 
 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เดี๋ยวผมจะถามมติวาสมาชิกทานใดจะเห็นควรใหปรับตามที่ทานสุภาภรณเสนอนะครับ มีทานใดจะเสนอเปน
อยางอื่นไหมครับถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม 

 

- สมาชิกทานใดไมเห็นดวยตามที่ทานสุภาภรณเสนอในคาจางเหมาบริการของเทศกิจจากที่คณะกรรมการ   
แปรญัตติตัดออก ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ใหคงไวตามรางเดิมคือ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท และในคาจางเหมาบริการ
ของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายคณะกรรมการแปรญัตติตัดออกหมด ๕๐,๐๐๐ ใหตัด ๒๐,๐๐๐ 
บาท เหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /ไมมีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกทานใดเห็นดวยตามที่ทานสุภาภรณเสนอในคาจางเหมาบริการของเทศกิจจากที่คณะกรรมการ     
แปรญัตติตัดออก ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ใหคงไวตามรางเดิมคือ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท และในคาจางเหมาบริการ
ของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายคณะกรรมการแปรญัตติตัดออกหมด ๕๐,๐๐๐ ใหตัด   
๒๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน งดออกเสียง ๓ เสียง 

 
ที่ประชุม  

- มีมติเห็นดวยกับนางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ ดังน้ี 
๑. สํานักปลัด ฝายเทศกิจ คาจางเหมาบริการ สป ๑๒ ตั้งไว ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ใหคงไวตามรางเดิม 
๒. สํานักปลัด ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สป ๙ ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๒๐,๐๐๐ บาท 

คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 
     

 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ในการลงมติเมื่อสักครูใหสภาแหงนี้บันทึกไววามีผูงดออกเสียง ๓ เสียง     
นะครับ คือกระผมสุภชัย   ศรีจรูญ , สท.ณัฐวุฒิ   ทองเถาว และ สท.นัฐพล  รัตนูปการ ครับ กราบเรียนทาน
ประธานสภาไวครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ ขอที่ ๖ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม งานบริหารทั่วไป / งานบริการสาธารณสุข / งานยานพาหนะสาธารณสุข / งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานศูนยบริการสาธารณสุข / ฝายบริการสิ่งแวดลอม      
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         
ขอมติที่ประชุม   

 
 
 
 
 



๒๓. 
 
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและ 
  สิ่งแวดลอมงานบริหารทั่วไป / งานบริการสาธารณสุข / งานยานพาหนะสาธารณสุข / งานบริการ   
  สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล / งานศูนยบริการสาธารณสุข   
  ฝายบริการสิ่งแวดลอมงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล / งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          
  งานบริการทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและ 
  สิ่งแวดลอมงานบริหารทั่วไป / งานบริการสาธารณสุข / งานยานพาหนะสาธารณสุข / งานบริการ 
  สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล / งานศูนยบริการสาธารณสุข  
  ฝายบริการสิ่งแวดลอมงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล / งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            
  งานบริการทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง 

 
ที่ประชุม  

มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   
งานบริหารทั่วไป / งานบริการสาธารณสุข / งานยานพาหนะสาธารณสุข / งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานศูนยบริการสาธารณสุข / ฝายบริการสิ่งแวดลอม     
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานบริการทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
 

 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ ขอที่ ๗ กองสวัสดิการสังคม งานบริหาร
ทั่วไป / งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน ขอมติที่ประชุม   

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม        
  งานบริหารงานทั่วไป / งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสวัสดิการสังคม          
  งานบริหารงานทั่วไป / งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  
  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง 

 

ที่ประชุม  

  มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘  กองสวัสดิการสังคม 
 งานบริหารงาน ทั่วไป / งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๔. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ ขอที่ ๘ สํานักการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา / งานการศึกษาไมกําหนดระดับ / งานโรงเรียน , งานระดับวัยกอนเรียนและประถมศึกษา       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา , วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานโรงเรียน (ท.๒ , ท.๓ , ท.๕)  ขอมติที่ประชุม   

 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการศึกษา            
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา / งานการศึกษาไมกําหนดระดับ / งานโรงเรียน , งานระดับวัยกอน  
  เรียนและประถมศึกษา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา , วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานโรงเรียน  
  (ท.๒ , ท.๓ , ท.๕)   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการศึกษา   
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา / งานการศึกษาไมกําหนดระดับ / งานโรงเรียน , งานระดับวัยกอน  
  เรียนและประถมศึกษา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา , วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานโรงเรียน 
  (ท.๒ , ท.๓ , ท.๕)  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง 

 
ที่ประชุม  

มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘  สํานักการศึกษา  งานบริหารทั่วไป 
เก่ียวกับการศึกษา / งานการศึกษาไมกําหนดระดับ / งานโรงเรียน , งานระดับวัยกอนเรียนและประถมศึกษา, 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา , วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานโรงเรียน (ท.๒ , ท.๓ , ท.๕) 

 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ ขอที่ ๙ สํานักการชาง  งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับเคหะชุมชน / งานไฟฟาถนนประเภทคาตอบแทนพนักงานจางและวัสดุ / งานไฟฟาถนนประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน , ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานสวนสาธารณะ / งานสวนสาธารณะครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานบําบัดน้ําเสีย / งานบําบัดน้ําเสีย ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง          
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา  , งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน / งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
ครุภัณฑยานพาหนะขนสง  เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขออนุญาตครับทานประธาน ในหนาคากอสรางเก่ียวกับปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี
นะครับเกรงวาตัวเลขจะผิดนะครับ ในหนาสุดทายครับ รายการเกือบรองสุดทายจะเปนโครงการกอสรางปรับปรุง
สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี ยอดที่ตั้งไวคือ ๑๑ ลานครับ เกรงวาจะไมใชยอดนี้นะครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับทานประธาน โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีครับ 

 
 
 
 



๒๕. 
 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออภัยครับคือเลข ๑ มันเกินมาตัวหนึ่งมันไมใช ๑๑ ลานแตมันเปน ๑ ลานครับ ผมขอตัดเลข ๑ ออก    
ไมใช ๑๑ ลานนะครับ มันเปน ๑ ลาน นะครับ ตามรางเดิมจะเปน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท เลข ๑ เกินมาหนึ่งตัวนะครับ 
ขออภัยเปนอยางมาก ถูกตองนะครับ ตามนี้นะครับ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ 

 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการชาง             
  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน / งานไฟฟาถนนประเภทคาตอบแทนพนักงานจางและวัสดุ,  
  งานไฟฟาถนนประเภทครุภัณฑสํานักงาน , ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานสวนสาธารณ, 
  งานสวนสาธารณะครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล / งานบําบัดน้ําเสีย, 
  งานบําบัดน้ําเสียครุภัณฑยานพาหนะและขนสง /  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและโยธา,   
  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน / งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานครุภัณฑยานพาหนะขนสง  
  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการชาง  
  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน / งานไฟฟาถนนประเภทคาตอบแทนพนักงานจางและวัสดุ,  
  งานไฟฟาถนนประเภทครุภัณฑสํานักงาน , ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานสวนสาธารณะ,   
  งานสวนสาธารณะครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล / งานบําบัดน้ําเสีย, 
  งานบําบัดน้ําเสียครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและโยธา,           
  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน / งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานครุภัณฑยานพาหนะขนสง   
  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง 

 
ที่ประชุม  

มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘  สํานักการชาง  งานบริหารงาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน / งานไฟฟาถนนประเภทคาตอบแทนพนักงานจางและวัสดุ / งานไฟฟาถนนประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน , ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานสวนสาธารณะ / งานสวนสาธารณะครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง / งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล / งานบําบัดน้ําเสีย / งานบําบัดน้ําเสีย ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง / งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและโยธา  , งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน / งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน  ครุภัณฑยานพาหนะขนสง 
 

 
 สรุปการแปรญัตติ ปรับลดรายจายทั้งหมด   ๑๗๗   รายการ  เปนเงินทั้งสิ้น  ๑๐๒,๔๓๓,๔๓๐ บาท ในตัวนี้คง
ตองไปลดจากที่สมาชิกเสนอยอนกลับใหไปสองรายการ คงตองหักออกคงลดจาก ๑๐๒,๔๓๓,๔๓๐ บาท เดี่ยวคอยลด
ตัวเลขตัวนี้ลงนะครับ 
 

 
 
 
 



๒๖. 
 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปน ขอที่ ๑๐ คณะกรรมการแปรญัตติเสนอใหเพ่ิมรายจายตามรายการดังตอไปนี้ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ในประเภทเงินเดือนพนักงาน ๗๐๐,๐๐๐ บาท  ขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการเพ่ิมรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและ  
  สิ่งแวดลอมประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการเพ่ิมรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม    
  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  โปรดยกมือขึ้น/ มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียง 

 
ที่ประชุม  

มีมติเห็นชอบรายการเพิ่มรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
 

 
 สํานักการชาง ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งเพิ่ม ๑๙๖,๘๐๐ บาท  ขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการเพ่ิมรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการชาง  
  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการเพ่ิมรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการชาง  
  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  โปรดยกมือขึ้น/ มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียง 

 

ที่ประชุม  

 มีมติเห็นชอบรายการเพิ่มรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการชาง ประเภทเงินเดือน 

พนักงานเทศบาล 

 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปน ขอที่ ๑๑ สํานักปลัดเทศบาล  งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา ๒๔๐๐ ซี.ซี. ขับเคลื่อน๒ ลอแบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน ๑ คันใหตั้งจายขึ้นใหม ๗๘๗,๐๐๐ บาท 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการตั้งจายขึ้นใหม งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักปลัดเทศบาล   
  งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการตั้งจายขึ้นใหม งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักปลัดเทศบาล   
  งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ  โปรดยกมือขึ้น/ มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียง 
 
 

  
 
 
 



๒๗. 
 

ที่ประชุม  

 มีมติเห็นชอบรายการตั้งจายขึ้นใหม งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักปลัดเทศบาล  
งานบริหารงาน ทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ 

 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมจะขอมติที่ประชุมเร่ืองขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครับ 
 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
 - สมาชิกทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ/มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง 
 

ที่ประชุม 
      มีมติเห็นชอบใหขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตคะ มีของสํานักปลัดเทศบาล ที่คณะกรรมการใหแอรที่ถกกันเมื่อสักครูคะ ที่ปรับลดบีทียูแตใน    
คําเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงไมมีมานะคะ เราใหไมต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บีทียู แตเขาขอปรับมาเปน ๒๐,๐๐๐ บีทียู แตในคํา
ชี้แจงไมมีที่ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในงบประมาณ ถาเราจะเพ่ิมเขาไปตรงนี้เลยจะไดไหมคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คงไมไดนะครับ ถาจะเปลี่ยนแปลงตองเปนทางฝายผูบริหารเปลี่ยนแปลงมาเอง เปนลายลักษณอักษรเขามาครับ 
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ขอมติที่ประชุม
นะครับ 
 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
            หรือไม โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม   
   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง เปนเอกฉันท  
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๘. 
 

ที่ประชุม 

 มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ     
จากการไดทํางานในชั้นแปรญัตติงบประมาณที่ผานมา ปญหาที่เกิดขึ้นทางฝายผูบริหารควรที่จะตระหนักไววาปญหาที่
เกิดขึ้นลวนแลวแตเกิดจากการที่ทานนํางบประมาณรายจายประจําปเขามาลาชา แตละกองฝายเขามาก็จะชี้แจงใน
ลักษณะเดียวกันวาใชเงินไปแลว แลวตองมาใหคณะกรรมการแปรญัตติรับผิดชอบรวมซึ่งไมเปนผลประโยชนอันดีตอพี่
นองประชาชน ทางคณะกรรมการแปรญัตติขอขมวดทายในการแปรญัตติครั้งนี้วาปญหาทั้งหมดลวนแลวมาจากการ
นํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ เขาสภาแหงนี้ชา จึงกอใหเกิดปญหาตอพี่นองประชาชนในการใช
งบประมาณ ฝากเรียนทานประธานฝากไปยังฝายผูบริหารใหตระหนักในใจวาปญหาทั้งหมดเกิดจากทานครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ ก็ฝากไวดวยนะครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ หลังจากที่รับรางไปแลวจากที่สังเกตการณมาก็
อยากมีขอเสนอแนะนะครับทางฝายบริหารวาการทํางานของคณะกรรมการแปรญัตตินั้นพิจารณาตามเอกสารนะครับ 
ตามตัวอักษรที่ชี้แจงมาและสําหรับเหตุผลตางๆในการปรับลดก็เปนเพราะสมาชิกสภานั้นยื่นเขามา ซึ่งเขายื่นเขามานั้น
ก็จากการรับฟงเหตุผลของทาน ถาทานชี้แจงเหตุผลไดดีเขาก็ไมตัดงบประมาณทาน ทานก็จะไมไดมาโอดครวญ
เหมือนเมื่อสักครูนี้ วาตัดทําไมมันสําคัญนะครับ ถาจะใหดีนะครับทานก็ตองชี้แจงใหทางสมาชิกสภานั้นเขาใจ      
และสําหรับชั้นแปรญัตตินะครับผมก็ไดนั่งสังเกตการณดูนะครับว าทานก็ไดแต เพียงสงเจาหนาที่มา เมื่อทาง
คณะกรรมการแปรญัตตินั้นบอกวาจะปรับลดตัวนั้นตัวนี้นะซ่ึงทางเจาหนาที่ก็ยินยอม ซึ่งหลายอยางเขาก็ตัดสินใจไมได
นั่นก็เปนเพราะวาทานผูบริหารนั้นไมไดมากํากับดูแลเอง ดังนั้นแลวนะครับทานก็อยาไปโทษเจาหนาที่ของทาน
เพราะวาเขาตัดสินใจไมไดนะครับ ดังน้ันแลวทานก็ควรจะออกมาเอาใจใสดวยตัวเองจะดีกวา ก็ขอฝากไวนะครับ
สําหรับงบป ๒๕๕๙ วาอยาใหเกิดเหตุการณแบบนี้นะครับ ผลเสียมันก็ตกไปอยูกับพี่นองประชาชนนะครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๒๙. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ    แกไขวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกบัธนาคารออมสิน สาขาอบุลราชธานี  เพื่อใชเปน 
                                   ทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานบุาลฯ ๑ และ ๒(ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบ 
                                   กําหนด ๕ ป) 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ แกไขวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี     
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ ๑ และ ๒(ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป )             
เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เร่ือง แกไขวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการ
สถานธนานุบาลฯ ๑ และ ๒ (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี  ที่  อบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗       
จํานวน ๑ แผน  ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี      
๑  และ  ๒ จากธนาคารออมสิน (ตอสัญญากรณีเดิมครบกําหนด ๕ ป) ใหสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาใน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ โดยขออนุมัติกูเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ  
สถานธนานุบาล และสภาเทศบาลไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหสถานธนานุบาลกูเงินเบิกเกินบัญชีได ดังน้ี 

๑. สถานธนานุบาล ๑ วงเงินกู  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
๒. สถานธนานุบาล ๒ วงเงินกู  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดลานบาทถวน) 

 

 ในการดําเนินการดังกลาว เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดขออนุมัติกูเงินเบิกเกินบัญชีตอผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาแลวเห็นวาวงเงินกูที่ขออนุมัติรวม
ทั้งสิ้น  ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดลานบาทถวน) เกินอํานาจอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด ที่ไดรับมอบอํานาจ
จากกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี  จึงมีหนังสือแจงเทศบาลใหพิจารณาทบทวนและยืนยันใหจังหวัดทราบ 
ปรากฏตามสําเนาหนังสือที่สงมาดวย 
 สถานธนานุบาล ทั้ง ๒ แหง ไดนําความปรึกษาผูบริหารเทศบานครอุบลราชธานีแลว เห็นวาเพื่อประโยชนใน
การบริหารงานของสถานธนานุบาลใหมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว และอยูภายในกรอบเวลาที่ธนาคารกําหนดให
ทําสัญญาใหแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗  จึงขออนุมัติแกไขวงเงินกูเบิกเกินบัญชีของสถานธนานุบาล เพื่อ
ขอความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังน้ี 
 

๑. สถานธนานุบาล ๑ วงเงินกู  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
๒. สถานธนานุบาล ๒ วงเงินกู  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบลานบาทถวน) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๐. 
 
 รวมเปนเงิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐บาท (หาสิบลานบาทถวน) สําหรับเงื่อนไขอื่นๆ ไดแกอัตราดอกเบี้ยคงเปนไป
ตามเง่ือนไขเดิมทุกประการ  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  นําเสนอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 
นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ในการอนุมัติขออนุมัติเงินกูทุกครั้ง ซ่ึงผมก็เคยเปนลูกคาของธนาคารมาบางก็จะ
มีการชี้แจงวาที่ผานมาผูประกอบการเองมียอดหนี้เสียคิดเปนปริมาณเทาไหร ในการพิจารณาของสถานธนานุบาลถึง
จะมีหนี้เสียเราก็ยังมีทรัพยสินคงไวเพื่อการจําหนายอยู แตสิ่งที่เราอยากทราบตัวเลขวาที่ผานมา มีผูหลุดจํานําคิดเปน
เปอรเซ็นตแลวประมาณเปนกี่เปอรเซ็นตครับ เพ่ือประกอบการพิจารณาครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ขอบคุณครับ มีสมาชิ กทานใดจะอภิป รายครับ  ทานผูบริหารจะให ขอมู ลเพิ่ม เติมหรือไ มครับ                
เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบใหเจาหนาที่สถานธนานุบาลเปนผูชี้แจงคะ 
 

นางสุปราณี  ชูเกาะ พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ๑ 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานดิฉัน สุปรานี ชูเกาะ พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ๑คะ 
ขอนําเรียนวา สถานธนานุบาล ๑ และ ๒ ในกรณีที่ทรัพยหลุดจํานําจะไมมีหนี้เสีย ในสภาวะที่ทองคําผันผวนในขณะนี้ 
สํานักงานก็จะชวยยืดเวลาในการจําหนาย และระเบียบในการจําหนายตองจําหนายไมต่ํากวาราคาทุนที่รับจํานําคะ    
ไมมีหนี้เสียนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อนุญาตถามวา มียอดหลุดจํานําคิดเปนกี่เปอรเซ็นตครับ  ของลูกคา ๑๐๐ คน หลุดกี่เปอรเซ็นตครับ 
 

นางสุปราณี  ชูเกาะ พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ๑ 
 ชวงปที่ผานมาก็ประมาณ  ๒๐ เปอรเซ็นต แตก็จําหนายไมต่ํากวาราคาทุนคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
 
 
 

 
 
 
 



๓๑. 
 
นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ที่ผานมาในการประชุมสภา 
สถานธนานุบาลถาจะมีรายการอะไรตางๆก็จะสงเปนเอกสารในการดําเนินงานให เมื่อกอนนี้กําหนดไววาทุกสามเดือน
ใชหรือไมคะที่จะสงใหกับสภาดู แตทุกวันน้ีไมไดเปนแบบนั้นคือไมไดสงเอกสารใหกับทางสภาพิจารณาเลย การที่จะมา
ขอเงินกูเพื่อที่จะคงสภาพคลองของสถานธนานุบาลทางสมาชิกก็เขาใจ แตถาไมมีเอกสารใหพิจารณาเลย ขนาดของ
จังหวัดยังมีตอบกลับมาวาถา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทานขอกับจังหวัดไดก็เปนความรับผิดชอบของทางจังหวัดแตถาจะ
ใหทางสมาชิกรับผิดชอบนาจะมีเอกสารประกอบในการดําเนินงานใหเราพิจารณาดวย ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมเขาใจดีถึงขอจํากัดในการขออนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีซึ่งตองทําภายใน
สิ้นเดือนธันวาคมนี้และเห็นถึงขออางอิงถึงทานสุภาภรณนะครับ ขออนุญาตที่เอยนามที่เปนหวงเกี่ยวกับเรื่องของการ
ดําเนินการ ถาเปนไปไดก็ขอฝากใหทานประธานไปถึงฝายผูบริหารและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบสงรายการเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทั้งหมด ถึงทานจะไมสงสามเดือนแตก็ขอใหสงทั้งหมดในปที่ใชงบประมาณไปแลววาทานใชงบไปเทาไหร 
ตอนนี้คงเหลือเงินหมุนเวียนเทาไหรและจะตองขออนุมัติเพิ่มเทาไหร ขอใหสงเปนเอกสารในภายหลังนะครับ       
กราบเรียนทานประธานครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ไดหรือไมครับทานเจาหนาที่ 
 

นางสุปราณี  ชูเกาะ พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ๑ 
 ไดคะทานประธาน 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พอหรือครับ จะขออีกไหมครับหรือวาอยางไรครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือวาคงพอรูกันวาพอนะมันไมพอหรอกครับ แตทําเพื่อวาใหสะดวกในการอนุมัติ จังหวัดมีสิทธิอนุมัติใหไดแค 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตเราตองการ ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทีนี้ถา ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตองไปที่กรม ผูวาอนุมัติให
ไมไดเพราะฉะน้ันเพื่อใหทันเวลาก็เลยตองลดวงเงินลงมานะครับมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ       
ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม 
 

 
 
 
 
 



๓๒. 
 
 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบแกไขวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี          
                   เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ ๑ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท                 
                 (ยี่สิบลานบาทถวน) และสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๒ วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
                 (สามสิบลานบาทถวน) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  
 

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบแกไขวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี          
                   เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ ๑ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท                 
                 (ยี่สิบลานบาทถวน) และสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๒ วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
                 (สามสิบลานบาทถวน) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง  
 
 

 
 ที่ประชุม 
                     มีมติเห็นชอบเห็นชอบแกไขวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี 
        เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 
                   สถานธนานบุาล ๑ (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) วงเงินกู  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐บาท 
        (ยี่สิบลานบาทถวน) 
                   สถานธนานบุาล ๒ (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ป)วงเงินกู ๓๐,๐๐๐,๐๐๐บาท 
       (สามสิบลานบาทถวน) 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่อง    อื่นๆ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระ เร่ือง อ่ืนๆ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสาวตนขาว   ตั งคโณบล    
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ ตองขอยอนไปเมื่อสักครูที่ทานสุรชัยขออภัยที่เอยนามคะ ไดพูดชี้แจง
เก่ียวกับการพิจารณางบประมาณของ ส.ท. นะคะ ดิฉันอยากจะอธิบายใหประชาชนทางบานเขาใจและทุกทานที่อยูใน
นี้ดวยรวมถึงขาราชการตางๆที่มีสวนเกี่ยวของนะคะ ดิฉันอยากจะกลาวถึงหนาที่ของสภาเทศบาลโดยยอๆนะคะก็คือ
เปนตัวแทนของทองถ่ินน้ันที่สามารถควบคุมการจัดการหารายไดและใชจายของฝายบริหารใหถูกตอง จากที่ดิฉันเห็น
เพ่ือนสมาชิกทําการแปรญัตติและพิจารณารางงบประมาณเปนเวลาหลายวัน ดิฉันเห็นวาในบางสวนบางอยางก็ไมมี
ขอมูลมาพิจารณา ไมมีขอมูลที่เหมาะสมใหสมาชิก ทานบอกวาทานตั้งงบประมาณตามที่กระทรวงกําหนดบางครั้ง
กําหนดเทานี้ แตทานตั้งเกินไปเทานั้น   ซึ่งมันเปนงบประมาณที่ลอยมากคะ  สิ่งที่ดิฉันเห็นเพ่ือนสมาชิกทําก็คือลดงบ 
 

 
 
 
 
 



๓๓. 
 
ประมาณลงขอย้ําวาไมไดตัดนะคะใหอยูในความพอดี โดยมีหลักและขอมูลในการพิจารณาวาเทานี้สามารถซื้อไดไหม
ไมใชวาอนุมัติลอยๆนะคะ เทาที่ดิฉันเห็นขาราชการฝายตางๆที่มีสวนเกี่ยวของเขามาชี้แจงดิฉันไมเห็นฝายบริหารคะ 
ดิฉันอยากทราบวาที่ทานมาพูดวาสมาชิกตัดงบทานไดทําการบานมากอนหรือไมคะ ทานไดสอบถามขาราชการสวน
ตางๆมากอนหรือไมคะวาเพราะอะไร บางอยางไมมีมูลเลยคะ โครงการบางอยางไมสามารถทําตอไดเพราะวาไมมี
ขอมูลมาใหเราพิจารณา และบางโครงการก็ไมใชในเขตเทศบาลไมไดอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล แตทานมาพูด
วาเราไมพิจารณาอยางน้ีมันไมใชนะคะ และดิฉันยืนยันวาเพื่อนสมาชิกทุกทานพิจารณางบประมาณอยางรอบคอบ
และเปนธรรมที่สุด เพราะเรากําลังพิจารณาเพื่อผลประโยชนของประชาชนชาวอุบลราชธานีนะคะ ขอยืนยันวาบาง
งบประมาณเปนการลดเงินเพ่ือใชเงินใหเหมาะสมคะไมใชการตัดงบประมาณคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
 

นายสุรชัย    ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูมีเกียรติ กระผมนายสุรชัย    ยิ้มเกิด   เลขานุการ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผมขออนุญาตใชสิทธิ์ที่ถูกทานสมาชิกกลาวพาดพิงนะครับ เพราะฉะนั้นผมขอนํา
เรียนช้ีแจงวาที่ทานสมาชิกไดกลาวมานั้นก็ไมจริงทั้งหมดนะครับ เปนตนวาเสนองบประมาณโดยไมมีขอมูลไมมี
โครงการประการที่หนึ่งนะครับ ประการที่สองทางฝายบริหารไมเขาไปชี้แจงดวยตนเองซึ่งผมขอรายงานใหทาน
ประธานสภาไดทราบขอเท็จจริงวาในกรณีที่กลาววาฝายบริหารไมสนใจที่จะเขาไปชี้แจงดวยตนเองและใหแต
เจาหนาที่ชี้แจงโดยขาดขอมูลเรื่องน้ีผมขอปฏิเสธนะครับวาไมจริงนะครับ ขอเท็จจริงก็คือทานนายกไดมอบหมายให
รองนายกทุกทานและตัวกระผมเปนผูหนึ่งที่ไดรับมอบหมายใหคอยช้ีแจงขอมูลตอคณะกรรมการแปรญัตติ แตในวาระ
ที่ทานคณะกรรมการทานกําหนดตารางใหเจาหนาที่แตละกอง ฝาย เขาไปชี้แจงนั้นทานไมอนุญาตใหผูแทนผูบริหาร
เขาไปชี้แจงดวยนะครับ กระผมเองก็เคยถูกคณะกรรมการเชิญออกจากหองประชุมวาไมใชวาระของผูบริหาร นี่เปน
ขอเท็จจริงครับเพราะฉะน้ันที่กลาววาฝายบริหารไมไดสนใจที่จะเขาไปชี้แจงดวยตนเองน้ันจึงเปนการกลาวที่ไมถูกตอง
ครับ ประเด็นที่สองทานบอกวาไมมีขอมูล 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออภัยทานสุรชัยครับ สักครูกอนนะครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ที่ทานสุรชัยขออนุญาตที่เอยนาม
คะ บอกวาครั้งที่แลวไดเขาไปชี้แจงและมีการขอใหเชิญออกจากที่หอง ก็ขอกราบเรียนวาตอนนั้นทานไมมีตําแหนงใน
เทศบาลนะคะ ประธานคณะกรรมการไดเชิญทานออกก็คิดวาเปนส่ิงที่ถูกตองแลวคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

 
 
 
 
 



๓๔. 
 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับ ผมในฐานะประธานกรรมาธิการนะครับในการแปรญัตติในครั้งนี้นะครับ ทานปลัดอาทิตย  
คูณผล ขออนุญาตที่เอยนามไดเรียนขออนุญาตกับทางกรรมาธิการแลววาทางฝายผูบริหารโดยทานปลัดและทานที่
ไดรับมอบอํานาจมาจากนายกเทศมนตรีจะเขารวมประชุมและฟงการแปรญัตติทุกขั้นตอนจึงขออนุญาตทานประธาน
ที่จะเขารวมฟงการแปรญัตติครั้งนี้ ทางประธานและคณะกรรมการแปรญัตติทุกทานก็เห็นดวยเปนเอกฉันทวายินดีให
ฝายผูบริหารและผูบริหารของเทศบาลเขารวมฟงคําแปรญัตติครั้งนี้ครับกราบเรียนทานคงเขาใจผิดนะครับ และปที่
แลวทานสุภาภรณไดชี้แจงแลววาทานไมมีอํานาจตามกฎหมายทานประธานแปรญัตติทานเดิมจึงไดเรียนเชิญทานออก
นะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายสุรชัย    ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ครับ ผมขอประเด็นที่สองในเร่ืองของขอมูลและโครงการทางฝายบริหารไดมีขอมูลประกอบครบถวนนะครับ 
ผมยกตัวอยางนะครับ บางโครงการทางฝายบริหารก็ไดดําเนินการตามคําแนะนําของสภาที่อภิปรายในขั้นรับหลักการ 
ผมยกตัวอยางเดียวนะครับอยางเชนโครงการที่จะพัฒนาขอมูลแผนที่ภาษีเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูชําระภาษีใน
เขตเทศบาล และเปนการเพ่ิมรายไดใหกับเทศบาลเพราะเทศบาลนครอุบลราชธานีมีขอมูลในการจัดเก็บภาษีที่ทําแผน
ที่ภาษีไวตั้งแตป ๒๕๒๗ ครับ ๓๐ ปมาแลว บานเมืองพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับผมก็ไดชี้แจงวาเรามี
ความจําเปนพัฒนาและจัดทําแผนที่ภาษีใหมซึ่งเปนหนาที่ของเทศบาลที่จะตองทําและจะเกิดประโยชนทั้งตอ
ประชาชนผูเสียภาษีและเกิดประโยชนตอเทศบาลที่จะมีรายไดเพ่ิม ก็ไดเสนอโครงการใหมรวมทั้งปรับลดงบประมาณ
ไปตั้งจายใหมตามคําแนะนําของทานสมาชิกในสภา ซึ่งในวันนั้นถาผมจําไมผิดทุกทานก็เห็นดวยที่จะใหดําเนินการ
โครงการนี้ แตเมื่อนําเสนอไปแลวก็ไมไดรับการพิจารณาครับ ขอเท็จจริงเปนอยางนี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ความจริงไมอยากจะพูดไปมากนะครับ ถึงแมวาสมาชิกจะแนะนําวาใหนําเขามาในงบประมาณแตไมใชวาทาน
เอาเขามาแลวสมาชิกจะใหทานเสมอไปตองดูที่เหตุที่ผลดวย ขอเหตุผลประกอบนะครับวาทําไมสมาชิกไมใหตอง
ขึ้นอยูกับเหตุกับผล ยกตัวอยางเชนวาการศึกษาขอมูลในทางยกระดับดงอูผึ้ง กับทางไปอํานาจนะครับขอยืนยันวามัน
ไมไดอยูในอํานาจของเทศบาลเราเพราะฝายที่สามารถตรวจสอบเราไดเขาบอกเลยวาทานไปทําในสวนที่ทานไมมี
อํานาจ เพราะวาถนนก็ไมใชของเราเขาบอกทานทําเมื่อไหรเขาเรียกเงินคืนเพราะฉะนั้นทานทําไมได ขอฝากดวยวา
ขอใหทานทําในสวนที่ทานมีอํานาจนะครับ และก็พิจารณากันถึงขอเท็จจริงดวยเหตุดวยผลวาสมควรหรือไมสมควรนะ
ครับ หรือยกตัวอยางเชนวาวัดสารพัฒนึกน้ันเราก็จะไปศึกษาในสวนน้ันซ่ึงทานไมมีใบมอบอํานาจจากวัดมาวาอนุญาต
ใหเราศึกษาไปทํา ในสวนนี้คือเหตุผลที่สมาชิกของใจวาการจะใชเงินในภาษีอากรของประชาชนไปทําในสวนของคน
อื่นมันไดหรือไมตรงนี้เอง ก็ขอฝากทานดวยวาใหทําในสวนที่เรามีสิทธิที่จะทํานะครับ เชิญทานปรเมศรครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากจะฝากไปถึงทานผูบริหารดวยนะครับ ทางสภานี้อยางไรก็
คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประชาชนนะครับ ภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค งบประมาณบางตัวทําไมทาง 

 
 
 
 
 



๓๕. 
 

สมาชิกถึงตัดเพราะวาบางรายการทานเสนอราคาเขามาโอเวอรเกินนะครับ มันสูงมากทานไมตองมองอะไรกันเลยครับ
มองแควาคาศึกษารถรางกับคาศึกษาทางตางระดับดงอูผึ้งนะครับ นี้แคศึกษานะครับยังไมไดเริ่มทําเลยไป ๑๕ ลาน
แลวนะครับ อยากใหทานเขาใจตรงนี้ดวยนะครับวาทางสภาไมไดตัดมั่วหรือตัดไมมีเหตุผลนะครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เมื่อรางเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผานแลวนะครับ ก็ไมอยากใหมีเสียงที่
ตามมาทีหลังอีกวาสภาตัดงบ สภาไมให ฝายบริหารทําไมได ตรงนี้เราเปนนักกีฬาเปรียบเสมือนผูเลนตองมีสปริตนะ
ครับ อยาอางคํานี้นะครับไมวาจะทางตรงหรือทางออม ไมวาทางเฟสบุคหรืออะไรก็ตามนะครับ อยาใหมีนะครับและที่
สําคัญพอดีทางพี่นองประชาชนก็ช่ืนชมทานเขามากับการไปจัดระเบียบหนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงครวมกับ 
มทบ.๒๒ พอดีเขาชมมาวาทานไมมีความสามารถเลยนะครับ เหตุใดถึงกับตองเอาทหารไปจัดระเบียบ ถาใน
สถานการณปกติถาไมมีทหารทานจะทําไดไหมตรงนี้ชาวบานเขาก็สงสัยมาอีกทั้งเหตุใดตองจัดระเบียบแตเพียงหนา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงคกับหลังโรงพยาบาล เสนบานดูนะครับขออนุญาตหลายๆเสนมันก็เปนเหมือนๆกันกับ
ทางหนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ เหตุใดทานไมทําบาง ยกตัวอยางเชน ตลาดกกยางนี้ก็เหมือนกันนะครับ มีคําพิพากษา
ของศาลออกมาแลวนะครับแตผมคงไมพูดถึงวาเขาใหทานทําอยางไรบาง แตทานก็ไมทําทานก็นิ่งเฉย แตกลับกันนะ
ครับคําพิพากษาของศาลเก่ียวกับการคืนฟุตบาททางเทาคือทานหมกมุนทําเปนพิเศษนะครับกับเรื่องนี้ ตรงนี้ทานตอง
พิจารณาถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นดวยและชาวบานหลายคนเขาก็ฝากบอกหลายคนเขาก็คาขายอยูนั่นนะครับ     
กําลังคาขายอยูดีๆเอาผูมีอํานาจเอาทหารมานะครับ ไมไดเปดบอนการพนัน ไมไดเปดรานเหลาหรืออะไรนะครับ    
แตเอาทหารมาจัดระเบียบ ตรงนี้อยากใหคํานึงถึงใจเขาใจเราบางนะครับ หลายทานในที่น้ีก็ประกอบอาชีพคงไมมีใคร
ชอบแนๆ และเขาก็บอกอีกวาเหตุใดในวันที่จัดระเบียบมีแตทหารกับเทศกิจไป ไมเห็นผูบริหารแมแตสักคนเดียวลงไป 
เขาบอกวาทานกลาหาญมากครับที่ทานทําแบบนี้ ดังนั้นแลวถาจะทําตองทําทุกเสนนะครับ ทุกที่ อยาทําแบบสอง
มาตรฐาน ถาชาวบานที่เขาไมไดรับความยุติธรรมนะครับ เขาก็จะรูสึกเสียใจที่ไดรับการปฏิบัติจากทานอยางนี้ ตรงนี้
อยากจะใหทานคิดลึกๆคิดเยอะๆกับผลที่จะตามมา ก็ขอใหทานใสใจดวยนะครับ เก่ียวเน่ืองกันนะครับเรื่องที่ผมไดตั้ง
กระทูถามไปทานบอกวาทานจะตอบเปนเอกสาร ผมคงไมอยากรอทานเพราะวาทานไมไดกําหนดวันเวลานะครับ     
ผมรอไปคงไมมีความหมาย ก็จะถามในวาระอื่นๆนี้แหละครับวาฟุตบาทหลังวัดปทุมมาลัยที่มันสูงกวาบานของผูที่ได
ทําการกอสราง ทานจะแกไขใหเขาหรือไมเพราะเห็นวาทางผูรับจางไดเบิกเงินไปแลวนะครับ ดังนั้นอยากใหทานเอาใจ
ใสทางน้ีบางแมจะเปนบานหลังเดียวที่เขาเดือดรอนทานก็ตองใสใจลงไปดูแลเขานะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๖. 
 
นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอปดประชุมครับ 
 

ปดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น. 
  
 พ.จ.อ. ................................... ผูจดรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

            (อดศิร  ประจํา)                                             (นางเดือนลอย   คําแดงสด) 
หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
            หวัหนาฝายกิจการสภา                                   

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

        คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่  ............................................. 
  
 (ลงชื่อ)………………………………….  ประธานกรรมการ   (ลงช่ือ)........................................กรรมการ 
             (นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา)                            (นายณภัทร    ลิ้มสุวรรณ) 
           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

 
 (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการสภา 

                                         (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 
                                  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล       
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
                                                

 
(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


