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

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุ การสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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 ๔
เขต ๔
เขต ๔

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เขต ๓
เขต ๔
เขต ๑
เขต ๓

๒.
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
๒. นางธารนี
ปรีดาสันติ์
๓. นายวิทวัส
พันธนิกุล
๔. นายชูศักดิ์
สุทธิรารักษ
๕. นายนิเวศน
สุพัฒน
๖. นายสุรชัย
ยิ้มเกิด
๗. นายอาทิตย
คูณผล
๘. นายอธิปไตย
โยธามาตย
๙. นายถาวร
เดชปองหา
๑๐. นางเดือ นลอย
คําแดงสด
๑๑. นายวิสุทธิ์
เสนาภักดิ์
๑๒. นายกรศิริ
มิ่งไชย
๑๓. นายสุรสีห
ใจหาญ
๑๔. ด.ต.เผด็จชัย
บุญศักดิ์
๑๕. นายประสพ
ปรุโปรง
๑๖. วาที่ ร.ท.คมกริช
ศรีสวัสดิ์
๑๗. นางสุจิตรา
นามพิทักษ
๑๘. นางสุรางค
ประสระบาล
๑๙. นายมนตต รี
ธนะคุณ
๒๐. นางอรอินทร
ไชยแสง
๒๑. นางอรพรรณ
สมสวย
๒๒. นางสุปราณี
ชูเกาะ
๒๓. นางสาวธัญญพัทธ
ศรีบุญสถิตพงษ
๒๔. พ.จ.อ.อดิศร
ประจํา
๒๕. นางสาวดวงใจ
สุพจนนิติภักดี
๒๖. นายอนุชิต
อัปกาญจน
๒๗. นางสาวทิพยวรรณ คําโสม

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รก.ผูอํานวยการสํานั กการช าง
ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล
รอง ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลื อง
รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
รองผู อํานวยสํา นักการศึกษา
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ผูชวยผูจัดการสถานธนานุบาล ๑
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ๑
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหนาฝายกิจการสภา
หัวหนางานธุรการสภา
เจาพนักงานธุร การ ๒
พนักงานจางทั่วไป

………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๒ กระทู

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่อง การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี
(นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)

๓.
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง

เรื่อง การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ”
วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรื อไม”
แกไขวงเงินกูเงิ นเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี เพื่ อใชเปนทุ น
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ ๑ และ ๒(ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบ
กําหนด ๕ ป)
อื่นๆ
……………………………………..

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองค ป ระชุม แลว เชิญ ท านประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวั ส ดี ค รั บ ท า นสมาชิ ก สภาฯผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ท า นนายกเทศมนตรี ท า นรองนายกเทศมนตรี
ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานที่ป รึกษานายกเทศมนตรี ท านปลัด เทศบาล ท านรองปลัด เทศบาล และท าน
ผ.อ.ทุกทานครับ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัย วิ สามั ญ สมั ย ที่ ห นึ่ง ประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓ (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) สภาไดรับเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานี จากนายณภัทร อรจันทร นิติ กรชํานาญ
การ ตัวแทนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ไดมาสังเกตการณการประชุมในครั้งนี้ดวย กราบขอบพระคุณครับผม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหทปี่ ระชุมทราบ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ ง
ที่ประชุมทราบ มีสามาชิกลา ๔ ทาน คือทานธานินทร สินธุประสิทธิ์ ทานปยะ ลายวิเศษกุล ทานเลิศ อาชวานันทกุล
และนายธนพล โชควิวัฒนวนิช มีใบลาถูกตองนะครับ

๔.
ระเบียบวาระที่ ๒ กระทู เรื่อง การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี
(นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ต อ ไปเป นระเบี ย บวาระที่ ๒ กระทู เรื่อ ง การบริห ารงานและกํา กับ ดู แ ลการดํ า เนิ นการของเทศบาล
นครอุบลราชธานี โดยทานสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม และ ระเบี ย บวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง
การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี เสนอโดยนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิก
สภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูเรื่อง การบริหารงานและกํากับดูแลการดํ าเนินการของเทศบาล
นครอุบลราชธานี เสนอโดยนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม เนื่องด ว ยนายกเทศมนตรีมี
หนังสือแจงใหทราบวาเนื่องจากมีเนื้อหาในการประชุมคอนขางเยอะในการตอบคําถามกระทู ท านนายกเทศมนตรีจึ ง
ขอตอบกระทูเปนลายลักษณอักษร และได แจกให ท านสมาชิกทุ กท านแลว ครับ สรุป ว าในระเบี ย บวาระที่ ๒ และ
ระเบียบวาระที่ ๓ นั้น ทานนายกจะตอบเปนลายลักษณอักษร ในระเบียบวาระที่ ๒ ขอเชิญ ท านสุภ ชัย ผูเสนอกระทู
เชิญครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๓
เรื่อง ขอกระทูถาม เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขาพเจ า นายสุภ ชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี ขอตั้ งกระทู ถามนายกเทศมนตรีน ครอุบ ลราชธานี เรื่อง การบริห ารงานและกํ ากับ ดู แลการ
ดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังตอไปนี้
๑. เรื่องการติด ตั้งปาย แอลอีดี ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒. เรื่องการจัดใหมีการติด ตั้งปายบนทางเทา
๓. เรื่องการจัดการโครงการ ถนนคนเดิน ที่มีผลกระทบตอพี่นองประชาชน
กราบเรียนสอบถามทานประธานสภาวา กระผมตั้งกระทูถาม ๓ เรื่อง และทานรูลวงหนาไดอยางไรครับ
วาผมจะกระทูถามเรื่องใดบาง และผมสามารถตั้งกระทูถามได ๓ ครั้ง ทานจะรูไดอยางไรวาผมจะถามในเรื่องไหนบ าง
ตามหัวขอใหญ ทานถึงจะตอบเปนลายลักษณอักษรไดครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใหผูตั้งกระทูถามใน ๓ หัวขอนี้ เสร็จแลวใหทางฝายบริหารบันทึกวาท านถามขอความอะไรไปบ างและค อย
ตอบเปนลายลักษณอักษรใชหรือไมครับ เปนลักษณะแบบนี้นะครับ เชิญทานสุภชัยตั้งกระทูถามเลยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ดังนั้นผมจะขอสอบถามเป นหั ว ขอไปครับ ในหั ว ขอที่ ๑ การติ ด ตั้ งป าย แอลอีดี ซึ่งตามเทคโนโลยี สมั ย
ปจจุบันมีการติดตั้งปาย แอลอีดี และสภาก็เคยสอบถามทางสภาไปแลว และนายกเทศมนตรีไ ด สั่งให ผูที่ รับ ผิด ชอบ
ตรวจสอบขอมูลการติดตั้งปาย แอลอีดี ภายในเขตเทศบาลแลวปรากฏวามีผูขออนุญาตติดตั้งปาย แอลอีดี แลว ตั้ งแต
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 ลงวั นที่
๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๘ เรื่อง หารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีปายไตรวิชั่นก็คือปายแอลอีดี ที่ ติ ด ตั้ ง
แลว ๑๒ ชุด เมื่อคํานวณภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษี ป ายประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทยดั งกลาว และเทศบาล
นครอุบลราชธานี มีรายไดจากการเก็บภาษี ป าย แอลอีดี หรือป ายไตรวิ ชั่น เป นจํ านวนเงิน ๒๙๐,๖๐๐ บาท ต อป
สิ่งที่ผมจะสอบถามก็คือ ๑.การติดตั้งปาย แอลอีดี ในพื้นที่สาธารณะเป นการเอื้อประโยชนต อผูป ระกอบการหรือไม
๒.ทานมีมาตรการควบคุมติดตั้งซึ่งสงผลกระทบตอผูที่สัญจรไปมาไมวาจะเปนจักรยานยนต รถยนต ท านจะเห็ นได ว า
ขนาดรถยนตที่วิ่งสวนทางกัน แสงไฟที่สองเขามาถาเปนไฟสูง ดานหนาตาเราก็พลาไมสามารถมองเห็นได ป ายแอลอีดี
ที่ติดตั้งในเขตเทศบาลมีการปรับ ค า ในเรื่องของความสว างความชัด และการเปลงแสงของ แอลอีดี ตามหลักการ
ภายในเวลากลางวัน เรามองเห็นชัด ไมตองพูดถึงกลางคืน ติดแยกไฟแดงแยกสามัคคี ๒นาทีกวา ดวยความไม เคยเห็ น
ปายไตรวิชั่น ก็มองอยู ๒ นาที ไฟเขียวตอนไหนไมรูครับเพราะมันสวางกวาไฟเขียวไฟแดง ท านได เงินมา ๒๐๐,๐๐๐
กวาบาทตอป คาซอมแซมรถชาวบานสูญเสียไปเทาไหร เกิดการชนกันบางทีก็มองไมเห็น ไฟเบรกขางหนา เพราะป าย
แอลอีดี มันสวางมากอันนี้ทานตองชี้แจงวา ทานใชหลักการอะไรในการบังคับใหผูประกอบการมีมาตรการเกี่ย วกับ แสง
ที่ทํา ให ที่ ม ารบกวนพี่นองประชาชน เมื่ อกอนที่ กรุงเทพไปติ ด ตั้ งบนป อมตํ ารวจพอทางตํ ารวจเขาสั่งให ถอนทาง
กรุงเทพฯทานก็ใหถอดดวย ก็ดีบานเมืองจะไดพัฒนาทําผิดก็ทําเหมือนกรุงเทพฯ คําถามของผมก็คื อในการติ ด ตั้ งป าย
ทานมีคณะกรรมการเขาไปตรวจสอบหรือไมวา เขาติดตั้งในจุดที่ติดตั้งเหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมกับ สถานที่ และ
เหมาะสมกับ การอํานวยการจราจรหรือไม ค รับ เป น ๓ คํ าถามนะครับ เกี่ย วกับ การติ ด ตั้ งป าย แอลอีดี เรื่องที่ ๒
เรื่องการจัดใหมีการติด ตั้งปายบนทางเทา ผมถามคําถามเลยวา ๑. ทานเคยบอกวาศาลปกครองมี คํ าสั่งให คื นทางเท า
ใหประชาชน ทานก็เรงทํา มีเสียงคัดคานเทาไหรทานก็เรงทํา การสัญ จรไปมามากนอยแค ไ หนท านไม สนใจท านไม ดู
ภายในพื้นที่ เป น หลักเกณฑ ท านเอาตามใจชอบของท าน สิ่งที่ ผ มจะสอบถามก็คื อว า การติ ด ตั้ ง ป ายบนทางเท า
๑. กีดขวางการสัญจร ไปมาของพี่นองประชาชนที่ใชพื้นที่ทางเทาหรือไม ผิดตอวัตถุประสงค ใ นการทํ าทางเท าหรือไม
มันทานคิดวาทําทางเทาขึ้นมาเพื่อใหติดตั้งปายมากกวาทําทางเทามาเพื่อให พี่นองประชาชนสัญ จรไปมา วั นนี้พี่นอง
ประชาชนสอบถามวาการติดตั้งปายบางอันก็ขอมิเตอรไฟ บางอันก็แอบใชไฟ อันนี้เรื่องจริงหรือไม จ ริงก็เป นหนาที่ ของ
ทานที่ตองตามตรวจสอบ ๒. ทําให เกิด การชํารุด ของผิว จราจร ไปดู วิ ธี การติ ด ตั้ งและท านค อยมาตอบคํ าถามผม
ขอ ๓. ผูใชรถใชถนนสิ่งสําคัญตองมองใหรอบดานปายที่ทานติด ตั้งไปบางปายก็บังสายตา บางที่ทางที่จะเลี้ย วไปตกใจ
เพราะวามองไมเห็นรถที่สวนมาพนแยกไปแลวถึงมองเห็นรถ อันนี้มันเปนปญหาที่ละเอียดออนที่ตองเข าไปถึงว าที่ ท าน
เอื้อประโยชนใหกับเอกชนที่ทานวาทานไดคาเชาวามันคุมกับที่พี่นองประชาชนตองมาเสี่ยงอันตรายหรือไม ค รับ หั ว ขอ
ตอไปครับ เรื่อง การจัดโครงการถนนคนเดินที่มีผลกระทบตอ พี่นองประชาชน คําถาม ๑. ท านจะแกป ญ หาอย างไรที่
มันมีผลกระทบตอผูที่อาศัยอยูบริเวณรอบพื้นที่และผลกระทบภายในพื้นที่ที่ท านทํ าโครงการ ผูที่ อยู อาศั ย หรือแม แต
รถดับเพลิงเราก็ยังอาศัยอยูบนถนนที่ทานทํา วันนี้ทานแกปญหาโดยการเอารถดั บ เพลิงมาจอดอยู ด านนอก จอดอยู
กลางถนนรอใหไฟไหมแลววิ่งไปเลย นี่หรือวิธีแกปญหาแบบนี้ทานไมตองคิดก็ไดครับใหใครคิดแทนก็ไดค รับ สมมุ ติ ว า
ถาเกิดไฟไหมที่เทศบาล อันนี้สมมุตินะครั บ ซึ่งผมไม อยากจะให มั นเกิด ขึ้นเลยท านจะทํ าอย างไรครับ รถของพี่นอง
ประชาชน ผมเห็นดวยกับโครงการถนนคนเดินถึงแมวาวัตถุประสงคของถนนคนเดิ นจะเปลี่ย นไปจากตอนที่ กอตั้ งมา
มากมาย เสียงคัดคานก็มี เสียงชมก็มี เสียงคนดาก็มากหลาย โรงแรม ๙ ชั้น ทานก็หลบหลีกนิดนึงแตผลกระทบก็ยังมี

๖.
รถลูกคาที่จะเขามาจอดในโรงแรมไมตองจอดครับ ใหผูจะมาเดินซื้อของไปจอดแทนเขาก็ไ ด ผลกระทบ และผูอยู แถว
นั้นที่อางตัววาเปนหัวคะแนนของทาน กากั่น กราวเหลือเกินบอกวาเปนเจาของโครงการผมถามว าเป นใครมาจากไหน
ผมวาทานรูวาเปนใครเหมือนผมชวยปรามไวบางนะครับ ผลกระทบที่ มี ต อพี่นองประชาชน การสัญ จรไปมา การใช
ชีวิตประจําวันของเขาเกิดผลกระทบอยางมาก เพราะถนนทําใหรถสัญจร ในเมื่อทานไมเอารถมาสัญ จร ท านเอาคนมา
ขายของบนถนน สงผลกระทบตอเขาแนนอนครับยิ่งตอนนี้มีการทําถนนหลายเสนเมื่อสภาได อนุมั ติ งบประมาณไปเมื่ อ
ป ที่ แ ลว ยิ่ งส งผลกระทบต อพี่ นอ งประชาชนครับ ซึ่ งเป นคํ าถามที่ ๒ ว าประชาชนที่ ถู กละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นการใช
ชีวิตประจําวัน การประกอบการรวมทั้งการจัดผังเมืองท านมี การอํานวยการจราจรอย างไรครับ พี่นองประชาชนถูก
ลิดรอนสิทธิไปไมใชเฉพาะเรื่องถนนเทานั้น วันนี้ทางการไฟฟาบอกวาไฟฟาที่เขาใหมาใชในการสาธารณะ ไฟสองสว าง
ที่พี่นองประชาชนสัญจรไปมาทานก็ตอไฟลงมาเพื่อให พี่นองที่ ม าขายของได ต อใช ไฟในเสนนั้นก็ต กและไม เพีย งพอ
เพราะเดิมทีมีการคํานวณคาไฟและกระแสไฟฟาก็เพราะไฟสองสวางถนนที่อยู เกาะกลางอันนี้เป นเหมื อนการขโมยใช
ไฟ ทานตองตอบคําถาม ๓. โครงการนี้เปนโครงการที่คิดโดยเทศบาลนครอุบลราชธานี และทํ าไมมี ผูป ระกอบการไป
อางวาเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับถนนคนเดินและเรีย กเก็บ เงินกับ ผูค าเป นการเอื้อประโยชนใ ห กับ ผูห นึ่งผูใ ด นี่คื อ ๓
คําถามและกระทูทั้งหมดของผมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ และจะรอคําตอบจากทานนายกเทศมนตรีเปนลายลักษณอักษร
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ต อไปเป น ระเบี ย บวาระที่ ๓ กระทู เรื่ อง การบริห ารงานและกํา กับ ดู แ ลการดํ าเนินการของเทศบาล
นครอุบลราชธานี เสนอโดยนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม เชิญครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรื่ อ ง ขอกระทู ถ าม เรี ย นประธานสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ข า พเจ า นายณั ฐ วุ ฒิ ทองเถาว
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี เรื่อง การบริห ารงานและ
กํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังตอไปนี้
๑. เรื่องการกอตั้งฟุตบาท ทางเทา ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒. เรื่องการปรับปรุงสนามกีฬา ภายในสวนสาธารณะ
๓. เรื่องการอํานวยการสัญญาณไฟจราจร ที่มีผลกระทบตอพี่นองประชาชน
กราบเรี ย นท านประธาน สํา หรับ กระทู ข องผมเมื่ อสั กครู ไ ด รั บ หนั งสื อชี้แ จง ก็เช นเดี ย วกับ ท านสุ ภ ชั ย
วาฝายบริหารรูไดอยางไรวาผมจะถามเรื่องอะไรครับ คือใหผมถามแบบทานสุภชัย หรือไมอยางไรครับ

๗.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือใหทานถามตามกระทูที่ทานถามมา และก็ใหทานนายกเทศมนตรี ก็จะตอบเปนลายลักษณอักษรตามที่ แจ ง
มาตามหนังสือที่สงใหทานครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ผมก็จะถามตามกระทูที่ต ั้งมาครับ แต กอนอื่นขอติ ห นังสือฉบั บ นี้ว าจะขอใชรายละเอีย ดและ
เอกสารประกอบ คือทานไม รูว าเราจะถามอะไรท านอย าออกหนังสือแบบนี้ค รับ เพราะว ามั นทํ าให ภ าพของท านดู
ไมสวยและใครที่แนะนําทานใหทําแบบนี้ อยาเชื่อดีกวาครับ สําหรับคําถามของผมคิดวาถาท านจะตอบในสภาก็ต อบ
ไดเลยแตวาไมตอบทานก็จะตองพิจารณาตัวทานเองเพราะคํา ถามงายมาก สําหรับ ขอ ๑ เรื่องการกอสรางฟุต บาท
ทางเทาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สําหรับ การกอสรางฟุต บาทพอดี ท างกระผมได รับ ขอรองเรีย นมาจาก
ชาวบานถนนสุริยาตรที่เขาเหลานั้นไดรับผลกระทบตอการกอสรางฟุตบาท และก็ไ ด รับ การเพิกเฉยจากผูบ ริห ารและ
ฝายชาง เพราะวาความเดือดรอนที่พวกเขาไดรับคือฟุตบาทสูงกวาถนนเกาเมื่อฝนตกลงมาแลว ทํ าให น้ําไหลท ว มบ าน
เมื่อเขาไดเขามาชี้แจงรองเรีย นกับ ทางเทศบาลแลว แต ก็ไ ด รับ การเพิกเฉยสิ่งที่ พวกเขาได รับ ก็คื อ ตั้ งแต ต อนแรก
นายชางที่ควบคุมงานไดออกไปดูแลเขาหรือไม สรุปสุดทายก็คือชาวบานก็ ไ ด รับ แต คํ าโกหก ดั งนั้นแลว ผมก็อยากให
ทางฝ ายบริ ห ารได เ ข าไปดู บ า ง ถนนสุ ริย าตร หลัง วั ด ปทุ ม มาลั ย ข อ ๒ เรื่ องการปรั บ ปรุง สนามกีฬ าภายใน
สวนสาธารณะ จะเห็นไดวาตอนนี้สนามนั้นราวแลวหลังจากกอสรางเสร็จภายในเวลาไมกี่ เดื อน ดั งนั้นอยากจะให ท าน
ลงไปดูวาผูรับเหมานั้นทําถูกตองตาม บีโอคิว (B.O.Q) งานหรือไม หรือว าเป นความผิด พลาดของชางผูค วบคุ ม งาน
หรือผูออกแบบไมมีความสามารถทําใหสามารถสรางออกมาแลวเปนแบบนี้ ก็ขออยากใหทานพิจารณาเขา ขอ ๓ เรื่อง
การอํานวยการสัญญาณไฟจราจรที่มีผลกระทบตอพี่นองประชาชน จุดที่สงสัยมานานแลววาจนบัด นี้ทํ าไมยั งไม เป ด ใช
เสียที นั้นก็คือ สี่แยกวงเวียนน้ําพุ คือไดรับการชี้แจงจากทานวา ทานกําลังทดสอบระบบไฟ ประชาชนก็สงสัย ว าท าน
ทดลองระบบไฟแบบไหนทําไมยังใชการไมได คําถามคืองายๆ วาทานจะเปดใชระบบไฟจราจรตอนไหน และหลังจาก
นั้นระบบไฟจราจรหลายที่ก็ทําใหประชาชนสับสน นั้นก็คือสี่แยกกิโลศูนย จะสังเกตไดว าจะมี สัญ ญาณไฟให เลี้ย วขวา
แตตอนนี้สภาพถนนของเทศบาลนครอุบล มันไมสามารถที่จะทําอยางนั้นได ก็อยากจะใหทานลงดู สํ าหรับ ตรงนี้ก็ดี ว า
มีสัญญาณไฟใหตรงไปกับเลี้ยวขวา แตสําหรับหลายคนยังไมรู เสนจราจรของท านก็ยั งไม มี ก็อยากจะให ท านลงไปดู
เพราะวาสัญญาณไฟจราจรมันไปสอดคลองกับ การกอสรางฟุต บาทเพราะว าการกอสรางฟุต บาททํ าให เกิด ป ญ หา
จราจรดังนั้นก็อยากจะถามทานวามีมาตรการอยางไรที่จะรองรับสภาพการจราจรที่ติดขัดอยูขณะนี้ มีเพียงเท านี้ ถาขอ
ไหนทานสามารถตอบไดทานก็ตอบครับ จะเปนพระคุณและเปนประโยชนตอผูบริหารอยางมากครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบพระคุณครับ ฝายบริหารจะชี้แจงเลยหรือจะตอบเปนลายลักษณอักษรครับ เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานขอยืนยันตอบเปนลายลักษณอักษรคะ

๘.
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ”
วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม”
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม” กอนที่คณะกรรมการเสนอความคิ ด เห็ นในชั้นแปรญั ต ติ ฝายบริห ารขอชี้แจงเพิ่ม เติ ม เชิญ
นายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทานสุรชัย ยิ้มเกิด เปนผูรายงานคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญทานสุรชัย

ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท าน ขอขอบพระคุ ณท านประธานที่ ใ ห ฝายบริห ารได ชี้แจง
รายละเอีย ดของ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู ระหว างการพิจ ารณาในวาระที่ ๒
ของสภาแหงนี้ ที่ฝายบริหารไดเสนอขอชี้แจง ขอสงวนคํา แปรญั ต ติ ไ ว ชี้แจงต อคณะกรรมการในสภา ในบางขอบาง
ประเด็นที่ไมเปนที่ยุติ ระหวางคณะกรรมการและฝายบริหาร เพราะฉะนั้นจึ งได ขออนุญ าตจากคณะกรรมการแปร
ญัตติและทานประธานเพื่อที่จะไดชี้แจงเพิ่มเติมใหสภาแหงนี้ที่ทานไมไดเขารวมฟ งและพิจ ารณาด ว ยได เขาใจเหตุ ผล
ความจําเปนและก็ผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นตอการอนุมัติหรือไมอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพราะถา
ฝายบริหารปลอยใหผานไปโดยไมชี้แจงก็จะทําใหฝายสมาชิกอีกหลายทานไมไดเขารว มการพิจ ารณาได เขาใจเหตุ ผล
สว นการจะพิ จ ารณาก็จ ะเป นดุ จ พินิ จ ของท านสมาชิก ทุ กท านในสภาแห ง นี้ ในการนี้ กระผมขอเรี ย นปรึก ษา
ทานประธานสภาวาใหกระผมไดชี้แจงไปเลยหรือวาใหคณะกรรมได อานรายงานกอนแลว ค อยชี้แจงในภายหลัง ขอ
อนุญาตครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใหทานชี้แจงไดเลยครับผม
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในการเสนอรางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ าย
ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดเสนอตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายไว จํานวนทั้งสิ้น

๙.
๖๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสภาแห งนี้ไ ด มี ม ติ รับ หลักการแห งรางเทศบั ญ ญั ติ และได ม อบหมายให ค ณะกรรมการ
แปรญัตติแปรญัตติไดไปพิจารณาตามกําหนดเวลาตามที่สภาไดอนุมัติไว หลังจากการแปรญัตติแลวฝายบริหารได อาน
ดูรายละเอียดสรุปการแปรญัตติ ที่ทานประธานไดนําสงมาพรอมกับเอกสารการนัดประชุม ปรากฏว ามี ขอฝายบริห าร
จะตองการชี้แจงเพิ่มเติมแตเพื่อเปนการไมเสียเวลาตอสภาแหงนี้ผมขอไมชี้แจงเปนราย กอง , สํานัก แต จ ะขอรวมเป น
กลุมประเภทเพื่อประหยัดเวลาของสภา ประเภทหมวดเงินรายจายงบกลางทานสมาชิกและคณะกรรมการได แปรญั ต ติ
ลดลงจากที่ ตั้ ง เอาไว เกิ น กว าครึ่ งหนึ่ง เช น เงิ นสํ า รองจ า ยตั้ งไว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท านขอแปรญั ต ติ ลดไป
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือเงินจัดการจราจร ซึ่งคณะการแปรญั ต ติ เห็ นด ว ยกับ คํ าแปรญั ต ติ
ของท า นสมาชิ ก เงิน งบประมาณที่ ข อตั้ งไว เหล า นี้ล ว นเป นเรื่ อ งที่ จํ าเป น อย า งยิ่ ง โดยเฉพาะเงิ น สํา รองจ า ย
เทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรานั้นตั้งอยูติด กับริมแมน้ํามูลจะมีภัยธรรมชาติ จะมีอุท กภั ย วาตภั ย ซึ่งต องให ค วาม
ชวยเหลือประชาชนอยางเรงดวนมากมาย ซึ่งปที่แลวอุทกภัยก็ลดลงเล็กนอย แตก็มีความจําเปนจะตอ งตั้ งงบประมาณ
ไวเพื่อชวยเหลือประชาชนอีก ในกลุมที่ ๒ รายจายประจําของสวนราชการตางๆ ประเภทเงินเดื อน ค าจ าง ค าใชสอย
และคาวัสดุ ซึ่งคณะกรรมการไดแปรญัตติลดรายจายลงเปนจํานวนมากจนทําให กระทบกระเทื อนต อการบริห ารงาน
ของเทศบาล เปนตนวา เงินในหมวดคาจางตามภารกิจ และคาจางทั่วไป ซึ่งเทศบาลไดตั้งจายไวตามกรอบอัตราตามที่
ไดขออนุมัติกับคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดไว คือ ก.ท.จ. เมื่อสภาไดขอขอมูลจํานวนบุคลากรที่มีอยูจริง ซึ่งบุ ค ลากร
ที่มีอยูจริงทั้งตามภารกิจและประเภทจางทั่วไปนั้น ก็จะมีชวงคนขอลาออกก็มีหรือเปลี่ยนตําแหนงอื่นก็มี เพราะฉะนั้น
ก็จะมีบางกองบางสํานักที่มีการตั้งเงินเดือนไวเติมตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ กระทรวงมหาดไทย ได กําหนดไว ถาท านตั ด
งบประมาณสวนนี้ออกไปก็จะทําใหเทศบาลเราไมสามารถจัดหาบุคลากรมาทดแทนผูที่ลาออกไปหรือพนจากตํ าแหนง
ไม ว าด ว ยเหตุ ผลใดๆก็ ต าม เพราะว าอัต รากําลังเทศบาลขอไว นั้น เป นอัต รากําลังที่ จํ าเป นต อการปฏิ บั ติ งานซึ่ ง
คณะกรรมการ ก.ท.จ. ไดกรุณากลั่นกรองดวยเหตุผลรอบดานแลวจึงอนุมัติใหไดมาแลวเทศบาลไมสามารถบริห ารและ
ไมสามารถหาบุคลากรมาบรรจุแตงตั้งได การปฏิบัติงานที่ใหความสะดวกประชาชนก็จ ะนอยประสิท ธิ ภ าพลดลงไป
ก็ทําใหการชวยเหลือประชาชนนั้น ไมทั่วถึงหรือไมทันทวงที และไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
ก็จ ะทํ าให ป ระชาชนนั้นเสีย ประโยชน และองค กรของเราก็จ ะเป นองค กรที่ ออนแอ ไม เข็ม แข็งและเป นที่ พึ่งของ
ประชาชนได ตามเจตนารมณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะฉะนั้น….
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออภัยครับ ทานนัฐพลมีอะไรครับ เชิญครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธาน ขออภัยครับผมขอชี้แจงสักนิดครับวา ในชั้นแปรญัตติและในชั้นพิ จ ารณาของสภา
ในหลักการที่วามีการปรับลดคาใชจายตางๆ ในหมวดของงบกลางและงบการจราจร ผมขอเรีย นดั งนี้ว าทางสมาชิก
เราพิจารณาตามเอกสารที่ไดรับและเราก็ไดเรียกทางสมาชิกเขามาชี้แจงทานก็ไมไดชี้แจงส ว นที่ ว าท านนําเงินสว นนี้ไ ป
ใชอะไรไมใชวาทางคณะกรรมการตัดโดยไมมีเหตุผลอันใด ขอกราบเรียนดังนี้ครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
เชิญทานสุรชัย

ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

๑๐.
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตชี้แจงตอนะครับ ดังนั้นในหมวดเงินเดือน คาจาง คาใชสอยและวั สดุ นั้น ผมขอรองขอต อสภาแห งนี้
วาขอใหทานตั้งจายไวตามรางเดิ ม ครับ ก็จ ะเป นประโยชนต อประชาชนในท องถิ่น สว นในกลุม ของค าครุภั ณฑ นั้น
ทานคณะกรรมการก็ไดปรับลดไปหลายรายการ ซึ่งกระผมก็ไ ด เคารพในการตั ด สินใจของท านว าท านจะให ห รือไม
อยางไร จะไมกลาวถึงในสวนที่ทานตัดออกไป แตจะกลาวถึงในสวนทานอนุมัติใหซื้อแตทานลดราคาลงไปจนครุภั ณฑ
บางประเภทไมสามารถจัดซื้อหรือจัดหาตอไปได เพราะราคาครุภัณฑบางรายการไม ว าจะเป นเครื่องคอมพิว เตอรก็ดี
ไมวาจะเปนรถยนตก็ดี ไมวาจะเปนเครื่องปรับ อากาศก็ดี ทางฝายบริห ารนั้นได ตั้ งราคาโดยยึ ด หลักกฎหมายตาม
หนังสือสั่งการตามกระทรวงมหาดไทย ทุกประการเปนตนวาถาเปนครุภัณฑที่มีราคามาตรฐานครุภัณฑทางฝายบริห าร
ก็จะตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณเปนฝายกําหนดใหหนวยราชการทุ กหนว ยทั้ งประเทศยึ ด ถือ
ปฏิบัติ ประเด็นที่ ๓ ถาเปนครุภัณฑประเภทที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตจํ าเป นที่ เทศบาลฯจะต อง
นํามาใชเพื่อความเหมาะสมกับ การปฏิ บั ติ งานและปฏิ บั ติ ห นาที่ ของเทศบาล เป นต นว า รถบรรทุ ก รถสี่ลอ ต างๆ
เหลานี้ฝายบริหารก็ไดดําเนินการหาราคาจากหนวยงานราชการอื่น หรือหนวยงานรัฐ วิ สาหกิจ หรือหนว ยงานท องถิ่น
อื่นที่เขาเคยซื้อแลวก็เอาราคามาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาราคากลางเพื่อเป นกระบวนการที่ ท างกระทวงมหาดไทยได
กําหนดแนวทางการปฏิบัติไว เพราะฉะนั้นถาทานอนุมัติใหซื้อทางฝายบริหารก็ขอใหทางสภาได โ ปรดอนุมั ติ ต ามราคา
ที่เสนอมารางเทศบัญญัติเถอะครับ ไมเชนนั้นก็ไมสามารถที่จะซื้อไดและจะทําใหเทศบาลของเรานั้นไมไม เครื่องจั กรไม
มีรถที่จะใหบริการชุมชนหรือปฏิบัติหนาที่ตามหนาที่ของเทศบาลไดเต็มที่ครับ ประเด็นที่ ๔ โครงการต างๆ ซึ่งเป นงบ
ลงทุนเปนงบพัฒนาที่ตั้งจายไวในสํานักการชางเปนสวนใหญ ซึ่งสํานักชางได คํ านวณราคากอสรางตามหลักเกณฑ ที่
ทางราชการกําหนดไวทุกประการ โดยคํานวณคาวัสดุ จากราคาของพาณิชย จั งหวั ด เป นหลักและคํ านวณค าแรงงาน
ตามที่รัฐบาลประกาศและคาแฟคเตอรเอฟต างๆค าภาษี ต างๆ ก็เป นการดํ าเนินการที่ ถูกต องหลักที่ ป ฏิ บั ติ ของทาง
ราชการ นอกจากปจจุบันนี้เรามีการดําเนินการที่ ค วบคุ ม ตรวจสอบเพราะกอนที่ จ ะมี การจั ด ซื้อจั ด จ างทางเทศบาล
จะตองขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดอีกครั้งหนึ่งถาโครงการใดที่สูงกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และท านผูว าราชการ
จังหวัดทานก็จะตองคณะกรรมที่มีความชํานาญในดานนี้ขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งถึงจะมี การดํ าเนินการต อไปได
เพราะฉะนั้นการตรวจสอบควบคุมนั้นมีหลายขั้นตอน มีหนวยงานหลายหนวยที่ตรวจสอบเราอยูดังนั้น ผมขอฝากท าน
ประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกวาทางฝายบริหารนั้นตองดําเนินการไปอยางรอบคอบประหยัด เพื่ อประโยชนสูงสุด
ใหเกิดประชาชนในเขตเทศบาลอยูแลวทานไมตองหวงกังวล ถาหากวามีการดําเนินการแลวมีการแขงขันเสนอราคากัน
มีงบประมาณเหลือ ก็ยังตกอยูกับเทศบาลไมเหลือไปไหน เพราะฉะนั้นผมใครขอใหทานสมาชิกทุกทานได รับ ฟงเหตุ ผล
ที่ฝายบริหารได นําเสนอรางเทศบั ญ ญั ติ เขามาโดยเฉพาะมี บ างโครงการที่ ค ณะกรรมการและคณะท านสมาชิกได
แปรญัตติต ัดออกทั้งหมดโครงการนั้น ที่มีความจําเป นอย างยิ่ งกับ เมื องอุบ ลราชธานี รวมทั้ งประเทศไทยด ว ย ก็คื อ
โครงการที่ จ ะดํ าเนินการทั้ งหมด ๔ โครงการ ผมขอชี้แจงเพิ่ม เติ ม เป นพิเศษครับ โครงการที่ ๑ โครงการศึ กษา
รายละเอียดในการบําบัดน้ําเสียระยะที่ ๒ คือในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรานั้นขณะนี้มี ระบบบํ าบั ด น้ําเสีย
เพียงแหงเดียวคือดานทิศตะวันออก

๑๑.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขอกระชับกวานี้ครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ผมขอชี้แจง ๔ โครงการครับทาน ก็คือน้ําเสียทางดานทิศตะวันตกของเรานั้ นไหลลงทางด านห ว ยม ว งและไหล
ลงน้ํามูลนอยและการประปาไดสูบขึ้นมาทําน้ําประปา และสิ่งแวดลอมจังหวัด ก็ไดชี้มูลมีการติดตามศึ กษาอยู เสมอว า
คุณภาพน้ําประปาในจั งหวั ด อุบ ลราชธานี ของเราต่ํ ากว าราคามาตรฐานซึ่งจะเป นอันตรายต อสุขภาพของพี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาลเป นอย างยิ่ ง มี ค วามจํ าเป นเรงด ว นที่ จ ะต องศึ กษา เพื่อไปประกอบเงื่อนไขที่ จ ะขอให
กระทรวงสิ่งแวดลอมจัดสรรงบประมาณมาใหดําเนินการบํ าบั ด น้ําเสีย กอนที่ จ ะปลอยแม น้ํามู ลซึ่งจะใชงบประมาณ
กอสรางไมต่ํากวา ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่แลวเทศบาลฯได ขออนุมั ติ ใ ชงบเงินสะสมไปครั้งหนึ่งแต ท างสภาไม
อนุมัติและไดเสนอแนะวาใหเสนอมาในงบประจํ าป ดั งนั้นฝายบริห ารจึ งได เสนอโครงการนี้เขามาอีกครั้งหนึ่งตาม
ขอเสนอแนะของทางสภาในครั้งที่ผานมา ถาเราศึกษาในปนี้เราจะไดเขางบในป ๒๕๖๐ เป นอย างเร็ว ถาเราทํ าในป ที่
แลวเราจะเขาพิจารณางบในป ๒๕๕๙ ซึ่งไมทันแลวซึ่งกระทรวงตอบมาแลว ว าเราขาดผลการศึ กษา เขาเลยไม ใ ห งบ
เพราะฉะนั้นถาเราศึ กษาในป นี้เราจะต องสงผลศึ กษาภายในเดื อน มิ ถุนายน ครับ ถาชากว านี้ก็ไ ม ทั นงบ ๒๕๖๐
ของรัฐบาลแลว อันนี้ป ระเด็ นแรกครับ อีก ๓ โครงการผมจะรวบรัด ชี้แจงรวมกันครับ ๑. โครงการกอสรางทาง
ยกระดับแยกดงอูผึ้ง และ โครงการทางยกระดับแยกสวนวนารมย ทางไปอํานาจเจริญ ๒. โครงการศึ กษาระบบขนสง
มวลชนหรือรถราง ๓. โครงการศึกษาที่จอดรถ ๗ ชั้น เพราะวา ๓ โครงการนี้มีค วามเกี่ย วเนื่องกัน เป นโครงการที่ จ ะ
แกปญหาจราจรภายในชุมชนใหญ อยางเมืองอุบ ลนี้ท านก็เห็ นแลว ว ารถติ ด และที่ จ อดรถก็ไ ม เพีย งพอเมื องที่ เขามี
ปญหาแบบนี้เขาแกปญหาดวยการสรางที่จอดรถใหมีอยูที่ชุมชนหรือในเมืองแลวขณะเดี ย วกันก็มี ระบบขนสงมวลชน
เพื่อใหคนสวนใหญนั้นใชระบบขนสงมวลชน เพื่อที่ จ ะได ไ ม ใ ห มี รถออกมาวิ่ งบนถนนให ลดนอยลงและก็ป ระหยั ด
พลังงานและมีพื้นถนนจราจรเพิ่มขึ้น เราจะเพิ่ม พื้นที่ ถนนในพื้นที่ จ ราจรนั้นมั นทํ าไม ไ ด แลว ทุ กวั นนี้เพราะไม มี ที่ จ ะ
ขยายถนน ดังนั้นจึงเกี่ยวเนื่องกันกับโครงการศึ กษาออกแบบที่ จ อดรถก็เพื่อแกป ญ หาจราจร ถาเราทํ าวั นนี้เราก็จ ะ
แกปญหาไปไดอีก ๑๐ – ๒๐ ป ขางหนา ถาหากเราไมแกปญหาวั นนี้อีกไม ถึง ๑๐ ป ขางหนา อีกไม กี่ป นี้เราจะมี
ปญหาจราจรเพิ่มขึ้นมากกวานี้อีกเปน ๑๐ เทาผมขอนําเรียนเทานี้ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายสุ ภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ตามที่ทานไดชี้แจงมาทางคณะกรรมการแปรญั ต ติ ทั้ ง ๕ ท าน
หลั งจากที่ รั บ รายการที่ แปรญั ต ติ ป รับ ลดในหน ว ยงานต า งๆ เขา มา แต ล ะครั้ง ในการแปรญั ต ติ เราก็ ไ ด เรี ย ก
หนวยงานราชการที่ถูกพาดพิงถึงการแปรญัตติปรับลดตางๆ เขามาชี้แจง เอาเรื่องแอรกอนนะครับ เป นการผิด พลาด
ของฝายผูบริหารที่ตั้ง คาบีทียู มาผิดที่ตั้งขอปรับลดมาเองอันนี้เปนคําชี้แจงของหนวยงานที่ขอปรับลดเขามา และ

๑๒.
มาตรฐานครุภัณฑที่ทานวาเราปรับลดลงและทานไมสามารถจัดซื้อได ทานลองประกาศดูวาราคาที่ เราปรับ ลดให ท าน
เราก็ไดดูจากหนวยงานขางเคี ย งในองค กรปกครองสว นท องถิ่นอื่นและในพื้นที่ ด ว ยครับ สว นครุภั ณฑ ท านณัฐ วุ ฒิ
จะชี้แจงใหฟงอีกทีครับ ผมขออธิบายในงบลงทุนที่ ๔ รายการที่ทานขอชี้แจงครับ ตองยอนกลับไปในการขอเงินสะสม
สภาแหงนี้เคยบอกว าให นําโครงการจั ด การระบบน้ําในระยะที่ ๒ เขามาในสภาพรอมด ว ยแผนการว าท านจะทํ า
ระบบจัดการน้ําระยะที่ ๑ ใหสมบูรณอยางไร ระยะที่ ๑ ยังไมเสร็จสมบูรณ ระยะที่ ๒ ก็ไมตองทําดีแลวครับ สภาแห ง
นี้เคยพูดแลวคําชี้แจงการแปรญัตติก็ไมมี ๒ วันนี้เปนขอดีที่ทานนิติ กรจั งหวั ด นั่งอยู นี่ แยกดงอูผึ้ง แยกสวนวนารมย
เดียวประชุมเสร็จทานถามดู ว าผิด กฎหมายหรือไม สภาแห งนี้ไ ม ไ ด นึกจะตั ด ก็ตั ด คณะกรรมการแปรญั ต ติ ทุ กคน
ศึกษาขอมูลเปนอยางดีเราไดรับคําปรึกษาจากผูเชียวชาญสํานักงานตรวจเงินแผนดินวามันทํ าไม ไ ด มั นผิด เพราะว ามั น
ไมไดอยูในเขตเทศบาลฯ ถาทานเงินเหลือทานก็นําเงินสวนตัวไปทําไดไมวากันแตถาเปนเงินเทศบาลฯมั นผิด ท านรูจั ก
วัดหรือเปลาครับ วัดมีบุคคลที่ไปบวชที่เราเรียกวาพระ พระทําหนาที่เผยแพรพระพุท ธศาสนา แสวงหาความรูผมไม
บอกวาวัดที่ทานจะไปสรางที่จอดรถแลวมันจะไมสงบ คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาพื้นที่รอบๆ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค เปนพื้นที่ที่แออัดพออยูแลวมันเปนหนาที่ของเราที่จะไปจัดการซึ่งทานก็จัดการไปแลว ก็รวมกับ ทหารไป
จั ด การที่ ห น าโรงพยาบาล ผมขอชมเชยว า ณ วั นนี้เ ทศกิ จ จะต องไปขอทหารเขามาชว ย ผมขอชมเชยว าไม มี
ประสิทธิภาพจริงๆ ครับการทํางาน แลวนาจะไปพอกพูนปญหาเขาไปอีกวาบริเวณตรงนั้น ท านอย าลืม ว าที่ ต รงนั้นมี
หนวยงานอื่นที่ เขาต องใชพื้นที่ ต รงนั้นเพื่อสัญ จรไปมาเหมื อนกันเขาก็ไ ปมาลําบาก สนามบิ นนานาชาติ ทางออก
สนามบินเหมือนสลัมเลยครับ ทานไปทําฟุตบาทและทานไปวางทอและทานทําลายฟุตบาทที่ทําไวใหมๆ ทานตั ด ทิ้ งไป
เลยเพราะวาเบิกจายแลวเรื่องเหลานี้คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นเหมาะสมตามคํ าชี้แจงและเหตุ ผลโดยรอบว า
เหมาะสมแลวกับการแปรญัตติครั้งนี้ครับ กราบเรียนทานประธานครับขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรายงานสรุปผลการแปรญัตติครับ
นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทุ กท าน ดิ ฉันนางสาวปฎิ ม าพร จงรักษ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือตั้งที่ ๒ เรื่อง รายงานและบันทึกความคิด เห็ นของคณะกรรมการแปรญั ต ติ รางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไดดําเนินการรอรับแบบขอเสนอคําแปรญัตติในระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๖ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห องประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ภายในกํา หนดระยะเวลา ไปแลว นั้น บั ด นี้
คณะกรรมการการแปรญัตติฯ ไดมีการประชุมสรุปผลการพิจ ารณาลงมติ ตามรายงานและบั นทึ กความคิ ด เห็ นของ
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.
เมื่อคณะกรรมการแปรญั ต ติ รางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๘ มาครบองค
ประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชุมพรอมนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอ
ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
สวนที่ ๑ คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ
สวนที่ ๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- รายงานประมาณการรายรับ / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ /ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ
- รายงานงบประมาณการรายจาย / มีผูเสนอคําแปรญัตติ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป /มีผูเสนอคําแปรญัตติ
ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘
๑. สํานักปลัดเทศบาล
งบกลาง
ปรับลดรายจาย ๓ รายการ
เปนเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ
๒. กองวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานทั่วไป
ปรับลดรายจาย ๓ รายการ
เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
งานงานแผนสถิตแิ ละวิชาการ
ปรับลดรายจาย ๑๐ รายการ
เปนเงิน ๑,๗๙๘,๐๐๐บาท
รวม
๑๓ รายการ
เปนเงิน ๑,๙๔๘,๐๐๐บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ

๑๔.
๓. หนวยตรวจสอบภายใน
งานบริหารทั่วไป
ใหคงไวตามรางเดิม
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓)
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ
๔. สํานักการคลัง
งานบริหารการคลัง
ปรับลดรายจาย
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
ครุภณ
ั ฑสํานักงาน
ปรับลดรายจาย ๒ รายการ
เปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
๕.๓. ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งการบริก าร
หมวดคาวัสดุ กอสราง , เครื่องแตงกาย , คอมพิวเตอร , อื่นๆ
ปรับลดรายจาย ๗ รายการ
เปนเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท
๕.๔ ฝายเทศกิจ
หมวดเงินเดือน พนักงานจางตามภารกิจ , พนักงานจางทั่วไป
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการ
ปรับลดรายจาย ๘ รายการ
เปนเงิน ๒,๓๓๘,๐๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
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 สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ
๖.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๖.๑ งานบริหารทั่วไป / งานบริการสาธารณสุข / งานยานพาหนะสาธารณสุข
ปรับ ลดรายจาย ๖
รายการ
เปนเงิน ๖๔๑,๓๐๐บาท
๖.๒ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่
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 งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ใหคงไวตามรางเดิม จํานวน ๑ รายการ
รวม
๒๖ รายการ
เปนเงิน ๗,๑๐๒,๑๐๐บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖)
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ
๗. กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป / งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
ปรับลดรายจาย ๘ รายการ
เปนเงิน ๑,๐๐๔,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗)
นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ
๘. สํานักการศึกษา
๘.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ปรับ ลดรายจาย ๖ รายการ เปนเงิ น ๑,๕๗๖,๔๐๐ บาท
๘.๒ งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
ปรับลดรายจาย ๑ รายการ เปนเงิ น
๓๐๐,๐๐๐ บาท
๘.๓ งานโรงเรียน , งานระดับวัยกอนเรียนและประถมศึกษา
ปรับลดรายจาย ๒ รายการ เป นเงิน ๒,๑๖๐,๐๐๐บาท

๑๖.
๘.๔ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา , วัฒนธรรมและนันทนาการ
ปรับลดรายจาย ๙ รายการ เป นเงิน ๕,๗๐๐,๐๐๐บาท
๘.๕ งานโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
ใหคงไวตามรางเดิม จํานวน ๑ รายการ
๘.๖ งานโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี
ปรับลดรายจาย ๑ รายการ เป นเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท
๘.๗ งานโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง
ปรับลดรายจาย ๑ รายการ เป นเงิน ๕๐,๐๐๐บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘)
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ
๒๑ รายการ
เปนเงิน ๙,๘๘๖,๔๐๐บาท
รวม
๙. สํานักการชาง
๙.๑ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน
ปรับลดรายจาย ๓ รายการ
เปนเงิน ๓๓๙,๘๔๐บาท
๙.๒ งานไฟฟาถนนประเภทคาตอบแทนพนักงานจางและวัสดุ
ปรับ ลดรายจาย ๕ รายการ
เปนเงิน ๒,๓๑๕,๖๔๐บาท
๙.๓ งานไฟฟาถนนประเภทครุภณ
ั ฑสํานักงาน , ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง
ปรับ ลดรายจาย ๗ รายการ
เปนเงิน ๘,๘๘๑,๐๐๐บาท
๙.๔ งานสวนสาธาระ
ปรับ ลดรายจาย ๗ รายการ
เปนเงิน ๒,๐๕๔,๒๐๐บาท
๙.๕ งานสวนสาธารณะครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
ใหคงไวตามรางเดิม จํานวน ๑ รายการ
๙.๖ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ปรับ ลดรายจาย ๓ รายการ
เปนเงิน
๑๐๐,๐๐๐บาท
๙.๗ งานบําบัดน้ําเสีย
ปรับ ลดรายจาย ๕ รายการ
เปนเงิน
๗๘๑,๐๐๐บาท
๙.๘ งานบําบัดน้ําเสีย ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
ปรับ ลดรายจาย ๑ รายการ
เปนเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐บาท
๙.๙ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา , งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
ปรับ ลดรายจาย ๕ รายการ
เปนเงิน
๖๖๔,๐๐๐บาท
๙.๑๐ งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ครุภณ
ั ฑยานพาหนะขนสง
ปรับ ลดรายจาย ๑ รายการ
เปนเงิน
๒๔๐,๐๐๐บาท

๑๗.
๙.๑๑ งานลงทุน
ปรับ ลดรายจาย ๒๐ รายการ
เปนเงิน ๓๔,๕๘๓,๓๕๐บาท
๕๘ รายการ เปนเงิน ๖๕,๙๕๙,๐๓๐บาท
รวม
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๙)
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ
ปรับลดรายจายทั้งหมด ๑๗๗ รายการ
เปนเงินทั้งสิ้น
๑๐๒,๔๓๓,๔๓๐บาท
๑๐. ขอแปรญัตติลดรายจายและเพิ่มรายจา ยในร า งเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจา ยประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ตามหนังสือ ที่อบ ๕๒๐๐๘/๗๒๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายกเทศมนตรีนคร
อุบลราชธานี ไดยื่นเสนอขอแปรญั ต ติ ลดรายจ ายในรางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณพ.ศ.
๒๕๕๘ ดังนี้
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 ไดพิจารณาและมีมติใหเพิ่มรายจายได ดังนี้
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (สธ ๗)
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล
งบประมาณตั้งไวเดิม จํานวน ๒,๒๗๐,๐๐๐ บาท
ขอตั้งเพิ่มรายจาย จํานวน
๗๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิ น
๒,๙๗๐,๐๐๐บาท

๑๘.
สํานักการชาง
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล
งบประมาณตั้งไวเดิม จํานวน ๒,๘๗๙,๐๐๐ บาท
ขอตั้งเพิ่มรายจาย จํานวน
๑๙๖,๘๐๐ บาท
รวมเปนเงิ น
๓,๐๗๕,๘๐๐บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑๐)
๑๑. ตามหนังสือ ที่อบ ๕๒๐๐๘/๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี ไดยื่นเสนอขอแปรญัตติเ พิ่ม รายจ ายในรางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล
งานบริหารทั่วไป
หมวดคาครุภัณฑ
ขอแปรญัตติเพิ่มรายจาย จํานวน ๒๐ รายการ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ได พิจ ารณาและมี ม ติ ใ ห
เพิ่มรายจายใหมได ดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล
งานบริหารทั่วไป
หมวดคาครุภัณฑ
รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒๔๐๐ ซี.ซี. ขับ เคลื่อน ๒ ลอ แบบดั บ เบิ้ ลแค บ
จํานวน ๑ คัน ใหตั้งจายขึ้นใหม ๗๘๗,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑๑)
๑๒. เรื่องขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไดยื่นเสนอคําแปรญัตติ ขอแกไขเปลี่ย นแปลงคํ าชี้แจงราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. สํานักการศึกษา จํานวน ๕ รายการ
๒. สํานักการชาง
จํานวน ๑๘ รายการ
รวม ๒๓ รายการ
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑๒)
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหดําเนินการแกไขเปลี่ย นแปลงคํ าชี้แจงรางเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๙.
สวนที่ ๓ งบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาล / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด ว ยขอบั งคั บ การประชุม สภาท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้ งแกไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ งบประมาณ ขอ ๕๙ วรรคสอง การกําหนดระยะเวลายื่นเสนอคําแปรญัตติ
ไมขัดตอระเบียบฯ ดังกลาว และมีสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารเสนอคําแปรญัตติ คณะกรรมการการแปรญั ต ติ ฯ ได
ดําเนินการตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการด ว ยความ
ละเอียดรอบครอบถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ คณะกรรมการฯมีความคิดเห็นตามผูเสนอคํ าแปร
ญัตติ และใหนําเสนอตอประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดทราบ และพิจารณานําเสนอในที่ป ระชุม สภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ตอไป
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับนิดเดียวนะครับ วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นแกไขจาก พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งพิมพมาถูกแลว นะครับ
ทานเลขานุการพูดผิดนะครับเปน พ.ศ.๒๕๔๗ ครับ กราบขอบพระคุณครับ ตามที่พิมพมาเลยครับแตผูอานผิดครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติที่ไดเสนอความคิดเห็นตอสภานะครับ แตตามระเบีย บของการ
ประชุมสภาทองถิ่นป พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอบังคับการประชุมขอ ๕๑ บอกไว ว า
เมื่อถึงวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตตินั้นเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติเสนอตอที่ประชุมแลว ให ป รึกษาเป นรายขอว าเห็ นด ว ย
หรือไมเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญั ต ติ เพราะฉะนั้นขอบั งคั บ การประชุม ขอ ๕๑ ผมจึ งจะขอปรึกษากับ ท าน
สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานวาเปนรายขอนะครับ ตามที่มีการแปรญัตติเขามาวาทานเห็ นด ว ยหรือไม เห็ นด ว ย ขั้นแรก
ผมจะถามวาทานใดไมเห็นดวยตามที่คณะกรรมการแปรญัตติมา ตามดวยเห็นดวยเขาใจนะครับ เรีย งตามลําดั บ ครับ
การปรับลดรายจายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ขอที่ 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 ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการปรับ ลดรายจ าย งบประมาณประจํ าป ๒๕๕๘ ขอที่ ๒ กองวิ ชาการและแผนงาน งาน
บริหารงานทั่วไป / งานงานแผนสถิติและวิชาการ ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานทั่วไป / งานงานแผนสถิติและวิชาการ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กอง วิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานทั่วไป / งานงานแผนสถิติและวิชาการ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมื อ ๑๘ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานทั่วไป / งานงานแผนสถิติและวิชาการ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ ขอที่ ๓ หนวยตรวจสอบภายใน
งานบริหารทั่วไป ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการใหคงไวต ามรางเดิม งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ หนวยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานทั่วไป โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการใหคงไวต ามรางเดิม งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ หนวยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานทั่วไป โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสีย ง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรายการใหคงไวตามรางเดิม งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ หนวยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ ขอที่ ๔ สํานักการคลัง งานบริห ารการคลัง
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 ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ ขอที่ ๕ สํานักปลัดเทศบาล ฝายป องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ฝายเทศกิจ / ฝายทองเที่ยว ขอมติที่ประชุม เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ มีสองงาน สํานักปลัด ฝายเทศกิจ
คะ คาจางเหมาบริการ สป ๑๒ ตั้งไว ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการไดตัดออกไปทั้ งหมดคื อ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท
ดิฉันเห็นวานาจะคงไวต ามรางเดิมนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีทานสุภาภรณขอปรับเปลี่ยน คาจา งเหมาบริการ สป ๑๒ คณะกรรมการปรับ ลดไป ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท
แลวใหเปนคงไวต ามรางเดิม มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีอีก ๑ รายการนะคะ คือ สํานักปลัดเทศบาล ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คาจางเหมาบริการ สป ๙
ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตัดทั้งหมดคือ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเสนอว าปรับ ลด ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๓๐,๐๐๐
บาท คะ มีสองรายการคะ ของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ของฝายปองกันฯ จางเหมาบริการ ทางคณะกรรมการแปรญัตติต ัดลดหมดแตทานสุภ าภรณขอปรับ เป นดั งนี้
ปรับลด ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้ง สองรายการขอผูรับ รองครับ /มี ผูรับ รองถูกต อง มี ท านใดจะเสนออีก
หรือไมครับเชิญทาน สุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานครับ ในเมื่อความเห็นเปนอยางนี้ มติจะออกมาวาจะเอาตามความเห็ นของผูขอแกไ ข
กับทางกรรมการหรือเปลาครับ กราบเรียนปรึกษาครับ

๒๒.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เดี๋ยวผมจะถามมติวาสมาชิกทานใดจะเห็นควรใหปรับตามที่ทานสุภาภรณเสนอนะครับ มีทานใดจะเสนอเป น
อยางอื่นไหมครับถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นดวยตามที่ทานสุภ าภรณเสนอในค าจ างเหมาบริการของเทศกิจ จากที่ ค ณะกรรมการ
แปรญัตติต ัดออก ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ใหคงไวต ามรางเดิมคือ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท และในค าจ างเหมาบริการ
ของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายคณะกรรมการแปรญัตติต ัดออกหมด ๕๐,๐๐๐ ให ตั ด ๒๐,๐๐๐
บาท เหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกท านใดเห็ นด ว ยตามที่ ท านสุภ าภรณเสนอในค าจ างเหมาบริการของเทศกิจ จากที่ ค ณะกรรมการ
แปรญัตติต ัดออก ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ใหคงไวต ามรางเดิมคือ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท และในค าจ างเหมาบริการ
ของฝายป อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ฝา ยคณะกรรมการแปรญั ต ติ ตั ด ออกหมด ๕๐,๐๐๐ ให ตั ด
๒๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน งดออกเสียง ๓ เสียง
ที่ประชุม
- มีมติเห็นดวยกับนางสุภาภรณ โหตระไวศยะ ดังนี้
๑. สํานักปลัด ฝายเทศกิจ คาจางเหมาบริการ สป ๑๒ ตั้งไว ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ใหคงไวต ามรางเดิม
๒. สํานักปลัด ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สป ๙ ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๒๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ในการลงมติ เมื่ อสักครูใ ห สภาแห งนี้บั นทึ กไว ว ามี ผูงดออกเสีย ง ๓ เสีย ง
นะครับ คื อกระผมสุภ ชัย ศรีจ รูญ , สท.ณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว และ สท.นัฐ พล รัต นูป การ ครับ กราบเรีย นท าน
ประธานสภาไวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจํ าป ๒๕๕๘ ขอที่ ๖ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม งานบริหารทั่วไป / งานบริการสาธารณสุข / งานยานพาหนะสาธารณสุข / งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น งานกําจั ด ขยะมู ลฝอยและสิ่งปฏิ กูล / งานศู นย บ ริการสาธารณสุข / ฝายบริการสิ่งแวดลอม
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิ กูล / งานกําจั ด ขยะมู ลฝอยและสิ่งปฏิ กูล / งานบริการทั่ ว ไปเกี่ย วกับ สาธารณสุข
ขอมติที่ประชุม

๒๓.
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมงานบริหารทั่วไป / งานบริการสาธารณสุข / งานยานพาหนะสาธารณสุข / งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานศูนยบริการสาธารณสุข
ฝายบริการสิ่งแวดลอมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมงานบริหารทั่วไป / งานบริการสาธารณสุข / งานยานพาหนะสาธารณสุข / งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานศูนยบริการสาธารณสุข
ฝายบริการสิ่งแวดลอมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมื อ ๑๘ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งานบริหารทั่วไป / งานบริการสาธารณสุข / งานยานพาหนะสาธารณสุข / งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น งานกําจั ด ขยะมู ลฝอยและสิ่งปฏิ กูล / งานศู นย บ ริการสาธารณสุข / ฝายบริการสิ่งแวดลอม
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจํ าป ๒๕๕๘ ขอที่ ๗ กองสวั สดิ การสังคม งานบริห าร
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 ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

๒๔.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ ขอที่ ๘ สํานักการศึ กษา งานบริห ารทั่ ว ไป
เกี่ย วกับ การศึ กษา / งานการศึ กษาไม กําหนดระดั บ / งานโรงเรีย น , งานระดั บ วั ย กอนเรีย นและประถมศึ กษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา , วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานโรงเรียน (ท.๒ , ท.๓ , ท.๕) ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา / งานการศึกษาไมกําหนดระดับ / งานโรงเรียน , งานระดับวัยกอน
เรียนและประถมศึกษา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา , วัฒนธรรมและนั นทนาการ / งานโรงเรีย น
(ท.๒ , ท.๓ , ท.๕) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา / งานการศึกษาไมกําหนดระดับ / งานโรงเรียน , งานระดับวัยกอน
เรียนและประถมศึกษา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา , วัฒนธรรมและนั นทนาการ / งานโรงเรีย น
(ท.๒ , ท.๓ , ท.๕) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา / งานการศึกษาไมกําหนดระดับ / งานโรงเรีย น , งานระดั บ วั ย กอนเรีย นและประถมศึ กษา,
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา , วัฒนธรรมและนันทนาการ / งานโรงเรียน (ท.๒ , ท.๓ , ท.๕)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจํ าป ๒๕๕๘ ขอที่ ๙ สํานักการชาง งานบริห ารงานทั่ ว ไป
เกี่ยวกับเคหะชุมชน / งานไฟฟาถนนประเภทค าตอบแทนพนักงานจ างและวั สดุ / งานไฟฟาถนนประเภทครุภั ณฑ
สํานักงาน , ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานสวนสาธารณะ / งานสวนสาธารณะครุภั ณฑ ย านพาหนะและขนสง
งานกําจั ด ขยะมู ลฝอยและสิ่งปฏิ กู ล / งานบํ าบั ด น้ําเสีย / งานบํ าบั ด น้ําเสีย ครุภั ณฑ ย านพาหนะและขนส ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา , งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน / งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
ครุภัณฑยานพาหนะขนสง เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธาน ในหนาคากอสรางเกี่ยวกับปรับปรุงสนามฟุต บอลโรงเรีย นเทศบาล ๓ สามั ค คี
นะครับเกรงวาตัวเลขจะผิดนะครับ ในหนาสุดทายครับ รายการเกือบรองสุด ท ายจะเป นโครงการกอสรางปรับ ปรุง
สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี ยอดที่ตั้งไวคือ ๑๑ ลานครับ เกรงวาจะไมใชยอดนี้นะครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธาน โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีครับ

๒๕.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออภัยครับ คื อเลข ๑ มั นเกินมาตั ว หนึ่งมั นไม ใ ช ๑๑ ลานแต มั นเป น ๑ ลานครับ ผมขอตั ด เลข ๑ ออก
ไมใช ๑๑ ลานนะครับ มันเปน ๑ ลาน นะครับ ตามรางเดิมจะเปน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท เลข ๑ เกินมาหนึ่งตั ว นะครับ
ขออภัยเปนอยางมาก ถูกตองนะครับ ตามนี้นะครับ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการชาง
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน / งานไฟฟาถนนประเภทคาตอบแทนพนักงานจางและวัสดุ,
งานไฟฟาถนนประเภทครุภัณฑสํานักงาน , ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานสวนสาธารณ,
งานสวนสาธารณะครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล / งานบําบัด น้ําเสีย,
งานบําบัด น้ําเสียครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา,
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน / งานกอสรางโครงสรางพื้นฐานครุภัณฑยานพาหนะขนสง
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการชาง
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน / งานไฟฟาถนนประเภทคาตอบแทนพนักงานจางและวัสดุ,
งานไฟฟาถนนประเภทครุภัณฑสํานักงาน , ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานสวนสาธารณะ,
งานสวนสาธารณะครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล / งานบําบัด น้ําเสีย,
งานบําบัด น้ําเสียครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา,
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน / งานกอสรางโครงสรางพื้นฐานครุภัณฑยานพาหนะขนสง
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการชาง งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน / งานไฟฟาถนนประเภทคาตอบแทนพนักงานจางและวัสดุ / งานไฟฟาถนนประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน , ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง / งานสวนสาธารณะ / งานสวนสาธารณะครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง / งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / งานบําบัดน้ําเสีย / งานบําบัด น้ําเสีย ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา , งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน / งานกอสร างโครงสราง
พื้นฐาน ครุภัณฑยานพาหนะขนสง
สรุปการแปรญัตติ ปรับลดรายจายทั้งหมด ๑๗๗ รายการ เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๔๓๓,๔๓๐ บาท ในตั ว นี้ค ง
ตองไปลดจากที่สมาชิกเสนอยอนกลับใหไปสองรายการ คงตองหักออกคงลดจาก ๑๐๒,๔๓๓,๔๓๐ บาท เดี่ ย วค อยลด
ตัวเลขตัวนี้ลงนะครับ

๒๖.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปน ขอที่ ๑๐ คณะกรรมการแปรญัตติเสนอใหเพิ่มรายจายตามรายการดังตอไปนี้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในประเภทเงินเดือนพนักงาน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการเพิ่ม รายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมประเภทเงิ นเดือ นพนักงานเทศบาล โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการเพิ่มรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล โปรดยกมือขึ้น/ มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรายการเพิ่มรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล
สํานักการชาง ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งเพิ่ม ๑๙๖,๘๐๐ บาท ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายการเพิ่ม รายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานั กการชาง
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายการเพิ่มรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการชาง
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล โปรดยกมือขึ้น/ มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรายการเพิ่มรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักการชาง ประเภทเงินเดือน
พนักงานเทศบาล
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปน ขอที่ ๑๑ สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ รถบรรทุก (ดีเซล) ปริม าตร
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 เสีย ง

๒๗.
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรายการตั้งจายขึ้นใหม งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ สํานักปลัดเทศบาล
งานบริหารงาน ทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมจะขอมติที่ประชุมเรื่องขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ/มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตคะ มีของสํานักปลัดเทศบาล ที่คณะกรรมการให แอรที่ ถกกันเมื่ อสักครูค ะ ที่ ป รับ ลดบี ที ยู แต ใ น
คําเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงไมมีมานะคะ เราใหไมต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บีทียู แตเขาขอปรับมาเป น ๒๐,๐๐๐ บี ที ยู แต ใ นคํ า
ชี้แจงไมมีที่ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในงบประมาณ ถาเราจะเพิ่มเขาไปตรงนี้เลยจะไดไหมคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คงไมไดนะครับ ถาจะเปลี่ยนแปลงตองเปนทางฝายผูบริหารเปลี่ยนแปลงมาเอง เป นลายลักษณอักษรเขามาครับ
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขอมติ ที่ ป ระชุม
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 ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภา กระผมนายสุภ ชัย ศรีจ รูญ ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ งบประมาณ
จากการไดทํางานในชั้นแปรญัตติงบประมาณที่ผานมา ปญหาที่เกิดขึ้นทางฝายผูบริหารควรที่จะตระหนักไววาปญ หาที่
เกิดขึ้นลวนแลวแตเกิดจากการที่ทานนํางบประมาณรายจายประจําป เขามาลาชา แต ละกองฝายเขามาก็จ ะชี้แจงใน
ลักษณะเดียวกันวาใชเงินไปแลว แลวตองมาใหคณะกรรมการแปรญัตติรับผิดชอบรวมซึ่งไมเปนผลประโยชนอันดี ต อพี่
นองประชาชน ทางคณะกรรมการแปรญัตติขอขมวดทายในการแปรญัตติครั้งนี้ว าป ญ หาทั้ งหมดลว นแลว มาจากการ
นํางบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๘ เขาสภาแห งนี้ชา จึ งกอให เกิด ป ญ หาต อพี่นองประชาชนในการใช
งบประมาณ ฝากเรียนทานประธานฝากไปยังฝายผูบริหารใหตระหนักในใจวาปญหาทั้งหมดเกิดจากทานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ก็ฝากไวดวยนะครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ หลังจากที่ รับ รางไปแลว จากที่ สังเกตการณม าก็
อยากมีขอเสนอแนะนะครับทางฝายบริหารวาการทํางานของคณะกรรมการแปรญัตตินั้นพิจ ารณาตามเอกสารนะครับ
ตามตัวอักษรที่ชี้แจงมาและสําหรับเหตุผลตางๆในการปรับลดก็เปนเพราะสมาชิกสภานั้นยื่นเขามา ซึ่งเขายื่ นเขามานั้น
ก็จากการรับฟงเหตุผลของทาน ถาท านชี้แจงเหตุ ผลได ดี เขาก็ไ ม ตั ด งบประมาณท าน ท านก็จ ะไม ไ ด ม าโอดครวญ
เหมื อนเมื่ อสักครูนี้ ว าตั ด ทํ าไมมั นสําคั ญ นะครับ ถาจะให ดี นะครับ ท านก็ต องชี้แจงให ท างสมาชิกสภานั้นเขาใจ
และสํ าหรั บ ชั้น แปรญั ต ติ นะครับ ผมก็ไ ด นั่ง สังเกตการณ ดู นะครับ ว าท า นก็ไ ด แต เพีย งสง เจ า หนา ที่ ม า เมื่ อทาง
คณะกรรมการแปรญัตตินั้นบอกวาจะปรับลดตัวนั้นตัวนี้นะซึ่งทางเจาหนาที่ก็ยินยอม ซึ่งหลายอยางเขาก็ตัดสินใจไม ไ ด
นั่นก็เปนเพราะว าท านผูบ ริห ารนั้นไม ไ ด ม ากํากับ ดู แลเอง ดั งนั้นแลว นะครับ ท านก็อย าไปโทษเจ าหนาที่ ของท าน
เพราะวาเขาตัด สินใจไมไดนะครับ ดังนั้ นแลว ท านก็ค วรจะออกมาเอาใจใสด ว ยตั ว เองจะดี กว า ก็ขอฝากไว นะครับ
สําหรับงบป ๒๕๕๙ วาอยาใหเกิดเหตุ การณแบบนี้นะครับ ผลเสีย มั นก็ต กไปอยู กับ พี่นองประชาชนนะครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ

๒๙.
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ แกไขวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี เพื่อใชเปน
ทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ ๑ และ ๒(ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบ
กําหนด ๕ ป)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ ญั ต ติ แกไ ขวงเงินกูเงินเบิ กเกินบั ญ ชีกับ ธนาคารออมสิน สาขาอุบ ลราชธานี
เพื่ อ ใชเ ป น ทุ น หมุ น เวี ย นกิจ การสถานธนานุ บ าลฯ ๑ และ ๒(ต อสั ญ ญากรณี สั ญ ญาเดิ ม ครบกํา หนด ๕ ป )
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรื่อง แกไขวงเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบ ลราชธานี เพื่อใชเป นทุ นหมุ นเวี ย นกิจ การ
สถานธนานุบาลฯ ๑ และ ๒ (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สิ่งที่ สง มาด ว ย สําเนาหนัง สือจั งหวั ด อุบ ลราชธานี ที่ อบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๗๙ ลงวั นที่ ๒๕ พฤศจิ กายน ๒๕๕๗
จํานวน ๑ แผน ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดเสนอญั ต ติ ขอรับ ความเห็ นชอบโครงการกูเงินเบิ กเกินบั ญ ชีกับ
ธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี เพื่อใชเป นทุ นหมุ นเวี ย นในกิจ การสถานธนานุบ าลเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
๑ และ ๒ จากธนาคารออมสิน (ตอสัญญากรณีเดิมครบกําหนด ๕ ป) ใหสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจ ารณาใน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ เมื่ อวั นพฤหั สบดี ที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๗ โดยขออนุมั ติ กูเงินเบิ กเกินบั ญ ชีจ ากธนาคารออมสิน สาขาอุบ ลราชธานี เพื่อเป นทุ นหมุ นเวี ย นในกิจ การ
สถานธนานุบาล และสภาเทศบาลไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหสถานธนานุบาลกูเงินเบิกเกินบัญชีได ดังนี้
๑. สถานธนานุบาล ๑ วงเงินกู ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
๒. สถานธนานุบาล ๒ วงเงินกู ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดลานบาทถวน)
ในการดําเนินการดังกลาว เทศบาลนครอุบ ลราชธานี ได ขออนุมั ติ กูเงินเบิ กเกินบั ญ ชีต อผูว าราชการจั งหวั ด
อุบลราชธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จั งหวั ด อุบ ลราชธานี พิจ ารณาแลว เห็ นว าวงเงินกูที่ ขออนุมั ติ รวม
ทั้งสิ้น ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดลานบาทถวน) เกินอํานาจอนุมัติของผูว าราชการจั งหวั ด ที่ ไ ด รับ มอบอํานาจ
จากกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีหนังสือแจงเทศบาลใหพิจารณาทบทวนและยืนยั นให จั งหวั ด ทราบ
ปรากฏตามสําเนาหนังสือที่สงมาดวย
สถานธนานุบาล ทั้ง ๒ แหง ไดนําความปรึกษาผูบริหารเทศบานครอุ บ ลราชธานีแลว เห็ นว าเพื่อประโยชนใ น
การบริหารงานของสถานธนานุบาลใหมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว และอยูภายในกรอบเวลาที่ ธ นาคารกําหนดให
ทําสัญญาใหแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงขออนุมัติแกไขวงเงินกูเบิกเกินบั ญ ชีของสถานธนานุบ าล เพื่อ
ขอความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้
๑. สถานธนานุบาล ๑ วงเงินกู ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
๒. สถานธนานุบาล ๒ วงเงินกู ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบลานบาทถวน)

๓๐.
รวมเปนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐บาท (หาสิบลานบาทถวน) สําหรับ เงื่อนไขอื่นๆ ได แกอัต ราดอกเบี้ ย คงเป นไป
ตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นําเสนอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ในการอนุมัติขออนุมัติเงินกูทุกครั้ง ซึ่งผมก็เคยเปนลูกคาของธนาคารมาบ างก็จ ะ
มีการชี้แจงวาที่ผานมาผูประกอบการเองมียอดหนี้เสียคิดเปนปริมาณเทาไหร ในการพิจ ารณาของสถานธนานุบ าลถึง
จะมีหนี้เสียเราก็ยังมีทรัพยสินคงไวเพื่อการจําหนายอยู แตสิ่งที่เราอยากทราบตัวเลขวาที่ผานมา มี ผูห ลุด จํ านําคิ ด เป น
เปอรเซ็นตแลวประมาณเปนกี่เปอรเซ็นตครับ เพื่อประกอบการพิจารณาครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุ ณครั บ มี ส มาชิ ก ท า นใดจ ะอภิ ป รายครั บ ท า นผู บ ริ ห ารจะให ข อ มู ลเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม ค รั บ
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบใหเจาหนาที่สถานธนานุบาลเปนผูชี้แจงคะ
นางสุป ราณี ชูเกาะ พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ๑
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานดิฉัน สุปรานี ชูเกาะ พนักงานบัญชีสถานธนานุบ าล ๑ค ะ
ขอนําเรียนวา สถานธนานุบาล ๑ และ ๒ ในกรณีที่ทรัพยหลุดจํานําจะไมมีหนี้เสีย ในสภาวะที่ทองคํา ผันผวนในขณะนี้
สํานักงานก็จะชวยยืดเวลาในการจําหนาย และระเบียบในการจําหนายต องจํ าหนายไม ต่ํ ากว าราคาทุ นที่ รับ จํ านําค ะ
ไมมีหนี้เสียนะคะ ขอบคุณคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
อนุญาตถามวา มียอดหลุดจํานําคิดเปนกี่เปอรเซ็นตครับ ของลูกคา ๑๐๐ คน หลุดกี่เปอรเซ็นตครับ
นางสุป ราณี ชูเกาะ พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ๑
ชวงปที่ผานมาก็ประมาณ ๒๐ เปอรเซ็นต แตก็จําหนายไมต่ํากวาราคาทุนคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ

๓๑.
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนท านประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ที่ ผานมาในการประชุม สภา
สถานธนานุบาลถาจะมีรายการอะไรตางๆก็จะสงเปนเอกสารในการดําเนินงานให เมื่อกอนนี้กําหนดไว ว าทุ กสามเดื อน
ใชหรือไมคะที่จะสงใหกับสภาดู แตทุกวันนี้ไมไดเปนแบบนั้นคือไมไดสงเอกสารใหกับทางสภาพิจารณาเลย การที่จะมา
ขอเงินกูเพื่อที่จะคงสภาพคลองของสถานธนานุบาลทางสมาชิกก็เขาใจ แต ถาไม มี เอกสารให พิจ ารณาเลย ขนาดของ
จังหวัดยังมีตอบกลับมาวาถา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทานขอกับจังหวัดไดก็เปนความรับผิดชอบของทางจังหวัดแต ถาจะ
ใหทางสมาชิกรับผิดชอบนาจะมีเอกสารประกอบในการดําเนินงานใหเราพิจารณาดวย ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมเขาใจดีถึงขอจํากัดในการขออนุมัติวงเงินเบิ กเกินบั ญ ชีซึ่งต องทํ าภายใน
สิ้นเดือนธันวาคมนี้และเห็นถึงขออางอิงถึงทานสุภาภรณนะครับ ขออนุญาตที่เอยนามที่ เป นห ว งเกี่ย วกับ เรื่องของการ
ดําเนินการ ถาเปนไปไดก็ขอฝากใหทานประธานไปถึงฝายผูบริหารและเจาหน าที่ ที่ รับ ผิด ชอบสงรายการเกี่ย วกับ การ
ดําเนินการทั้งหมด ถึงทานจะไมสงสามเดือนแตก็ขอใหสงทั้งหมดในปที่ใชงบประมาณไปแลว ว าท านใชงบไปเท าไหร
ตอนนี้ค งเหลือเงินหมุ นเวี ย นเท าไหรและจะต อ งขออนุมั ติ เพิ่ม เท าไหร ขอให ส งเป นเอกสารในภายหลั งนะครั บ
กราบเรียนทานประธานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ไดหรือไมครับทานเจาหนาที่
นางสุป ราณี ชูเกาะ พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ๑
ไดคะทานประธาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พอหรือครับ จะขออีกไหมครับหรือวาอยางไรครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือวาคงพอรูกันวาพอนะมันไมพอหรอกครับ แตทําเพื่อวาใหสะดวกในการอนุมัติ จังหวัดมีสิทธิอนุมัติให ไ ด แค
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตเราตองการ ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที นี้ถา ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต องไปที่ กรม ผูว าอนุมั ติ ใ ห
ไมไดเพราะฉะนั้นเพื่อให ทั นเวลาก็เลยต องลดวงเงินลงมานะครับ มี สมาชิกท านใดจะอภิ ป รายเพิ่ม เติ ม หรือไม ค รับ
ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม

๓๒.
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบแกไขวงเงินกูเงินเบิกเกิ นบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ ๑ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ยี่สิบลานบาทถวน) และสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๒ วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบลานบาทถวน) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบแกไขวงเงิ นกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ ๑ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ยี่สิบลานบาทถวน) และสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๒ วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบลานบาทถวน) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบเห็นชอบแกไขวงเงิ นกู เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
สถานธนานุบาล ๑ (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) วงเงินกู ๒๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
(ยี่สิบลานบาทถวน)
สถานธนานุบาล ๒ (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ป)วงเงินกู ๓๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
(สามสิบลานบาทถวน)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระ เรื่อง อื่นๆ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ดิ ฉัน นางสาวต นขา ว ตั งคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ ตองขอยอนไปเมื่อสั กครูที่ ท านสุรชัย ขออภั ย ที่ เอย นามค ะ ได พูด ชี้แจง
เกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณของ ส.ท. นะคะ ดิฉันอยากจะอธิบายใหประชาชนทางบานเขาใจและทุ กท านที่ อยู ใ น
นี้ดวยรวมถึงขาราชการตางๆที่มีสวนเกี่ยวของนะคะ ดิฉันอยากจะกลาวถึงหนาที่ของสภาเทศบาลโดยย อๆนะคะก็คื อ
เปนตัวแทนของทองถิ่นนั้นที่สามารถควบคุมการจัดการหารายไดและใชจายของฝายบริหารให ถูกต อง จากที่ ดิ ฉันเห็ น
เพื่อนสมาชิกทําการแปรญัตติและพิจารณารางงบประมาณเปนเวลาหลายวั น ดิ ฉันเห็ นว าในบางสว นบางอย างก็ไ ม มี
ขอมูลมาพิจารณา ไมมีขอมูลที่เหมาะสมใหสมาชิก ทานบอกว าท านตั้ งงบประมาณตามที่ กระทรวงกําหนดบางครั้ง
กําหนดเทานี้ แตทานตั้งเกินไปเทานั้น ซึ่งมันเปนงบประมาณที่ลอยมากคะ สิ่งที่ดิฉันเห็นเพื่อนสมาชิกทําก็คือลดงบ

๓๓.
ประมาณลงขอย้ําวาไมไดตัด นะคะใหอยูในความพอดี โดยมีหลักและขอมูลในการพิจารณาว าเท านี้สามารถซื้อได ไ หม
ไมใชวาอนุมัติลอยๆนะคะ เทาที่ดิฉันเห็นขาราชการฝายตางๆที่มีสวนเกี่ยวของเขามาชี้แจงดิ ฉันไม เห็ นฝายบริห ารค ะ
ดิฉันอยากทราบวาที่ทานมาพูดวาสมาชิกตัดงบทานไดทําการบานมากอนหรือไม ค ะ ท านได สอบถามขาราชการสว น
ตางๆมากอนหรือไมคะวาเพราะอะไร บางอยางไม มี มู ลเลยค ะ โครงการบางอย างไม สามารถทํ าต อได เพราะว าไม มี
ขอมูลมาใหเราพิจารณา และบางโครงการก็ไมใชในเขตเทศบาลไมไดอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล แต ท านมาพูด
วาเราไมพิจารณาอยางนี้มันไมใชนะคะ และดิฉัน ยื นยั นว าเพื่อนสมาชิกทุ กท านพิจ ารณางบประมาณอย างรอบคอบ
และเปนธรรมที่สุด เพราะเรากําลังพิจารณาเพื่อผลประโยชนของประชาชนชาวอุบ ลราชธานีนะคะ ขอยื นยั นว าบาง
งบประมาณเปนการลดเงินเพื่อใชเงินใหเหมาะสมคะไมใชการตัด งบประมาณคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและท านสมาชิกผูมี เกีย รติ กระผมนายสุรชัย ยิ้ ม เกิด เลขานุการ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผมขออนุญาตใชสิทธิ์ที่ถูกท านสมาชิกกลาวพาดพิงนะครับ เพราะฉะนั้นผมขอนํา
เรียนชี้แจงวาที่ทา นสมาชิกได กลาวมานั้นก็ไ ม จ ริงทั้ งหมดนะครับ เป นต นว าเสนองบประมาณโดยไม มี ขอมู ลไม มี
โครงการประการที่ ห นึ่งนะครับ ประการที่ สองทางฝายบริห ารไม เขาไปชี้แจงด ว ยตนเองซึ่งผมขอรายงานให ท าน
ประธานสภาได ท ราบขอเท็ จ จริงว าในกรณีที่ กลาวว าฝา ยบริห ารไม สนใจที่ จ ะเขาไปชี้แจงด ว ยตนเองและให แ ต
เจาหนาที่ชี้แจงโดยขาดขอมูลเรื่องนี้ผมขอปฏิเสธนะครับวาไมจริงนะครับ ขอเท็ จ จริงก็คื อท านนายกได ม อบหมายให
รองนายกทุกทานและตัวกระผมเปนผูหนึ่งที่ไดรับมอบหมายใหคอยชี้แจงขอมูลตอคณะกรรมการแปรญัตติ แต ใ นวาระ
ที่ทานคณะกรรมการทานกําหนดตารางใหเจาหนาที่แตละกอง ฝาย เขาไปชี้แ จงนั้นท านไม อนุญ าตให ผูแทนผูบ ริห าร
เขาไปชี้แจงดวยนะครับ กระผมเองก็เคยถูกคณะกรรมการเชิญออกจากห องประชุม ว าไม ใ ชว าระของผูบ ริห าร นี่เป น
ขอเท็จจริงครับเพราะฉะนั้นที่กลาววาฝายบริหารไมไดสนใจที่จะเขาไปชี้แจงดวยตนเองนั้นจึงเปนการกลาวที่ ไ ม ถูกต อง
ครับ ประเด็นที่สองทานบอกวาไมมีขอมูล
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออภัยทานสุรชัยครับ สักครูกอนนะครับ เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ที่ทา นสุรชัย ขออนุญ าตที่ เอย นาม
คะ บอกวาครั้งที่แลวไดเขาไปชี้แจงและมีการขอใหเชิญออกจากที่หอง ก็ขอกราบเรียนวาตอนนั้นท านไม มี ตํ าแหนงใน
เทศบาลนะคะ ประธานคณะกรรมการไดเชิญทานออกก็คิดวาเปนสิ่งที่ถูกตองแลวคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ

๓๔.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับ ผมในฐานะประธานกรรมาธิการนะครับ ในการแปรญั ต ติ ใ นครั้งนี้นะครับ ท านปลัด อาทิ ต ย
คูณผล ขออนุญาตที่เอยนามไดเรียนขออนุญาตกับทางกรรมาธิ การแลว ว าทางฝายผูบ ริห ารโดยท านปลัด และท านที่
ไดรับมอบอํานาจมาจากนายกเทศมนตรีจะเขารวมประชุมและฟงการแปรญัตติทุกขั้นตอนจึงขออนุญ าตท านประธาน
ที่จะเขารวมฟงการแปรญัตติครั้งนี้ ทางประธานและคณะกรรมการแปรญัตติทุกทานก็เห็นดว ยเป นเอกฉันท ว ายิ นดี ใ ห
ฝายผูบริหารและผูบริหารของเทศบาลเขารวมฟงคําแปรญัตติครั้งนี้ค รับ กราบเรีย นท านคงเขาใจผิด นะครับ และป ที่
แลวทานสุภาภรณไดชี้แจงแลววาทานไมมีอํานาจตามกฎหมายทานประธานแปรญัตติทานเดิมจึงไดเรียนเชิญ ท านออก
นะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ครับ ผมขอประเด็นที่สองในเรื่องของขอมูลและโครงการทางฝายบริหารได มี ขอมู ลประกอบครบถว นนะครับ
ผมยกตัวอยางนะครับ บางโครงการทางฝายบริหารก็ไดดําเนินการตามคําแนะนําของสภาที่อภิ ป รายในขั้นรับ หลักการ
ผมยกตัวอยางเดียวนะครับอยางเชนโครงการที่จะพัฒนาขอมูลแผนที่ภาษีเพื่อใหเกิดความเป นธรรมแกผูชําระภาษี ใ น
เขตเทศบาล และเปนการเพิ่มรายไดใหกับเทศบาลเพราะเทศบาลนครอุบลราชธานีมีขอมูลในการจัดเก็บภาษี ที่ ทํ าแผน
ที่ภาษีไวตั้งแตป ๒๕๒๗ ครับ ๓๐ ปมาแลว บ านเมื องพัฒ นาเปลี่ย นแปลงไปมากมายนะครับ ผมก็ไ ด ชี้แจงว าเรามี
ความจํ าเป นพัฒ นาและจั ด ทํ าแผนที่ ภ าษี ใ หม ซึ่ง เป นหนาที่ ของเทศบาลที่ จ ะต อ งทํ าและจะเกิด ประโยชนทั้ งต อ
ประชาชนผูเสียภาษีและเกิดประโยชนตอเทศบาลที่จะมีรายไดเพิ่ม ก็ไดเสนอโครงการใหมรวมทั้ งปรับ ลดงบประมาณ
ไปตั้งจายใหมตามคําแนะนําของทานสมาชิกในสภา ซึ่งในวั นนั้นถาผมจํ าไม ผิด ทุ กท านก็เห็ นด ว ยที่ จ ะให ดํ าเนินการ
โครงการนี้ แตเมื่อนําเสนอไปแลวก็ไมไดรับการพิจารณาครับ ขอเท็จจริงเปนอยางนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ความจริงไมอยากจะพูดไปมากนะครับ ถึงแมวาสมาชิกจะแนะนําวาใหนําเขามาในงบประมาณแตไมใชวา ท าน
เอาเขามาแลวสมาชิกจะใหทานเสมอไปต องดู ที่ เหตุ ที่ ผลด ว ย ขอเหตุ ผลประกอบนะครับ ว าทํ าไมสมาชิกไม ใ ห ต อง
ขึ้นอยูกับเหตุกับผล ยกตัวอยางเชนวาการศึกษาขอมูลในทางยกระดับดงอูผึ้ง กับทางไปอํานาจนะครับ ขอยื นยั นว ามั น
ไมไดอยูในอํานาจของเทศบาลเราเพราะฝ ายที่ สามารถตรวจสอบเราได เขาบอกเลยว าท านไปทํ าในสว นที่ ท านไม มี
อํานาจ เพราะวาถนนก็ไมใชของเราเขาบอกทานทําเมื่อไหรเขาเรีย กเงินคื นเพราะฉะนั้นท านทํ าไม ไ ด ขอฝากด ว ยว า
ขอใหทานทําในสวนที่ทานมีอํานาจนะครับ และก็พิจารณากันถึงขอเท็จจริงดวยเหตุดวยผลวาสมควรหรือไม สมควรนะ
ครับ หรือยกตัวอยางเชนวาวัดสารพัฒนึกนั้นเราก็จะไปศึกษาในสวนนั้นซึ่งทานไมมีใบมอบอํานาจจากวั ด มาว าอนุญ าต
ใหเราศึกษาไปทํา ในสวนนี้คือเหตุผลที่สมาชิกของใจวาการจะใชเงินในภาษี อากรของประชาชนไปทํ าในสว นของคน
อื่นมันไดหรือไมตรงนี้เอง ก็ขอฝากทานดวยวาใหทําในสวนที่เรามีสิทธิที่จะทํานะครับ เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้ งที่ ๒ ครับ อยากจะฝากไปถึงท านผูบ ริห ารด ว ยนะครับ ทางสภานี้อย างไรก็
คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประชาชนนะครับ ภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค งบประมาณบางตัวทําไมทาง

๓๕.
สมาชิกถึงตัด เพราะวาบางรายการทานเสนอราคาเขามาโอเวอรเกินนะครับ มันสูงมากทานไมตองมองอะไรกันเลยครับ
มองแควาคาศึกษารถรางกับคาศึกษาทางตางระดับดงอูผึ้งนะครับ นี้แค ศึ กษานะครับ ยั งไม ไ ด เริ่ม ทํ าเลยไป ๑๕ ลาน
แลวนะครับ อยากใหทานเขาใจตรงนี้ดวยนะครับวาทางสภาไมไดตัด มั่วหรือตัด ไมมีเหตุผลนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เมื่อรางเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผานแลวนะครับ ก็ไ ม อยากให มี เสีย งที่
ตามมาทีหลังอีกวาสภาตัดงบ สภาไมให ฝายบริหารทําไมได ตรงนี้เราเปนนักกี ฬ าเปรีย บเสมื อนผูเลนต องมี สป ริต นะ
ครับ อยาอางคํานี้นะครับไมวาจะทางตรงหรือทางออม ไมวาทางเฟสบุคหรืออะไรก็ตามนะครับ อยาใหมีนะครับ และที่
สําคัญพอดีทางพี่นองประชาชนก็ชื่นชมทานเขามากับการไปจั ด ระเบี ย บหนาโรงพยาบาลสรรพสิท ธิ์ ป ระสงค รว มกับ
มทบ.๒๒ พอดี เขาชมมาว าท านไม มี ค วามสามารถเลยนะครับ เหตุ ใ ดถึงกั บ ต องเอาทหารไปจั ด ระเบี ย บ ถาใน
สถานการณปกติถาไมมีทหารทานจะทําไดไหมตรงนี้ชาวบานเขาก็สงสัยมาอีกทั้ งเหตุ ใ ดต องจั ด ระเบี ย บแต เพีย งหนา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงคกับหลังโรงพยาบาล เสนบานดูนะครับขออนุญ าตหลายๆเสนมั นก็เป นเหมื อนๆกันกับ
ทางหนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ เหตุใดทานไมทําบาง ยกตัวอยางเชน ตลาดกกยางนี้ก็เหมือนกันนะครับ มี คํ าพิพากษา
ของศาลออกมาแลวนะครับแตผมคงไมพูดถึงวาเขาใหทานทําอยางไรบาง แต ท านก็ไ ม ทํ าท านก็นิ่งเฉย แต กลับ กันนะ
ครับคําพิพากษาของศาลเกี่ยวกับการคืนฟุตบาททางเทาคือทานหมกมุนทําเปนพิเศษนะครับกับ เรื่องนี้ ตรงนี้ท านต อง
พิจ ารณาถึงผลดี ผลเสีย ที่ จ ะเกิด ขึ้นด ว ยและชาวบ านหลายคนเขาก็ฝากบอกหลายคนเขาก็ค าขายอยู นั่นนะครั บ
กําลังคาขายอยูดีๆเอาผูมีอํานาจเอาทหารมานะครับ ไม ไ ด เป ด บ อนการพนัน ไม ไ ด เป ด รานเหลาหรืออะไรนะครับ
แตเอาทหารมาจัดระเบียบ ตรงนี้อยากใหคํานึงถึงใจเขาใจเราบางนะครับ หลายทานในที่นี้ก็ประกอบอาชีพคงไม มี ใ คร
ชอบแนๆ และเขาก็บอกอีกวาเหตุใดในวันที่จัดระเบียบมีแตทหารกับเทศกิจไป ไมเห็นผูบริหารแมแตสักคนเดี ย วลงไป
เขาบอกวาทานกลาหาญมากครับที่ทานทําแบบนี้ ดั งนั้นแลว ถาจะทํ าต องทํ าทุ กเสนนะครับ ทุ กที่ อย าทํ าแบบสอง
มาตรฐาน ถาชาวบานที่เขาไมไดรับความยุติธรรมนะครับ เขาก็จะรูสึกเสียใจที่ไดรับการปฏิ บั ติ จ ากท านอย างนี้ ตรงนี้
อยากจะใหทานคิดลึกๆคิดเยอะๆกับผลที่จะตามมา ก็ขอใหทานใสใจดวยนะครับ เกี่ยวเนื่องกันนะครับ เรื่องที่ ผมได ตั้ ง
กระทูถามไปทานบอกวาทานจะตอบเปนเอกสาร ผมคงไม อยากรอท านเพราะว าท านไม ไ ด กําหนดวั นเวลานะครับ
ผมรอไปคงไมมีความหมาย ก็จะถามในวาระอื่นๆนี้แหละครับวาฟุตบาทหลังวัดปทุมมาลัย ที่ มั นสูงกว าบ านของผูที่ ไ ด
ทําการกอสราง ทานจะแกไขใหเขาหรือไมเพราะเห็นวาทางผูรับจางไดเบิกเงินไปแลวนะครับ ดังนั้นอยากให ท านเอาใจ
ใสทางนี้บางแมจะเปนบานหลังเดียวที่เขาเดือดรอนทานก็ตองใสใจลงไปดูแลเขานะครับ กราบขอบพระคุณครับ

๓๖.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอปดประชุมครับ
ปดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.
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(อดิศร ประจํา)
(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
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(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
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(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุ การสภา
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
(นายอนั นต ตันติศิรินทร)
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