การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
วันพุธที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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เขต ๔
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๒.
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๒. นายวิทวัส
พันธนิกุล
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๓. นางธารนี
ปรีดาสันติ์
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๔. นายนิเวศน
สุพัฒน
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๕. นายชาติชาย
ลี้จงเพิ่มพูน
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๖. นายชัยยงค
โคตะสิน
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๗. นายชูศักดิ์
สุทธิรารักษ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๘. นายอาทิตย
คูณผล
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
๙. นายอธิปไตย
โยธามาตย
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๐. นายถาวร
เดชปองหา
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๑. นางเดือนลอย
คําแดงสด
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
๑๒. นายวิสุทธิ์
เสนาภักดิ์
รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง
๑๓. นายกรศิริ
มิ่งชัย
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ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว
๑๕. ด.ต.เผด็จชัย
บุญศักดิ์
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ
๑๖. นายประสพ
ปรุโปรง
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ
๑๗. วาที่ ร.ท.คมกริช
ศรีสวัสดิ์
ผอ.สถานศึกษารร.เทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง
๑๘. นางพิมพนภัส
ภัทรกอพงศสุข
รก.ผูอํานวยการสํ านักการคลัง
๑๙ นางสุจิตรา
นามพิทักษ
รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
๒๐. นางสาวธัญญพัทธ
ศรีบุญสถิตพงษ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๒๑. นายชัยยันต
จันลองคํา
หัวหนางานเลขานุการสภา
๒๒. นางสาวดวงใจ
สุพจนนิติภักดี
หัวหนางานธุรการสภา
๒๓. นางอรอินทร
ไชยแสง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
๒๔. นายอนุชิต
อัปกาญจน
เจาพนักงานธุรการ ๒
๒๕. นางสาวทิพยวรรณ
คําโสม
พนักงานจางทั่วไป
………………………………………………….

ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๖
ระเบียบวาระที่ ๗

ระเบียบวาระที่ ๘
ระเบียบวาระที่ ๙

๓.
เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงิ นสะสม เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย
จํานวนเงิน ๓,๐๙๒,๓๐๐ บาท (สามลานเกาหมื่นสองพั นสามรอยบาทถวน)
(สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)
ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงิ นสะสม เพื่อจางศึกษาความเหมาะสมการกอสราง
ระบบบําบัด น้ําเสีย ระยะที่ ๒ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน)
(สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)
ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุง
ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช
จํานวนเงิน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสามลานบาทถวน)
(สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)
ญัตติ ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวนเงิน ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสามลานเกาแสน
บาทถวน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรี)
ญัตติ ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ําและสายสง
น้ําดับเพลิง จํานวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามลานแปดแสนสองหมื่นหาพัน
บาทถวน) (ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอโดย นายกเทศมนตรี)
ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ย นการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗
(สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อวัด
(สํานักการศึกษา เสนอโดย นายกเทศมนตรี)
เรื่อง อื่นๆ

…………………………………………………

๔.
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศริ ิกลุ เลขานุการสภาเทศบาล
เมื่อสมาชิกมาครบองค ป ระชุม แลว ขอเชิญ ท านประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี จุ ด ธู ป เที ย นบู ชา
พระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลฯผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ท านคณะฝายบริห าร ท านปลัด รองปลัด
และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ วันนี้เปนการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย สอง ประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห องประชุม สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เมื่ อสมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วั นนี้มี ส มาชิก สภาเทศบาลขอลา จํ านวน ๙ ท าน คื อ ๑.นายนภั ท ร ลิ้ม สุ ว รรณ ๒.นางรฐา มณีภ าค
๓.นางสาวภรณ ช นก น้ํ า ฝน เฟ องงาม ๔.นางสาวนงนุช จิ รัน ตกาล ๕.นางสาววรรณรัต น จิ รั ต นป ระภา
๖.นายธนพล โชควิ วั ต นวนิช ๗.นายป ย ะ ลายวิ เศษกุล ๘.นายเลิศ อาชวานันทกุล ๙.นางเฉลีย ว คํ านิย ม
มีใบลาถูกตองครับผม รวมสมาชิกที่มาประชุมในวันนี้ จํานวน ๑๕ ทาน วันนี้มีผูขออนุญาตเขาฟงและบันทึ กถายทอด
การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๒ คณะคื อ โสภณเคเบิ้ ล กับ หนังสือพิม พชยางกูร มี ใ บอนุญ าต
ถูกตองครับผม สื่อมวลชนทานใดยังไมมีใบอนุญาตเชิญดานนอกครับ /เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานครับ ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๔
ขออนุญ าตเรีย นว า ท านสื่อมวลชนที่ ม ารว มทํ า ขาวในวั นนี้ค รับ ขออนุญ าตให ลงชื่อเพื่อการบั นทึ กทุ กท านครั บ
และอนุญาตใหดําเนินการไดครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับมีใบอนุญาตเพิ่มเติม ๔ ใบครับมี ชอง ๓ , หนังสือพิมพไทยรัฐ , ส.ท.ท.อุบล , และหนังสือพิม พรักอุบ ล
ครับผม
ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย
จํานวนเงิน ๓,๐๙๒,๓๐๐ บาท (สามลานเกาหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน)
(สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)

๕.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัด น้ําเสีย
จํานวนเงิน ๓,๐๙๒,๓๐๐ บาท สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี เชิญผูเสนอญัตติครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ญั ต ติ ขออนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสม เพื่อปรับ ปรุงซอมแซม
ระบบบําบัด น้ําเสีย สิ่งที่สงมาดวย 1. ประมาณราคาคาซอมแซมและบํารุงรักษาระบบบําบัด น้ําเสีย จํานวน 1 ชุด
2.รายละเอียดเงินสะสมที่สามารถใชได จํานวน 1 ชุด
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งกอสรางมาตั้งแต 2541 โดยมีพื้นที่รองรับการบําบั ด น้ําเสีย
ด านทิ ศ ตะวั นออกของเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี แต ใ นป จ จุ บั นการทํ างานของระบบบํ าบั ด น้ําเสีย ดั ง กลา ว
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักร เกิดการชํารุดเสียหายใช งานได ไ ม เต็ ม ประสิท ธิ ภ าพ ทํ าให การบํ าบั ด น้ําเสีย จาก
บานเรือนประชาชน อาคารพาณิชย การเกษตรกรรม โรงแรม สถานประกอบกิจ การขนาดย อมทํ าได ไ ม เต็ ม ที่ และทํ า
ใหการบําบัด น้ําเสียไดนอยลงและที่ไดก็ไมเต็มประสิทธิภาพทําใหแมน้ําเกิดสกปรกและไมถูกตองตามสุขาภิบาล
ใน
อนาคตจะเกิดปญหาแมน้ําเนาเสียอาจทําลายระบบนิเวศและทําลายสิ่งแวดลอมได ดังนั้น เพื่อให การจั ด การคุ ณภาพน้ํา
ของเทศบาลนครอุบลราชธานีมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติจัดหางบประมาณมาดํ าเนินการปรับ ปรุงซอมแซมอุป กรณ
และเครื่องจักรใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อใหระบบการจัดการคุณภาพน้ําของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดดําเนินการไดอยางมีประสิท ธิ ภ าพสูงสูด
สํานักการชาง ไดสํารวจวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร ที่ชํารุดเสียหายใชการไม ไ ด และจํ าเป นต องดํ าเนินการปรับ ปรุง
ซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.สถานีสูบ น้ําเสียที่ 1
1.1 ซอมตรวจเช็คและปรับปรุงเครื่องสูบ น้ําจํานวน 5 เครื่อง
1.2 เปลี่ยนProtection Pump พรอมอุปกรณปองกันระบบไฟฟา ตูควบคุมเครื่องสูบน้ําเสีย
จํานวน 1 ตู
1.3 งานอื่น ๆที่เกี่ยวข อง
2. สถานีสูบ น้าํ เสียที่ 2
2.1 ซอมตรวจเช็คและปรับปรุงเครื่องสูบ น้ํา 3 เครื่อง
2.2 ซอมแซมตรวจเช็คตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 งาน
2.3 งานอื่น ๆที่เกี่ยวข อง
3. บอสูบ น้าํ เสีย
3.1 ซอมแซมเครื่องเติมอากาศ Jet Aerator 20HP พรอมทุน จํานวน 3 ชุด
3.2 ซอมแซมปรับปรุงตูควบคุมเครื่องเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด
3.3 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๖.
รวมประมาณราคาคาปรับปรุงและซอมแซมทั้งระบบ เปนจํานวนเงินทั้ งสิ้น3,092,300.-บาท (สามลานเกา
หมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) (ตามรายละเอียดประมาณราคาที่แนบมาพรอมนี้)
เหตุผ ล
เนื่องจากปญหาการจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานีเป นป ญ หาที่ จํ าเป นเรงด ว นและเทศบาล
นครอุบลราชธานีรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานีไ ด ห ารือรว มกันดํ าเนินการ
แกไขปญหามาโดยตลอด สวนหนึ่งเปนมาจากระบบบําบัดที่ใชงานมานานไมสามารถบําบัดน้ําที่เสียไดอยางเต็มที่ที่ควร
เปนหากปลอยไวจะสงผลกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชาชนและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
ฉะนั้น เพื่อใหระบบบําบัด น้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดําเนินการรวบรวมและบํ าบั ด น้ําเสีย เป นไป
อยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบบํ าบั ด
น้ําเสีย เปนจํานวนเงิน 3,092,300.-บาท (สามลานเกาหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) ตอสภาเทศบาล
นคร
อุบ ลราชธานีพิจ ารณาอนุมั ติ ต อไปซึ่งป จ จุ บั นเทศบาลนครอุบ ลราชธานี มี เงินสะสมเพีย งพอที่ จ ะดํ าเนินการได
(ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ/ เชิญทานอนันต ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ คือวาผมไมเขาใจในเรื่องของตัวเลขเงินสะสมคงเหลือ เพราะวาแตละครั้งทานให ย อดมาไม ต รงกันคื อ
เปลี่ยนไปบางตั้งแตสมัยประชุมครั้งที่แลว เรื่องรายหัวนักเรียน ยอดเงินเหลืออยู ๙ลานกว า พอมาตอนนี้เงินเหลืออยู
๔๓ ลานกวา ยอดเงินแตกตางกันผมไมทราบวาทําไมยอดตั ว เลขจึ งแตกต างกัน เรื่องที่ ๒ คื อเรื่องของการปรับ ปรุง
ซอมแซมระบบบําบัด น้ําเสีย กระผมคิดวามันไมใ ชเรื่องเรงด ว น เพราะงบประมาณป ๒๕๕๗ ก็ยั งไม เขานาจะไปใช
งบประมาณประจําปได อยากจะทราบวาทําไมทานไมนําไปใชใ นงบประมาณประจํ าป ๒๕๕๗ เพราะอะไร ขอบคุ ณ
ครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานฝายบริหารชี้แจงครับ / เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบขอบพระคุณทานสมาชิกที่ไดซักถามนะคะ สําหรับ เรื่องตั ว เลขของเงิน จ ายขาดเงินสะสม ขอมอบให
รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลังเปนผูตอบคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการคลังครับ

๗.
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข
รก.ผูอาํ นวยการสํานักการคลัง
กราบ เรี ย นท า นป ระธ านสภ า สมาชิ ก สภ าเท ศ บาลทุ กท าน ดิ ฉั น พิ ม พ น ภั ส ภั ท รก อ พงศ สุ ข
รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง ขอแจ งรายงานของยอดเงินสะสมที่ ท านบอกว าเรารายงานคาดเคลื่อนตาม
ระเบียบ สามเดือนแรกเราตองหักเงินเดือน เงินสํารองจายอยางอื่นที่ เกิด เหตุ นี้ไ ว ก็เลยทํ าให ย อดเงินนอยลง แต เมื่ อ
หลังสามเดือนถัดมา เราจะกันเงินถึงเดือนที่ ๔ พอเดือนที่ ๕ เดือนที่ ๖ เราไมไดกันไวเพราะระเบี ย บไม ใ ห กันไว ก็เลย
ทําใหยอดเงินสะสมเพิ่มขึ้นคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานที่ เคารพ กระผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้ง ๒ ตามที่ทานอนันต ตันติศิรินทร ไดสอบถามไปยังฝายบริห าร เหตุ อะไรที่ ทํ าไมท านไม นํางบประมาณ
สว นนี้ไ ปในงบประมาณป ๕๗ ซึ่งก็ลว งเลยเวลามาประมาณ เกาเดื อนแลว ปกติ แลว งบประมาณจะต องเอาเข า
ประมาณเดือนสิงหาคม และประกาศใชประมาณเดือนธันวาคม นี่ก็เหลือเวลาอีกไมนานก็จะสิ้นปงบประมาณแลว โดย
ปกติการจายขาดเงินสะสมจะเปนการใชงบประมาณประจําปไปกอนผานงบสวนนั้นไปกอนไมเพี ย งพอเท าไหร ท านถึง
จะนํามาขอเงินจายขาดเงินฉุกเฉินไดนะครับ ผมยกตัวอยางงายๆ นะครับ เหมือนทานมีเงินในกระเป าอยู แลว แต ท าน
ไมใชทานไปเบิกเงินจากธนาคารที่ทานเก็บไวเอามาใช ทานวาสมควรหรือไมครับ ขอบพระคุณมากครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่
๔วันนี้เรามาประชุมกันเรื่องที่ทานทําญัตติ เขามาขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เหมือนกับเรื่องเดิ ม ๆเรื่องเกาๆที่ เราเคย
ประชุมแลววา ณ วันนี้ฝายผูบริหารเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ซึ่งนําโดยท านนายก ท านทํ างานวั นละกี่ชั่ว โมงครับ
อาทิตยละกี่วัน เดือนละกี่วันครับ แตเทาที่ทราบมาเป นเวลา ๙ เดื อนแลว ที่ ผานมา ซึ่งท านยั งไม ทํ ารางเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณประจําป ๒๕๕๗ เขาสูสภาแห งนี้ เพื่อการพิจ ารณา ณ วั นนี้ค รับ ต องฟองไปยั งพี่นองประชาชนว าฝาย
ผูบริหารนครอุบลราชธานี ไดมาของบที่ใชในโอกาสฉุกเฉิน โอกาสจําเปนมากกวาไปใชกอน เหมื อนว ามี เงินอยู แลว แต
ไปยืมเงินเก็บมาใชกอน เงินปจจุบันเอาไวทําอะไรครับ สภาแห งนี้ไ ด รับ มติ จ ากประชาชนว าให ม าตรวจสอบการใช
งบประมาณของท าน ถาเปรีย บก็เหมื อนธนาคาร ก็เหมื อนบอรด ใหญ ว าท านจะอนุมั ติ งบประมาณไปใชอย างไร
ทานจะสมควรไดงบประมาณกอนนี้ไปใชหรือไม วั นนี้เราไม พูด ถึงเนื้องานว าท านทํ าโครงการเขามา มี ค วามจํ าเป น
แนน อน เพีย งแต ว าวิ ธี ก ารที่ ท านนําเขาสู สภาแห งนี้ ไม เ กิด ประโยชนมี แ ต เสี ย ประโยชน และสมควรอย า งยิ่ ง
รางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณป ๒๕๕๗ อยู ไ หนครับ เพราะสามารถทํ า ประโยชนใ ห กับ พี่น องประชาชนได ค รั บ
กราบขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญผูบริหารครับ

๘.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาที่เคารพผานไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลค ะ จากที่ ท านได ซักถามมาความจํ าเป น
ทุกอยางมีความจําเปนเรงดวน ในเรื่องของตัวรางเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๗ เราอยู ใ นกระบวนการในเรื่องการ
ปรับแบบแปลนและออกแบบ ซึ่งหลายสิ่งหลายอยางที่ยังคงตองแกไขอยูเพื่อเปนประโยชนสูงสุด ของพี่นองประชาชน
สวนเรื่องการขอจายขาดเงินสะสม การซอมแซมบอบําบัดน้ําเสีย เรียกสั้นๆวาระบบบําบัด น้ําเสีย ทางเฟส ๑ ซึ่งอยู ท าง
ทิศตะวันออกของเทศบาลนครอุบลราชธานี ระบบบําบัด น้ําเสียตัวนี้ไดกอสรางซึ่งเปนงบประมาณจากกรมโยธาธิ การ
ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๑ จนมาถึงปจจุบันนี้ก็คอนขางทรุดโทรมเสียหาย สวนรายละเอียดตางๆ ดิ ฉันขอมอบให รักษาการ
ผูอํานวยการสํานักการชาง ทานวิสุทธิ์
เสนาภักดิ์ เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานวิสุทธิ์ ครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์
รก.ผูอ ํานวยการสํานักการชาง
เรีย นประธานสภาและท า นสมาชิกทุ ก ท านครั บ ตามที่ กล าวมาแลว ว า บ อบํ า บั ด น้ําเสีย ได กอสร างโดย
กรมโยธาธิการ ป พ.ศ.๒๕๔๑ นั้น เราใชการมาก็ระยะเวลาหนึ่งไดมีการซอมแซมมาเป นระยะแต เมื่ อป ที่ แลว มี ป ญ หา
น้ําทวมหนักทําใหเครื่องใชงานไมได ที่บอบําบัดมีทั้งหมด ๕ เครื่อง ตอนนี้ใชไดเพียงเครื่องเดี ย วเครื่องที่ ใ ชงานได ก็ไ ม
คอยดีจากการตรวจสอบสภาพกับผูตรวจสอบของมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ที่ ต รวจสอบคุ ณภาพน้ําให เราผลปรากฎว า
คุณภาพน้ําของเราไมผานมาตรฐานทั้งหมด เนื่องจากเครื่องสูบน้ําใชการไมได แตถาเราทิ้งเวลานานไป ท อต างๆที่ กรม
โยธาธิ การสรางไว ใ ห เรามั นเป นระบบแบบไหลลงมาเองไม มี ตั ว กักกั้น ทํ าให บ อสูบ เกิด การอุด ตั นก็จ ะทํ าให การ
บํารุงรักษายากขึ้นและคาใชจายก็จะมากขึ้นมากกวาที่เราประมาณการไว แตในสวนที่ เราประมาณการไว ต อนนี้อยู ใ น
สวนที่ตะกอนยังไมมา อุดตัน ขณะนี้ตะกอนกําลังเริ่มเขามาอยูในบอบําบัด แลวถามีการซอมแซมทั น เหตุ การณนี้ก็จ ะ
ทําใหบอบําบัดน้ําเสีย เฟส ๑ ทั้งหมด ที่กรมโยธาธิการทําใหเราใชงานไดทันเวลาครับ ขอชี้แจงแคนี้ครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับผม
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตที่ ๔ ครับ
ผมเห็นดวยกับทานรักษาการครับ ก็ไมรูวาทานจะรักษาการไปอีกนานเทาไหร ผมอยากทราบว าสํานักการชางมี ค นมี
ความสามารถมาแทนรักษาการไหมครับ แตสิ่งที่ทานพูดผมเห็นด ว ยว ามั นเป นเรื่องเรงด ว นนับ จากวั นที่ งบประมาณ
ตองเขาสภาเปนเวลานานเกาเดือนแลวครับเหลืออีกไมกี่เดือนจะหมดงบประมาณปนี้ ทานตองรีบนําเขาสูสภาเพื่อเป น
การแกปญหาเรงดวน ใหพี่นองประชาชนครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ

๙.
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา จากที่ฟงคําอธิบ ายของ รักษาการผูอํานวยการสํานักการชางแลว ยิ่ งเป นการ
ตอกย้ําวาทําไมตองมาขอจายขาดเงินสะสม เพราะการจายขาดเงินสะสมนั้นตองผานสภาระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
ภายใตขอ ๙๑ การจายขาดเงินสะสมตองผานสภา แตที่ผานมาที่ ขอกรณีฉุกเฉินมาจ ายขาดเงินสะสมผานสภาที่ ฝาย
บริหารไดทําไปแลวนั้นก็คือเครื่องสูบน้ํา ซึ่งทางฝายสภาก็ไดขอรายละเอียดการจัดซื้อจัดจางจน ณ ตอนนี้ไดยังไมได
และสภาจะไวใจไดอยางไรที่จะมาขอจายขาดเงินสะสมซึ่งเรื่องที่ขอมานั้นก็ไมใชกรณีเรงดวนที่จะตองมาใชเงินจ ายขาด
สะสมทําไมไมไปใชเงินงบประมาณ การบรรเทาความเดื อดรอนของประชาชนที่ จํ าเป นเรงด ว นนั้น จะต องเกิด ขึ้น
หลังจากฝายบริหารไดนํางบประมาณรายจายประจําปผานไปแลวถึงจะมาจายขาดเงินสะสมให ดิ ฉันจึ งเห็ นว าควรจะ
นําไปอยูในงบประมาณดีกวาจะมาขอจายขาดเงินสะสมคะ ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตามที่ทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการชางไดชี้แจงบอกว า บ อบํ าบั ด น้ําเสีย เหลานี้เกิด ความเสีย หายเมื่ อครั้งน้ํา
ทวมที่ผานมา ครั้งน้ําทวมที่ผานมาเมื่อ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี่ก็เลยมา แปดถึงเกาเดื อน เป นเรื่องเรงด ว นหรือเปลา
ครับ เพราะวาหลังจากนั้นทานไดนํางบประมาณตัวนี้ เขารองขอต อสภาเขาถึงจะเรีย กเรงด ว นนะครับ นี่ใ ห เวลาเลย
มาถึง เกาเดือน ทานมีความรูสึกชาเกินไปหรือเปลาวามันเป นเรื่องที่ เรงด ว นและอีกเรื่องที่ ผมยั งไม ไ ด คํ าตอบจาก
ทานนายกเมื่อไหร ท านจะนํางบประมาณป ๒๕๕๗ เขาสูสภาครับ อย างไรขอชว ยตอบคํ าถามพวกผมหนอยครับ
ขอบพระคุณมากครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับผม
นายณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผม ร อ ยตํ า รวจเอกณั ฐ พั ฒ น ศิ ล ปสิ ท ธิ์ สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ก็ขอฝากทานประธานสภาไปถึงคณะผูบริหาร วากรณีที่ทานขอใชเงินสะสมในกรณี
ฉุกเฉิน เชน เกิดเหตุอุทกภัย หรือวาตภัย อยางรายแรง ที่จําเปนตองใชจายขาดเงินสะสม ผมเห็ นว าการจ ายขาดเงิน
สะสมของทานตอนนี้ยังไมเขากรณีเหตุฉุกเฉิน เห็นควรที่จะนําเอางบประมาณป ๒๕๕๗ มาใช ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันเห็นวาควรจะเลื่อนการพิจารณาญัตตินี้ไปกอนคะ ขอผูรับรองดวยคะ

๑๐.
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมครับ
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อปรับ ปรุงซอมแซม
ระบบบําบัด น้ําเสีย โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ
- มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญั ต ติ ขออนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสม เพื่อปรับ ปรุงซอมแซม
ระบบบําบัด น้ําเสียไป โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท
ที่ประชุมมีมติ
ใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมไปเพื่ อปรับปรุงซ อมแซมระบบบําบัด น้ําเสีย
จํานวนเงิน ๓,๐๙๒,๓๐๐ บาท (สามลานเกาหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน)
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจางศึกษาความเหมาะสมการกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน)
(สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๓ ญั ต ติ ขออนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสม เพื่อจ างศึ กษาความเหมาะสมการกอสราง
ระบบ
บําบัด น้ําเสีย ระยะที่ ๒ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี เชิญ ผูเสนอญั ต ติ
ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภา ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่ อจางศึกษาความเหมาะสมการกอสรางระบบ
บําบัด น้ําเสีย ระยะที่ ๒ เรีย นประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีระบบบําบัดน้ําเสีย กอนปลอยน้ําลงสูแมน้ําลําคลอง ระยะที่ 1 แลว โดยรองรับ
การบํ า บั ด น้ํ า เสี ย พื้น ที่ ด า นทิ ศ ตะวั น ออกของเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี แต ป จ จุ บั น พื้ น ที่ เ ขตเทศบาล
นครอุบลราชธานีดานทิศตะวันตก มีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วทําให เกิด การพัฒ นา
และปจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีไดประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมตางๆ โดยเฉพาะปญหามลพิษทางน้ําซึ่งมีสาเหตุ ห ลัก
มาจากการใชชีวิ ต ประจํ าวั นของประชาชนที่ อาศั ย อยู ใ นชุม ชนและเกิด จากอาคารพาณิชย จากการเกษตรกรรม
การเลี้ยงสัตวและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม ปลอยน้ําเสียลงสูทอระบายน้ําสาธารณะและไหลลงสูแม น้ําสายหลัก
ที่เปนแหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปาจากการตรวจสอบคุณภาพน้ําพบวามีน้ําเสียที่มีสารพิษและเชื้อจุลินทรีย ป ะปนมา
ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชาชนและตอสิ่งแวดลอมเป นอย างมาก เทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบโดยตรงจึงหาวิธีการป องกันและกําจั ด ป ญ หามลพิษ ในชุม ชน และเล็งเห็ นความจํ าเป นที่
จะต องปรับ ปรุงประสิท ธิ ภ าพน้ําให ถูกต องตามหลักวิ ชาการในด านการป องกันการเกิด ป ญ หาต อระบบการผลิต
น้ําประปาเพื่ อใชสําหรับ อุป โภค-บริโ ภคในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เทศบาลนครอุบ ลราชธานีจึ งเรงจั ด หา
งบประมาณมาดําเนินการกอสรางระบบบํ าบั ด น้ําเสีย ระยะที่ 2 รองรับ น้ําเสีย ด านทิ ศ ตะวั นตกของเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี เพื่อแกไขปญหา เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยมี ห ลักการและเหตุ ผล
ดังนี้

๑๑.
หลักการ
กอนการดําเนินการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัด น้ําเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จํ าเป นต อง
ดําเนินการจางศึกษาความเหมาะสมการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 2 ให เสร็จ สิ้นกอน โดยเนื้อหาของการศึ กษา
ตองดําเนินการในเรื่องการวางแผนสําหรับจัดทําแผนปฏิ บั ติ การการจั ด การด านน้ําเสีย แนวทางการควบคุ ม ป องกัน
ปญหาดานน้ําเสียและบรรเทาปญหาน้ําทวมขัง ศึกษาวิธีและแนวทางที่เหมาะสมของการจัดการน้ําเสีย และออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย วิเคราะหแนวทางและระบบการลงทุนที่เหมาะสม ตามลําดั บ ความสําคั ญ
และระดับความรุนแรงของปญหา กําหนดแผนงานหรือมาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่งแวดลอมอุป สรรค
รวมทั้งการศึกษาผลกระทบจากการกอสราง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คุณคาต อคุ ณภาพชีวิ ต ทั้ งทางเศรษฐกิจ และ
สังคม และคุณคาการใชประโยชนใหคุมคาที่สุด โดยใชงบประมาณในการดําเนินงานศึกษา ประกอบดวย 3 สวน
1.งบประมาณในการสํารวจสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 840,000.-บาท
2. งบประมาณในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 340,000.-บาท
3.งบประมาณในการออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและบําบัด น้ําเสีย 3,820,000.-บาท ประกอบดวย
3.1 รายละเอียดแนวทอรวบรวมน้ําเสียพร อมแบบกอสราง
3.2 รายละเอียดระบบบําบัด น้ําเสียพรอมแบบกอสราง
3.3 รายละเอียด BOQ แสดงปริมาณวัสดุและราคาวัสดุ
รวมทั้งสิ้น 5,000,000.-บาท
เหตุผ ล
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะดําเนินการจ างศึ กษาความเหมาะสมการก อสราง
ระบบบํ าบั ด น้ําเสี ย ระยะที่ 2 เพื่ อที่จะรีบจั ด ทํ าโครงการขอรั บสนับ สนุ นงบประมาณส งสํ านั กงานนโยบาย และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม เพื่อให มี งบประมาณมาก อสรางระบบ
รวบรวมและบํ าบั ดน้ํ าเสีย ระยะที่ 2 เพื่อรองรับ การเจริญ เติ บ โตและการขยายตั ว ของชุม ชน ประกอบกับ จั งหวั ด
อุบลราชธานีไดมีหนังสือแจงใหหนวยงานที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ การการจั ด การ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยไดกําหนดใหเสนอโครงการภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งทางเทศบาล
นครอุบลราชธานีจําเปนตองเรงดําเนินการจางศึกษาสํารวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบํ าบั ด น้ําเสีย
ระยะที่ 2 เพื่อใหทันหวงเวลาในการจั ด ทํ าโครงการเพื่อขอรับ สนับ สนุนงบประมาณสงสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ฉะนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึ งขออนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสม จํ านวนเงิน 5,000,000.-บาท ต อสภา
เทศบาลนครอุ บ ลราชธานีพิจ ารณาอนุมั ติ ต อ ไปซึ่งป จ จุ บั นเทศบาลนครอุบ ลราชธานี มี เ งินสะสมเพีย งพอที่ จ ะ
ดําเนินการได จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับผม

๑๒.
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายสุ ภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่๔ เชนกันครับความเดือดรอนของพี่นองประชาชนวันนี้ตองฟองไปยังพี่นองประชาชน นายกเทศมนตรีที่
ทานเลือกมายังไมนํางบประมาณเขาสภาเพื่อเอาออกไปแกปญหาใหพี่นองประชาชนครับ เราไม พูด ถึงป ญ หาที่ จ ะเกิด
ถึงแตเราพูดถึงที่มาของการดําเนินการของทานครับ ทานอาจจะทําลัดขั้นตอน แต ถามั นเป นเรื่องเรงด ว นมากๆ สภา
แหงนี้ยินดีครับ แต ณ วันนี้ ๙ เดือนมาแลวครับทานยังไมเอางบประมาณเหลานี้เขาสภา ท านพึ่งเริ่ม ต นนับ หนึ่ง และ
การนับหนึ่งของทาน ทานไมคํานึงถึงวิธีการระเบียบกฎหมายขอบังคับทั้งหมดทั้งมวล เมื่อรางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
เงินไมพอทานก็มาขอจายขาดเงินสะสมอันนั้นได แตวันนี้ทานมาขอจายขาดเงินสะสม แลวรางเทศบั ญ ญั ติ ซึ่งเราไม รูว า
ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหน เริ่มซื้อกระดาษมาปริ้นหรือยังๆไมรูเลย แลวเราจะรูไดอยางไร รางเทศบัญญัติทานจะเขาเมื่ อไหร
ถาเราอนุมั ติ สิ่งนี้ ออกไปจะขั ด แย งกัน ไหม แลว ถ าเกิ ด มี เ รื่องเรง ด ว นเกิ ด ขึ้น มา มี อุท กภั ย หรือวาตภั ย เกิ ด ขึ้ น
งบประมาณที่นํามาใชจะเพียงพอไหม อันนี่เปนคําถามที่ตองการความเปนธรรมความเคารพกฎหมาย ความเคารพใน
กฎขอบังคับที่จะตอบในเรื่องนี้ ก็เหมือนๆกันครับเราไมพูดถึงปญหาแตที่ม าของท านที่ จ ะไปแกป ญ หาไม ถูกต องครับ
กราบขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานผูบริหารครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันของมอบใหทานปลัดอาทิตย เปนผูอธิบายระเบียบของการ
จายขาดเงินสะสม คะ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดอาทิตยครับผม
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก สําหรับการใชเงินสะสมของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระบุ ไ ว
มีอยู ๓ องคประกอบระบุใหจายเงินสะสมได อันที่ ๑ คือ เปนเรื่องของการแกไ ขความเดื อดรอนของพี่นองประชาชน
อันที่ ๒ เปนเรื่องความจําเปนและเรงดวน อันที่ ๓ เปนเรื่องการเพิ่มพูนรายได ถากิจการใดเขาองค ป ระกอบทั้ ง ๓ อัน
นี้หรืออันหนึ่งอันใดก็ได เราก็ขออนุมัติใชจา ยเงินสะสมได ค รับ สําหรับ อํานาจอนุมั ติ ถาหากเป นเรื่องของโครงการ
ตางๆ สิ่งกอสรางหรือเป นโครงสรางพื้นฐานก็เป นหนาที่ ของสภาเทศบาล ยกเว นกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะถาเป น
เงินเดือนหรือคาตอบแทนนี้ก็เปนอํานาจของนายกเทศมนตรี ระเบียบก็มีเพียงเทานี้ครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภา กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือ กตั้ ง ที่ ๒ ในรายงานยอดเงิ นทุ น สํารองสะสมที่ ส ามารถนํ าไปใชไ ด ๒๒๘,๕๙๒,๐๒๐.๖๗ ในระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ก็ยังบอกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มียอดเงินทุนสํารองที่เกินรอยละยี่สิบหาของยอดเงิน

๑๓.
สะสมงบประมาณรายจายประจําปนั้น หากมีความจําเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนํายอดเงินที่เกินไปใชไ ด โ ดย
ไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น เขาบอกวาสามารถใชไดถาเงินสะสมเกินรอยละยี่สิบหาของงบประมาณรายจ ายประจํ าป
นั้น แลวขณะนี้เปนป ๒๕๕๗ ขณะนี้ยั งไม มี การนําเอารางเทศบั ญ ญั ติ นั้นเขามาเลย ดั งนั้นเราต องคํ านวณเงินจาก
งบประมาณรายจาย ป ๒๕๕๗ นั้นเสียกอนนะครับ เราถึงสามารถพิจารณาได แตนี่ยังไม ไ ด เอางบประมาณป ๒๕๕๗
เขาเลยแลวเราจะสามารถคํานวณไดอยางไร ขนาดฝายบริหารยังไมรูเลยวาคํานวณได เท าไหรแลว สภาจะรูไ ด อย างไร
ก็ขอฝากคําถามนี้ไปยังฝายบริหารดวยครับผม
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานผูบริหารครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันของมอบใหทานปลัดอาทิตย เปนผูชี้แจงคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดอาทิตยครับผม
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ตามที่ทานสมาชิกอภิ ป รายเมื่ อสักครูนี้เป นเรื่องที่ ถูกต องครับ
แตที่ทานอภิปรายตรงนั้นเปนเงินทุนสํารองเงินสะสม คือจะมีอยู ๒ ประเภท คื อ ๑.เงินสะสม ๒.ทุ นสํารองเงินสะสม
และก็ญัตติทั้งหมดที่ฝายบริหารเสนอเขามาไดขอใชทั้ง ๒ ยอด คือ เงินสะสม ประมาณ ๔๓ ลาน สว นทุ นสํารองเงิน
สะสมมีอยูประมาณ ๒๒๖ ลาน ที นี้ทุ นสํารองเงินสะสมเราจะใชไ ด อยู ๒ กรณี ๑.ถาหากทุ นสํารองตั ว นี้มี ม ากกว า
๒๕ เปอรเซ็นต ของงบประมาณในปนั้น ก็สามารถขออํานาจสภานี้ใชไดเลย ๒.แตในปนี้ยังไมมีเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ
เขามาก็ไมสามารถเทียบเปอรเซ็นตไดเหมือนที่ทานสมาชิกวา แตก็เลยไปใช ขอ ๘๗ (๑) คือหลังจากที่สภาอนุ มั ติ แลว ก็
จะไปขอผูวาราชการจังหวัดอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง แตขอแตกต างอยู ที่ ต รงนี้ ตามขอ ๘๗ วรรคท าย บอกว าถาหากเกิน
๒๕ เปอรเซ็นต ของงบประมาณในปนั้น สภาอนุมัติก็สามารถใชไ ด เลย แต ที่ ฝายบริห ารใชต อนนี้ยั งไม มี งบประมาณ
ป ๕๗ ก็เลยยังเทียบไมได ก็เลยตองใชระเบียบขอ ๘๗ (๑) ที่ ต องผานสภาและต องให ผูว าราชการจั งหวั ด อนุมั ติ อีก
ซึ่งจะแตกตางกันอยูตรงนี้ครับ ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับผม
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ชาๆ ชัดๆ สอบถามคําเดียวครับ ทําไมยังไมเอารางเทศบั ญ ญั ติ ป ๒๕๕๗ เขา
สูสภาครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานผูบริหารครับผม / เชิญทานตนขาวครับผม

๑๔.
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกเทศบาลทุกทานคะ ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ ค ะ ในเหตุ ผลนี้เราจะเห็ นว ากําหนดให เสนอโครงการภายในวั นที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๗ ซึ่งวันนี้เปนวันที่ ๓๐ เมษายน ดิฉันอยากไดคําอธิบายจากฝายบริหารวาโครงการของทานเปนอย างไร แลว จะ
เสนอทันหรือคะ ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานผูบริหารครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับโครงการนี้เราไดรับการเลื่อนให ขยายเวลาจากกระทรวง
สิ่งแวดลอมดิฉันขอมอบใหทานวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ เปนผูชี้แจงในวันที่เขาขยายเวลาใหเราคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวิสุทธิ์ ครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์
รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรีย นท านประธานสภาผานไปยั ง ท านสมาชิก คื อเรื่ องนี้กระทรวงสิ่งแวดลอมให กําหนดเวลาเรา
๓๐ เมษายน เปนวันสุดทายและเลื่อนขยายไปเป นวั นที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อทํ าให ทั นเวลาตามที่ กระทรวง
สิ่งแวดลอมกําหนดครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณ ครับผม
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันมีความเห็นเหมือนเดิมนะคะที่ตองบรรจุ ลงในงบประมาณรายจ ายป ๒๕๕๗
เรื่องก็เดือดรอนมานานแลว เราก็ทราบอยูแลวทําไมเราไมบรรจุลงไปแผนงบประมาณคะ ทําไมตองมาใช จ ายเงินสะสม
การขอจายขาดเงินสะสมจะใชไดก็ตอเมื่อฝายบริหารนํางบประมาณป ๒๕๕๗ ผานสภาแลว ถึงจะใชจ ายเงินสะสมได
ดิฉันจึงขอใหเลื่อนการพิจารณาจนกวาฝายบริห ารจะนํารางเทศบั ญ ญั ติ ผานสูสภาเรีย บรอยแลว ขอผูรับ รองด ว ยค ะ
ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผูบริหารมีอะไรชี้แจงไหมครับ / ไมมี
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจางศึกษาความ
เหมาะสมการกอสราง ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒ โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาล
- มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจางศึกษาความ
เหมาะสมการกอสราง ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒ ไปโปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท

๑๕.
ที่ประชุมมีมติ
ใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจางศึกษาความเหมาะสมการกอสราง
ระบบบําบัด น้ําเสีย ระยะที่ ๒ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐บาท (หาลานบาทถวน)
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุง
ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช
จํานวนเงิน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบ สามลานบาทถวน)
(สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสมเพื่อจ ายเป นค าใชจ ายงานกอสรางปรับ ปรุง
ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช จํ านวนเงิน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สํานักการชาง
เสนอโดย นายกเทศมนตรี เชิญผูเสนอญัตติครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนประธานสภาเทศบาล ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่ อจายเป นค าใช จ ายงานกอสรางปรั บปรุงระบบ
จําหนายไฟฟาเปน ระบบเคเบิ้ลใตด ิน ชวงบริเวณถนนอุปราช สิ่งที่สงมาดวย 1. ประมาณการของการไฟฟาสว นภู มิ ภ าค
เขต2 2. รายละเอียดเงินสะสมที่สามารถใชได 1 ชุด
ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีโครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเป นระบบเคเบิลใต ดิ น ช วงบริเวณถนน
อุปราช ระยะทาง 1,230 เมตร ทั้งนี้ เพื่อความสวยงามเปนระเบี ย บเรีย บรอยของสายไฟฟาสายเคเบิ้ ลที วี หรือสาย
ระบบสื่อสารอื่น ๆ และที่สําคัญที่สุดจะทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเนื่องจากสายไฟฟา
ในปจจุบันอาจเกิดการชํารุดได เพราะมีอายุการใชงานมานานหรืออาจเกิดอุบัติเหตุไดเนื่องจากการเฉี่ย วชนสายไฟของ
รถบรรทุกขนาดใหญ เพราะสภาพปจจุบันสายไฟ สายเคเบิ้ล ดังกลาวไดติด ตั้งในตําแหนงที่ไมเหมาะสม และมีการไหล
ยอยต่ําลงมาตามสภาพ เกะกะไมเกิดความสวยงามและไม มี ค วามปลอดภั ย อาจจะทํ าให ไ ม เกิด ความปลอดภั ย กับ
ประชาชนหรือยวดยานพาหนะที่สัญจรไป-มาได
หลักการ
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ไดประมาณการคาใชจาย เพื่อจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรั บปรุง
ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ ลใต ดิ น ชวงบริเวณถนนอุ ปราช ระยะทาง 1,230 เมตร ซึ่งค ากอสรางโครงการ
ดังกลาวใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น จํ านวน 86,100,000.-บาท ตามประมาณการของการไฟฟาสว นภู มิ ภ าค
เขต 2 ดังนี้
งานไฟฟา สวนที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 รับผิดชอบ. ประกอบดวย.1. แผนกแรงสูง จํานวน 18,200,000.-บาท
2.แผนกหมอแปลง (Unit Substation) จํานวน 24,200,000.-บาท
3. แผนกแรงต่ํา จํานวน 10,700,000.-บาท

๑๖.
รวมทั้งสิ้น 53,100,000.-บาท
งานโยธา สวนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี รับผิดชอบ ประกอบดวย.1.แผนกแรงสูง จํานวน 19,200,000.-บาท
2. แผนกแรงต่ํา จํานวน 13,800,000.-บาท
รวมทั้งสิ้น 33,000,000.-บาท
ดังนั้น ในสวนของงานโยธาจํานวน 33,000,000.-บาท (สามสิบสามลานบาท) เทศบาลนครอุบลราชธานี
จะตองจัดหางบประมาณมาสมทบการกอสรางโครงการดังกลาว เพื่อใหการกอสรางดําเนินไปด วยความเรียบร อยเป นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เหตุผ ล
เนื่องจากงบประมาณเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ตองนํามาจั ด ทํ างบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ. 2557
มีอยูอยางจํากัด ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ยังมีโครงการปรับปรุงกอสรางถนน พรอม ระบบระบายน้ํา ปรับ ปรุง
ระบบไฟฟา ระบบงานจราจร และงานภารกิจที่จําเปนตองดําเนินการอยูเปนจํานวนมาก ประกอบกับ ยอดเงินสะสม
ของเทศบาลนครอุบลราชธานีคงเหลือจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อให การบริห ารงบประมาณเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ประกอบกับ งบประมาณในสว นของการไฟฟาสว นภู มิ ภ าค เขต 2 ได รับ จั ด สรร
มาแลว
ถาเทศบาลนครอุบลราชธานีไมจัดหางบประมาณในสวนของงานโยธาสมทบตามที่ ป ระมาณการของการ
ไฟฟาฯ แจงมา การไฟฟาสว นภู มิ ภ าค เขต 2 อาจจะนํางบประมาณดั งกลาวไปให จั งหวั ด อื่นได ซึ่งจะทํ าให
เทศบาลนครอุบลราชธานีเสียประโยชนได ดังนั้น โครงการดังกลาวจึงเปนโครงการที่ตองดําเนินการโดยเรงดวน
ดังนั้น เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดทําโครงการฯ ดังกลาวได จึงขออนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสม เพื่อสมทบกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 เป นค ากอสรางในระบบงานโยธา จํ านวน 33,000,000.-บาท ต อสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติ ตอไป ซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี มีเงินสะสมเพียงพอที่จะดําเนินการได
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานอนันต ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภา ผมนายอนัน ต ตั น ติ ศิ ริน ทร สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่๔ เรื่องการนําเอาสายไฟฟาใตดินเปนโครงการที่ ดี แต ว าผมมี ค วามของใจอยากจะเรีย นถามผานท าน
ประธานสภาไปยังฝายผูบริหารวาทานพรอมหรือยังที่จะดําเนินการ เพราะวาเรื่องนี้เกี่ยวพันไปถึงสาธารณูป โภคต างๆ
เชน ท อประปาพรอมหรือยั ง ไม ว าเราทํ าไปแลว ต องมารื้อทํ าประปาอีกที ห นึ่งมั นเสีย หาย ถาหากว าท อประปา
เปลี่ยนเปนระบบใหมก็นาจะทํา แตวาปจจุบันนี้ทอประปาสายเมนยั งไม ไ ด ทํ าเลย แต ผมขอเสนอว าอยู ท างชยางกูร
๒.๑ ขึ้นไป ทาง index ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ในสมัยที่ผานมาโดยทานรจนา กัลป ติ นันท ได ทํ าไว เปลี่ย นทั้ ง
ทอระบายน้ําเปลี่ยนทั้งทอประปา ตรงนั้นสมบูรณแบบแลวสามารถนําสายไฟฟาลงใตดินไดโดยไมตองทําใหม แตตรงที่

๑๗.
ท า นเสนอมานี้ ดี ค รับ แต ผมอยากทราบว า ระบบสาธารณู ป โภคต อ งมี การรื้อ อีก ไหม เพราะถ า รื้อ ต อ งมี ก าร
กระทบกระเทือนการนําสายไฟฟาลงใตดินหรือเปลา ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับผม
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภ ชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขต ๔
จะกราบเรียนทานประธานสภาไปยังฝายผูบริหารครับ ระบบไฟฟาลงใต ดิ น ผมเห็ นอยู ใ นเคมเปญหาเสีย งของท าน
ถาเปนนโยบายของทานทําไมไมรีบเอาเขารางเทศบัญญัติ เขาสภาแหงนี้ครับ ณ วั นนี้ท านมาบอกว าเขาจะเอาโองมา
ใหเราตองรีบหาน้ํามาเติม ซึ่งตอนนี้ก็มีน้ําอยูเยอะแลวน้ําประปาก็ไหลสะดวกผมวายังไมจําเปนครับสิ่งที่จําเป นที่ สุด คื อ
ตนตอของปญหาที่ทานมาขอเงินสะสมในวันนี้ คือรางของเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งทานยังไม
ประกาศใช ท า นถึ งต องมาขอเงิน จ า ยขาดเงิ นสะสม เรามาแก ป ญ หาที่ ต นตอกั นดี ก ว า ครั บ เรากลับ ไปพูด ถึ ง
รางเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๗ เพราะฉะนั้นผมจะขอเสนอในสภาแหงนี้วาเราขอเลื่อนการพิจ ารณาจ ายขาดเงิน
สะสมในสวนนี้ออกไปกอนครับ ขอผูรับรองดวยครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใช
จายงานกอสรางปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิก
สภาเทศบาล
- มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจาย
งานกอสรางปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภา
เทศบาลยกมือเปนเอกฉันท
ที่ประชุมมีมติ
ใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุง
ระบบจํ า หน ายไฟฟา เป นระบบเคเบิ้ ล ใต ดิ น ช ว งบริ เวณถนนอุป ราช จํ า นวนเงิน 33,000,000 บาท
(สามสิบสามลานบาทถวน)

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ

ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวนเงิน ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสามลาน
เกาแสนบาทถวน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรี)

๑๘.
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ ขออนุมั ติ ใ ชเงินทุ นสํารองเงินสะสม เพื่อจ ายเป นค าใชจ ายในการจั ด ซื้อ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวนเงิน ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม เสนอโดย นายกเทศมนตรี)
เชิญผูเสนอญัตติครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนประธานสภาเทศบาล ญั ต ติ ขออนุมั ติ ใ ชเงินทุ นสํารองเงินสะสม เพื่อจ ายเป นค าใชจ ายในการจั ด ซื้อ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคข ออนุมั ติ ใ ชเงินทุ นสํารองเงินสะสม เพื่อจ าย
เปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี การขยายตั ว ทางด านเศรษฐกิจ และจํ านวนประชากรที่ เพิ่ม มากขึ้น
ทําใหความตองการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษ ย จึ งได มี การผลิต สินค าออกมามากมาย
หลากหลาย เพื่อรองรับการบริโภคเหลานั้นสงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของเศษสิ่งเหลือจากกระบวนการผลิต การอุป โภค
และการบริโภคเปนจํานวนมากที่เรียกวา “ขยะมูลฝอย” ปริมาณขยะที่ เพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆนี้ ทํ าให เกิด ป ญ หาการจั ด การ
ขยะมากขึ้นการจัดเก็บขยะของเทศบาลนครอุบลราชธานี
มี พื้น ที่ ทั้ ง หมด 29.04 ตารางกิ โ ลเมตร แบ ง ออกเป น 106 ชุ ม ชน มี รถจั ด เก็บ ขยะทุ ก ประเภทที่ ใ ชการได
จํานวน 25 คัน แยกตามประเภท ดังนี้ ประเภทอัดทาย 12 คัน, ประเภทเปดขางเทท าย 4 คั น , ประเภทยกถัง
คอนเทนเนอร 5 คัน และประเภทปคอัพเล็ก 4 คัน ซึ่งรถขนขยะดั งกลาวใชงานได ไ ม เต็ ม ประสิท ธิ ภ าพ เนื่องจากมี
สภาพเกาและทรุดโทรมมาก ปริมาณขยะที่จํานวนเฉลี่ยวันละ 100 – 110 ตัน จัด เก็บไดประมาณวันละ
85
– 90 ตัน จากการที่ยานพาหนะในการจัดเก็บขยะซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานมีสภาพเกาใชเก็บ ขยะไม เต็ ม
ประสิทธิภาพกอใหเกิดขยะตกคางในชุมชนเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีไดดําเนินการเพิ่ม เที่ ย วการ
จัดเก็บในวันถัดๆไป เปนผลใหรถเก็บขนขยะมีสภาพทรุดโทรมยิ่งขึ้นเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานอยางยิ่ง
เพื่อเปนการแกไขป ญ หาด านการจั ด เก็บ ขยะของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี จึ งมี ค วามจํ าเป นต องจั ด หา
ยานพาหนะในการจัดเก็บขยะให เพีย งพอและเหมาะสมต อการดํ าเนินการ ดั งนั้นจึ งขออนุมั ติ ใ ชเงินทุ นสํารองเงิน
สะสม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดังรายการตอไปนี้
1. รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบปคอัพอเนกประสงค (แบบยกเท 1 ชั้น) จํานวน 1 คั น ราคา
ประมาณ 900,000 บาท (เกาแสนบาทถวน)
2. รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ขนาดความจุ 12 ลูกบาศกเมตร จํ านวน 6 คั น
คันละ3,100,000 บาท เปนเงินประมาณ 18,600,000 บาท (สิบแปดลานหกแสนบาทถวน)
3. รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ขนาดความจุ 14 ลูกบาศกเมตร จํ านวน 2 คั น
คันละ3,600,000 บาท เปนเงินประมาณ 7,200,000 บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน)
4. รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร ขนาดความจุ 8 ลูกบาศกเมตร จํ านวน2 คั น
คันละ3,600,000 บาท เปนเงินประมาณ 7,200,000 บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน)
รวม 4 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 33,900,000 บาท (สามสิบสามลานเกาแสนบาทถวน)

๑๙.
เหตุผ ล
เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557 ยั งไม ป ระกาศใชแต มี ค วามจํ าเป น
เรงดวนตองจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช จึงใครขออนุมัติตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอใชเงินทุ นสํารองเงิน
สะสม สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานดานการจั ด เก็บ ขยะ
มูลฝอย ตามรายการดังกลาวขางตน เปนเงินทั้งสิ้น 33,900,000 บาท (สามสิบสามลานเกาแสนบาทถวน)
ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิ น การเบิ กจ าย การฝากเงิน การเก็บ รักษาและการตรวจเงินองค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ขอ 87 บัญญัติวา การจายเงินทุนสํารอง
เงินสะสมจะกระทําไดตอเมื่อยอดเงินสะสมในสว นที่ เหลือมี ไ ม เพีย งพอต อการบริห าร ให ขอความเห็ นชอบต อสภา
ทองถิ่นและขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด ซึ่งการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ มูลฝอยดังกลาวเปนการบริการชุม ชนและสังคม
โดยไดบรรจุไวในแผนพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี เรียบรอยแลว อนึ่งป จ จุ บั นยอดเงินทุ นสํารองเงินสะสมมี
ยอดคงเหลือ ณ ปจจุบันจํานวน 228,592,020.67 บาท (สองรอยยี่สิบแปดลานห าแสนเกาหมื่ นสองพันยี่ สิบ บาท
หกสิบเจ็ดสตางค ) ซึ่งเพียงพอแกการดําเนินการดังกลาว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรีย นท า นประธานสภาที่ เ คารพและสมาชิ กสภาเทศบาลทุ ก ท านครั บ ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ เราจะเห็นในเหตุผลวาการจั ด ซื้อรถบรรทุ กดั งกลาวเป นการ
บริการชุมชนและสังคม แตเนื่องจากเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป ๒๕๕๗ ยั งไม ป ระกาศใชแต มี ค วาม
จําเปนเรงดวนจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช เหตุผลนี้ก็บอกอยูแลววามีความจําเปนอยางเรงดวนทานควรจะนํา
งบประมาณป ๒๕๕๗ เขามาอยางเรงดวนเชนกันคะ อีกไมกี่เดือนก็จะครบหนึ่งป แลว นะคะ ประชาชนที่ เขารอให เรา
พิจารณางบประมาณ ซึ่งตรงนี้เราถามฝายบริหารก็ไมมีคําตอบกระจางแจงใหเรา ดิฉันคิดวาควรจะเลื่อนการพิจ ารณา
ญัตตินี้ไปกอนนะคะ รอใหงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ เขาสูสภากอนคะ ขอผูรับรองดวยคะ ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัต ติ ขออนุมั ติ ใ ชเงินทุ นสํารองเงินสะสม เพื่อจ ายเป น
คาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกรถบรรทุกขยะมูลฝอย โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาล
- มีสมาชิกท านใดเห็ นชอบให เลื่อนการพิจ ารณาญั ต ติ ขออนุมั ติ ใ ชเงินทุ นสํารองเงินสะสม เพื่อจ ายเป น
คาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกรถบรรทุกขยะมูลฝอย โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเปนเอกฉันท
ที่ประชุมมีมติ
ใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
รถบรรทุกรถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวนเงิน ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสามลานเกาแสนบาทถวน)

๒๐.
ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ

ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ําและสายสง
น้ําดับเพลิง จํานวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามลานแปดแสนสองหมื่น ห า
พัน
บาทถวน) (ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอโดย นายกเทศมนตรี)

นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเข าระเบี ย บวาระที่ ๖ ขออนุมั ติ ใ ชเงินทุ นสํารองเงินสะสมเพื่อซื้อรถดั บ เพลิงชนิด หอน้ําสายสงน้ํา
ดับเพลิง จํานวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามลานแปดแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) เชิญผูเสนอญัตติครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคขออนุมัติจายขาด
เงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
อัคคีภัยเปนภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษ ย ซึ่งเมื่ อเกิด ขึ้นแลว ย อมสราง
ความเสียหายกับ ชีวิ ต และทรัพย สินของประชาชนและของทางราชการเป นอย างมาก ประกอบกับ ลักษณะสภาพ
ภูมิอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม โดยทั่ ว ไปจะเกิด ความแห งแลงและมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น โดยอุณหภูมิจะขึ้นสูงสุดในเดื อนเมษายน ซึ่งอาจมี อุณหภู มิ สูงสุด ถึง ๔๐ – ๔๓ องศาเซลเซีย ส
สงผลใหมีสภาพอากาศรอนอบอาวและอากาศรอนจัดเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี จากสภาพอากาศดั งกลาว
จะเกิดความแหงแลงทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ซึ่งการเกิด อัค คี ภั ย นั้น มี โ อกาสเกิด ขึ้นได ต ลอดเวลา และสามารถเผา
ผลาญสรางความเสียหาย กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน สถานที่เกิดอัคคีภัยมักจะเปนสถานที่ รกราง ป า
หญา ที่อยูอาศัยและชุมชนหนาแนน รวมถึงบริเวณที่มีความแออัดของประชาชนมาก
จังหวัดอุบลราชธานี โดยพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเป นศู นย กลางทางเศรษฐกิจ อาชีพ
สวนใหญขึ้นอยูกับการคาขาย การประกอบธุรกิจพาณิชยและบริการมีทั้งในลักษณะสวนตัว รวมทั้ ง ห างหุ นสว นหรือ
บริษัท ทําใหมีการกอสรางอาคารบ านเรือนเพิ่ม ขึ้น และมี ค วามสูงเป นจํ านวนมาก เมื่ อเกิด อัค คี ภั ย ขึ้น ทํ าให การ
ดํ าเนินการชว ยเหลือชีวิ ต และทรัพย สิ นของผูป ระสบภั ย ที่ เป นอาคารสูง เป นไปด ว ย ความลาชา อาจไม ทั นต อ
เหตุการณ ตัวอยางเหตุการณเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ได เกิด อัค คี ภั ย ขึ้นที่ รานทองเที ย มเซงฮวด เลขที่ 60-68
ถนนอุปราช ตําบลในเมือง อําเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนอาคารพาณิชยที่มีความสูงมากกวา 10 เมตร เป น
คูหาที่มีการติดตอกันเปนจํานวนมาก และมีการติด ตอลุกลามไปอยางรวดเร็ว เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในการระงับเหตุ ไ ด
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ แตก็ยังไมสามารถควบคุ ม เพลิงไว ไ ด อย างทั นท ว งที เนื่องจากไม มี เครื่องมื อที่ ใ ช
สําหรับดับเพลิงในอาคารสูง ซึ่งรถดับเพลิงอาคารทั่วไป ที่มีอยูไม สามารถฉีด น้ําไปถึงจุ ด เกิด เพลิงไหม ไ ด เหมื อนกับ
รถยนตด ับเพลิงชนิดหอน้ําที่สามารถดับเพลิงที่ลุกไหมอยูอาคารสูงได จึงไดติด ตอประสานงานขอรับ การสนับ สนุนจาก
หนวยงานขางเคียงที่มีรถยนตด ับเพลิงชนิดหอน้ํา ที่สามารถดับเพลิงอาคารสูงได แตต องใชเวลาเพิ่ม มากขึ้น สงผลให
การระงับเหตุไมทันตอเหตุการณ เกิดความสูญเสียตอทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการระงับ อัค คี ภั ย อันอาจเกิด ขึ้นอีก ให รวดเร็ว ทั นต อเหตุ การณ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ จึงมีค วามจํ าเป นอย างยิ่ งต อง
จัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปองกันและระงับ อัค คี ภั ย ให เพีย งพอและเหมาะสมกับ การใชงาน ป จ จุ บั น เทศบาล
นครอุบลราชธานี มีรถยนตด ับเพลิง จํานวน 6 คัน และรถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน 8 คัน ซึ่งแตละคันควรมีสายสงน้ํา

๒๑.
ดับเพลิงไมต่ํากวา 12 เสน แตสายสงน้ําที่มีอยูปจจุบันมีไมเพียงพอแกการใชงาน เนื่องจากบางสว นได ชํารุด จากการ
ใชงาน
ดั งนั้น จึ งขออนุ มั ติ ใ ชเงินทุ นสํ ารองเงินสะสม เพื่อซื้อรถยนต ดั บ เพลิงชนิ ด หอน้ําและสายสงน้ําดั บ เพลิ ง
ดังรายการตอไปนี้
1. รถยนต ดั บ เพลิ ง ชนิ ด หอน้ํ า พร อ มบั น ได ขนาดความสู ง ไม น อ ยกว า 2 2 เมต ร จํ า นว น 1 คั น
ราคาประมาณ 43,000,000 บาท (สี่สิบสามลานบาทถวน)
2. สายสงน้ําดับเพลิงขนาด Ø 1 ½ นิ้วจํานวน 50 เสนๆ ละประมาณ 8,000.-บาท เปนเงิน 400,000บาท (สี่
แสนบาทถวน)
3. สายสงน้ําดับเพลิงขนาดØ2 ½ นิ้วจํานวน 50 เสนๆ ละประมาณ 8,500บาท เปนเงิน ๔25,000 บาท (สี่
แสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)
รวม 3 รายการ เปนเงินทั้งสิน้ 43,825,000 บาท (สีส่ ิบสามลานแปดแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)
เหตุผ ล
เนื่องจาก เงินจ ายขาดจากเงินสะสมที่ สามารถนําไปใช ไ ด ณ วั นที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ (กอ นป ด บั ญ ชี )
มียอดจํานวน ๔๓,๕๔๐,๐๗๔.๑๕.-บาท (สี่สิบ สามลานห าแสนสี่ห มื่ นเจ็ ด สิบ สี่บ าทสิบ ห าสตางค ) ซึ่งมี ไ ม เพีย งพอ
จึงใครขออนุมัติตอสภาเทศบาล เพื่อขออนุมั ติ ใ ชเงินทุ นสํารองเงินสะสม เป นค าจั ด ซื้อรถยนต ดั บ เพลิงชนิด หอน้ํา
และสายสงน้ําดับเพลิงดังกลาว เปนเงินทั้งสิ้น ๔๓,๘๒๕,๐๐๐บาท (สี่ สิ บ สามล า นแปดแสนสองหมื่น ห า พั น บาท
ถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ เงิน การเบิ กจ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๗ บั ญ ญั ติ ว า
การจายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได ต อเมื่ อยอดเงินสะสมในสว นที่ เหลือมี ไ ม เพีย งพอต อการบริห าร ให ขอ
ความเห็นชอบจากสภาทองถิ่นและขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด อนึ่ง ยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วั นที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๗ มียอดคงเหลือจํานวน ๒๒๘,๕๙๒,๐๒๐.๖๗.-บาท (สองรอยยี่สิบแปดลานหาแสนเกาหมื่ นสองพันยี่ สิบ บาทหก
สิบเจ็ดสตางค)
จึงขอยื่นญัตติเพื่อเสนอตอสภาเทศบาลไดพิจารณาอนุมัติ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ ครับ จะพูด ถึง
ความเสียโอกาสของชาวจังหวัดอุบลฯนะครับ ถางบประมาณฯกอนนี้ซื้อรถดับเพลิ งหอน้ํา ท านนําเขารางเทศบั ญ ญั ติ
แลวนําเขาตั้งแตเดือนสิงหาคม ๕๖ จัดซื้อจัดจาง เดือน ตุลาคม ปที่ผานมา เราอาจมี รถดั บ เพลิงหอน้ําไว ใ ช มั นเป น
หนาที่ของฝายผูบริหารที่ตองนําประเด็นเหลานี้บรรจุเขารางเทศบัญญัติฯ เพื่อมาขอสภาฯนําไปจั ด ซื้อ ผลกระทบเกิด
แลวครับ วันนี้ถาผมจะใชคําวา “วัวหายแลวลอมคอก” ก็เหมาะสมยิ่งนักครับ แตเหตุการณเหลานี้มั นจะไม เกิด ขึ้นถา
ทางฝายผูบริหารคํา นึงถึงผลประโยชนของพี่นองประชาชน คํ านึงถึงการป องกันอัค คี ภั ย ของพี่นองประชาชนครับ
นอกจากเรื่องของวั สดุ อุป กรณแลว เกี่ย วกับ เรื่องของเจ าหนาที่ พนักงาน ความเชี่ย วชาญของพนักงาน เทศบาล
นครอุบลฯไดรับการยกยองในเรื่องของการเขาระงับเหตุอัคคีภัยอยูในระดับตนๆของประเทศไทย เราไมสามารถเขา

๒๒.
ระงับเหตุอัคคีภัยเมื่อมันเกิดขึ้นได แตเราสามารถควบคุมใหอยูในพื้นที่จํากัดได ไดรับ การยกย องไปทั่ ว ประเทศ วั นนี้
เกิดอะไรขึ้นครับ เจาหนาที่ขาดกําลังใจหรือเปลา เจาหนาที่ขาดการฝกฝนหรือเปลา ผูค วบคุ ม ย อหย อนสมรรถภาพ
หรือเปลา ผูควบคุมยอหยอนระเบียบวินัยหรือเปลา สิ่งเหลานี้ตองนํามาพูด และต องชี้ใ ห ป ระชาชนเห็ นว านี่ละครับ พี่
นองประชาชนเสียโอกาสแลว ขาดทุนมากี่เดือนแลวครับ เรื่องที่มันต องเอาเขาสภาฯแลว ก็ซื้อวั สดุ เหลานี้ม า ผมรูสึก
สงสารพี่นองประชาชน รูสึกเห็นใจพี่นองประชาชนครับ แตที่มาวันนี้มันไมถูกตอง กราบเรียนไวแคนี้ครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับผม
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต ๒
ตั้งแตระเบียบวาระที่ ๒ นะครับ จนมาถึงระเบี ย บวาระที่ ๖ ผมชอบนะครับ กับ สิ่งที่ ท านเสนอมา แต ว าเราก็ต องดู
สถานะทางการเงินของเรากอนนะครับ เพื่อที่เราจะพิจารณาใชเงินสะสม ทั้งเงินทุ นสํารองสะสมและเงินสะสมนะครับ
เราจะตองรูกอนวางบประมาณฯปนี้เราสามารถใชงบลงทุนไดเทาไหร ถาไม เพีย งพอถึงจะมาใชเงินสะสมหรือเงินทุ น
สํารองสะสม ผมคิดวาตัวนี้จะเหมาะสมกวานะครับ ดังนั้นแลว ผมจึ งขอเลื่อนพิจ ารณาการขออนุมั ติ ใ ชเงินทุ นสํารอง
สะสมเพื่อซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ําและสายสงน้ําดับเพลิง ขอผูรับรองดวยครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อซื้อรถดั บ เพลิง
ชนิดหอน้ําและสายสงน้ําดับเพลิง จํานวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ ขออนุมั ติ ใ ชเงินทุ นสํารองเงินสะสมเพื่อซื้อรถดั บ เพลิง
ชนิดหอน้ําและสายสงน้ําดับเพลิง จํานวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ํา
และสายสงน้ําดับเพลิง จํานวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบ ลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๗
(สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)

๒๓.
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๗ ขอรับความเห็ นชอบรางเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่อง กําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ เชิญผูเสนอญัตติครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรื่อง ญัต ติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณห าม
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี อําเภอเมื อง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ สิ่งที่สงมาดวย รางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
ด ว ยเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี มี ค วามประสงค จ ะขอรั บ ความเห็ น ชอบร า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
นครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภท
ในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี อําเภอเมื องอุบ ลราชธานี จั งหวั ด อุบ ลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมี ห ลักการและ
เหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการถายโอนภารกิจ ในการวางและจั ด ทํ าผังเมื องรวมตามแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรงรัดใหดําเนินการวางและจั ด ทํ าผังเมื องรวมตามที่ ไ ด รับ การถาย
โอนภารกิจ รวมทั้งการดําเนินการออกเทศบัญญัติทองถิ่น โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินไปพลางกอน ในระหว างที่ กฎกระทรวงให ใ ชบั งคั บ ผังเมื องรวมสิ้นสุด ระยะ
เวลาใชบังคับ
เหตุผ ล
เนื่องจากในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการเติบโตดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากรเพิ่ม มากขึ้น ทํ าให
มีการขยายตัวดานการกอสรางอาคาร แตในพื้นที่ เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานียั งไม มี กฎหมายในการควบคุ ม การ
กอสรางอาคารในแตละบริเวณที่เหมาะสมตอการขยายตัวของชุมชน ประกอบกับกฎกระทรวงผังเมื องยั งไม มี ผลบั งคั บ
ใช ดังนั้นเพื่อประโยชนแหงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการผังเมืองจึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๙
วรรคสอง แหงพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึ งเห็ นควรตราเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ย นการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖
จึงขอเสนอญัตติต อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ

๒๔.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาที่ เคารพ ดิ ฉันนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี ขออนุญ าตแกไ ขหั ว ขอญั ต ติ ค ะ
ขอเปลี่ยนแปลงจากขอรับ ความเห็ นชอบรางเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณห าม
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี อําเภอเมื อง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ ขอเปลี่ยนเปนป พ.ศ. ๒๕๕๗ คะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขต ๔ ครับ
ตามที่ทางฝายผูบริหารไดขอความเห็นชอบเรื่องผังเมืองนะครับ ที่ผมถืออยูใ นมื อนี้ค รับ คื อรายการแผนผังกําหนดใช
ประโยชนที่ดินตามจําแนกประเภททายกฎกระทรวง ซึ่งผมเขาใจวาหมดอายุแลว ณ ป จ จุ บั นยั งรอการประกาศใชอยู
และกําลังมีการจัดทําขึ้นมาครับ จะพูดถึงเรื่องผังเมืองที่ เราจะกําหนดขึ้น การกําหนดมั นลอแหลมเกี่ย วกับ เรื่องการ
พัฒนาเมืองและเกี่ยวกับการจัดผังเมืองโดยองครวมของทั้งจังหวัด ในเขตจังหวัดทั้งหมดที่ เป นหั ว ใจของอุบ ลราชธานี
ซึ่งประกอบไปดวย อําเภอเมื อง อําเภอวาริน ซึ่งจะเห็ นว าแค ฝงแม น้ําที่ กั้นที่ แยกอําเภอออก เพราะฉะนั้นการจะ
พัฒนาและประกาศใชผังเมื องรวมสมควรเป นอย างยิ่ งที่ จ ะต องมี การรอดู และศึ กษาผังเมื องรวมหรือผังเมื องของ
เทศบาลใหไปสอดคลองกับผังเมืองรวมที่กําลังจัดทําขึ้นอยู กระผมเห็นสมควรวา ในญั ต ติ นี้ ยั งไม เห็ นชอบในหลักการ
ครับ
ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขออนุญ าตให ท างท านรักษาการผูอํานวยการสํานัก
การชางเปนผูชี้แจงหลักการและเหตุผลเรงดวนที่จะตองนําญัตตินี้เขาคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการชางครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผูบ ริห ารทุ กท าน ความเป นมานะครับ ผังเมื องรวม
อุบลราชธานี วารินชําราบ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ หมดอายุการใชงาน ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒ ขยาย
อายุการใชงานมาแลวสองครั้งจนถึงป ๒๕๕๔ นะครับ ซึ่งตามกฎหมายแลวขยายได สองครั้งเท านั้นก็ห มดอายุ ไ ปครับ
ดวยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดถายโอนภารกิจนี้คือการปรับปรุงผังเมืองให แกองค กรปกครองสว นท องถิ่นเมื่ อวั นที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยมีเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนหนวยงานหลักในการรับ รอง รับ มอบหมายภารกิจ ในการ
จัดทําการผังเมืองทั้ง ๑๑ แหงรวมกัน รวมทั้ ง อบต. ในเขตรอบนอกรวมเป น ๑๑ แห งนะครับ แลว ได ดํ าเนินการ
ปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอนตามลําดับมาโดยตลอดตามคําแนะนําของกรมโยธาธิการและผังเมือง ขณะนี้อยู

๒๕.
ในขั้นตอนที่ ๓ การจัดทําผังรางและจัดทําขอกํ าหนดจากทั้ งหมด ๑๘ ขั้นตอนครับ ตามกฎหมายจะมี ทั้ งหมด ๑๘
ขั้นตอน แตตอนนี้พึ่งขั้นตอนที่ ๓ การดํา เนินการออกเทศบั ญ ญั ติ วั นนี้นะครับ เป นเรื่องกําหนดบริเวณห ามกอสราง
ดั ด แปลง เปลี่ย นการใชอ าคารบางชนิด หรือบางประเภท เฉพาะในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเ ท านั้ นตาม
มาตรา ๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารทั้งสอง เพื่อใหการใชประโยชนที่ ดิ นและการบั งคั บ ใชผังเมื อง
รวมระหวางที่ผังเมืองเดิมหมดอายุ และเพื่อใหการกอสรางอาคารมีความเปนระเบียบเรียบรอย สํานักการชางจึ งได ขอ
ออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการใชอาคารบังคับใชไ ปกอน จนกว าจะมี การปรับ ปรุงผังเมื องรวมให แลว เสร็จ ทั้ ง ๑๘
ขั้นตอนแลวประกาศใชได คราวนี้เพื่อความเปนระเบียบหมายความวาผังเมืองรวมในเขตเทศบาลที่ ท านมี อยู นั้นมั นมี
อยูหาหมายเลขดวยกัน แตละเขตจะมีหมายเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ แตละเขตนั้นสรางอะไรไดบาง แตเมื่อ ผังเมื องหมดอายุ
เราก็เอาผังเมืองเกาขึ้นมาปรับปรุงใหมมาออกเปนเทศบัญญัติเพื่อใหผังเมืองเปนการควบคุ ม การใชการสรางอาคารใน
เขตตางๆใหเปนระเบียบเรียบรอย ยกตัวอยางเชน บริเวณวัดวาอารามห ามสรางอาคารดั งต อไปนี้ โรงงานดั งต อไปนี้
ผังเมืองมันหมดอายุเขาสรางไดหมดนะครับทาน ผมวามันเปนความจําเปนเรงดวนที่จะเอาผังเมื องเกาของ ป ๒๕๔๗
ที่เขาอนุญาตใหเราใชมาบังคับใชไปกอน เมื่อผังเมืองรวมของ ๑๑ องคกรทองถิ่นแลวเสร็จ เทศบั ญ ญั ติ ตั ว นี้ ก็เป นอัน
ตกไปแลวก็ใชตัวนั้นแทน จึงเรียนมาเพื่อใหทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมรับทราบครับ ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาและกราบขอบพระคุณทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการชางครับ ไม รูจ ะรักษาการ
อีกนานไหมครับ ทานหัวเราะผมก็ดี ใ จขอให ท านรักษาการนานๆครับ ที่ ผมพูด ถึงหมายความว าในการขออนุญ าต
กอสรางอาคารในแตละประเภท ถาผมเปนชาวบานจะสรางบานผมตองมาขออนุญาตเทศบาล ทานรออีกหนอยได ไ หม
ครับอยาพึ่งประกาศใชทานทําเปนเคสๆไปทําเปนหลังๆไป ถาทานจะมาขออนุญ าตสภาถามั นเป นอาคารขนาดใหญ
สภานี้ก็ยินดีนะครับที่จะใหทานขออนุญ าต แต การประกาศใชมั นจะไม เกิด ประโยชนเมื่ อมี ผังเมื องรวมขนาดใหญ
ประกาศมา กฎหมายใหญยอมใหญกวากฎหมายเล็ก ณ วันนี้สภาเทศบาลแหงนี้ยังไมเห็นความจําเปนของการตราเป น
เทศบัญญัติประกาศใชผังเมืองนี้ครับ ก็ยังไมรับหลักการโดยสังเขปไวกอนครับ ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
- มีสมาชิกทานใดไมรั บ หลักการแห งรางเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่อง กําหนดบริเวณห าม
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี อําเภอเมื อง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท
- มีสมาชิกทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดบริเวณห ามกอสราง
ดั ด แปลง หรือเปลี่ ย นการใชอ าคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี อํ าเภอเมื อ ง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกยกมือ

๒๖.
ที่ประชุม
- มีมติไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมื อง จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อวัด
(สํานักการศึกษา เสนอโดย นายกเทศมนตรี)
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๘ ขอรับความเห็นชอบรางการเปลี่ยนชื่อวัด เชิญผูเสนอญัตติครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาที่ เคารพ ตามที่ ห นั งสือจากทางพระครูวิ นัย ธรชาอมโร เจ าอาวาสวั ด หนองบั ว
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อวัด เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ดวยคณะกรรมการวัดหนองบัว ขอเปลี่ยนชื่อวัด จากวัดหนองบัว เปลี่ยนเปน “วั ด พระธาตุ ห นองบั ว ” ซึ่งใน
การเปลี่ยนชื่อวัดจะต องมี การเห็ นชอบจากประชาชนในชุม ชน / คุ ม วั ด รวมถึงจะต องผานการเห็ นชอบจากสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี
เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดดําเนินไปตามวั ต ถุป ระสงค และความต องการของชุม ชนจึ งขอเสนอ
การเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัว เปนวัดพระธาตุหนองบัว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทานสมาชิกมีอะไรอภิปรายไหมครับ เชิญทานอนันต ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขต ๔ เรื่องเปลี่ยนชื่อวัดนี้ก็คงไมมีปญหา แตปญหามันเกิดขึ้นวาตามหลักเกณฑการเปลี่ยนชื่อวัดขอ ๙.๓ มั นเกี่ย วพัน
กับการทําประชาพิจารณ ๗๐ เปอรเซ็นต ของผูมี สิท ธิ เลือกตั้ ง ตั ว นี้ละครับ เป นตั ว บั งคั บ ว าจะได ห รือไม ไ ด นะครับ
เพราะวาการทําประชาพิจารณ ๗๐ เปอรเซ็นตของผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นเปนสิ่งที่ยากเย็นมากๆ ในขณะนี้ไ ม ท ราบว าทาง
วัดไดทําประชาพิจารณ ๗๐ เปอรเซ็นต นี้หรือเปลา เพราะวาตามที่แนบมารายชื่อนั้นมันไมถึง ๗๐ เปอรเซ็นต นะครับ
อยากจะขอกราบเรีย นท านประธานผานไปยั งฝายผูบ ริห ารว าชว ยประสานไปทางวั ด ได ห รือไม ว า ท านทํ าประชา
พิจารณหรือยัง ๗๐ เปอรเซ็นตของผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นมันจะไดไมขัดกันนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทานผูบริหารมีอะไรชี้แจงไหมครับ ไมมีนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ

๒๗.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ที่ทานอนันต ตั นติ ศิ รินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขต ๔
ขออนุญาตที่เอยนามครับ กลาวถึงวา ๗๐ เปอรเซ็นตของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงนะครับ เทศบาลนครอุบ ลผมเขาใจว า
มีผูมีสิทธิเกาหมื่นกวาคน ที่ทานใหมาแนบทายเพื่อขอความเห็นชอบนี้มีไมกี่คนนะครับ และถาสายตายั งดี อยู ก็จ ะเห็ น
วาเปนคนไมกี่คนที่เปนคนเขียนและเซ็นตเอง ผมอยากใหฝายผูบริหารเนนในเรื่องของความถูกต องและโปรงใสกอนที่
จะมีการนําญัตติต างๆเขาสูสภาแหงนี้ สภาแหงนี้มีหนาที่ตรวจสอบตามหนาที่ มีหนาที่ที่จะตองรักษาผลประโยชนของ
พี่นองประชาชนและเอกสารที่นําเขามาไมทราบวาทานตรวจสอบหรือยัง แตผมดูแลวเปนคนไมกี่คนที่เขียนและก็เซ็นต
เองครับ ผมขออนุญาตไมพิจารณาในเรื่องนี้ครับ กราบเรียนทานประธานสภาถึงฝายผูบริหารดวยครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ทานผูบริหารและทานสมาชิกทุกทานครับ เรื่องเปลี่ยนชื่ อวั ด นั้นเมื่ อผมนั่งฟงอยู
มีความเขาใจวาอยากจะใหทางผูบ ริห ารนะครับ โดยเฉพาะท านนายกฯ พยายามรวบรวมรายชื่อตามที่ ท านอนันต
ตันติศิรินทร เสนอ ก็พอจะทําไดนะครับถาหากวาจะเปลี่ยนจริงๆมีจิตใจที่จะเปลี่ยนจริงๆหรือไมก็ถามทางเจาอาวาส
ถาเจาอาวาสมีจุดประสงควาจะเปลี่ยนจริงๆก็พอที่ จ ะถามมติ ป ระชาชนได ก็ค งไม ย ากเท าไหรนะครับ ถาจะเปลี่ย น
จริงๆนําเขาที่ประชุมครั้งตอไปก็คงจะผานนะครับนี่ เรื่องหนึ่ง เรื่องที่ สองผมก็ไ ม อยากจะพูด หรอกครับ แต ว าจํ าเป น
เรื่องที่ขอใชเงินสะสมนั้นตามที่ผมดูมีหลายเรื่องที่จะขอใชเงินสะสม ทางพวกผมคิดวาอยากใหใชเงินงบประมาณที่ มี อยู
ใน
ป ๒๕๕๗ นี้ ถามันไมพอจริงๆจึงหันมาใชเงินสะสม อันนี้เปนการรวบรวมขอยุตตินะครับ ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ ไมมีนะครับ ถาอยางนั้นผมขอมติที่ประชุมนะครับ
- มี สมาชิกท านใดไม เห็ นชอบ ในการพิจ ารณา เรื่อง ขอรับ ความเห็ นชอบรางการเปลี่ย นชื่อวั ด
โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท
- มี ส มาชิ กท านใดเห็ นชอบ ในการพิจ ารณา เรื่อ ง ขอรั บ ความเห็ น ชอบรา งการเปลี่ ย นชื่ อวั ด
โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกยกมือ
ที่ประชุม
- มีมติไมเห็นชอบในการพิจารณา เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อวัด
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง อื่นๆ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานธานินทรครับ

๒๘.
นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาที่ เ คารพ กระผมนายธานิ น ทร สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ์ สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขต ๓ ครับ อยากเรียนถามคณะผูบริหารครับเกี่ยวกับ เรื่องการชว ยเหลือผูป ระสบภั ย น้ําท ว มครับ
ในการชว ยเหลือซอมแซมบ า นเรือนครับ เท าที่ ผมลงพื้นที่ และอยู ใ นพื้นที่ ม าเห็ น การชว ยเหลือ ในการซอมแซม
บานเรือนนะครับ หลักการในการจายเงินที่คณะผูบริหารไดกําหนดมานั้นจายอยางไรครับ เพราะว าผมได ไ ปสํารวจพื้น
ที่มาวา ในเขตพื้นที่น้ําทวมและบานเรือนที่ใกลเคียงกันการจายเงินแตกตางกันมากครับ บางที่ พื้นที่ ติ ด กันบางหลัง
ได ๑,๗๐๐บาท บางหลังได ๑๗,๐๐๐ บาทครับ ในกรณีนี้ ไ ม เ ป น ไรครั บ ยั งมี ใ นพื้นที่ ใ กลเ คี ย งครั บ บางหลั ง
ได ๓๐๐ บาท แตบางหลังได ๑๔,๐๐๐ บาทครับ แตกต างกันมากครับ จึ งอยากทราบกฎเกณฑ ใ นการจ ายเงินของ
คณะผูบริหารครับ วาสํารวจอยางไรและมีขอมูลอยางไร ซึ่งทางชาวบานไดรองเรียนมาทางผมและเมื่ อวานนี้เขาได ไ ป
ทางจังหวัดครับ ไปรองเรียนจังหวัดทางจังหวัดไมรับเรื่องครับเพราะวาไดจายเงินทุกขั้ นตอนตามที่ เทศบาลสํารวจมา
ครับ และเขาจายมาทุกขั้นตอนตองใหมาดูเรื่องที่เทศบาล อยากทราบรายละเอีย ดกฎเกณฑ ใ นการจ ายเงินครับ และ
อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเงินสําหรับบานที่ไมมีบานเลขที่ยังไมไดรับเงินซึ่งตามหลักเกณฑ ทุ กป ทุ กสมั ย ต องได ค รับ แต ป นี้
ยังไมไดเพราะบานที่มีบานเลขที่เขาไดรับสองรอบแลวครับ ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยัง ท านสมาชิกนะคะ ขอขอบคุ ณท านธานินทร สินธุ ป ระสิท ธิ์ ที่ ไ ด สอบถาม
มานะคะ ดิฉันขอมอบใหทางหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือสํานักปลัดเทศบาลนะคะ ทานเดือนลอย คําแดงสด เป น
ผูชี้แจงใหทานไดเขาใจถึงรายละเอียดตางๆนะคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานเดือนลอยครับ
นางเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กราบเรีย นท า นประธานสภา ผูบ ริห ารและท านสมาชิ กที่ เคารพทุ ก ท านนะคะ ในสว นของขั้นตอนของ
การสํารวจหลังจากเกิดอุทกภัยขึ้นมันเปนหลักเกณฑวาทางเทศบาลหรือทองถิ่นจะตองแต งตั้ งคณะกรรมการเพื่อที่ จ ะ
ออกไปสํารวจความเสียหายและก็ประเมินความเสียหายตามขอเท็ จ จริงที่ เกิด ขึ้น โดยมี ห ลักเกณฑ ว าบ านซึ่งจะต อง
ไดรับการชวยเหลือนั้นจะตองเปนบานซึ่งอยูอาศัยประจํา คําวาอยูอาศัยประจําหมายความว าอยู อาศั ย ประจํ ามิ ไ ด อยู
เฉพาะบางครั้งบางคราวและเปนเจาบานขยายความคําวาเจาบานหมายความวา ผูซึ่งอยูอาศัยประจําเปนเจาบ านแต
มิไดหมายความเฉพาะเจาบานตามกรรมสิทธิ์ข องที่ ดิ นหรือทรัพย สิน หรือเป นเจ าบ านตาม พ.ร.บ.ทะเบี ย นราษฎร
เพราะฉะนั้นในสวนของบานจึงมีอยูสองลักษณะ คือบานซึ่งมี บ านเลขที่ เพราะมี เจ าบ านปรากฏตาม พ.ร.บ.ทะเบี ย น
ราษฎร และบานซึ่งไมมีเลขที่คือบานซึ่งอาจจะกอสรางยังไมถูกตองตามลักษณะ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร โดยบ านกลุม
นั้นเรียกวาบานไมมีเลขที่ ขั้นตอนในการดําเนินงานทานนายกฯซึ่งเปนเจาพนักงานตามกฎหมายได ออกหนังสือรับ รอง
ให ว าเป นบ านซึ่ งไม มี เ ลขที่ แต เป นผูที่ อาศั ย อยู จ ริง นี่คื อหลั กเกณฑ นะคะ ในการสํารวจทางเทศบาลได แต งตั้ ง
คณะกรรมการลงไปสํารวจ ประกอบดวย เจาหนาที่จากสํานักการชาง เจาหนาที่จากฝายป องกันฯ เจ าหนาที่ จ ากกอง
สวัสดิการ และเจาหนาที่จากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ในสวนของเทศบาลนครฯ ออกไปสํารวจประเมินความเสียหาย

๒๙.
ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น ความเสียหายของบานแตละหลังที่ปรากฏขึ้นสมมุ ติ ว าบ านเลขที่ ๖ ถนนพโลชัย สมมุ ติ
ประเมินความเสียหายไดอยูที่ประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการชุดของเทศบาลนครฯก็จะประเมินความเสีย หาย
ทั้งหมดพรอมรูปถายสงไปที่คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. หรือที่ เรีย กว า คณะกรรมการประเมิ นความเสีย หายในระดั บ
อําเภอ จากนั้นคณะกรรมการชุดนี้ขออนุญาตยอนะคะเปน ก.ช.ภ.อ. ก็จะประเมินความเสียหายตามที่เทศบาลสงไปให
โดยมีหลักเกณฑวาถาบานหลังไหนเสียหายทั้งหลังนั้นจายไดไมเกิน ๓๓,๐๐๐ บาท แตถาเสียหายบางสว นก็จ ายเท าที่
เสียหายจริงและสามารถตรวจสอบได จากนั้นคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. นะคะก็จ ะรวบรวมหลักฐานทั้ งหมดไม ว าจะ
เปนมติที่ประชุมของ ก.ช.ภ.อ. และแบบตรวจสอบต างๆ รูป ถาย แบบประเมิ นของทางเทศบาลที่ สงไป เสนอไปยั ง
คณะกรรมการในสวนของ ก.ช.ภ.จ. หรือคณะกรรมการประเมินความเสียหายระดับจังหวั ด จากนั้นคณะกรรมการชุด
ของจังหวัดก็จะแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะมาพิจ ารณาประเมิ นความเสีย หายอีกรอบหนึ่ง แลว ก็กําหนดเป นเงิน
ออกมาวาจะจายเงินเปนจํานวนเทาไหรนะคะ เงินทั้งหมดทั้งมวลจะเปนเงินมาจากในสวนหนึ่งของ อํานาจผูว าราชการ
จังหวัด จายไดนาจะอยูที่ไมเกินสิบลานตอการเกิด เหตุ สาธารณภั ย หนึ่งครั้ง ถาเงินสว นนั้นไม พอก็จ ะขออนุมั ติ ไ ปที่
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ ในสวนนี้เงินทั้งหมดเปนเงินของสวนกลางไมใชเงินของเทศบาล เทศบาลไม
มีอํานาจที่จะพิจารณาวาจายใครเทาไหรอยางไร แตมีอํานาจประเมินความเสียหายของบา นเรือนราษฎรเท านั้นนะคะ
ทาน ในสวนของพี่นองประชาชนซึ่งยั งไม ไ ด รับ ค าตอบแทนทางเทศบาลไม ไ ด นิ่งนอนใจนะคะ ตอนนี้ไ ด ทํ าหนังสือ
ติด ตามทวงถามไปแลว ในสวนของบานเรือนคาดวานาจะเป นบ านเรือนที่ ยั งไม มี เลขที่ ในสว นของกระบวนการของ
เทศบาลนั้นไดทําครบสมบูรณเรียบรอยแลวคะ ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานธานินทรครับ
นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาที่ เ คารพ กระผมนายธานิ น ทร สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ์ สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขต ๓ ครับ ขั้นตอนในการสํารวจ กติกาทุกอยางถูกตอง แตผมอยากทราบรายละเอีย ดขั้นตอนที่ ว า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในสถานที่ใกลเคียงกันครับ และแตละหลังมีความเสี ย หายเหมื อนกันครับ แต มั นไม ถูกต องที่ ว า
จาย ๓๐๐ บาทครับ เพราะวาชาวบานของใจครับวา ๓๐๐ บาท จะเอาไปทําอะไรได ค รับ ในการจ ายเงินเที่ ย วนี้ค รับ
อยากทราบวาที่ใกลเคียงกันและผมก็ไดเขาไปสํารวจดูแลววามันไมนาจะเปนไปไดที่ได ๓๐๐ บาท จะเอาไปซอมแซม
อะไรไดครับ ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเดือนลอย คําแดงสด เปนผูชี้แจงคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานเดือนลอยครับ

๓๐.
นางเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ขอบคุณคะ ในสวนของการประเมิ นบ านเรือนราษฎร เราจะประเมิ นตามความเสีย หายที่ เกิด ขึ้นของบ าน
แตละหลัง ประเมินไดเทาไหรเราก็จะสงเรื่องทั้งหมดไปที่ ก.ช.ภ.อ. ตามที่ ไ ด อภิ ป รายไปเมื่ อซักครู ทั้ งหมดนั้นขึ้นอยู
กับสภาพของบานและความเสียหาย
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายนัฐพล รัตนูปการ ครับ ตามที่ ท านเดื อนลอยได ชี้แจงมาเมื่ อซักครู
บานเรือนไกลเคียงกันเชื่อวาน้ําทวมก็ตองทวมเทากันนะครับ บานแตละหลังคงจะสรางเหมือนกัน สรางด ว ยไม สังกะสี
หรื อปู น จะมี บ านหลั งไหนที่ ว าท ว มเท า กัน แต ห ลั งหนึ่ง เสี ย หายเยอะกว า อีก หลั งแทบจะไม เสี ย หายเลยครั บ
เงิน ๓๐๐ บาท ผมวาซื้อสังกะสีไดไมถึงสองแผนนะครับ ทานคิดวาคณะกรรมการที่ลงไปตรวจสอบหรือประเมิ นความ
เสียหายของประชาชนทานจะประเมิ นอย างตรงไปตรงมาหรือเปลาครับ ขอสอบถามอีกครั้งหนึ่ง ชว ยตอบให ต รง
ประเด็นดวยนะครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาและสมาชิก ทุ กท า นนะคะ สิ่ งที่ ดิ ฉัน ได รับ ฟ งมาจะเห็ นว า ๓๐๐ ๕๐๐
และหลักหมื่น มันเหลื่อมล้ํากันทั้ งๆที่ บ านใกลเคี ย งกันนะคะ ถาจะใชเหตุ ผลการประเมิ นดิ ฉันอยากทราบว าจ าย
๓๐๐ ประเมินจากอะไรคะ และก็ ๑๐,๐๐๐ ประเมินจากอะไร ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต ๒
เนื่องจากเรื่องนี้เปนเรื่องที่ละเอียดออนนะครับ ๓๐๐ บาท ใหใครก็ไมอยากเอานะครับ ถาบ านน้ําท ว ม ดั งนั้นแลว ท าน
ตองชี้แจงเพราะวามันเกิดความขัดแยงขึ้นในชุมชน เพราะวาจากที่เราไดรับรายงานมาพวกเขาเสีย ใจมากที่ ไ ด รับ การ
ตอบแทนจากคณะกรรมการดังกลาวนะครับ แต เขาไม ไ ด เขาใจว าเป นคณะกรรมการนะครับ เขาเขาใจว าเป นฝาย
บริหาร ปานนี้ทานถูกดาเทาไหรแลวผมก็ไมรูนะครับ เมื่อวานก็มีคําหยาบคาย ผมเอยในสภาแหงนี้ไมไดนะครับ ดั งนั้น
แลวทานตองชี้แจงเพราะวาพี่นองประชาชนเดือดรอนและก็เสียใจ เหมือนนั่งขางกันขออนุญาต ผมนั่งขางนัฐ พลแต นัฐ
พลได ๒๐,๐๐๐ ผมได ๓๐๐ ผมรับไมได ดังนั้นแลวทานตองเคลียรนะครับ ขอบคุณครับ

๓๑.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขต ๔ ครับ
กับประเด็นที่ทานธานินทร สินธุประสิทธิ์ ที่สอบถามไปเมื่อซักครูนี้ครับ ผมจะสรุปประเด็นใหฟงชัด ๆอีกที นะครับ เผื่อ
ทางฝายผูบริหารไมเขาใจครับ เพราะทานตอบมาตามผังเมืองเปะเลยนะครับ ออมเมืองได ห ลายรอบเลยครับ ก็คื อว า
หลักการในการพิจารณาวาบานหลังไหนที่จะไดเงินคาชดเชย ๓๐๐ เปนยั งไงและทํ าไมบ านที่ ท ว มนอยกว าได รับ การ
ชดเชยที่ ๑๒,๐๐๐ บาท เมื่อวานสมาชิกสภาเทศบาลไดลงพื้นที่แลวก็หาเหตุผลในเรื่องเหลานี้แลว เราไม สามารถตอบ
กับชาวบานไดวาเหตุใดบานที่ทวมนอยกวาถึงไดเงินมากกวาบานที่ทวมมากกวา ความเดื อดรอนของพี่นองประชาชน
ใครเปนผูพิจารณา พิจารณาจากอะไร อยากไดคําตอบชัดๆ ณ สภาแหงนี้ ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยั งท านสมาชิก จากคํ าถามของท านนะคะ สําหรับ หนว ยงานที่ เกี่ย วของอีก
หนวยงานหนึ่งก็คือกองสวัสดิการและสังคม ขอใหทานรักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเปนผูชี้แจงคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคมครับ
นางสุจิตตรา นามพิทักษ รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสุจิ ต ตรา นามพิทั กษ รักษาการ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ขออนุญาตเรียนทานนะคะ ในการจายเมื่อวานที่ผานมาเปนการจ ายในงวดที่ สองของ
กลุมแรกก็คือกลุมที่มีบานเลขที่ เพราะฉะนั้นเม็ดเงินจะแตกตาง ยกตัวอยางเชน ในการจายรอบแรกสมมุ ติ ว าบ านหลัง
หนึ่งประเมินแลวคาเสียหายในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รอบแรกได รับ แลว ๓,๕๐๐ บาท เพราะฉะนั้นรอบที่ สองก็คื อ
เมื่อวานจะไดรับเงินแค ๖,๕๐๐ บาท ในขณะเดียวกันบานบางหลังไดเงิน ๔,๕๐๐ บาท รอบแรกจ ายไป ๓,๕๐๐ บาท
เพราะฉะนั้นรอบเมื่อวานก็จะไดแค ๑,๐๐๐ บาท นะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อวานเม็ดเงินในแต ละหลังคาเรือนจะแตกต าง
กันไป แตรอบแรกนี่จะเทากัน ทีนี้ในการประเมินทางสํานักการชางก็ไดมีการประชุมรวมกับทางจังหวัดวา กรณีป ระเมิ น
จะประเมินสวนใดบางที่สามารถคิดเปนคาเสียหายได ที่ทานบอกวาบานสองหลังในระดั บ น้ําเดี ย วกันแต ทํ าไมเม็ ด เงิน
แตกตางกันนะคะ ๑.สภาพบานเรือนแตละคนวัสดุที่ใชแตกตาง บางบานเป นพื้นคอนกรีต เฉยๆ บางบ านเป นพื้นที่ ปู
ดวยกระเบื้อง ในขณะที่บางบานเปนไมปาเกก็มีนะคะ เพราะฉะนั้นระดับ การประเมิ นก็ย อมแตกต าง เพราะว าสภาพ
บานเรือน วัสดุที่ใช แนนอนความแตกตางมันมี เพราะฉะนั้นเม็ดเงินย อมแตกต างค ะ ขออนุญ าตนําเรีย นท านอย างนี้
คะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับผม

๓๒.
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายนัฐพล รัตนูปการ ครับ ตามที่ ท านชี้แจงเมื่ อสักครูว าบางหลังราด
ดวยปูนซีเมนต บางหลังปู ด ว ยกระเบื้ อง บางหลังปู ด ว ยไม ป าเก ผมขอยื นยั นอย างนี้นะครับ ในชุม ชนหาดวั ด ใต
เพราะวาผมเคยลงพื้นที่ กับ ท านธานินทรนะครับ กลายื นยั นได ว าไม มี บ านหลังไหนปู ด ว ยไม ป าเก อย างดี ที่ สุด คื อ
กระเบื้องนะครับ แลวราคาปูนซีเมนต กับ การปู กระเบื้ อง ผมคิ ด ว าความแตกต างคงไม ต างกันมากแลว ทุ กวั นนี้ค า
กระเบื้องก็ไมไดแพงมากตารางเมตรละรอยสองรอยก็มีนะครับ และน้ําทวมในระดั บ เดี ย วกันที่ ท านธานินทรพูด ถึงคื อ
บานในลักษณะเดียวกัน ทวมเหมือนกัน ระดับน้ําเทากัน ความเสียหายเทากันแตหลังหนึ่งได เงินเยอะกว าอีกหลังหนึ่ง
เงินนอยกวาซึ่งถามันเหลื่อมล้ํากันแคพันสองพันหรือสามพันเราไมวาครับ เราคงไม พูด ถึง แต นี่ห ลักหมื่ นกับ หลักรอย
มันตางกันมากนะครับ ขอบพระคุณมากครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ฝายผูบริหารมีอะไรเพิ่มเติมครับ เชิญทานเลขาฯครับ
นายนิเวศน สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรี
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เทาที่ผมได นั่งฟงสว นหนึ่งทางเราเองทราบดี สว นหนึ่ง
อาจจะเกิดความเขาใจที่คาดเคลื่อนเกิดจากการผิดพลาดจากการสํารวจ หรือขั้นตอนจากการดําเนินงาน ผมรับ ฟงท าน
ประธานทานสมาชิกไดอภิปรายกันพอสมควรครับ จะขอนัดทานอยางนี้ค รับ เพราะเราถกกันในห องประชุม แบบนี้ค ง
ไมไดขอสรุป คงจะเปนการใหขอมูลกันไปมาไมไดเกิดประโยชนครับ ท านประธาน อนุญ าตรับ เรื่องและนําไปประชุม
กับฝายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีคนที่เกี่ยวของนอกเทศบาลนครอุบลราชธานี คื อจั งหวั ด ด ว ย จึ งขออนุญ าตรับ
เรื่องไวและขอบคุณที่ใหความคิดเห็นที่เรื่องตัวเลขที่วา สามรอยกับหมื่น ผมก็ยั งไม เห็ นเหมื อนกันถาเห็ นผมก็ค งจะมี
คําถามเหมือนทานเหมือนกัน วามันใชหลักเกณฑอะไรและขอเท็จจริงคื ออะไร เพราะว าผมก็เขาใจเหมื อนท านว าถา
สภาพเหมือนกันตางกันตรงซีเมนตกับกระเบื้องและคงไมมีปารเก ก็คงเปนแควาทกรรมที่พูดกันไปสว นเรื่องขอเท็ จ จริง
ที่จะชี้วาเป นอะไรเราต องไปดู รายละเอีย ดทั้ งคนสําเร็จ คงจะมี ขอมู ลที่ จ ะตอบท านได ใ นสภา ผมขออนุญ าตท าน
ประธานวาทางฝายบริหารจะรับเรื่องและจะไปตรวจสอบอีกทีครับ ทานประธานครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับผม
นางสาวตนขาว ตังคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรีย นท า นประธานสภาที่ เคารพและสมาชิ กสภาเทศบาลทุ กท านคะ ดิ ฉัน นางสาวต น ขาว ตั งคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ พวกเราสมาชิกทุกคนไดรับ การเลือกตั้ งได รับ ความไว ว างใจ
จากประชาชนชาวนครอุบลราชธานี ทุกครั้งในวาระอื่นๆ เราจะมีสิ่งที่ประชาชนเดือดรอนเขามาแจงให สภาเพื่อฝากไป
ยังฝายผูบริหาร ครั้งนี้ก็เชนเดี ย วกันค ะ หลายครั้งแลว ที่ ดิ ฉันพูด ว ามี เรื่องนําเรีย นเขามาแต ไ ม ไ ด รับ การแกไ ขเลย
บานเลขที่ ๕๔๐ ถนนสรรพสิทธิ์ ดิฉันเคยแจงเขาไปแลววาฟุตบาทชํารุด จากการทําถนนใหม จนถึงตอนนี้ก็ยั งไม มี การ
แกไขให ไมอยากจะใหเปนการพูดซ้ําๆ เหมือนที่ทานชื่น เคยพูดในสภา ขออนุญาตเอยนามนะคะ ดิ ฉันอยากจะให ฟง
เสียงสมาชิกสภาแหงนี้ทุกทานเพราะเสียงเหลานั้นเปนเสียงที่มาจากพี่นองประชาชนที่ไววางใจพวกเรา อยากจะให รับ
ฟงสิ่งที่ประชาชนเดือดรอนและนําไปแกไขดวยคะ บานเลขที่ ๕๔๐ ถนนสรรพสิทธิ์นะคะ ขอบคุณคะ

๓๓.
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาผูบริหารและผูทรงเกียรติทุกทานครับ ร.ต.อ.ณัฐ พัฒ น ศิ ลปะสิท ธิ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูที่สะทอนปญ หาของชุม ชนหรือของประชาชน
เทศบาลนครอุบลราชธานี สิ่งที่ไดรับฟงปญหาของประชาชนหรือชาวบานในตอนนี้ ก็คือ แผนป ายโฆษณาที่ อยู บ นทาง
เทาหรือบนฟุตบาท จํานวนเยอะชาวบานบอกวามีจํานวนเยอะมากไป แตสิ่งที่ประชาชนตองการก็ คื อป ายบอกชื่อซอย
เขาเขียนคํารองมาแลวเช น ซอยแยกถนน พโลชัย ขางบ านเลขที่ ๑๕๗ ซึ่งอยู ใ กลเคี ย งกับ โรงเรีย นเยาวเรศศึ กษา
เคยเขียนคํารองมาแลววาซอยนั้นมีหลายหลังคาเรือนแตไมมีชื่อซอย อยากใหเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตั้งชื่อซอยใหแลวนําปายชื่อซอยไปติดไวหนาปากซอยเพื่อใหทราบวาซอยนี้คือซอยอะไร นั่นคือสิ่งที่ ป ระชาชนต องการ
มากกวาปายโฆษณาที่อยูริมฟุตบาท และอีกอยางหนึ่งคือ วันพุธที่ ต ลาดนัด วั ด แจ งบางครั้งประชาชนหรือชาวบ านก็
อยากไปซื้อสินคาราคาถูกตองสินคาที่ถูกใจ แตไปแลวก็พบปญหาไปจอดรถแลวก็ถูกเจาหนาที่จราจรล็อคลอแทนที่ จ ะ
ซื้อกางเกงยีนสรีวายเกาๆสักตัว ๑๕๐ กลายเป นว าเสีย ค าล็อคลออีก ๕๐๐ เป นว า ๖๕๐ ก็ฝากบอกว าถาเทศบาล
นครอุบลราชธานีมีสวนรับผิดชอบด ว ย ขอให รว มประสานกับ ตํ ารวจจราจรให มี ป ายห ามจอดหรือป ายเตื อน และ
ซอยสรรพสิทธิ์ ซอย ๒ ซึ่งอยูขางวัดแจงดานทิศตะวันตกโดยเฉพาะวันพุธจะมีรถวิ่งเขาทางถนนสรรพสิท ธิ์ และอีกทาง
หนึ่งคือถนนสุริยาตร ปรากฏวาเขามาและรถสวนกันไมได ประชาชนขอรองอยากใหทําปายหามเขา คือ ให รถวิ่ งได ท าง
เดียวครับ กับซอยสรรพสิทธิ์ ๒ ขอความกรุณาใหทานบันทึกและนําไปแกปญหาความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชน
และอีกเรื่องหนึ่งครับทางวัดทาวังหินขอความอนุ เคราะห ม าขอรถขุด ตั กทรายบริเวณวั ด ก็ห ลายวั นแลว ยั งไม ไ ด รับ
ความรวมมือ ผมสังเกตวาที่บอรดสํานักการชาง ฝายงานโยธา มีบอรดตารางการปฏิบัติงานแตไมไดแจง วารถขุดตั กไป
ปฏิบัติหนาที่อยูบริเวณใด ถาเปนไปไดอยากใหมีการปรับปรุงในเรื่องนี้วา รถหรือเครื่องมือที่ใชในการชางหรือการโยธา
นําไปใชในบริเวณใดโครงการไหน ตั้งแตวันที่เทาไหรถึงวันที่เทาไหรมีกําหนดให ท ราบ เพื่อการติ ด ตามในการทํ างาน
หรือการบริหารของประชาชน ขอรับความสะดวกในสวนนี้ดวยครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่สะทอนปญหาจากประชาชนมา
วาทางเทศบาลมีสวนรวมที่ยายอนุสาวรียทาวคําผง บริเวณทุงศรีเมือง ก็มี เสีย งวิ พากษ วิ จ ารณม า คื อชาวบ านเขาไม
ตองการใหยายก็ขอใหทานไปพิจารณาในสวนนี้ สวนที่เขาตองการใหทํามากกวาคือการปรับปรุงหองน้ํา การซอมบํ ารุง
เครื่องออกกําลังกาย หรือแมวาลูวิ่ง หรือเดินที่ใชออกกําลังกาย เขาอยากให ป รับ ปรุงเปลี่ย นแปลงใหม เพื่อใชใ นการ
ออกกําลังกาย และหองน้ําที่ใชในทุงศรีเมืองเขาตองการให ป รับ ปรุงในสว นนั้นมากกว าที่ จ ะย ายอนุสาวรีย ท าวคํ าผง
หรืออยากใหทานรับฟงความคิดเห็นในสวนนี้มากกวาเพราะผมไดรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนจํ านวนมากมี
ความเห็นไมตองการใหยายอนุสาวรียทาวคําผง ก็ขอใหทานสํารวจความตองการของประชาชนหรือสรางความเขาใจ
กับประชาชนดวยนะครับ ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก กอนอื่นดิ ฉันก็รับ เรื่องที่ ท านได ชี้แนะมาและก็เป นเรื่องความ
เดือดรอนของประชาชน ที่ทานไดกลาวมานั้น ดิ ฉันก็จ ะมอบงานให ห นว ยงานที่ เกี่ย วของไปพิจ ารณาดํ าเนินการคะ
สําหรับทางทุงศรีเมืองขณะนี้เราก็อยูระหวางการ จัดซื้อจัดจางและทําสัญญาอยูนะคะ ในงบประมาณการปรับปรุง

๓๔.
ภูมิทัศนทุงศรีเมือง ในนั้นก็จะมีทั้ งลูวิ่ ง ห องน้ํา สนามกีฬ าต างๆ ซึ่งก็เรงดํ าเนินการให แลว เสร็จ โดยเร็ว ตามความ
ตองการของประชาชนคะ ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณ ครับผม
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันนางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๓ ดิ ฉันฝากท านประธานไปยั งฝายบริห ารนะคะ ผูที่ จ ะแกป ญ หาความ
เดือดรอนของประชาชน ไดก็มีแตทาน ก็ขอใหทานนํางบประมาณรายจายป ๒๕๕๗ เขาสูสภา ก็จ ะแกป ญ หาโดยรวม
ไดทั้งหมด ก็ขอฝากไปยังฝายบริหารดวยนะคะ สวนสําหรับวันนี้ดิฉันขอเสนอปดประชุมคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กอนที่จะปดประชุมผมขอเชิญฝายผูบริหารเขาไปนั่งไปหองประธานสภาสัก ๓๐ นาที ท านจะได รูว าขี้นกนั้น
เหม็นแคไหนครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สุดทายนี้ขอใหฝายผูบริหารดูแลความเดือดรอนของประชาชนดวยครับผม / ขอปดประชุมครับผม
ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
(ลงชื่อ)..............................ผูจดรายงานการประชุม
(นายชัยยันต จันลองคํา)
หัวหนางานเลขานุการสภา

(ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
(นายพิพัฒ น นิลรัตนศิริกุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๓๕.
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่ .............................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา)
(นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

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

(นายปรเมศร ศริพันธุ)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

