
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

........................ 
ผูมาประชุม 
 ๑. นายปรเมศร        ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๒ 
 ๒.   นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔   
          ๓.     นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓     
 ๔. นายเลิศชาย เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๕ นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
          ๖.     นางรฐา  มณีภาค       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

๗.   นางสาวนงนุช จิรันตกาล      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
          ๘.     นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
          ๙.    นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒      
        ๑๐.    นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒         
        ๑๑.    นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๒.    นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
 ๑๓.    นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๓ 
        ๑๔.    นายธนพล   โชควิวัฒนวนิช      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 
        ๑๕.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๖.    นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓      
 ๑๗.    นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
        ๑๘.    นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔  
   ๑๙.    น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๔       
 
 
ผูไมมาประชุม 
          ๑.   นายเลิศ              อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

          ๒.   นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๒ 
          ๓.   นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
 ๔.  นายปยะ ลายวิเศกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
          ๕.  นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 

 
 
 
 
 
 
 



๒. 
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 ๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ               นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ๒.     นายวิทวัส            พันธนิกุล                     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
  ๓.     นางธารนี                   ปรีดาสันติ์             รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๔.  นายนิเวศน        สุพัฒน              เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
          ๕.  นายชัยยงค        โคตะสิน           เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๖.  นายชูศักดิ์        สุทธิรารักษ       เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี     
          ๗.   นายอาทิตย        คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ๘.   นายอธิปไตย        โยธามาตย        รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         ๙.      นายถาวร     เดชปองหา       รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        ๑๐.  นางเดือนลอย        คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
         ๑๑.   นายวิสุทธิ์        เสนาภักดิ์        รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
         ๑๒.     นายกรศิริ                  มิ่งชัย            ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 
         ๑๓.     นายโกสิน        พูลวัน             ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว 
         ๑๔. ด.ต.เผด็จชัย        บุญศักดิ์           ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ 
         ๑๕. นายประสพ                ปรุโปรง           ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ 
         ๑๖.    นางพิมพนภัส        ภัทรกอพงศสุข   รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
         ๑๗ นางสุจิตรา  นามพิทักษ     รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
         ๑๘.    นางสุรางค                  ประสระบาล      ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
         ๑๙.    นายมนตตรี                 ธนะคุณ           รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา  
         ๒๐.    นางผองศรี                  ชางสอน           ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑     
         ๒๑.    นางสาวธัญญพัทธ         ศรีบญุสถิตพงษ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
         ๒๒.    นายชัยยันต         จันลองคํา         หัวหนางานเลขานุการสภา 
         ๒๓.    นางสาวดวงใจ        สุพจนนิติภักดี       หัวหนางานธุรการสภา 
         ๒๔.  นางอรอินทร       ไชยแสง        หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
         ๒๕.    นายอนุชิต        อัปกาญจน         เจาพนักงานธุรการ ๒ 
         ๒๖.  นางสาวทิพยวรรณ        คําโสม  พนักงานจางทั่วไป 
 
       …………………………………………………. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
๓. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑  
       วันพุธที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
       ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒  
       วันพุธที่ ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
        ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                                      *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง   แจงเพื่อทราบกรณีลดยอดลูกหนี้ภาษีทองถ่ิน  
   (สํานักการคลัง) 
                                       *    (ที่ประชุมรบัทราบแลว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง       เลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                      แทนตําแหนงที่วาง  
                                      (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
                                      พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๕ (๑)) 
                                     *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตต ิ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)      
                                   *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตต ิ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจางศึกษาความเหมาะสมการกอสราง 
            ระบบบําบดัน้ําเสีย ระยะที่ ๒  
       (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)   
                                   *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ระเบียบวาระที่ ๗    ญัตต ิ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาใชจายงานกอสรางปรับปรุง 
                                     ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบเคเบิ้ลใตดิน ชวงบริเวณถนนอุปราช 
   (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี)   
                                   *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

         *เมื่อเวลา  ๑๖.๐๐ น. ประธานมีคําสั่งใหเลื่อนการประชุมฯไป ประชุมในครั้งตอไป 
                                  ในวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา  
                                   เทศบาล   จากระเบียบวาระที่ ๘ เปนตนไป 
 

 
 
 
 
 



 
๔. 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๘    ญัตต ิ     ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
                                     มูลฝอย  จํานวน  ๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เสนอโดย  นายกเทศมนตรี) 
                                  *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ระเบียบวาระที่ ๙    ญัตต ิ    ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือซ้ือรถดับเพลิงชนิดหอนํ้าและสายสงนํ้าดับเพลิง 
  (ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เสนอโดย นายกเทศมนตรี)   
                                   *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
   

ระเบียบวาระที่ ๑๐   ญัตติ    ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี 
                                  เพื่อใช เปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ ๒  
                                  (สถานธนานุบาล ๑ และ ๒ เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 
                                   *   (ลงมติใหเลื่อนการพิจารณาในการประชุมฯ ในครั้งตอไป) 

ระเบียบวาระที่ ๑๑    ญัตต ิ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง กําหนดบริเวณ                      
                                     หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขต 
                                     เทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี        
                                     พ.ศ. ๒๕๕๖ “ชั้นรับหลักการ”  (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรี) 

   (โดยอาศัยอํานาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งแกไข                                        
                เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งที่แกไขเพ่ิมเติม  
                (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๕)  
               *   (ลงมติแลว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 ระเบียบวาระที่ ๑๒   ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
                                     พ.ศ. ๒๕๕๗  “ชั้นรับหลักการ”  (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 
        *เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. ไดพิจารณาถึงรายจายเพื่อการลงทุนประจําปงบประมาณ  
                                   พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักปลัดเทศบาล ฝายเทศกิจ (๐๐๑๒๒) สป. ๑๗ ประธานสภาฯ   
                                   คําสั่งฯ ใหเลื่อนการประชุมไปประชุมฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กรกฎาคม              
                                   พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และได 
                                   พิจารณาใหบรรจุญัตติดวนที่สุด ญัตติ ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกิน 
                                   บัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถาน                  
                                   ธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ ๒ เขาตอทายระเบียบวาระที่ ๑๒  
ระเบียบวาระที่ ๑๓ ญัตต ิ  ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี      
                                      เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ ๒  
                                      (สถานธนานุบาล ๑ และ ๒ เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๑๔     เร่ือง    อื่นๆ 

 
 
 
 



 
๕. 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพฒัน  นิลรัตนศริิกลุ  เลขานุการสภาเทศบาล 
 เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง     ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
  

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 สวัสดีทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะฝายบริหาร ทานปลัด ทานรองปลัดและหัวหนาสวน    
ทุกทานครับ วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ วันน้ีมีสื่อมวลชนเขามารวมดวยคือโสภณเคเบิ้ล และมีสมาชิกสภาเทศบาลขอลา จํานวน ๕ ทาน 
คือ ๑.นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  ๒.นายปยะ  ลายวิเศษกุล ๓.นายเลิศ อาชวานันนทกุล  ๔.นางบัวหลวง  อาษาพล     
๕.นางเฉลียว  คํานิยม มีใบลาถูกตองครับผม  
 

ระเบียบวาระที่ ๑๒   ญัตต ิ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
                                    พ.ศ. ๒๕๕๗  “ช้ันรับหลกัการ”   (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดย 
                                    นายกเทศมนตรี) 
   

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ครับ เมื่อสมาชิกสภามาครบองคประชุมผมขอเปดการประชุมครับ เมื่อวานเราอยูที่ระเบียบวาระที่ ๑๒ ขอรับความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัตติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๗  เราจะเริ่มที่   หนวยตรวจสอบภายใน งานบริหาร
ทั่วไป ตรวจสอบภายใน หนา ๑ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย / ไมมี  ผมขอเลื่อนไปตรวจสอบภายใน ๒  มีสมาชิกทาน
ใดจะอภิปราย เชิญทานวรรณรัตน 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขออนุญาตกลับไปที่ตรวจสอบภายใน ๑  ในสวนของเงินชวยเหลือ                 
คารักษาพยาบาล งบป ๒๕๕๖   ๑๕,๐๐๐ บาท ปนี้เพิ่มขึ้นมาเปน  ๒๕,๐๐๐ บาท ไมทราบวามีคนปวยเพิ่มมากขึ้น
หรือคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเปนผูตอบคะ 
 
 

 
 
 



๖. 
 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ 
 

นางอรอินทร  ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
 ดิฉันนางอรอินทร ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ขออนุญาตชี้แจงในสวนของเงินชวยเหลือ          
คารักษาพยาบาล เนื่องจากพนักงานในหนวยงานมีบุตรเขารับการรักษาในการผาตัดในชวงนั้นเราเลยตั้งงบประมาณ
สวนน้ีเพ่ิมเติมไวคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานวรรณรัตน 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 รบกวนอีกนิด สอบถามวาเปนบุตรของพนักงานหรือเปนพนักงานจางทั่วไป 
 

นางอรอินทร  ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
 เปนบุตรของขาราชการคะ เปนบุตรของดิฉันเอง ที่เราทํางบประมาณไวเพราะวาเรายังไมไดทําการเบิกจาย
ลักษณะการจายตรง จึงตองเบิกจากงบเดิมกอน ชวงที่เราทํางบตัวเลขเลยเปนยอดที่เยอะคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มถาไมมีผมขอไปสํานักการคลัง งานบริหารงานคลัง หนาคลัง ๑  สมาชิกทาน
ใดจะอภิปรายครับ เชิญทานวรรณรัตน 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒  อยากใหชี้แจงในเรื่องของเงินเดือน พนักงานจางตามภารกิจ ที่เพิ่มขึ้นมา 
๓๕๓,๐๐๐ บาท เน่ืองจากอะไร ขอบคุณคะ 
  
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการคลังเปน
ผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
  เชิญทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 
 
 
 

 
 
 
 



๗. 
 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข   รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รักษาการ
ผูอํานวยการสํานักการคลัง เรียนช้ีแจงในเรื่องของเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจพอดีปที่แลวมีการจางเพิ่มภารกิจ
แทนตําแหนงที่วาง ๔ ตําแหนง เลยทําใหยอดคาจางเพิ่มขึ้น ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 หนาตอไปคลัง ๒ เชิญทานนัฐพล 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
เขต ๒  หนาคลัง ๒ รายการคาจางเหมาบริการ ถาเราสังเกตในการประชุมที่ผานมาเกือบจะมีทุกกองที่จะมีรายการ
คาจางเหมาบริการ ซึ่งตัวเลขในป ๒๕๕๖ ทางสภาอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตใชจริงเพียง ๕,๕๐๐ บาท ในราง
งบประมาณ ๒๕๕๗ ทางผูบริหารไดขอเงินเพ่ิมเติมอีก ๑,๙๗๒,๐๐๐ บาท ใกลจะส้ินปงบประมาณอีก ๓-๔ เดือน คิด
วาคงจะใชไมทัน หรือทานจะใชทานก็ชวยชี้แจงดวยวาจะใชอะไรหรือใชไปแลว ฝากทานประธานไปยังฝายบริหารชวย
ชี้แจงขอมูลตัวนี้ดวยเพื่อประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง       
เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
  เชิญทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 
 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข   รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ขอเรียนชี้แจงเรื่อง
คาจางเหมาบริการ เปนแนวเดียวกันกับสํานักปลัดซึ่งจะทํารายงานเปนลายลักษณอักษรใหทานสมาชิกที่ตอบเมื่อวาน 
จะขอตอบยอๆ  ในชองงบประมาณป ๒๕๕๖ เราเอางบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทมาลง ตอนโอนลดโอนเพิ่มในทายป
ไมไดเอามารวมดวยเลยทําใหยอดโหลดขึ้นมามาก สวนรายละเอียดทานสมาชิกจะเอาก็จะเพิ่มใหสํานักปลัดตามที่   
ทานขอเมื่อวาน ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่ผมถามเมื่อสักครูจะสอบถามเพิ่มเติมอีก การโอนเงินสวนที่วาเขามาใชจาย
งบประมาณในสวนน้ีที่ผมดูตัวเลขเพิ่มมาประมาณ ๒๐ เทาจากยอดเดิม แตการจายจริงทานชี้แจงตัวเลขมา            

 
 
 
 
 



๘. 
 

แค ๕,๕๐๐ บาท แลวทานจะมาขอ ๒ ลานบาท ตัวเลขมันโหลดมากไปหรือเปลาชวยชี้แจงอีกครั้ง เรื่องเอกสารเพื่อ
เปนการรวดเร็วทางสภายินดีพิจารณาใหอยางรวดเร็ว เพื่อประโยชนของพอแมพี่นอง ทานอยาพูดวาจะทําเอกสารมา
ใหทานตองรีบทํา ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง        
เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
  เชิญทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 
 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข   รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 
 ขอบคุณคะ คือตรงนี้เปนคาจางเหมาบริการ เปนคาจางเหมาบุคคลซึ่งปที่แลวจายจากงบเดิมทายป              
มี ๑๐๐,๐๐๐ บาทก็พอ ปปจจุบันเราโอนมาเราใชงบเกาไปพลางกอนที่โอนมาเพิ่ม จากตนปถึงปจจุบันก็ใชงบเกาไป   
พลางกอนโอนลดโอนเพ่ิมแลว กรณี ๕,๕๐๐ บาท ไมไดจําตัวเลขวามาจากตรงไหน แตยอดที่เพิ่มคือยอดที่ใชยอดเกา      
ไปพลางกอนเพื่อทดแทนคะ สวนที่ตั้ง ๒ เดือน ปจจุบันเราใชของงานอื่นคะ  
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล   
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  การที่ทานรักษาการคลังไดชี้แจงมาไมเคลียรครับ เราอยากทราบวาทําไมตัวเลขถึงโหลดขึ้นสูงมากถึง ๒๐ เทา
จากงบประมาณเดิม และการนํางบประมาณเขามาในครั้งนี้ก็ไมไดรวดเร็วเหมือนครั้งกอนมากนัก เร็วกวา ๑ เดือน   
ครั้งกอนเขาเมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ครั้งนี้ทานนําเขามาในเดือนกรกฎาคมมันก็หางกันแคเดือนเดียว ในการพิจารณา
ของสภานี้ดูในตัวเลขถา ๑ เดือนทางสภาใหทาน ๑๐๐,๐๐๐ บาททานพอใชไหมครับ ถาทางสภาอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทจากป ๒๕๕๖ ทานใช ๕,๕๐๐ บาท ทานก็เลยชี้แจงไมไดวาทานเอาไปใชอะไร และตามระเบียบการใชเงินถา
งบประมาณปนั้นๆ ยังไมไดผานทานใชของปกอนไดแตไมเกินจากที่ทางสภาตั้งใหไว ยังไงก็ชวยชี้แจงใหละเอียดดวยวา 
๕,๕๐๐ บาท ทานเอาไปใชอะไร ขอบคุณมากครับ  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯครับ  
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 

 
 
 
 



๙. 
 

นายอาทิตย  คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก ปญหานี้ที่ทานสมาชิกไดกรุณาซักถามเปนปญหาที่ตอเนื่องมาจาก
เมื่อวาน เราจะสังเกตวารางเทศบัญญัติงบประมาณประจําป ๒๕๕๗ ในเที่ยวนี้จะมีอยูทุกกอง ทุกสํานัก ที่ปรากฏ
รายละเอียดของคาจางเหมาบริการน้ีกระโดดจากปที่แลวทุกกอง ทุกสํานัก โดยมีสาเหตุจากเหตุผลดังตอไปนี้ครับ ๑.
ตอนนั้นสภาอนุมัติใหเทศบาลใชงบประมาณผมจําได วาวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีอยู  ๖ วันกอนหมด
ปงบประมาณรายจายประจําป ผมไดเรียนตั้งแตเมื่อวานดวยเหตุผลของการที่ เงินเราจะลน ๔๐% ตาม พรบ.
บริหารงานบุคคลของป ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ บัญญัติวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงนี้จะนําเงินรายไดไปจาง
บุคคลเกิน ๔๐% นั้นไมได ซึ่งตอนน้ันรายไดของเทศบาลนครอุบลฯเกือบจะทะลุ ๔๐% ก็เลยมีบางสวนตองจางเหมา
บุคคลภายนอก    เขามาปฏิบัติหนาที่ในภารกิจใดภารกิจหนึ่ง ซึ่งการจางเหมาน้ีเขาไมถือวาเปนรายจายระหวางบุคคล 
จางเหมานี้เปนการจางทําของตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เมื่อเหลืออยูประมาณ ๖ วันที่จะหมด
งบประมาณป ๒๕๕๖ ในชวงน้ันประมาณวันที่ ๒๘ หรือ ๒๙ เรามีการโอนงบประมาณจากหมวดเงินเดือนหรือหมวด
อื่นๆ มาตั้งไวในหมวดคาจางเหมาบริการ เพื่อจะจางบุคคลเขามาปฏิบัติงานในแตละกองแตละฝาย เปนจํานวนเงิน   
มาพอสมควร เมื่อเชาน้ีผมไดสั่งการเจาหนาที่เตรียมสรุปคาจางเหมาบริการน้ีใหสภาไดรับทราบ ซึ่งขณะนี้กําลังทําอยู
ขอใชเวลา เพราะเปนตัวเลขคอนขางเยอะและอยูทุกกองนะครับ ที่เปนตัวเลขโดดอยางนี้ เราไมไดเอาตัวเลขโอนลด
โอนเพิ่มมาบวกเขากับสภาที่อนุมัติไปตอนนั้น ถาเอามาบวกเพิ่มกับที่สภาอนุมัติไป ตัวเลขที่ตั้งใหมกับตัวเลขที่ชองใช
จายไปในป ๒๕๕๖ จะใกลเคียงกัน ไมวาเปนทานเปนผมเห็นตัวเลขลักษณะนี้งง เพราะตัวเลขมันโดดชวนใหสงสัย 
ตัวเลขที่ตั้งข้ึนใหมจะเอาไปใชเพ่ืออะไร ผมตอบอยางน้ีวาตัวเลขที่โชวในงบอนุมัติที่ใชไปในป ๒๕๕๖ นั้น   ๑.ไมใชตัว
เลขที่รวมกับที่เราโอนลดโอนเพ่ิม   ๒.ตัวเลขที่ตั้งใหมนี้จะเอาไปลางหนี้ที่เทศบาลใชงบเกาไปพลางกอน สวนหนึ่งจะ
เอาไวบริหารงบป ๒๕๕๗ ตอไป ตัวเลขมันถึงเยอะ ผมจะทําตัวเลขใหทาน ถาไมทันในชวงน้ีก็เปนชวงแปรญัตติผมขอ
เวลาตรงน้ีดวย เพราะทานนายกเทศมนตรีไดสั่งแลววาใหทําตัวเลขนี้ใหสภาไดรับทราบ สรุปก็คือวาตัวเลขนี้จะเอาไป
ใช ๒ อยาง ๑.เอาไปใชลางหนี้ที่เราไปใชงบเกากอน ๒.เอาไปใชเพ่ือบริหารจัดการจางเหมาจางคนในที่จะเหลือใน ๒ 
เดือนนี้ สรุปไดดังนี้ ขอใชเวลานิดหนึ่งตัวเลขนี้จะมีทุกกองทุกฝายทานสมาชิกจะไดเขาใจ ถาหากวาทางผมไดเอา
ตัวเลขใชโอนลดโอนเพ่ิมมาบวกกับงบประมาณที่ตั้งไว จะไมงง ตัวเลขจะใกลเคียง เพ่ือใหสภาไดเห็นชัดๆ วาตัวเลขที่
ทานอนุมัติกับตัวเลขที่ตั้งน้ีจะเอาตัวเลขที่อนุมัติจริงๆ มาใหทานดู โดยที่เราไมไดเอาตัวเลขที่โอนลดโอนเพิ่มก็เลยงง 
ขออธิบายอยางน้ี และผมจะเอารายละเอียดมาใหทาน ถาไมทันในชวงรับหลักการนี้ก็เปนชวงแปรญัตติ ทานไดรับ
แนนอน     ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตน 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  สาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะทานยื่นงบประมาณชาจริงหรือไม 
มันถึงเกิดปญหาแบบนี้ ถาทานยื่นงบประมาณเร็วขึ้นจะไมเกิดปญหาแบบนี้ ไมตองดึงงบประมาณ ไมตองดึงอะไรมาใช  
 

 
 
 
 
 



๑๐. 
 

ขอตั้งแตตนป ตอนน้ีจะสิ้นป ๒๕๕๗ ทานก็ยื่นอีก ก็จะเกิดปญหาอีกในปตอไป รบกวนฝากดวย ป ๒๕๕๘ ขอเร็วๆ 
ดวย ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
ดวยความเคารพทานปลัดฯ เมื่อสักครูผมนั่งฟงสรุปคือจางเจาหนาที่เพ่ิมเติมใชไหมครับ ขอบคุณครับ 
 
นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 หนาคลัง ๒ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ / ไมมี  ขอไปหนาคลัง ๓ / ไมมี  ขอไปหนาคลัง ๔ สํานักการคลัง       
งานบริหารงานคลัง  เชิญทานนัฐพล 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล ฯ เขต ๒     
หนาคลัง ๔ ซื้อครุภัณฑคาโทรทัศนสีจอ LCD ขนาด ๔๖ น้ิว ๒ เครื่องๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท    
ในปจจุบันเทคโนโลยีกาวไปไกลมากแลว TVสี LCD ผมเกรงวาจะตกรุนไป ตองเปน LED  LCDขนาด ๔๖ นิ้ว ปจจุบัน
ในทองตลาดราคาไมเกินสองหมื่นบาท ไมนาจะเกินหมื่นหา ทานจะไปซื้อของเกาที่ตกรุนทําไม ทางสภาจะขอพิจารณา
สวนน้ีถาซื้อเราก็ซ้ือของดีๆไปเลย เงินทุกบาททุกสตางคเราควรใชใหคุมคาเพราะเปนเงินภาษีของประชาชน ของเกา
เราไมควรซื้อมาใช ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถาไมมีทานใดเพ่ิมเติมผมขอขามไป วช - ๑ กองวิชาการและแผนงาน งานบริหารงานทั่วไป งานสถิติขอมูล
และสารสนเทศ เชิญทานปฏิมาพรครับ  
 

นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร จงรักษ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ดิฉันสงสัยในหมวดคาสาธารณูปโภค คาบริการทางดานโทรคมนาคม งบประมาณป 
๒๕๕๖ ทางสภาผานให ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตเห็นขอเพิ่มมา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจายจริง ๘๔,๙๓๐.๘๕ บาท  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯ หนา วช ๒  
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานพิศาลเปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 

 
 
 
 
 



๑๑. 
 

นายพิศาล     ดีพรอม    หัวหนาฝายบริการและเผยแพร 
 กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงกรณีการตั้งคาบริการทางดานโทรคมนาคม 
ซึ่งเปนคาใชจายคาอินเตอรเน็ต แตเดิมเรามีคาใชจายอินเตอรเน็ตอยู ๓ คาย คาย TOT,3BB,True คาใชจายทั้ง ๓ 
คายรวมทั้งหมด ๖,๒๐๔.๙๓ บาทตอเดือน คิดเปนตอปทั้งหมด ๗๔,๔๕๙.๑๖ บาท แตเนื่องจากการใชอินเตอรเน็ต
มากขึ้นองคกรจําเปนตองมีการปรับระดับความเร็วของอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้น จึงไดมีการตั้งงบประมาณเพื่อติดตั้งระบบ
ลีดไลนซึ่งเปนระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือใหสอดคลองกับปริมาณการใชจริงขององคกรขนาดใหญของเรา จึงมี
การตั้งงบประมาณไว ที่มีการสอบถามคือขอมูลคาใชจายที่เปนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงคือตกเดือนละ ๑๕,๕๐๐ บาท 
ซึ่งถาคิดเปน ๑๒ เดือนคือ ๑๘๖,๐๐๐ บาท บวกกับชุดเดิมที่เรามีแผนที่จะยกเลิก แตเน่ืองจากเกรงวาจะกระทบเรื่อง
ของระบบจึงคงไวเปนยอดทั้งหมด ๒๖๐,๔๕๙ บาท สวนที่เหลือก็เปนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับคาโทรคมนาคม จึงตั้ง
ยอดไวที่ ๓๐๐,๐๐๐ บาทครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ขอถามเพ่ิมเติมระบบอินเตอรเน็ตเปนระบบที่ใชเพียงแตในองคกรหรือเปลา ถา
ใชในองคกรใชในปริมาณที่ราคาสูงไปหรือเปลา ในเมื่อเปนภาษีของประชาชนทําไมทานไมใชเปนระบบ wifi คนที่มา
ใชบริการเขาจะไดใชดวย ไมใชทานอํานวยความสะดวกใหกับตัวทาน สวนประชาชนที่มาใชบริการนั้นไมไดรับอะไร
เลย แมกระทั่งรหัส wifi ตัวผมเองก็ขอกับทางเจาหนาที่ก็ยังใชไมไดเลย ขอถามวาเปนอินเตอรเน็ตลักษณะอยางไร ถา
ทานเอามาใชเพื่อความรวดเร็วกันเองผมวาไมสมควรเพราะวาเปนเงินภาษีของประชาชนครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานพิศาลเปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นายพิศาล     ดีพรอม    หัวหนาฝายบริการและเผยแพร 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ในสวนนี้เรื่องของการบริการเราบริการทั้งหนวยงาน
ภายในและบุคคลภายนอก ในสวนของ wifi เราก็ใชอยูคือถามีบุคคลภายนอกหรือประชาชนมา เราก็เปดใหบริการ
เชนเดียวกัน ในสวนเทคนิค ขออนุญาตใหคุณพงศธรเปนผูตอบครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
๑๒. 

 
นายพงศธร   โชติมานนท เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
  ผมนายพงศธร โชติมานนท เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต 
เร่ิมแรกเราใชอินเตอรเน็ตแบบ ADSL   ๓ บริษัท TOT, 3BB,True  ตามที่คุณพิศาลไดกลาวไปเน่ืองจาก User ในการ
ใชเอาเฉพาะของเทศบาลจํานวน ๔-๕๐๐ ทานที่ใช  ในการบริการก็เกิดเหตุขัดของเพ่ิมมากขึ้น สวนที่ทานณัฐวุฒิถาม 
User ที่ไมไดแจกใหกับประชาชน เน่ืองจากวา TOT ไดมาติดตั้งจุดบริการฟรี wifi บริเวณสํานักงานเทศบาล ๒ จุด คือ
สํานักงานเทศบาลนครอุบลฯ ชั้น ๑ และชั้น ๒ ในการสมัครใชรหัสบัตรประชาชนสมัครจะได wifi ฟรีครึ่งชั่วโมง         
๑ วันใชได ๒ ครั้ง ในสวนน้ีเราเคยใหประชาชนใชฟรีแตวาสปดในการใหบริการเรามีจํากัดเพราะวาเปน ADSL เหมือน
ถนน ๔ เลน แตมีการแชรกันเมื่อปริมาณผูใช ๔๐๐ คน ตางคนตางแยงกันทําใหแบรนดวิธลดลงเยอะ ผมไดปรึกษา
ผูใหบริการทั้ง ๓ คายวามีโปรโมชั่นใดที่ใชดี เขาแนะนําใหใชลีดไลนในการใหบริการเปนทอตรงเลย ไมมีการแบง
จํานวนผูใชมาก็สามารถรองรับไดเลยครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ถาอยางนั้นประชาชนเขามาใชบริการอินเตอรเน็ตกับเราไดใชไหมครับ 
 

นายพงศธร   โชติมานนท เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
ครับ สามารถใชไดแตเพิ่งไดติดตั้งระบบลีดไลนมาไดไมถึงอาทิตย ระบบยังไมนิ่ง แตอยูในโครงการที่จะใหฟรี 

wifi ประชาชนในสํานักงานเราไมถึงนอกพื้นที่ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ภายในเทศบาลใชไหมครับ 
 

นายพงศธร   โชติมานนท เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
 ใชครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถาอยางนั้นทานชวยติดปายชี้แจงใหกับประชาชนผูมาใชบริการดวย ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถาไมมีทานใดเพิ่ม เติมผมขอขามไป วช ๓ กองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ           
เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ อยากจะทราบคาจางลูกจางประจําทําไมลดไป ๙,๘๐๐ บาท ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯ ครับ 

 
 
 



๑๓. 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานสมลักษณ เปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน    หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสมลักษณ บุญณพัฒน หัวหนาฝายแผนงาน
และงบประมาณ ขอเรียนชี้แจงในสวนการตั้ งงบประมาณลูกจางประจําของกองวิชาการฯ ที่ลดลงเพราะเรามี
ลูกจางประจําที่ลาออกและไปบรรจุในตําแหนงใหมในหนวยงานหนึ่ง ทําใหเราตองลดคาจางในสวนนี้ลง คือไมมีอัตรา
นี้ก็เลยไมไดตั้งคาจางน้ีไว ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ขอสอบถามใน ๙,๘๐๐ บาท ถาหาร ๑๒ ออกมาเดือนไมถึงพัน ไมทราบวาคิดอยางไรกับเงินเดือนตรงนี้ ถา
คนหนึ่งคนลาออกไปตกเดือนละ ๘๑๖ บาท ขอช้ีแจงขอบคุณคะ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาสมลักษณ เปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน    หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในสวนของงบประมาณลูกจางประจําที่ลาออก
ไมไดลาออกในชวงตนปงบประมาณ จะมีรายละเอียดเอาใหทานสมาชิกดูไมแนใจวาเดือนไหน เราตั้งเฉพาะในสวนที่
เขาไดรับไป เดือนที่ขาดไปเลยเอาออก มีคําสั่งอยูจะขออนุญาตนําสงรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ เขต  ๒ 
ตามที่เราประชุมผานมาเปนวันที่ ๒ อยากจะฝากผานทานประธานสภาไปยังฝายบริหารเรื่องเอกสารทานพูดวาจะ
นําสงสภาไมใชวาไมนําสงนะครับ เราเคยขอเอกสารหลายครั้ง หลายเรื่อง ทานไมเคยใหทานไมเคยสงมอบใหทางสภา 
เอกสารสําคัญจะเอามาใชประกอบการพิจารณา ฝากดวยขอบคุณครับ 
 
 

 
 
 
 



๑๔. 
 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายอนันต ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต
เลือกตั้งที่ ๔ ผมไมไดคัดคานอะไรแตอยากทําความเขาใจในสวนของลูกจางประจําที่ทานปรับลด ๙,๘๐๐ บาท ปกติ
การทํางบประมาณจะตองคิดตั้งแตตนปงบประมาณ ที่ทานเรียนเมื่อกี้วาเจาหนาที่ลาออกไป เขาอาจไมไดลาตนปทาน
ตองคิดใหเขาตั้งแตตนปแลว เปรียบเสมือนวาทานทํางบประมาณเดี๋ยวนี้ก็เลยมีคนลาออก มันขัดกันกับความเปนจริง
ของการทํางบประมาณ เพราะฉะนั้นอยากจะใหอธิบายใหชัดเจนวาเปนยังไง เพราะการทํางบประมาณตองคิด
งบประมาณตั้งแตตนป ไมใชกลางปมีคนลาออกแลวงบประมาณเพิ่งเขาก็คิดตามนั้น มันไมถูก ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ถาไมมีทานใดเพ่ิมเติมผมขอขามไป วช ๔ กองวิชาการและแผนงาน เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา ในรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการ หมวดคาโฆษณาและเผยแพร ป ๒๕๕๖   
ตั้งงบประมาณที่ ๗๐๐,๐๐๐ บาท จายจริง ๖๗๐,๐๐๐ บาท ปนี้ตั้งเพิ่มมา ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยากจะถามทาน
ประธานผานไปผูบริหาร รายจายที่เพ่ิมขึ้นมาน้ีคืออะไร ขอชี้แจงดวยครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเลขาฯนิเวศน สุพัฒน เปนผูตอบ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานเลขาฯ ครับ 
 

นายนิเวศน   สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  ทานประธาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ขออนุญาตชี้แจงในหมวดนี้เร่ืองคาโฆษณาและเผยแพรตางๆ นี้นับวา
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการใหขอมูลขาวสารเปนประโยชนตอประชาชน สําหรับตัวเลขที่ตั้งขึ้นมานี้เปนตัวเลขจริงและ
เปนไปตามที่มีการจัดซื้อจัดจางหรือจัดทํา ไมวาเปนการจัดทําวารสาร การทําแผนปายประชาสัมพันธเปนตน ก็ลวนใช
เงินจากหมวดนี้ เพราะฉะน้ันเวลาที่เราจะดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับหัวขอดังกลาวเราก็จะมีโครงการตางๆ รองรับ 
เพราะการประชาสัมพันธตอเมื่อเรามีงาน เรามีโครงการที่จะดําเนินงานกับประชาชน เพราะฉะนั้นสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธจะสอดคลองกันเสมอ อันน้ีจะเปนงานๆ ไป ตัวเลขที่นําเสนอทานนั้นก็เปนตัวเลขยอดรวม เวลาที่เราจะ
ใชจริงก็จะเปนกิจการตางๆ ที่ทางฝายบริหารและ/หรือที่จะตองไปบริการพี่นองประชาชน ก็จะอยูในหมวดนี้ และ
เอาไวสนับสนุนของทุกสํานัก/กอง/ฝาย เวลาเราทําประชาสัมพันธเราทําเปนภาพรวมของเทศบาลนคร เวลาสํานัก/
กอง/ฝายใดๆ ที่มีกิจกรรมตางๆ ก็จะสงเรื่องเปนบันทึกภายในมาขอใหฝายประชาสัมพันธชวยสนับสนุนงาน ก็จะขอ 

 
 
 
 
 



๑๕. 
 

เปนเร่ืองๆ ไป เชนกิจกรรมสงกรานต อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ก็จะทําเรื่องมา สุดแทแตงานเล็กหรืองานใหญ หรือเราตองการ
ใหมีผลตอการรับรูของประชาชนมากนอยแคไหน งบประมาณก็จะตามนั้น เปนเรื่องที่เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติงานจริง 
กราบเรียน     ทานประธานไปยังทานสมาชิก ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา สําหรับคาโฆษณาและเผยแพรเปนการเผยแพรความรูของเทศบาลใชไหมครับ 
ถาเราดูลงมาเร่ือยๆ ในหมวดของคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งคาบริการ จะมีคาใชจายในโครงการประชาสัมพันธขาวสาร
ของเทศบาล เปนคาใชจายที่ทับซอนกันหรือเปลา เปนลักษณะเดียวกันคือเผยแพรขาวสารของเทศบาลซึ่งเปนการตั้ง
คาใชจาย ๒ ยอดหรือเปลา ขอใหชี้แจงกับทางสภาดวยครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเลขาฯนิเวศน สุพัฒน เปนผูตอบ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานเลขาฯ ครับ 
 

นายนิเวศน   สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ทานประธาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ขอบคุณสําหรับคําถาม ก็อยางที่ผมกราบเรียนบางเรื่องในหมวด
คาใชจายนี้เราตองจําแนกแยกแยะใหเห็นชัดเจนวาเราจะไปทําอะไร เชนหมวดวารสารก็ตองระบุออกไป สวนในเรื่อง
โฆษณาเผยแพรเราก็จะใชในภาพรวมได เชนปายเราคงไมแยกยอยวาปายขนาดอะไร อยางที่ผมกราบเรียนทาน
ประธานผานไปยังทานสมาชิกเมื่อครู เวลาที่เราจะทํากิจการงานใด ความจําเปนเราจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
เพราะฉะน้ันการมีหัวขอตางๆ ไลลงมาไมเพียงทานตั้งขอสังเกต ทานลองไลดูวารสารก็จะเปนวารสาร แตเรื่องที่เปน
หมวดใหญๆ ผมกราบเรียนวาเรามีไวสนับสนุนงานประชาสัมพันธอื่นใดที่ไมระบุหมวดหมู เชนเราไปจัดจางทํารายการ
วิทยุหรือซ้ือเวลาวิทยุเหลานี้เปนตน เพราะฉะน้ันรวมตีความหมายคือการโฆษณาประชาสัมพันธเหลานี้เราก็ตั้งเปน
หัวขอใหญได อะไรที่แยกแยะไดชัดเจนและเห็นวากิจกรรมน้ันเราจะทําอะไร เชนวารสารความเปนมาในปผานๆ มา 
เราก็ตั้งและสอดคลองใหตอเนื่องได แตกิจการใดที่สนับสนุนกิจกรรมสํานัก/กอง/ฝายที่เปนภาพรวม เราจําเปนตองตั้ง
หมวดงบประมาณน้ีไวกวางๆ เพ่ือจะเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับกิจกรรมนั้น ในหมวดคาใชจายหมวดนี้ เรามี
โครงการ โครงงานไดอธิบายเวลาเราใชก็ใชตามความเหมาะสมอยางแทจริง ไมไดสุรุยสุรายหรือโยกยายถายโอน 
เพราะวาหมวดตางๆ เหลาน้ีตองจัดซื้อจัดจางมีที่ไปที่มา เราไมสามารถที่จะใชเงินโดยไมมีที่ไปที่มาได ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล 

 
 
 
 
 



๑๖. 
 

 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
ในหมวดคาใชจายในโครงการประชาสัมพันธขาวสารภารกิจและการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี กอนจะ
สอบถามเร่ืองนี้ ผมขอถามวาทานผูอํานวยการกองวิชาการฯ เขารวมประชุมหรือเปลาเพราะเกี่ยวของกับทาน เพราะ
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จําวันไมได ในหมวดนี้จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ทานไดชี้แจงกับที่ประชุมทานไปเปดรายงาน    
การประชุมได ทานชี้แจงวาเปนคาใชจายเวลามีคนมาขอใชพื้นที่ของเทศบาลนครอุบลฯ มาจัดงานและเปนคาใชจาย
สนับสนุนไปในสวนน้ีงบ ๕๐,๐๐๐ บาท แตที่ผมดูในป ๒๕๕๖ ทานยังไมไดใชเลย ๕๐,๐๐๐ บาท แลวทานมาขอ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท อยากถามตอบแคอยางเดียว ทานใชเงินไปแลวหรือยังครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหหัวหนาภัททิยาภรณ เปนผูตอบ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ที่ทานเลขาฯ ไดอธิบายคาโฆษณาและเผยแพร ปกติคา
โฆษณาและเผยแพร ทางกองวิชาการและแผนงาน ฝายประชาสัมพันธ ก็จะสนับสนุนทุกกอง/ฝาย เรื่องการจัดทําปาย
ตางๆ และคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในคาโฆษณาและเผยแพร ในยอดนี้สํานักการชางในเรื่องของการตกแตงเมืองจัดทําปาย
ตางๆ ในปที่ผานมาสํานักการชางก็จะใชจายในยอดนี้เปนจํานวนมาก สําหรับเรื่องโครงการตางๆ ไมวาโครงการจัดทํา
วารสารซึ่งเปนโครงการเฉพาะอยูแลว วาเราจัดทําโครงการวารสารทุกเดือนอยูแลว ซึ่งคาใชจายในการทําโครงการ
รายงานกิจการก็จะเปนโครงการที่เฉพาะ และในการใชจายประชาสัมพันธขาวสาร ภารกิจและการดําเนินงานของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี สวน ๓ โครงการที่กลาวมาจะยกยอดมาในป ๒๕๕๗ ซึ่งยอดรวมเราตั้งขึ้นมาเปนโครงการ
เดียว ซึ่ง ๓ โครงการการใชชื่อจะเปนการทับซอนกัน 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ ตามที่หัวหนาฝาย
ประชาสัมพันธ ไดชี้แจงเมื่อสักครูที่บอกวาเปนสํานักการชางที่มาขอใชงบประมาณ ขอที่ ๑ ทําไมทานไมเอา
งบประมาณสวนนี้ไปไวในสํานักการชาง ขอที่ ๒ ทานยังไมตอบคาใชจายในโครงการประชาสัมพันธขาวสารภารกิจ
และการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ทานใชไปแลวหรือยัง รบกวนชวยตอบใหผมหนอยครับ] 

 
 
 
 
 
 



๑๗. 
 

 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
 ขอช้ีแจงเรื่องโครงการประชาสัมพันธขาวสารภารกิจและการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี เราใช
ไปในสวนของการเชาสถานีวิทยุ ป ๒๕๕๖ ที่ผานมาเราตั้งไว ๑๒ เดือนในการเชาสถานีวิทยุในโครงการตัวนี้ แตทาง
สมาชิกสภาเทศบาลไดตัดงบประมาณในสวนน้ีเหลืออยู ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในการเชาสถานีวิทยุเราไดเชาสถานีหลัก   
ซึ่งคาใชจาย ๑๒ เดือนไมเพียงพอในการเบิกจาย เราใช ๒ เดือนๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท พอมางบประมาณป ๒๕๕๗   
เราก็โยก ๓ โครงการมาใสยอดรวมเปน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ที่เราจะใชคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน แสดงวาทานใชไปแลว เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ๒ เดือน ๕๐,๐๐๐ บาท              
แตรางงบประมาณตัวเลขน้ีไมมีโชววาการจายจริงในป ๒๕๕๖ ไมมีการจายแมแตบาทเดียว และทานขอเพิ่มมาอีก 
๔๐๒,๕๐๐ บาท ถามกันไปถามกันมาเอกสารไมครบ ก็ยุงยากในการพิจารณา เพราะในการพิจารณาเงินทุกบาทผมไม
อยากจะย้ําวาทุกบาททุกสตางคเปนของประชาชนที่เขาเสียภาษีมา และเรื่องที่ผมไดกลาวถึงทาน ผอ.กองวิชาการฯ 
เก่ียวกับคาใชจายในโครงการนี้ ผมเคยสอบถามไปถาทานไมเชื่อทานไปดูในรายงานการประชุมได การพิจารณา
งบประมาณป ๒๕๕๖ ทานไดชี้แจงมาวาเงินในโครงการประชาสัมพันธขาวสารภารกิจและการดําเนินงานของเทศบาล
นครอุบลราชธานี เอาไปทําอะไรบาง ทานชี้แจงในที่ประชุมมีนะครับ ยังไงรบกวนทานไปดูในรายงานการประชุม
กอนที่จะพูดอะไรออกมา เพราะการประชุมทุกครั้งแมกระทั่งครั้งน้ีก็มีการบันทึกเทปและบันทึกเปนรายงาน ที่ผมยัง
ติดใจคือ   ไมเคลียรทานใชอะไรมากมายขนาดนี้ ถาทานบอกวาสํานักการชางของบประมาณตรงนี้เอาไปใช ทําไม
สํานักการชาง   ไมตั้งเขามา ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอพักการประชุม ๕ นาทีครับ 
 

นายพิพฒัน  นิลรัตนศริิกลุ  เลขานุการสภาเทศบาล 
 ขณะนี้ไดเวลา เชิญทานประธานประชุมตอครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ตอที่ วช - ๔ เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะสอบถามเก่ียวกับการรับรองรายจายประเพณีและพิธีการ ใน
สวนของคาใชจายโครงการจัดทําแผนชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี ลดลง ๕๐,๐๐๐ บาท คือตัดรายการน้ีออกไป 

 
 
 
 
 



๑๘. 
 

เสร็จแลวมาตั้งรายการใหมเปนคาใชจายโครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจาย
ประจําป ดิฉันอยากทราบวา ๒ โครงการน้ี แตกตางกันอยางไร ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาสมลักษณ เปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน    หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภา ในสวน ๒ โครงการที่ถามคือโครงการจัดทําแผนชุมชนเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี และโครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจายประจําป เนื่องจากวา
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เราก็มี เสนทางขอมูลจากการจัดทําแผนชุมชน ก็เลยมองวาการจัดทํา
แผนพัฒนาและงบประมาณรายจายประจําปนาจะเปนโครงการเดียวและแผนชุมชนที่ยุบลงที่ไมปรากฏในป ๒๕๕๗ ก็
ไมไดไปไหน ก็นํามารวบใสในโครงการขางลาง โครงการจัดทําแผนชุมชนและงบประมาณ คาใชจายทั้งหมดก็มาอยู
รวมกัน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในสวนนี้ก็จะเปนคาใชจายในการจัดประชุม ไมว าแผนชุมชน จัดประชุมชุมชน 
แผนพัฒนาเทศบาลทุกระดับก็ประชุมคณะกรรมการตางๆ ในสวนขององคกรการจัดทําแผน และกระบวนการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งคาวัสดุ เอกสารที่เปนเลมๆ เพราะสวนใหญจะเปนเอกสารการจัดประชุม สรุปคือ
ไมไดไปไหนรวบมาโครงการเดียวกันเพ่ือประกอบการบริหารจัดการ เนื่องจากวาเปนเสนทางเดียวกันของการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจายประจําป แตกระบวนการเดิม รูปแบบการจัดการก็ยังเหมือนเดิม   
ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อยากจะสอบถามวาทําไมเพิ่มเติมขึ้นมาถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพราะตัวงบเดิมตั้งไวแค ๕๐,๐๐๐ บาท แตพอ
เปลี่ยนชื่อโครงการใหมเพ่ิมขึ้นมาเปน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานหัวหนาครับ 
 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน    หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 ขอเรียนชี้แจงงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เดิมทีการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณรายจายประจําปเรา
ไมไดทําเปนโครงการ จะไมปรากฏเปนงานประจํา แตคาใชจายในการดําเนินการจะกระจายงบประมาณในสวนตางๆ  
 

 
 
 
 
 



๑๙. 
 

เชนเปนการประชุม เดิมทีเราจะไปเบิกคารับรองอยูที่สํานักปลัด ถาเปนเอกสารเราก็จะเบิกเปนคาวัสดุสํานักงาน ถา
เปนจางเขาเลมเราจะเบิกเปนคาจางเหมาบริการ ทุกรายการเราเลยรวบเปน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยเราไปลดในสวน 
คาวัสดุสํานักงาน คาจางเหมาบริการ คารับรองของสํานักปลัด ก็รวมมาเปนยอด ๒๕๐,๐๐๐ บาท อยางที่นําเรียนวา
คาใชจายทั้งหมดก็จะมีจัดประชุม ทําเอกสาร จางเหมาทําเลมเอกสารตางๆ เดิมทีการเบิกจายในสวนน้ีกระจายอยูตาม
รายการตางๆ ทั้งสํานักปลัดและกองวิชาการฯ เมื่อเรามาตั้งเปนโครงการคาใชจายก็มาประมาณการเอาสวนที่กระจาย
มารวบเขา ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒  
ตามที่ผมสอบถามฝายบริหารเมื่อสักครูเก่ียวกับคาใชจายในโครงการประชาสัมพันธขาวสารภารกิจและการดําเนินงาน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่ฝายบริหารไดชี้แจงมาเปนคาเชาสถานีวิทยุ ทางสภาขอรายละเอียดขอใบเสร็จ
ดวยวาเชาสถานีวิทยุไหนครับ เปนราคาเทาไหรเพราะทานไดชี้แจงวาไดจายไปแลว ๒ เดือนๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท ทาง
สภาตองการเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา อยากไดจริงๆ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 หนา วช -  ๕ เชิญทานนงนุชครับ 
 

นางสาวนงนุช  จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน วช - ๕ คาวัสดุคอมพิวเตอรจากยอดปที่แลว 
๑๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมมาอีก ๗๐,๐๐๐ บาท ของป ๒๕๕๗ ขอคําอธิบายดวยคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาสมลักษณ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน    หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ในสวนของรายการคาวัสดุคอมพิวเตอรที่เพิ่มขึ้น 
๗๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากปงบประมาณ ๒๕๕๖ กองวิชาการไดรับงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรของ    
ฝายนิติการ ซึ่งฝายนิติการยังไมมีเครื่องคอมฯ ตองใชในภารกิจในงานเลยไดรับมา ๑ เครื่อง คาวัสดุปนี้เลยเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับคอมพิวเตอรของฝายนิติการ ขอบคุณคะ 
 

 
 
 
 
 



๒๐. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ในหนา วช - ๕ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่ม / ไมมี  ผมขอเลื่อนไป วช -  ๖ กองวิชาการและแผนงาน 
งานบริหารงานทั่วไป งานนิติการ มีทานใดจะอภิปรายไหมครับ / ไมมี   ผมขอไป วช -  ๗ กองวิชาการและแผนงาน 
งานวางแผนสถิติขอมูลและวิชาการ เชิญทานวรรณรัตน 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ อยากจะสอบถามขอมูลเรื่องกลองวีดีโอ จํานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท     
อยากทราบรายละเอียด กลองวีดีโอแบบไหน อยางไร 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหหัวหนาฝายประชาสัมพันธเปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
 ทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉันนางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายประชาสัมพันธ       
ขอช้ีแจงในเรื่องของการจัดซื้อกลองวีดีโอ ความละเอียดภาพนิ่ง ๒๔.๓ ลานพิกเซล ที่มีความคมชัดสูง ระบบเสียง
ชัดเจนในเร่ืองของการถายทํา สวนวีดีโอที่สภาไดอนุมัติใหเมื่อปที่แลวการใชงานไมเพียงพอ ความคมชัด ระบบเสียงไม
ชัดเจน ก็เลยขอเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานในสวนตรงน้ี เพ่ือจะไดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกวาปที่แลวคะ 
 

นายปรเมศร     ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา        
อยากทราบกลองวีดีโอตัวเดิม ขณะนี้เราไดใชงานอยูหรือเปลา 
 

นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
 ตอนน้ีกําลังบันทึกภาพอยูดานหนาที่ปที่แลวสภาไดผานให คุณชินวัตรกําลังถายคะ 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ดิฉันขอสอบถาม ตัวนั้นเทาไหร 
 
 
 

 
 
 
 



๒๑. 
 

นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
 ตัวเลขไมชัดเจนจะแจงอีกครั้งเพราะไดจัดซื้อจัดจางไปปหนึ่งแลว และคุณภาพก็คงสูตัวนี้ไมได เพ่ือใหทันสมัย
และใชงานมีประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้นในปนี้ 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ปที่เราจะซ้ือเปนตัวแบบนี้ใชไหมคะ 
 

นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
 ขออนุญาตใหทางฝายเทคนิคไดอธิบายอีกครั้งหนึ่ง เพราะฝายบริการและเผยแพรวิชาการ และฝาย
ประชาสัมพันธ รวมกันใชอุปกรณ ขออนุญาตใหคุณพงศธรไดตอบคําถามนี้ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นายพงศธร   โชติมานนท เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
  ผมนายพงศธร โชติมานนท เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร จากเดิมปที่แลวที่ผมไดขอทางสภากลองวีดีโอ
ใหกับทางประชาสัมพันธ ที่ใชงานในปจจุบันคุณภาพอยูในระดับกลางๆ ถาจะเทียบกับของโสภณ ตัวที่เราสั่งซื้อถาสภา
อนุมัติตัวละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คุณภาพสูงกวาทางโสภณที่ใชอยูตอนนี้ คุณภาพการตัดตอ แสง กลองวีดีโอถาถาย
กลางวันไมมีปญหา แตเราจะเห็นตอนกลางคืนความชัด ไมชัด ถากลองดีๆ จะเรงใหตัวกลองใหภาพสวางขึ้นได 
สวนมากงานเทศบาลจะเปนงานกลางคืนครึ่งหนึ่งเลย ในการเปดงานโชวแสง สี เสียง พอเรามาเปดดูจอ LCD ขนาด
เล็กดูชัด  แตพอเอามาตัดตอแทบจะเอามาใชงานไมได  บางครั้งก็ไปขอความอนุเคราะหกับทางเคเบิ้ ลทีวีหรือ
สถานีโทรทัศนที่ไปรวม เพ่ือใหไดภาพมาชวยในการตัดตอบางครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนงนุชครับ 
 

นางสาวนงนุช  จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่องกลองเราไมมีปญหา แตละปจะมีขอมาทุกครั้ง  
ทางสภาก็ใหไปแตเราอยากจะใหแตขอครั้งเดียว และใหไดประสิทธิภาพเต็มที่ ใหแพงหนอยเราไมวา ทุกปเราจะไดยิน
วาขอซ้ือกลอง เราอยากใหใชไดนานๆ ราคาเทาไหรก็ไมวา ขอฝากดวยปที่แลวก็ซ้ือคุณภาพคงดี เพราะทางสภาไมรูวา
ความจําเปนขนาดไหน แตพอปนี้ก็ขอซ้ืออีก อยากใหคิดไปขางหนาใหมากกวานี้ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     
หนา วช -  ๗ คาจัดซื้อครุภัณฑกลองวีดีโอและอุปกรณเสริมตางๆ ผมอยากถามผานทานประธานสภาไปยังผูบริหาร  
 

 
 
 
 
 



๒๒. 
 

วางบประมาณในสวนนี้ทานซื้อไปแลวทานจะใชไดกี่ป หรืองบประมาณปหนาทานก็จะนํางบประมาณสวนนี้เขามาใหม
อีก ทางสภาอยากทราบวาทานซ้ือกลองในสภาพดีใชงานไดยาวนานหรือเปลา ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากทราบคาบอรดพื้นกํามะหยี่ ๕ บอรด ไมทราบวาติดตั้งที่ไหน   
คาบอรด ๘,๐๐๐ บาท ๕ บอรด ก็ ๔๐,๐๐๐ บาท ขอทราบรายละเอียดดวย 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหหัวหนาภัททิยาภรณ เปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
 ทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในเรื่องของบอรดกํามะหยี่ ฝายประชาสัมพันธดานหนาสํานักงาน
ขาวสารของเทศบาลก็มีมากมายใหประชาชนที่มาติดตอราชการไดเห็นถึงหนาที่ภารกิจของเทศบาล ซึ่งบอรดอันเกาก็
ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักปลัด ในสวนของบอรดอันเกาและทางฝายประชาสัมพันธมีขาวสารที่จะเผยแพรให
ประชาชนไดทราบ จะมี ๒ ตึกคือตึกกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ทางโถงขางหนา ก็อยากมีบอรดกํามะหยี่ที่ดูแลว
สวยงามทันสมัย เลยตั้งงบประมาณในสวนน้ีไว 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา  ทางสภาก็มีความยินดีถากองวิชาการและแผนงาน ของบประมาณคาบอรด
กํามะหยี่เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร แตอยากจะถามวามีบอรดกํามะหยี่เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ทานจะเผยแพร
ขอมูลขาวสารจริงๆ หรือเปลา เพราะแคขอเอกสารในสภาแหงนี้ ไมไดทําหนังสือขอ หรือจะทําหนังสือขอก็ตาม      
ฝายบริหารก็ยังไมมีขาวสารออกมาใหกับทางสภาเลย ไมวาจะเปนการจัดซื้อจัดจางตางๆ ถามีบอรดจะเปนบอรดแบบ
วางเปลาหรือเปลา ผมอยากชี้แจงไปยังฝายบริหารวาขอมูลขาวสารตางๆ เปนขอมูลที่สามารถเปดเผยไดไมวาจะเปน
การจัดซื้อจัดจางตางๆ เชนการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําตางๆ ทางสภาเคยขอไปก็เปนขอมูลขาวสาร ทางเราก็ไมเคยไดรับ  
 
 

 
 
 
 
 



๒๓. 
 

ตรงนี้ทานตองพิจารณาทานเอามาเผยแพรขอมูลขาวสารหรือเอามาติดรูปนายก หรือฝายบริหาร ถาจะเอามา
ประชาสัมพันธตัวเอง ผมคิดวาเปนการสิ้นเปลือง ก็ฝากพิจารณาดวยครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานชื่น 
 

นายชื่น  พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนประธานสภา ทานผูบริหารที่เคารพ ผมนายช่ืน พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เขต ๑ ผมขอวกมาเร่ืองกลอง ผมไดรับทราบจากทานนงนุชขออภัยที่เอยนาม ขอซื้อทุกปแลวกลองที่ซื้อของเกาใชได
หรือเปลา ถาใชไมไดใครเปนผูเก็บรักษาหรือไปขายที่ไหน หรือซื้อมาใหมผูที่อธิบายบอกวาก็ใชไมไดเปนบางอยาง     
ผมสนับสนุนคุณนงนุชวาขอใหซื้อส่ิงดีๆ ซื้อมาแลวก็ขอใชใหได เก็บรักษาใหเปนที่เปนทาง ถึงเวลาเอามาใช ใชแลวก็
เก็บรักษา เมื่อเวลาเขามาถามที่สภาก็ขอใหยังอยู เดี๋ยวนี้ไมรูหายไปไหนหรือยังอยูก็ไมทราบ ผมไมไดใสรายใคร กลอง
ซื้อทุกปถาพูดแลวคงกองเบอเร่ิมแลว ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา อยากถามเพิ่มเติมในเรื่องของกลอง
ดิจิตอล ภาพนิ่งไมมีปญหา คาเลนสกลอง ๖๙,๙๐๐ บาท คาเลนส ๕๓,๕๐๐ บาท คาเลนสซูม ๓๕,๕๐๐ บาท ตกลง
กลองไมมีเลนสหรือเลนสกลองกับเลนสธรรมดา ดิฉันเขาใจวาเลนสซูมเปนเลนสอีกตัวหนึ่ง แตวาเลนสกลองกับเลนส
เฉยๆ หมายถึงยังไง ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกฯ ครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหคุณพงศธรเปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 

นายพงศธร   โชติมานนท เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
 ผมนายพงศธร โชติมานนท เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ในฐานะที่ผมก็ถายภาพขออธิบายทานสมาชิก
สภา กลองดิจิตอลที่ผมแนะนําใหประชาสัมพันธใช เดิมทีปที่แลวเราก็ขอ ขอพูดถึงกลองดิจิตอลมี ๒ ระบบ DXเปน
ระบบธรรมดา กับระบบฟูลเฟรม ขอกลาวถึงนายเตาทึงหรือพี่สุขสันตที่ถายภาพสวยๆ ของพี่เขาใชเปนกลองฟูลเฟรม 
ราคาจะกระโดดขึ้นมาอีกนิด เราซื้อกลองจะไมมีเลนสมาใหจะตองซื้อเลนสมาประกอบ ในการใชงานเขาจะแบงเลนส
เปน ๓ ชวง ชวง Y การถายวิวทิวทัศน ชวงที่ ๒ Nolmal ถายบุคคล ชวงที่ ๓ ซูมเอาไวถายระยะไกล การแสนปชอต 
ราคาเลนส ถาคุณภาพสูงราคาจะสูงตาม ถากลาวถึงภาพคุณสุขสันตเขาจะถายภาพ ราคาจะสูงตาม ขอบคุณครับ 
 

 
 
 
 



๒๔. 
 

 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา กลองถายเองไมไดถาไมใชคนถาย กลองถายตัวมันเองไมได ตองดูที่คนถายดวย 
ตรงน้ีตองทําความเขาใจดวย ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนัฐพล 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตที่ ๒ 
กอนที่จะไปกองตอไป กองวิชาการฯ ผมอยากฝากทานประธานสภาไปยังฝายบริหารเรื่องเอกสารตางๆ ที่สภาไดขอไป
ยังฝายบริหาร ใหนําสงทางสภาเพื่อประกอบการพิจารณา ถาเอกสารไมเพียงพอ ทางสภาก็จะพิจารณาโดยลําบาก
เก่ียวกับคาใชจายตางๆ ที่ทานไดใชจายไปแลว ที่ผมไดขอใบเสร็จ รบกวนฝากฝายบริหารดวย ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เรายังอยูหนา วช - ๗ งานวางแผนสถิติและวิชาการ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม / ถาไมมี / ผมขออนุญาต
พักเที่ยง เร่ิมตอนบายโมงครึ่ง 
  

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาล 
 ขณะนี้ไดเวลาสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีทานสมาชิกทุกทาน ตอนนี้เราอยูในระเบียบวาระที่ ๑๒ นะครับ ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ “ชั้นรับหลักการ” ตอนนี้เราไดมาถึงหนา สธ - ๑    
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุขครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ 
ถาไมมีผมขอไปในหนา สธ - ๒ เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ในหนา สธ.๒ นะครับ คาวัสดุสํานักงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการจายจริงไป ๙๑,๓๑๖ บาท     
ทางสภาไดอนุมัติไปในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พอในรางงบประมาณนี้นะครับป ๒๕๕๗ ทางผูบริหารไดขอ
งบประมาณเพิ่มเติมอีก ๑๒๓,๐๐๐ บาท รวมเปน ๒๒๓,๐๐๐ บาท อยากทราบรายละเอียดจากทางผูบริหารนะครับ
วาทานจะนําไปใชอะไรในยอดเงินที่เพ่ิมเติมขึ้นมาเปนเทาตัวอยางนี้นะครับ ชวยชี้แจงใหกับทางสภาไดทราบดวยครับ 
ขอบพระคุณครับ 

 
 
 
 



๒๕. 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.สุรางค  ประสระบาล เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรางคครับ 
 

นางสุรางค   ประสระบาล    ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุรางค   ประสระบาล 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในหมวดคาวัสดุสํานักงานนะคะที่ เมื่ อป  ๒๕๕๖ อนุมัติ ไวที่      
๑๐๐,๐๐๐ บาท ในป ๒๕๕๗ เพิ่มอีก ๑๒๓,๐๐๐ บาทนั้น จะเปนคาจัดซื้อโตะหนาขาวจํานวน ๓๐ ตัว และเกาอี้ทั้ง
พลาสติกและเกาอี้นวมประมาณ ๓๐๐ ตัว ซึ่งตรงนี้ที่กองสาธารณสุขมีการจัดอบรมบอยและสนับสนุนหนวยงานอื่น 
เสริมกันกับสํานักการชางดวย และที่มีอยูโตะหนาขาวพังไปเกือบหมดแลวนะคะ และในสวนของเกาอี้ก็ชํารุดไปดวย 
และอีกอยางหนึ่งในการจัดตั้งงบประมาณในปถัดๆไป คือตั้งแตป ๒๕๕๗ ในเรื่องของคาวัสดุที่เคยตั้งอยูในหมวดคา
ครุภัณฑ ถาชิ้นไหนไมถึง ๕,๐๐๐ บาท ใหมาตั้งจายอยูในหมวดคาวัสดุคะ งบประมาณก็เลยเพ่ิมขึ้นคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ไดสอบถามทางฝายบริหารแลวฝายบริหารไดมอบหมายใหทาน ผ.อ.กองสาธารณสุขเปนผูชี้แจง
ที่บอกวาพัสดุที่วาราคาไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อน้ีตองเอาเขามาในหมวดวัสดุสํานักงาน ไมสามารถที่จะจัดซื้อ
เปนครุภัณฑไดใชไหมครับ ในการจัดซื้อโตะน้ีเขาคิดเปนตัว หรือวาเขาคิดจํานวน ๓๐๐ ตัว ถาคิดจํานวน ๓๐๐ ตัว 
ยังไงก็เกิน ๕,๐๐๐ บาทนะครับ ทางสภาก็เลยมีขอสงสัยนะครับวาถาอยางนั้นเราจะนับเปนหนึ่งชุดไดหรือเปลาและ
เขาไปเก็บไวในหมวดของครุภัณฑนะครับ โปรดชี้แจงดวยครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาสมรักษ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสมรักษครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๒๖. 
 

นางสมรักษ  บุญณพัฒน หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในสวนของการตั้ งงบประมาณในคาวัสดุ
สํานักงานและคาครุภัณฑ ความแตกตางนะคะเนื่องจากตัวมาตรฐานจําแนกรูปแบบงบประมาณรูปแบบใหม 
กําหนดใหครุภัณฑที่ราคาไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท นี้จะตองจัดอยูในคาวัสดุนะคะ ทุกประเภท และในสวนของโตะเกาอี้
ราคาไมถึง ๕,๐๐๐ บาท เราก็จัดอยูในวัสดุสํานักงาน คิดเปนตอหนวยเปนตัวไมไดคิดเปนชุดคะ อยางเกาอี้ถาราคา  
ไมถึง ๕,๐๐๐ บาท ก็คิดเปนวัสดุสํานักงาน ทําใหปนี้ในการตั้งงบประมาณในคาวัสดุสํานักงานเกือบทุกหนวยงานจะมี
ยอดเพ่ิมขึ้น อยางโตะเกาอ้ีตางๆนี้ทุกหนวยงานจะมีความจําเปนตองใชนะคะ เดิมทีตั้งอยูในรายการของครุภัณฑ
สํานักงานก็ไดปรับอยูในวัสดุสํานักงานนะคะ แตวาในรายการจํานวนตางๆนี้อาจจะตองลงรายละเอียดในแตละ
หนวยงานวาเน่ืองจากวามันจะไมไดแจงจํานวน อยางวัสดุสํานักงานนี้ก็มีหลายรายการ โตะเกาอี้ก็เปนหนึ่งในรายการ
ของวัสดุสํานักงานเพียงแตเราเอาราคาวาต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท มาตั้งในวัสดุสํานักงาน คิดเปนราคาตอหนวยไมใช 
จํานวน ๓๐๐ ชุดเปนเงินเทาไหร เปนราคาตอตัวตอหนวยนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล    รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ คําถามเมื่อสักครูมีเพิ่มเติมขึ้นมาวา ทางงบประมาณสวนนี้ถาทาง
สภาไดอนุมัติไปแลว ทานจะมีการจัดซื้อจัดจางไหมครับ ตามระเบียบครุภัณฑครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสมรักษครับ 
 

นางสมรักษ  บุญณพัฒน หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจางของวัสดุสํานักงานก็เปนลักษณะเขาขบวนการของระเบียบพัสดุคะ ก็คือการ
จัดซื้อจัดจางจะเปนลักษณะตกลงราคาตามราคาของวัสดุนะคะ สามารถตรวจสอบไดเมื่องบประมาณประกาศใชทาง
แตละหนวยงานก็จะทําบันทึกขออนุมัติซื้อนะคะ ตามรายการที่กําหนดพอถึงตอนนั้นก็จะมีการแจงออกมาวาซื้อ
อะไรบาง ก็จะมีการลงรายละเอียดซึ่งสวนน้ันก็สามารถที่จะสอบถามไดนะคะ เราตั้งเปนยอดเงินรวมก็จริงแตเวลาที่
เราจัดซื้อเราจะตองมาจําแนกเปนรายการอะไรบาง ในกรอบของนิยามคําวาวัสดุสํานักงานนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอไปในหนา สธ - ๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ เชิญทานรฐาครับ 
 

นางรฐา   มณีภาค   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน ดิฉันนางรฐา   มณีภาค   สมาชิกสภาเทศบาล              
นครอุบลราชธานี เขต ๑  ที่สงสัยคือหมวดคาจางช่ัวคราว  เร่ืองเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปลดลง 
 

 
 
 
 
 



๒๗. 
 

ตั้ง ๑,๒๙๗,๐๐๐ บาท ทําใหเกิดขอสงสัยวาเหตุใดจึงเลิกจางลูกจางชั่วคราวเหลาน้ันนะคะ จํานวนเยอะขนาดนี้สาเหตุ
มาจากอะไร เรียนฝากถามทานประธานไปยังผูบริหารนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให ผ.อ.สุรางค  ประสระบาล เปนผูชี้แจงคะ 
 

นางสุรางค   ประสระบาล  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุรางค   ประสระบาล 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม คาจางชั่วคราว หมวดเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปก็รวมไปถึงเงินที่จาย
เพ่ิมใหแกพนักงานจางดวยก็ที่วาตั้งแลวลดลงตรงน้ีนะคะ จะเปนกรณีเดียวกันกับที่ทานปลัดเทศบาลไดนําเรียนเมื่อ
ชวงเชาน้ีก็คือวาไดมีการจางเหมาบริการคะ ก็เลยไปปรับลดตรงนี้ลงแลวก็ไปเพิ่มที่คาจางเหมาบริการแทนคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานครับ  เก่ียวกับงบคาจางเหมาบริการที่ทานใสไวนะครับ จากการศึกษาของผมกับ
รัฐธรรมนูญแลวก็ระเบียบของรัฐธรรมนูญ และระเบียบในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจางเหมาบริการ ถาทําไว
ที่ตนปมันก็จะไมมีปญหานะครับ เหมือนอยางที่ทานอนันต  ตันติศิรินทร  ขออภัยที่เอยนาม ไดใหคําชี้แจงไววาถาทํา
ตั้งแตตนปมันจะไมมีปญหาในการเบิกจายเงินสวนนี้ ลองพินิจพิเคราะหดูแลวเหมือนกับวา ณ ปจจุบันนี้ที่ทานมี      
งบคาจางเหมาบริการเขามา เหมือนกับทานเอาพนักงานสวนน้ีมาขูกับสภาแหงน้ีวาถาไมผานใหพรุงนี้ก็จะไมมีคาจาง 
ก็จะไมมีงบประมาณเอาไปใชในสวนน้ี ผมอยากใหทางฝายผูบริหารชี้แจงวาที่ผมพูดมาแลวเปรียบเทียบเปนแบบนั้นใช
หรือไม อยากใหตอบชัดๆนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทานสมาชิกมีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอไปในหนา สธ - ๔ เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมมีขอสงสัยที่ติดก็คือวาในหัวขอที่วาคาใชจายในการอบรมใหความรูแก  
อสม. และทัศนะศึกษา ป ๒๕๕๖ ทานตั้งไว ๕๐๐,๐๐๐ บาทครับ ณ สภาแหงนี้เราเคยติงวา อสม. หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุข เปนหนวยงานที่จะนําความทุกขรอน ความเดือดรอน ของประชาชน ขึ้นมาสูเทศบาล ขึ้นมาใหฝาย
ผูบริหาร ขึ้นมาใหหนวยงานในเทศบาลทราบวาตอนนี้ประชาชนเขาเดือดรอนอะไร เขาตองการอะไร และมีเหตุการณ
อะไรเกิดขึ้นในชุมชน ปที่แลวทานตั้งไวแค ๕๐๐,๐๐๐ บาท เหมือนกับวาทานไมใหความสําคัญ ณ ตรงน้ีครับ ปนี้ทาน
เพ่ิมให ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท แลวเก่ียวเนื่องกันครับในคาใชจายในการอบรมสมาชิกผูสูงอายุ
ทัศนะศึกษาและดูงานปที่แลวทานตั้งไว ๒๕๐,๐๐๐ บาท ลักษณะเหมือนๆกันครับเหมือนกับวาฝายผูบริหารชุดนี้ไมได 

 
 
 
 
 



๒๘. 
 

ใหความสําคัญกับองคกรในชุมชนในสวนน้ี ซึ่งใกลชิดกับสวนที่เปนรากหญาของเทศบาลนครอุบล การที่จะบริหาร
เทศบาลนครอุบลได ขอมูลเปนสิ่งสําคัญและบุคคลเหลาน้ันเมื่อเรามีโครงการอะไรนําเขาสูชุมชนบุคคลเหลานั้นก็จะ
เปนตัวกลางจากเราไปถึงชุมชนไดมากที่สุด ปนี้ทานปรับเพิ่มขึ้นมาอีก ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาทครับ เปน๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เราดีใจกับพี่นองประชาชนครับที่ทานเห็นความสําคัญในสวนนี้ แตกอนที่ทานจะเห็นความสําคัญในสวนนี้หลายคนก็มี
ความทอถอย หลายฝายก็มีความนอยเนื้อต่ําใจวาปที่แลวทําไมทานไมเห็นหัวผูสูงอายุ ปที่แลวทําไมทานกลั่นแกลง   
อสม. ขนาดนั้น วันน้ีมีสวนหนึ่งที่เปน อสม. โทรมาคุยกับผมวาสรุปทานสมาชิกกําลังประชุมสภาเพื่อขอคําชี้แจงจาก
ทานปลัดหรือฝายผูบริหารกันแน ทําไมฝายผูบริหารผานมาปที่สองแลวไมศึกษางบประมาณใหดี ตอบสภาแหงนี้ไมได 
หรือวาทานขาดการศึกษางบประมาณเหลานี้หรือทานไมเห็นความสําคัญของงบประมาณเหลานี้เลยครับ  ถึงทานจะ
เปนนายกทานก็ยังเหลือเวลาอีก ๒ ป นะครับ ถาเปนปงบประมาณ ถึงจะไมใช สมาชิกชุดนี้ ทานก็ควรศึกษาราง
งบประมาณเพื่อมาตอบปญหาเหลาน้ีกับทางสภาได ไมใชใชทานปลัดตอบนะครับ ถาทานปลัดตอบกับผมทีหลังเรา
ประชุมหองเล็กก็ไดครับ คุยกันสองสามคนรูเรื่องดีครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอไปในหนา สธ - ๕ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
เพิ่ม เติมครับ/ ถาไมมีผมขอไปในหนา สธ - ๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานศูนยบริการสาธารณสุข                 
เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ถาเราไดฟงคําชี้แจงของทานปลัดเมื่อเชานี้
ที่ทานใหความรูกับเรา การลดรายจายคาจางทั่วไปและก็นํามาเพ่ิมในคาจางเหมาบริการซึ่งทานปลัดก็ไดชี้แจงวาจะ
เปนแทบทุกกอง ดังน้ันแลวผมอยากจะทราบวา ถูกครับทานอาจจะจางเหมาบริการแบบนี้ไดแตการจางเหมาบริการ
แบบนี้จะเปนผลดีกับเทศบาลหรือไมครับ จางเหมาบริการน้ีทราบมาวาจางทีละสามเดือนนะครับ คุณภาพการทํางาน
ของเขาดีเหมือนลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวไหมครับ และความรักในองคกรของเขามีตอองคกรนี้มากนอย
อยางไร ถาเราสังเกตดูดีๆนะครับในป ๒๕๕๕ จะไมมีงบแบบนี้เกิดขึ้นพึ่งมามีในสมัยที่ทานดํารงตําแหนงนี้นะครับ ถา
จะมองวาเปนการรับคนเพื่อเปนการตอบแทนน้ีมันจะมองแบบนั้นไดหรือเปลาครับ ถาสามเดือนนี้ทานจะเอาออกก็เอา
ออกไดถูกตองไหมครับ ดังน้ันทานตองคิดดูดีๆนะครับวาการจางเหมาบริการแบบนี้เปนผลดีตอองคกรของเราหรือไม 
ไมใชวาทานพ่ึงเขามาดํารงตําแหนงนี้เปนระยะเวลาปกวาๆ แตทานจะสับคนเขาสับคนออกตลอดเวลาทุกสามเดือนมัน
เปนการตางตอบแทนหรือไมนะครับ ตรงนี้ทางสภาแหงนี้จะพิจารณาเรื่องนี้เปนพิเศษแลวทีนี้ถาทานไมสามารถให
คําตอบเราการพิจารณาแปรญัตตินี้มันอาจจะมีปญหานะครับ ทานจะตองทําความเขาใจกับทางสภานะครับ     
ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอไปในหนา สธ - ๗ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ 
เชิญทานนัฐพลครับ 
 
 
 

 
 
 
 



๒๙. 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ในหนา สธ - ๗ นะครับ ในเรื่องคาใชจายหนึ่งชุมชนหนึ่งหนวยรักษาความปลอดภัยกูชีพกูภัยตลอด     
๒๔ ชั่วโมง อยากใหฝายบริหารชวยชี้แจงรายละเอียดดวยครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.สุรางค  ประสระบาล เปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรางคครับ 
 

นางสุรางค   ประสระบาล  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ในเรื่องของโครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งหนวย
รักษาความปลอดภัยกูชีพกูภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง น้ีจะเปนคาจางเจาหนาที่ ๑๖๖๙ จํานวน ๙ คน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ 
และคาน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากวาเมื่อไดมีการจัดทําเรื่องของกูชีพกูภัย ๑๖๖๙ แลว คาโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นคือ
ตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่ตองมีการจดขอข้ึนทะเบียนและเปนขอบังคับในการข้ึนหนวยของกูชีพกูภัย ๑๖๖๙ ก็เลยมีคาใชจาย
ตรงน้ีขึ้นมา ที่ตั้งไวที่ ๓๐๐,๐๐๐ บาทนี้ก็จะเปนคาใชจายประมาณสามเดือนหลังจากน้ีถึงสิ้นปงบประมาณคะทาน 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ผูบริหารไดใหทาน ผ.อ.สาธารณสุขไดเปนคนตอบแทนเมื่อสักครู ผมอานในโครงการแลวนะ
ครับถาทานจะเอาไปจางรถ ๑๖๖๙  ทานควรจะตัดขอความออกเปนหนึ่งหนวยรักษาความปลอดภัยนะครับ เพราะวา 
๑๖๖๙ เปนรถที่ไปรับผูปวยฉุกเฉินและผมเล็งเห็นวามันเปนโครงการที่ซ้ําซอนกับพื้นที่เพราะวาในจังหวัดอุบลราชธานี
ก็มีกูภัย เชน จีตัมเกาะ จี้กง และ ๑๖๖๙ อยูแลว ทานใชชื่อในโครงการนี้ผมวามันไมตรงกับจุดประสงคที่วานําเงินไป
ใชนะครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานครับ มาถึงหนา สธ - ๗ รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการรวมไวที่ทานเพิ่มมา 
๓๑๐,๐๐๐ บาท เอาไปใชอะไรครับ ณ วันน้ีใชทันไหมครับ ถัดมาคาใชจายอบรมการใชสมุนไพรและการแพทยแผน
ไทยตั้งไวที่ ๕๐,๐๐๐ บาท เหมือนกับวาทานมองขามสิ่งเหลาน้ีไป ตอนน้ีโลกเราเขาขั้นวิกฤติเก่ียวกับโรคตางๆ  

 
 
 
 
 



๓๐. 
 

เก่ียวกับการแพรระบาดของโรคตางๆ การแพทยแผนไทยเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนตางๆ
นะครับ ยกตัวอยางเชน ชุมชนวัดทาวังหินก็จะมีหมอยาอยูเปนจํานวนมาก สมุนไพรมากมาย งบประมาณเหลานี้
เพียงพอหรือเปลาที่ทานจะนําไปสนับสนุนหรือวาตอยอดการศึกษาของชาวบานใหมีความรูความสามารถและนํา
ผลิตผลเหลานั้นมาสงเสริมเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชนในลําดับตอไปนะครับ ที่ไมเห็นดวยอยางยิ่งคือคาใชจายใน
โครงการ ๑ ชุมชน ๑หนวย เหมือนผมอยูชุมชนวัดศรีแสงทอง ๑ ชุมชน ๑หนวย ก็ตองมีอยางนอยรถ ๑ คัน 
เจาหนาที่สองคนสามคน อุปกรณส่ือสาร แตสิ่งเหลานี้ในเขตเทศบาลนครอุบลผมคิดวายังไมจําเปนเพราะมันยังมี
หนวยงานอื่นรองรับสิ่งเหลานี้อยู และยังไมมีความจําเปนจนไมเพียงพอที่เราจะมาทําและที่ทานชี้แจงวาใชในโครงการ 
๑๖๖๙ ทานก็นาจะตั้งเปนโครงการมาเลยวาเปนเงินสนับสนุนหนวย ๑๖๖๙ นะครับ ทานไมนาตั้งมาเพื่อใหมัน
คลุมเครือแลวเราก็จะมานั่งพิจารณากันวารถขนาดนี้หรือแคนี้มันทําไดหรือครับ ๑๐๖ ชุมชน ทานเอา ๓๐๐,๐๐๐ ไป
หาร ๑๐๖ ชุมชน มันตกมาชุมชนละเทาไหรครับ ถางบประมาณแคนี้มันสามารถดูแลชุมชนกูชีพกูภัยตลอด ๒๔ 
ชั่วโมงได ผมวางบทั้งประเทศก็นาจะใชนอยกวานี้เยอะนะครับ ผมวาทานไปตั้งใหมันเกี่ยวเนื่องกัน ถูกตองตาม
กาลเทศะและการใชของมันมากกวาจะดีกวาแลวก็นําเขาสูสภาแหงน้ีครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอไปในหนา สธ - ๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
งานขจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใน สธ - ๘ สําหรับคาจางเหมา
บริการนี้ก็เชนกัน ถึงแมทานปลัดจะไดทําการอธิบายใหกับทางสภานี้แลวนะครับ แตทางสภานี้ก็ยังคงรูสึกวามันมาก
อยูเชนเดิมนะครับ ดังนั้นแลวตองถามละครับวาการเอาคนเขาคนออกเทศบาลบอยๆ ความรักในองคกรของเขาจะอยู
ที่ใด สําหรับคําถามน้ีผมถามไปยังทานประธานสภาเพื่อผานไปถึงทานผูบริหาร ทานอาจจะยังไมอยากตอบเพราะวา
กลับไปทานอาจจะอยากตอบในเฟสบุคก็ไดนะครับ เพราะวามีนักเลงคียบอรดพิมพใหทานอยูหลายคนเหมือนกันนะ
ครับไมเปนไรครับแตทางสภาน้ีก็ตองกลาวไว ตองทวงติงไปเพ่ือส่ือไปถึงทานผูชมทางบานเพราะวามีการถายทอดสด
อยู ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานครับ ตอเน่ืองกันกับทานนัฐพลครับ ผมเห็นเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปทานลดลงมา 
๓,๓๐๐,๐๐๐ เงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางอีกทานลดลงมา ๔,๘๐๐,๐๐๐ แตผมคิดวาทานนําไปเพิ่มในคาจาง
เหมาบริการ ๖,๑๑๙,๗๐๐ เหมือนกับทาน สท.ณัฐวุฒิที่พูดวาการเขาออกเทศบาลบอยๆ หมายถึงวาไมไดเดินเขาเดิน
ออกนะครับ แตความมั่นคงในอาชีพหนาที่การงานมันมองไมเห็นที่จะทําใหเขาเหลานั้นเกิดการรัก ศรัทธา และเชื่อถือ
ในองคกรแหงน้ี งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเปนสิ่งที่ถือวาเปนหนาที่หลักและหนาที่สําคัญของเทศบาลที่จะทํา
ใหบานเมืองนี้มันนาอยูครับ ผมวาทานตองหาแนวทางใหม ทานตองหาแนวทางที่จะทําใหเจาหนาที่เทศบาล ลูกจาง  

 
 
 
 
 



๓๑. 
 

พนักงานอัต ราจา งต างๆ หันกลับมารักองคกรของ เรามากขึ้น  ทํางานดว ยใจดี กว าถู กบั งคั บใหทํ าครับ                 
กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูมีเกียรติทุกทาน กระผมเองซ่ึงไดคลุกคลีกับพนักงานจางเหมาบริการหลายแผนก หลายสาขา อยางเชน คนเก็บ
ขยะเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะครับ พนักงานแตละกองแตละฝายเขาอยูเหมือนกับไมมีสวัสดิการ บางคนก็พูดกันไป
วาไมมีขวัญและกําลังใจ เดือนนี้ทํางาน เดือนหนาอาจจะถูกปลดใหออกหรือเลิกจาง ขาดก็ไมไดครับ ไมวาจะเปนกรณี
ใดๆก็ถูกหักเงินคาจาง ก็เปรียบเสมือนกับลูกจางรายวันนะครับ ซึ่งเขาเหลานี้ไมมีขวัญและกําลังใจ ตางก็พูดกันไปกัน
มาวาไมมีกําลังใจในการทํางาน สวัสดิการของเขาก็ไมมีนะครับ ซึ่งกระผมไดรับฟงเร่ืองนี้มากก็เปนผลกระทบทําใหการ
ทํางานเขาอาจหยอนความตั้งใจในการทํางาน อยากใหทางฝายคณะผูบริหารไดพิจารณาเรื่องนี้ หาวิธีการจางหรือ
รูปแบบการจางแบบไหนที่ทําใหเขามีกําลังใจและสวัสดิการ ซ่ึงหากถาพวกทานยังฝนทําแบบนี้ตอไปก็มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จอยางยอยยับ เพราะขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงานเทศบาลเขาไมมีแลวครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตเปนประเด็นตอเนื่องนะครับ มีลูกจางหลายทานที่ชี้แจงวาลูกจางที่เขามาใหมทานไปจางเปนรายป 
แลวลูกจางที่อยูเดิมทานเอาตัดลงมาจางเปนราย ๓ เดือนหรือรายเดือน ณ ที่นี้ทานผูอํานวยการกองสาธารณสุขก็อยู
ดวย ผมไมคาดหวังที่จะไดคําตอบจากทานนายก แตผมคาดหวังที่จะไดคําตอบกับผูอํานวยการวาทานมีหลักเกณฑ
อะไรที่มาคัดเลือกปรับเปลี่ยนมาใชเกณฑนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น   พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานผูบริหารที่เคารพทุกทาน กระผมนายช่ืน   พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขต ๑ เรื่องการจางเหมาผูที่ทําความสะอาดหรือเก็บขยะนั้น ทุกวันนี้บานเมืองกําลังเจริญเติบโต
และเผยแพรออกไปมากนะครับ โดยเฉพาะตามตรอกซอกซอย แตผูที่บริการเก็บขยะนั้นทําความสะอาดตามตรอก
ซอกซอยหรือถนนก็ไมมีปลอยใหทิ้งวางเอาไว ตอนนี้เราจางเหมาในการเก็บขยะนั้นจางที่ไหนนะครับ สมมุติโซนของ
ผมอยูที่หวยมวงไมมีผูที่ทําความสะอาดประจํา ตางคนก็ตางทําเอาเองเก็บขยะเอาเอง นาสงสารบางคนก็ไมเก็บบางคน
ก็ปลอยเอาไว สําหรับผมนั้นผมพยายามทําความสะอาดเอาเองทุกเชาที่ผมทํา บางถนนอยางซอยเล่ียงเมือง ๗ ไมมีเลย
ครับปลอยใหหญาขึ้นแลวมีขยะเต็มไปหมด อันนี้ก็นาสงสารนะครับ สวนถามวามีความเจริญไหม และก็มีโรงแรมสราง
ขึ้นใหมหลายแหงครับ ขอบคุณครับ 

 
 
 
 



๓๒. 

 
นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอไปในหนา สธ - ๙ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมครับ / เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะสอบถามในสวนของเรื่องของรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินนะคะ จะมีอยูรายการที่ ๑ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสรางและทรัพยสินอ่ืน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวารายการทั้งหมดนี้เหมือน
จะเปนรายการเดียวกันนะคะ เปลี่ยนแคชื่อเพิ่มแคชื่อไมทราบวาซ้ําซอนกันหรือเปลาและทําไมถึงมียอดเพิ่มขึ้นมา
เยอะมากคือ ๒,๒๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.สุรางค  ประสระบาล เปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทาน ผอ.สุรางค ครับ 
 

นางสุรางค   ประสระบาล  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุรางค   ประสระบาล 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ตั้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น และ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ตั้งไวที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เชนกัน ตรงนั้นนี้จะเปนการตั้งลางหนี้บัญชีที่ใชงบ ๕๖ ไปพลางกอน 
และระเบียบในการจัดตั้งงบประมาณไดรวมคาครุภัณฑรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางและทรัพยสิน
อื่นๆอันนี้จะเปนตั้งเหมือนกันกับทุกสวนนะคะ ก็คือจะมาตั้งอยูที่ ๓,๒๐๐๐,๐๐๐ ซึ่งในจริงๆแลวในปที่ผานมา       
ในหมวดคาซอมแซมครุภัณฑซึ่ง ๒๔๔ นี้จะเปนงานรักษาความสะอาด จะเปนงานครุภัณฑ ยานพาหนะ รถขยะ     
เปนสวนใหญนะคะ ก็ใชจายในปงบประมาณ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ใชจายไปที่สามลานเศษ ก็เลยจําเปนที่จะตองตั้ง
งบประมาณเพิ่มในหมวดของตรงนี้ข้ึนมาอยูที่ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาทคะ ขออนุญาตชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนงนุชครับ 
 

นางสาวนงนุช   จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวนงนุช  จิรัตกาล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่  ๑ ค าวัสดุงานบานและงานครัวนะคะ งบประมาณป  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปนี้ขอเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐ บาท ชวยชี้แจงดวยนะคะวาจะซื้ออะไรบางคะ ขอบคุณคะ 

 
 
 
 
 



๓๓. 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.สุรางค  ประสระบาล เปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทาน ผอ.สุรางค ครับ 
 

นางสุรางค   ประสระบาล  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน วัสดุงานบานและงานครัวในหมวด ๒๔๔ นี้ 
จะซื้อถังขยะเปนสวนใหญ และสวนหนึ่งที่จัดซื้อถังขยะแลวจะเปนวัสดุงานบานงานครัวที่เปนใหกับทีมงานจัดเก็บขยะ 
และชุดปดกวาดนะคะ จะเปนในเรื่องของน้ํายาเคมี ผงซักฟอก แปรง เปนตน ที่ เกี่ยวกับงานบานงานครัวคะ     
ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / ถาไมมีผมขอไปในหนา สธ - ๙ มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมครับ 
เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะขอติงในตัวรายการนิดหนึ่งนะคะ ในสวนของงานบานงานครัว
คือที่ตั้งงบประมาณเขามา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยูในตัวรายละเอียดของงบประมาณนี้ดิฉันยังหาไมเจอเลยคะวาไมมี
รายละเอียดของงบประมาณ ยังไงรบกวนชวยเช็คนิดหนึ่งคะ จะดูวาอยูในหนาไหนถายังไงชวยบอกใหทราบดวยนะคะ
วารายละเอียดอยูหนาใด 
  

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ตองขอเรียนทานประธานนะครับวานี่เปนสาเหตุที่ทําใหการพิจารณาราง
งบประมาณน้ันลาชา เพราะเมื่อวานน้ีทานเลขาทานนายกก็บอกวาอยากใหการพิจารณานั้นรวดเร็วนะครับ แตมัน
ลาชาเพราะเหตุนี้นะครับทําไมทานไมพูดบาง คือเมื่อวานการที่ทานพูดเหมือนกับวาโทษทางฝายสภาวาลาชา แตตรงนี้
มันชาเพราะใครครับ ทานพูดบางนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / ถาไมมีผมขอไปในหนา สธ - ๑๐ นะครับ  เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๓๔. 
 

 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตนะคะทานประธาน ขออนุญาตรอคะเพราะวาถาผานไปแลวก็จะผานไปเลยคะ จะไมไดยอนกลับ
มาอีก ยังไงตองรบกวนจริงๆคะทานประธาน 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก รายละเอียดอยูในหนา ๑๓๑ ขอ ๒.๑.๑๖ คะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันเจอแลวนะคะหนา ๑๓๑ ขอ ๒.๑.๑๖ งานบานงานครัว แตวาอยูใน
รายละเอียดนี้ไมมีวาถังขยะอยูในนี้เลยนะคะ งานบานงานครัวตรง ฯลฯ ใชไหมคะ คะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             
เขตเลือกตั้งที่ ๔ เปนประสบการณนะครับ วาสวนที่เปน ฯลฯ มันเยอะมาก แลวเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ มันมาสมทบตัวนี้
คอนขางเยอะ ถายังไงเที่ยวหนาผมรบกวน ทานผูอํานวยการใชไหมครับเปนคนทํางบ ชวยชี้แจงมาดวยนะครับทาน
วรรณรัตนทานจะไดไมสนใจ แลวเราก็จะไดดําเนินการไปไดเร็วครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ  /  เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในหนา สธ - ๑๐ นะครับ ดูตรงรายละเอียดคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดูที่ยอดรวมนะครับคือ 
๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท และ รายการที่  ๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ยอดรวมทั้งหมด ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในราง
งบประมาณป ๒๕๕๗ นะครับ แตทีนี้ผมจะขอขามนะครับไปดูในหนา สธ - ๑๓ ทางผูบริหารไดขอรถขยะมาจํานวน     
๑๐ คัน ทานสังเกตเห็นอะไรไหมครับ ในการซ้ือรถใหมโดยปกติแลวรถใหมคาซอมบํารุงจะต่ําและคาน้ํามันเหมือนที่
ทุกทานก็คงจะมีรถนะครับ รถใหมกับรถเกาคาน้ํามันนี้จะตางกันแนนอน ส่ิงที่ผมอยากจะสอบถามนะครับ ถาทานซื้อ
รถใหมแลวยังไงแลวคาบํารุงรักษาตองลดลงแนนอนใชไหมครับ และขอที่ ๒ เมื่อทานซ้ือรถใหมแลวรถเกาทานจะทํา 
 

 
 
 
 
 



๓๕. 
 

อยางไร และขอ ๓ เมื่อทานซ้ือรถใหมแลวทานจะเพิ่มคนขับไหม ผมอยากทราบคําตอบ ๓ ขอนี้นะครับ เพราะวาใน
การพิจารณามันจะเก่ียวของกับในการจัดซื้อรถดวยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.สุรางค  ประสระบาล เปนผูตอบคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทาน ผอ.สุรางค ครับ 
 

นางสุรางค   ประสระบาล  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ในหมวดคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
รวมถึงคาวัสดุเช้ือเพลิง ที่ทานไดสอบถามและไปเก่ียวเน่ืองในเรื่องของการตั้งงบประมาณจัดซื้อรถขยะอีก ๑๐ คันคะ 
ตรงน้ีขออนุญาตนําเรียนวารถเดิมที่เรามีอยู ๒๔ คันที่มีอยูน้ีก็เปนรถที่มีอายุการใชงานที่เกาแกมากก็จะตองมีการซอม
อยูตลอดเกือบตลอดเวลา วันหนึ่งเฉลี่ย ๗ – ๙ คัน ที่จะตองมีการซอม ซึ่งการซอมน้ีมันซอมหลายระบบและเรื่องของ
ปริมาณขยะก็มีตกคาง เราก็เลยจะตองรีบเอารถขยะออกไปใช ทีนี้ถาเราตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ ๑๐ คันนี้แลว 
ประเด็นแรกที่จะตองมีการตั้งงบประมาณที่ยังไมไดลดปริมาณตรงน้ีลงเน่ืองจากวาถาหากไดรถขยะ ๑๐ คัน ใหมนี้ ซึ่ง
มีหลายประเภทไดมาแลว รถขยะเกาก็สภาพไมเต็มสมบูรณรอยเปอรเซนตก็ยังตองซอมแซมเพื่อที่จะไดเอามาเปนรถ
อะไหล เปนรถเฉพาะกิจ หรือเปนรถชุดเฉพาะกิจสําหรับเสริมเติมใหกับรถที่คันอ่ืนมีการเสียขึ้นมาคะ ตรงนี้ก็จะตองมี
การตั้งงบประมาณตรงน้ีไวกอนในปแรกๆ และในปถัดไปนั้นหากเต็มความสามารถที่จะซอมแซมไดก็คงตองพิจารณา
จําหนายรถที่เกาแกมากเกินไปกอนนะคะ และเรื่องที่ทานเรียนถามวาจะมีการจางพนักงานขับเพิ่มขึ้นหรือไม ตรงนี้ก็
จะตองดูวาเราจะจัดสรรการบริหารจัดการรถอยางไร แตเทาที่พูดกับทีมงานที่เตรียมๆกันไวหากไดรถใหมมาสิบคัน    
ก็จะตองมีการจัดสรร แลวก็รถเกาๆก็จัดเตรียมเอาไวเปนรถอะไหลนะคะ กรณีที่รถเสียเนื่องจากวารถของเราจะเสีย
งายเน่ืองจากเราไปทิ้งขยะไกลที่ไซตขยะเทศบาลเมืองวารินชําราบ ระยะทางไป-กลับ รวมกันแลวประมาณ ๖๒ กิโลฯ 
เมื่อไปถึงแลวไซตขยะแตละไซตนั้น เวลาขึ้นไปนั้นสภาพก็ย่ําแยโดยเฉพาะชวงหนาฝนนะคะ ก็เสี่ยงกับลอยางรถ
โดยเฉพาะลอยางรถจะตองเหยียบย่ําและมีการชํารุดนะคะ ในเรื่องของตรงนี้จะตองขออนุญาตเก็บคันเกาไวเปน
อะไหลไวกอน จนกวามันใชไมไดจริงๆถึงจะมีการจําหนายออกไปก็ขออนุญาตตอบประเด็นตรงที่วางบทําไมจะตองตั้ง 
ก็ตั้งไวเพ่ือที่จะเอาไวเปนคาซอมแซมรถคันเกาและเร่ืองของพนักงานขับรถตอนนี้วางแผนไววา จะเอาคันใหมนั้นวิ่ง
กอนและก็เอาคันเกาน้ันเปนอะไหลคะ ขออนุญาตเรียนชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอไปในหนา สธ - ๑๐ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมครับ / เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ตามที่ทานผูบริหารไดใหทาน ผอ. ชี้แจงมาเมื่อสักครูนะครับ ตามความ
เขาใจของผมคือรถเกาทานไมใช จะจอดแลวใชรถใหมใชไหมครับ เพราะฉะน้ันแลวคาเชื้อเพลิงนี้ก็ตองลดลงใชไหม 
 

 
 
 
 
 



๓๖. 
 

ครับ คาซอมแซมก็ตองลดลงดวยเพราะวารถใหมภายในหนึ่งปนี้ผมเชื่อวาไมมีการซอมแนนอนนะครับ อยากจะ
สอบถามวาแลวทานตั้งงบเพิ่มทั้งสองรายการน้ีขึ้นมาอีกทําไมครับ ในตัวเงินรายการละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทนะครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่ ๔
ขออภัยครับทานประธาน อยากจะตอเน่ืองกันเลยนะครับผมขอขามไปหนา สธ / ๑๓ เหมือนกัน ยังไงเราก็ไดพูดถึง
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมแลวนะครับ เก่ียวกับเร่ืองของการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลครับ สิ่งที่ใหมาครับ 
รถ ๑๐ คัน ถาทานนํางบประมาณเหลานี้เขามาตั้งแตสิงหาป ๒๕๕๖ ปานนี้ผมวารถทั้ง ๑๐ คันนี้เก็บขยะไดผมวาไม
เหลือขยะใหซานตาคลอสเก็บไปขายแนนอนครับ ถามี ๑๐ คัน ทานรูจักซานตาคลอสไหมครับ ที่เคาแบกถุงคุยขยะ
แลวก็เก็บวัสดุไปขาย เสร็จแลวเขาก็ทําเกลื่อนกลาดเต็มถนนไปหมดนะครับ สวนหนึ่งมีประชาชนรองเรียนผมมาวา
เพราะฝายผูบริหารอยากซื้อรถขยะใหมหรือเปลาถึงปลอยใหขยะเต็มบานเต็มเมือง ผมพยายามชี้แจงแทนทานหลายที
แลว ผมบอกวาเขาอาจจะพึ่งจะเขามารับตําแหนงใหม อาจจะยังทํางบประมาณไมทัน ผมถูกประชาชนดาครับ ถาใช
เวลาถึง ๒ ป แลวยังทํางานไมทันแลวจะมาอาสาพ่ีนองประชาชนทําไมครับ พี่นองประชาชนครับวันนี้ผมตองบอกวา
ทานเสียผลประโยชนตั้งแตเดือนสิงหาคมมาครับ ถาฝายบริหารเอางบประมาณเขาตั้งแตสิงหาคมป ๒๕๕๖ พี่นอง
ประชาชนจะมีรถใชอีก ๑๐ คัน ตอนนี้ทานเสียผลประโยชนไปแลวกี่เดือนครับ ใหทานตระหนักถึงขอน้ีเปนอยางดีแลว
งบประมาณในสวนน้ีที่ทํามา ทานก็ทํามาซ้ําซอน เที่ยวที่แลวทานก็ขอเปนจายขาดสะสม แตจริงๆมันตองเปนอยางนี้
ครับทานตองนําเขาสูงบประมาณมาใหสภาแหงน้ีไดพิจารณาผานงบประมาณครับ แตสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือวาเรา
เสียผลประโยชนมา ๙ เดือน แลวครับและสิ่งที่ทานขอมาในสภาแหงน้ี อยากรบกวนทานสมาชิก ลองพิจารณานะครับ
ผมไมแนใจวามีทานใดที่มีความรูความชํานาญเก่ียวกับเร่ืองของรถนะครับ เพราะเทาที่ผมอานมารายละเอียดที่ทานให
มาเก่ียวกับรถขยะผมวามันยังนอยไปนิดหนึ่ง การที่จะมาของบประมาณกับสภาแหงนี้ ผมขอรายละเอียดมากกวานี้ 
แตไมเปนไรครับในช้ันแปรญัตติเราอาจจะขอคําชี้แจงจากทานได แตสิ่งที่ผมจะช้ีนะตอนน้ีก็คือวาพี่นองประชาชนครับ
เราเสียผลประโยชนที่เราควรจะไดรับมาแลว ๙ เดือน จากฝายผูบริหารชุดนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูมีเกียรติทุกทาน    
กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓   กรณีที่รถบรรทุกขยะที่บอกวามัน
เสียวันละหลายๆคันนะครับ และทานไดของบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะใหมกระผมในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลก็อยากจะขอใหทานไดนํารถที่บอกวาไมสามารถใชงานไดหรือเสื่อมสภาพไปตรวจสภาพ หาสถานที่ตรวจ
สภาพกลางนะครับ ที่จะสามารถยืนยันกับทางสภาไดวารถไมสามารถใชงานไดถาเปนภาษาชาวบานเรียกวารถตาย คือ
มันไปไมไดแลวจริงๆไปไมไหวจริงๆ แลวทานจะมีวิธีการไหนที่จะเอาหลักฐานมายืนยันและจําหนายรถออกตาม 

 
 
 
 
 



๓๗. 
 

ระเบียบไดไหมวารถที่ไมใชแลวทานก็เอาคางคาไวเพ่ือส้ินเปลืองงบประมาณในการซอมบํารุง  และสิ้นเปลืองพนักงาน
ขับรถหรือพนักงานจัดเก็บขยะที่วางงานก็คือกรณีถารถเสียแลวเขาไมสามารถออกไปทํางานได  ก็เปนการสิ้นเปลือง
งบประมาณทั้งนํ้ามันเชื้อเพลิง คาจางและคาซอมบํารุงนะครับ ก็ขอใหคณะทํางานของทานไดนําหลักฐานนี้มายืนยัน
กับทางสภาดวยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ตองขอทําความเขาใจกับทาน ผอ.กองสาธารณสุขอีกนิดหนึ่งนะครับ ซื้อรถ
ใหม ๑๐ คันใชไหมครับ แลวก็จอดรถเกา ๑๐ คัน แลวมันตางอะไรครับ เราซื้อมาเพ่ือใหเอาคันเกาจอดแลวทีนี้ถารถ
ใหม ๑๐ คัน จะเก็บขยะไดเร็วขึ้นหรือไมครับ เพราะวาเจาหนาที่ก็เจาหนาที่ชุดเดิม ถึงจะเก็บเร็วขึ้นหลายเที่ยวขึ้น
แลวเจาหนาที่ของเราเขาจะสูงานไหวหรือเปลาครับ ตรงนี้ตองฝากทาน ผอ.พิจารณาดวยนะครับ ทานจะจอด       
๑๐ คัน และก็ซื้อมา ๑๐ คัน มันก็รถขยะเทาเดิมใชไหมครับ พอเทาเดิมแลวเจาหนาที่ของเราจะสูงานไหวไหม 
เพราะวาผมเห็นวาถามีรถเยอะเราก็เก็บเร็วขึ้น อันนี้รถเทาเดิมมันจะเก็บไดเร็วขึ้นหรือเปลานะครับ ตรงนี้ตองขอให
ทานชวยบริหารจัดการดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น    พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานผูบริหารที่เคารพ ผมขอเทาความที่ผานมา ผมขอสนับสนุนทานสุภชัยครับ  
ที่พูดเรื่องรถ เราเสียเวลามาหลายเดือน ผมเคยพูดในที่ประชุมหลายครั้งแลวบอกวากรุณาใชงบประมาณประจําป   
อยาขอใชเงินสะสมเพราะวามันผิดระเบียบ ประชุมคราวไหนก็เอาเงินสะสมมาพูดๆผลสุดทายก็เสียเวลามาอีก     
ฉะน้ันขอใหหยุดไดแลว เร่ืองซื้อรถก็เหมือนกันผมสนับสนุนครับไมใชวาจะไมสนับสนุน ขอ ๑๐ คันก็จะให ๑๐ คัน  
ขอสําคัญแตวาขอใหใชเงินในงบประมาณครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ ชวยยอนกลับมาดู  สธ -  ๑๑และ๑๒ ด วยนะครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ       
เชิญทานอนันตครับ 
  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ในหนา สธ - ๑๑ ผมขอความรูหนอยครับ คาเครื่องใหยาสลบแบบปนยิงลูกดอกยาสลบชนิด
แรงดันแกส ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในลักษณะของปนยิงลูกดอกนี้
ประกอบดวยอะไรบางครับ ขอความรูดวยครับ 
 
 

 
 
 
 



๓๘. 
 

 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหทาน ผอ.สุรางค   
เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทาน ผอ.สุรางค ครับ 
 

นางสุรางค   ประสระบาล  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน เครื่องใหยาสลบแบบปนยิงลูกดอกอาบ
ยาสลบชนิดแรงดันแกสหรือที่เราเรียกวาปนยิงยาสลบนะคะ ๑ ชุด ก็คือ ปนยิงยาสลบ และตัวลูกดอกยาสลบ ซึ่งตัวนี้
ใชระบบแรงดันแกส ตรงนี้งานสัตวแพทยเคยซื้อมาหลายปมากแลวตอนนี้อัดแกสไมคอยอยูและสาเหตุที่ตองซื้อ       
๒ เครื่องนั้นก็เพราะวาเวลายิงนั้นจะอัดไดทีละครั้ง พออัดครั้งหนึ่งก็ยิงไปทีหนึ่ง ถาหากวาเราไปกําจัดสุนัขหรือไปยิง
ยาสลบกับสุนัขเพื่อที่จะทําหมันหรือควบคุมประชากรสุนัขก็จะตองใชถึงสองดอกสลับกัน ก็เลยจะตองซื้อสองอัน       
ก็จะประกอบไปดวยปนตัวใหญมากและยาวเหมือนปนโบราณคะ และก็มีลูกดอกยาสลบพรอมดวยกันเปนหนึ่งชุดคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานอนันตครับ 
  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอความรูตอไปดวยครับ ในปนยิงลูกดอกน้ีอัดแกสครั้งหนึ่งยิงไดครั้งหนึ่งใชไหมครับ  
 

นางสุรางค   ประสระบาล  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน  ยิงไดครั้งเดียวคะ ดอกเดียวแลวก็อัดใหมคะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔  เทาที่ผมสอบถามมา อัดครั้งหนึ่งยิงไดสามครั้งครับ 
 

นางสุรางค   ประสระบาล  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน  อันน้ีทางสัตวแพทยไดชี้แจงกับดิฉันมาอยางนี้คะ        

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ อยางนั้นคงไมตรงกันละครับ เขาบอกวากระบอกน้ีที่จะซื้อ อัดแกสครั้งหนึ่งจะยิงไดสามครั้งนะครับ 
 

 
 
 
 
 



๓๙. 
 

 เพราะวามันถึงไดแพงขนาดนี้ ขออภัยดวยที่วาความเห็นแยงครับ แลวผมขอตออีกนิดหนึ่งในเรื่องปตตาเลี่ยน ก็ขอ
ความรูอีกครั้งวาประกอบไปดวยอะไรบางครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทาน ผอ.สุรางค ครับ 
 

นางสุรางค   ประสระบาล  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 ขอบคุณทานประธานสภาคะ เครื่องปตตาเลี่ยนตัดขนสัตวนี้ งานสัตวแพทยขอซื้อ ทางสัตวแพทยชี้แจงวา
เปนปตตาเลี่ยนที่ใชสําหรับทําความสะอาดนะคะ ถาถามถึงองคประกอบนี้ ๑ ชุดมันก็คือปตตาเลี่ยนเลยคะใชระบบ
ไฟฟา เปนเครื่องปตตาเลี่ยนที่ใชทําความสะอาดขนสัตวกอนที่จะทําการผาตัดคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ อยากจะยอนกลับไปที่ สธ - ๑๐ นาจะเปนความผิดพลาดของผูบริหารนะครับ ในหนา สธ - ๑๐ ใน     
คาวัสดุ ยานพาหนะ และขนสง ยอดที่ขอในป ๒๕๕๗ คือ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ทานไดขอไว ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๓ คือวัสดุทางการเกษตร ๕๐,๐๐๐ บาท และรายการที่ ๔ วัสดุเครื่อง   
แตงกาย ๓๕๐,๐๐๐ บาท ผิดพลาดตรงไหนครับ ทานเปดในหนา ๑๓๒ ในรางเทศบัญญัติ ทานเห็นอะไรหรือเปลา  
ในหมวดที่ ๒.๑.๑๘ คาวัสดุ ยานพาหนะ และขนสง ในน้ีตั้งไว ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาทครับ ตางกัน ๑๘๐,๐๐๐ บาทครับ 
รายการที่ ๒ คือ ๒.๑.๑๙ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ทานตั้งไว ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาทครับ รายการที่ ๓ คือ ๒.๑.๒๐ วัสดุ
ทางการเกษตร ทานตั้งไว ๗๕,๐๐๐ บาท และรายการที่ ๔ รายการที่ ๒.๑.๒๑ วัสดุเครื่องแต งกาย ทานตั้งไว 
๓๕๔,๐๐๐ บาทครับ ตัวเลขไมตรงกันนะครับทาน แลวจะใหสภาพิจารณาตัวไหนกันแนครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหทานหัวหนาฝาย
งบประมาณและแผนงาน เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสมรักษครับ 
 

นางสมรักษ     บุญณพัฒน     หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในรายละเอียดที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลได
กลาวเมื่อสักครูในเรื่องของรายการในเลมใหญนี้ใชไหมคะ คืออยางนี้นะคะรูปแบบการจัดทํางบประมาณรูปแบบใหม 
เดิมทีเราจะเห็นวาเลมใหญนี้จะเปนกองเปนสํานัก ทานจะเห็นวาหนาตาจะเปลี่ยนไป ในเลมใหญจะเปลี่ยนไปจะไมมี 

 
 
 
 
 



๔๐. 
 

รูปแบบของหนวยงานแลวนะคะ จะใหเรียงตามแผนงานก็ใหทานดูที่สารบัญนะคะก็จะเห็นในสวนที่ ๒ ก็จะเริ่มที่
แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข ซึ่งในแตละ
แผนงานน้ีจะมีหนวยงานภายใตหนวยงานหลายๆหนวยงานอยูในนี้ เพราะฉะน้ันทานจะเห็นคําชี้แจงในแตละรายการ 
เดียวกันแตวาคําชี้แจงจะคลุมไปหลายหนวยงาน เพราะฉะน้ันเราจึงไดทําเอกสารประกอบงบที่ทานไดเปดทีละหนาให
ดูงายเพื่อที่จะไดดูเปนหนวยงาน แตเม็ดเงินเหลานั้นที่ปรากฏในเอกสารประกอบงบเราก็จะหยิบไปรวมในเลมนี้เปน
แผนงานเทานั้นเองคะเปนตัวเช่ือมกันนะคะ คือถาทานจะดูจะตองใชเวลาดูเนื่องจากรูปแบบเขาออกมาแบบนี้ใหเราดู
วาการจัดทํางบประมาณของเทศบาล แผนงานไหนที่แนวโนมของการพิจารณาจะไปทิศทางไหนเขาใหดูในเรื่องของ
แผนงานบริหาร ไมใหดูเปนกองแตเอกสารที่เราทําเปนเลมเล็กที่ใหทานดูเปดไลเรียงกันเปนหนาๆที่เราอธิบายกันเปน
หนาๆ นี้จะดูงายเพราะเปนกองแตสุดทายแลวพอเอาไปใสในเลมใหญจะโชวเปนแผนงาน ภายใตแผนงานก็จะมีกอง
ตางๆอยูดวยกันตามรูปแบบของเขาเทานั้นเอง เพราะฉะน้ันถาทานจะพิจารณาดูวาการตั้งงบประมาณเหมาะสมมาก
นอยเพียงใดดูในเอกสารประกอบงบนะคะ สวนตัวเลขที่เราจะหยิบไปบวกเราจะหยิบ บางทีอยางรายการเมื่อสักครูคา
วัสดุเช้ือเพลิงอยูในแผนงานที่ทานบอกเมื่อสักครูก็จะมีสํานักการชาง กองสาธารณสุขรวมกัน ซึ่งเราก็จะหยิบจากโพย
ตัวนี้คะโพย สธ – ในหนาตางๆไปบวกแลวก็ไปวางในแผนงานนั้น มันก็เลยจะเห็นวายอดจะไมตรงกันคะ     แตวาการ
พิจารณาวาจะเหมาะหรือไมเพียงใดก็ดูในเอกสารประกอบก็จะงายคะ แตในสวนตัวรวมก็จะไมเทาอันนี้เปนรูปแบบ
ของการจัดทํางบประมาณคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่ ๔
ติดขัดอยูนิดหนึ่งนะครับความหมายคือวาถาเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงนี้คือรวมทุกกองทุกฝายมาแลวใชไหม 
ยอด ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท ขอฟงคําชี้แจงอีกทีหนึ่งครับ  
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสมรักษครับ 
 

นางสมรักษ  บุญณพัฒน หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เรียนชี้แจงเมื่อสักครูที่ทานถามเรื่องคาวัสดุ
เช้ือเพลิงและหลอลื่น ถาสมมุติวาเราตั้งไวในเอกสารงบประมาณเลมใหญ ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท นี้นะคะ ตัวคําชี้แจงเราก็
จะชี้แจงในตัวขางลางวาเพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงหนวยงานไหนบาง อยาง ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท นี้ก็จะบอกวาใช
ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมและสํานักการชางคะ ก็จะเปนอยางนี้คะ สวนยอด ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
มาจากไหนก็มาจากคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นในเอกสารประกอบงบที่ทานดูในแตละกองก็จะหยิบสองยอดนี้มา
รวมกันคะ มันก็จะกลายเปน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท แตเราก็จะอธิบายไวอยูวาถาในแผนงานน้ี คาใชจายนี้ ใชจายสําหรับ
กองใดบางนะคะ เน่ืองจากวาตัวตั้งไมเหมือนกันในเอกสารเลมใหญตัวตั้งจะเปนแผนงาน ในเอกสารประกอบงบตัวตั้ง 
 

 
 
 
 
 



๔๑. 
 

จะเปนกอง เปนสํานัก แตเอกสารเลมเล็กเปนกองเปนสํานักสุดทายเราก็จะหยิบไปบวกกันใสในเลมใหญ จริงๆแลว
เอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณเราจะทําสงกรม สงผูวาเฉพาะเลมใหญคะที่เปนเลมตามระเบียบจริงๆ      
แตเอกสารประกอบงบเราทํามาเพื่อใหไดพิจารณางาย ตัวนี้ก็จะดูงายกวานะคะ แตถาทานสงสัยในรายการใดเราก็จะ
อธิบายใหฟงนะคะ แตวาในเรื่องของการพิจารณาเม็ดเงินงบประมาณก็จะดูในเอกสารประกอบงบนี้ก็จะงายกวานะคะ 
ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่ ๔
เกือบกระจางชัดแลวครับ ขออีกนิดเดียว เอายอด ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ครับ ผมอยากใหทานเอาตัวเลขที่จริงๆเลยวา
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเปนยอดตัวเลขไหน และสํานักการชาง ตั้งจากรายจายเงินรายไดนี้เปนตรงไหนครับ 
ผมจะไดกระจางชัดมากข้ึนครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสมรักษครับ 
 

นางสมรักษ  บุญณพัฒน หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 ขออนุญาตใหทานเปดดูที่ ชาง ๘ และ สธ - ๑๐ นะคะ ในเอกสารประกอบงบนะคะ อยางของชางนี้จะเปน
งานกําจัดขยะ เปนงานลักษณะเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานก็จะประสานงานกันในเรื่องของการใช
งบประมาณ  ในสวนของ สธ - ๑๐   ก็จะเปนงบประมาณที่ตั้งไวในคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท      
สวนชาง  - ๘ ก็จะอยูที่คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะเปน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท นะคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบขอบพระคุณทานขาราชการที่ใหความรูนะครับ ไมมีสิ่งไหนที่เราจะรูทั้งหมดนะครับ มีผูรูอีกทานหนึ่ง
ทานชื่อวาวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์ ทานบอกวาถาไมรูใหถาม ขอบคุณครับทานที่เคยสอนไว ผมยังติดใจที่ สธ - ๑๓ ที่ทาน
ขอรถมา ๑๐ คัน อยากจะสอบถามกลับไปยังทาง ผอ.หรือทางฝายผูบริหารวาจะมีรายละเอียดของยานพาหนะที่ทาน
ขอมากําจัดขยะทั้ง ๑๐ คันน้ี ใหสภาแหงนี้พิจารณาในรายละเอียดของรถทั้ง ๑๐ คันเหลานี้ ไดหรือเปลาครับ ฝาก
ถามทานประธานไปยังฝายผูบริหารดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๒. 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผานไปยังสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันอยากจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง
รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด ๖ ตัน รายละเอียดก็คือมีจํานวนไมนอยกวา ๒๐๐ แรงมา สวนรถบรรทุกขยะแบบ
อัดทายความจุไมนอยกวา ๑๒ ลูกบาศกเมตรนะคะ มี ๒๔๐ แรงมา รวมทั้งรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร      
จะเปน ๑๓๐ แรงมาคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ขออนุญาตใหทานชี้แจงกับสมาชิกสภามาเปนเอกสารในลําดับตอไปดวยนะ
ครับ กราบขอบพระคุณครับ  
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เน่ืองดวยเวลาไดลวงเลยมาเยอะแลว ขอใหทานสมาชิกอภิปรายเปนงานๆไปนะครับไมไปเปนหนาแลวนะ
ครับ เริ่มจาก สว - ๑ งานสวัสดิการสังคม งานบริการทั่วไป งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน          
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            
เขตเลือกตั้งที่  ๔ คาใชจายในการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนะศึกษาดูงานนะครับ  ทานตั้งไวเพิ่มขึ้นมา
จากเดิม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทครับ สิ่งที่จะถามก็คือวาปจจุบันนี้ก็เดือนกรกฎาคมแลวนะครับ 
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม อีกสองเดือนครับ ทานสามารถนําคาใชจายในการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนะ
ศึกษาดูงานไปใชไดทันหรือไม อีกสวนหนึ่งครับก็เชนกัน คาจางเหมาบริการทานตั้งเพ่ิมขึ้นมาตั้งหกแสนกวาบาท หนา 
สว - ๑ คาจางเหมาบริการเพิ่มมา ๖๑๑,๙๐๐ บาทนะครับ ซึ่งเดิมทานตั้งไวรอยบาทนะครับ ถาจะเอากันจริงๆใหใช
งบประมาณเดิมไปกอน ปญหาของผมก็คือวาถาคราวนี้สภาแหงน้ีโดยทานสมาชิกพิจารณาไมอนุมัติคาจางเหมาบริการ
ใหทานไดใชเงินเหลาน้ีไปหรือยังครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอไปในหนา สว - ๔ กองสวัสดิการและสังคม          
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ถาไมมีผมขอไปในหนา ศก - ๑ จนถึง ศก - ๓ สํานักการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา ถาไมมีผมขอไปในหนา ศก - ๔ ถึง ศก - ๙ สํานักการศึกษา งานโรงเรียน งานระดับกอนวัยเรียน
และปฐมศึกษา เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานครับ ผมดีใจที่คาใชจายในโครงการพัฒนาการเรียนสูประชาคมอาเซียน เงินอุดหนุน
ทั่วไปนี้ทานตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท ทานตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับ หนา ศก - ๕ อยากใหทางฝายผูบริหารชี้แจงวาใน
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาทนี้ทานแบงใหโรงเรียนอยางไรบางครับ กราบขอบพระคุณครับ 

 
 
 
 



๔๓. 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา     
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะใหดูในสวนของคาเชาบาน Value และอีกชองหนึ่งไมมี
ตัวอะไรเลย หมายถึงอะไรคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขออนุญาตใหหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสมรักษครับ 
 

นางสมรักษ  บุญณพัฒน หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติคะ ในสวนของ ศก - ๕ ขออภัยดวยนะคะพอดีผิดพลาดใน
เร่ืองของตัวเลขคะ ในเรื่องของรายการคาเชาบานขออนุญาตแกไขนะคะ ในสวนของคาเชาบานป ๒๕๕๖ ตั้งไวที่ 
๓๕,๐๐๐ บาท ป ๒๕๕๗ ตั้งไวที่ ๓๖,๐๐๐ บาท ตั้งเพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐ บาท แตในสวนของเอกสารในคําชี้แจง             
ก็ตรงอยูคะ ในรางเทศบัญญัติเลมใหญ หนาที่ ๘๑ ก็จะเปนคาเชาบาน ตั้งไว ๓๖,๐๐๐ บาท แตในเอกสารประกอบ
งบประมาณก็ขอแกไขในรายการน้ีนะคะ งบป ๒๕๕๖ ตั้งไวที่ ๓๕,๐๐๐ บาท แลวเพ่ิมขึ้น ๑,๐๐๐ บาท เปนป ๒๕๕๗ 
ตั้งไวที่ ๓๖,๐๐๐ บาท คะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา     
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่ ๒ ถาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารตัวนี้ในสวนของยอดรวม   
ก็จะตองมีการเปลี่ยนแปลงดวยเหมือนกันใชไหมคะ เพราะวาถาเกิดทานเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้มันก็จะไมถูกตองในสวน
ของยอดรวมดานบนคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสมรักษครับ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๔. 
 

นางสมรักษ  บุญณพัฒน หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 ขออนุญาตชี้แจงนะคะ ในสวนของเอกสารในเลมที่เปนยอดรวมแบบเปนแผนงานก็จะตรงนะคะ เพราะวาตัว
นี้เราลงถูกใน ๓๖,๐๐๐ บาทนะคะ เพียงแตตัวเอกสารยอยในชองน้ีผิด ไมไดลงไวแคนั้นเองคะ แตตัวรวมในแผนงาน
ในเลมใหญนี้จะถูกอยูนะคะ ในหนาที่ ๘๑ นะคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ เพ่ือความถูกตองนะครับ ตรงที่เมื่อสักครูทานหัวหนาฝายไดพูด อยากจะใหรวมครับใหมัน
ถูกตองเก่ียวกับเร่ืองเพ่ิม ลด ในป ๒๕๕๗ ในเรื่องคาตอบแทน เมื่อคาตอบแทนทั้งสี่รายการ ทั้งคาตอบแทนปฏิบัติ
นอกเวลา เชาบาน ชวยเหลือบุตร ชวยเหลือคารักษาพยาบาล ในชองเพิ่ม ลด นี้นะครับทานวงเล็บไวว าลด     
๒๘,๕๐๐ บาท ในชองน้ีรายละเอียดสี่ชองลงมามันแตกตางกัน เสร็จแลวพอมาชองป ๒๕๕๗ ทานวามีงบคาตอบแทน
อยู ๓๘,๐๐๐ บาท แคทานบอกวาคาเชาบาน ๓๖,๐๐๐ บาทไปแลว นอกเวลาราชการอีก ๓๐,๐๐๐ บาท มันเกิน
มาแลวครับ ชวยกรุณาบวกลบตรงนี้ใหมันเรียบรอยแลวก็คอยผานไปอีกที  เพราะวาตัว เลขมันไมตรงกันอยู      
ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรฐาครับ 
 

นางรฐา   มณีภาค   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางรฐา   มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ในหนา ศก - ๖ นะคะ คาใชจายในโครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ในป ๒๕๕๕ ก็จะ
มีอยู ๕๗,๓๒๐ ในป ๒๕๕๖ ก็จะใชอยู ๕๐,๐๐๐ ในป ๒๕๕๗ ตัดออกหมดเลย ก็เลยไมทราบวาโครงการนี้ไมนา
สนับสนุนยังไงหรือวาเอาไปไวตรงไหนคะ อยากใหยังสนับสนุนโครงการนี้ก็คือใหเด็กๆไดมีกิจกรรมลูกเสือและ         
ยุวกาชาดตอคะ  ขอคําชี้แจงดวยนะคะ ขอบคุณมากคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒ ใน ศก - ๕ ในหมวดเงินค าจ างเหมาบริการในป  ๒๕๕๖ มีการตั้งไวที่        
๔๗,๗๐๐ บาท แลวสําหรับปนี้ก็มีการตั้งเพิ่มเขามาอีกเปนจํานวนเงิน ๑,๓๑๗,๓๐๐ บาท แทบทุกกองเลยที่เพิ่มขึ้น  
มาครับ จากการสอบถามในแตละกอง มีการชี้แจงวาเปนการจางคนเขามาเปนลักษณะจางเหมา และแทบทุกกองมี
การจางเหมาบริการแบบนี้เกิดขึ้น จึงอยากจะถามวาทานจางคนเขามาทําอะไรครับตั้งมากมาย มันจะเปนการ
สิ้นเปลืองงบประมาณของเราหรือเปลา ตรงนี้ทานตองใหคําตอบกับสภานะครับ ทานจางมาทําไมเปนการจางเหมา  

 
 
 
 



๔๕. 
 

เขามา ๓ เดือน ถาจะมองอีกดานหนึ่งจาง ๓ เดือน พอจบแลวก็ใหเขาออกไปเอาชุดใหมเขามา มันเปนการเรียกเขา
เขามาเอาเงินหรือเปลาครับหรือยังไงครับในระยะเวลา ๓ เดือน ในตลอดหนึ่งปที่ผานมา ตรงนี้มันแทบทุกกองเลย
ขอมูลตรงนี้ประชาชนทางบานจะตองไดรับรูนะครับ ตั้งแตเมื่อสักครูนี้เปนการพิจารณาของกองสาธารณสุขก็ใชเงิน
ไมใชนอยนะครับหกลานกวาบาท ซึ่งตรงนี้ทานจะใหความรูกับ เราอยางไรก็แลวแตทางสภาแหงนี้ก็ยังคิดว า          
เปนจํานวนเงินที่สูง  เปนยอดที่สูงไมพอ เปนการจางคนเขามาและก็ปลดคนเกาออกมันเปนการทํารายจิตใจคนใน
องคกรหรือเปลา มันสวนทางกับนโยบายของทานผูบริหารหรือเปลา ตั้งแตทานเขามาทานก็ใชสโลแกน ไมรังแก
ขาราชการ ไมรังแกลูกจาง ตรงนี้มันขัดหรือเปลานะครับ แลวตอนนี้ก็เปนการพิจารณารางงบประมาณป ๒๕๕๗ 
ถูกตองครับมันเปนเรื่องของฝายสภา ผูบริหารจะไมอยูก็ไมเปนไรนะครับ นั่นมันเปนภาพของทานและตลอด ๔ ป ที่พี่
นองประชาชนจะเห็น ทานไมอยู ทานไมตอบคําถาม ทานโยนใหซายของทานตอบบาง ขวาของทานตอบบาง หรือขาง
หลังของทาน ทางสภาก็ไมเปนไรนะครับ แตทางสภาก็ยืนยันที่จะพิจารณารางน้ีตอเพราะมันเปนประโยชนของพี่นอง
ประชาชน จะชาจะเร็วประชาชนก็เปนผูเสียหาย ตรงนี้นะครับตองขอฝากไวและฝากไปยังทานประธานและ
สถานีโทรทัศนดวยนะครับก็คือเคเบิลทีวี ชวยเอาตัวนี้ถายทอดไปใหประชาชนไดรับชมดวยนะครับ การทํางานของ
ทานผูบริหารน้ันเปนอยางไรและการทํางานของฝายสภาเปนอยางไร วาทํางานไดคุมกับภาษีที่ชาวบานไดจายเขามา
หรือเปลา ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะเสริมขอมูลใหกับทางสภาแหงนี้ไดทราบคะ พอดีเห็น
ทานณัฐวุฒิขออนุญาตที่เอยนามนะคะ พอดีดิฉันลองรวมตัวเลขจางเหมาทั้งหมดคราวๆนะคะ ๒๑,๙๗๙,๔๐๐ บาท 
เยอะมากเลยเกือบ ๒๒ ลานเลยนะคะ ก็อยากใหทานลองพิจารณาดูนะคะตัวเลขขนาดนี้ทานเอาไปใชประโยชน   
อะไรไดบาง ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปฏิมาพรครับ 
 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ดิฉันอยากจะขอถามนิดหนึ่งนะคะวาโครงการใชจายในการ
พัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดของโรงเรียนเทศบาล เดิมป ๒๕๕๖ ไดตั้งไวที่ ๒,๒๘๕,๐๐๐ บาท แตทานไดปรับลดลง
เหลืออยู ๑,๒๓๖,๐๐๐ บาท ไมทราบวาโครงการนี้ทําแลวไมไดผลหรือคะหรือวายังไงคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
 

 
 
 
 
 



๔๖. 
 

 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขออนุญาตใหทานรองปลัดถาวร เดชปองหาเปนคนอธิบายนะคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองปลัดครับ 

 

นายถาวร    เดชปองหา    รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกที่ เคารพครับ กระผมนายถาวร   เดชปองหา รักษาการ
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา คืออยางนี้นะครับสํานักการศึกษางบประมาณจะแตกตางกับสํานักหรือกองอื่นอยูนิดหนึ่ง 
จะมีวงเล็บวาเงินอุดหนุนทั่วไปเปนสําคัญนะครับ เพราะวาสํานักการศึกษาครูจะไดรับการถายโอนมาจากกระทรวงอื่น 
พอเขามาแลวเขาก็จะจัดสรรงบประมาณมาให งบประมาณอุดหนุนทั่วไปถาจัดสรรแลวเอาไปใชเลยไมไดนะครับ     
เงินอุดหนุนจะมีอยูสองประเภท อันที่หนึ่งคือเงินอุดหนุนทั่ วไป ตั วนี้ตองเอาเขาเทศบัญญัติถึงจะนําไปใชได           
อีกประเภทหนึ่งคือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตัวนี้ไมตองเอาเขาเทศบัญญัติก็ใชไดเพราะเปนเรื่องเฉพาะ เพราะฉะนั้นของ
สํานักศึกษาจะมีคําวาอุดหนุนทั่วไป อันนี้คือเขาจัดสรรเงินอุดหนุนมาใหนะครับ เราก็ตั้งรับตามที่เขาจัดสรรมาให 
สวนมากก็เปนนโยบายของทางสวนกลางเขาจัดสรรมาให เพราะฉะนั้นตามที่ทานสมาชิกไดกรุณาสอบถามเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดของโรงเรียนเทศบาล หรือโครงการอื่นๆที่มีคําวาเงินอุดหนุนทั่วไปนั้นจะ
เก่ียวเน่ืองเหมือนกันครับ ก็นําเรียนใหกับทางทานสมาชิกไดรับทราบครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอไปในหนา ศก - ๑๐ สํานักการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา / มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ  เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา     
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่  ๒  อยากจะสอบถามขอมูลในสวนของคาวัสดุนะคะ คาวัสดุฝก
อาชีพนักเรียนชั้นมัธยมลดลง ๕๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๙๐,๐๐๐ บาท คาอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา
ลดลง ๑๗๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๙๐,๐๐๐ บาท เหตุใดถึงลดลงเยอะขนาดนี้คะ ขอบคุณคะ 
 

นางธารนี   ปรีดาสันติ์   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขออนุญาตใหทานปลัดเปนคนอธิบายคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกที่เคารพครับ สําหรับที่ทานไดถามเมื่อสักครูนะครับ เปนคาวัสดุจะ
เห็นไดวาในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในคาวัสดุวิชาชีพนักศึกษาช้ันมัธยมตั้งไวที่ ๑๔๐,๐๐๐ บาท แลวเราใชจายจริงไป
ประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท อันที่สองคือ คาอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา เราตั้งไวที่ ๒๖๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 



๔๗. 
 

 เราใชไป ๒๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมดนี้มันลดลงนะครับมูลเหตุของการลดก็เพราะวา ทานอาจจะสังเกตวาปหนามัน
อาจจะเพิ่มก็ได สาเหตุที่มันลดก็เพราะวาวัสดุบางอยางยังคงอยูนะครับทาน ก็ไมจําเปนที่จะซ้ืออีก เงินก็จะลดลง ครั้ง
ตอไปมันอาจจะเพิ่มก็ไดเพราะวาวัสดุปนี้มันอาจจะหมดแลว อาจจะหมดสภาพแลว ก็อาจจะเพิ่มได นี้เปนคาวัสดุมัน
อยูที่การใชของเด็กดวย ตรงนี้เปนเรื่องของการใชถาบริหารจัดการดีๆก็ซื้อครั้งเดียวก็จะใชไดสองสามปนะครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมขอไปในหนา ศก ๑๑ ถึง ศก  ๑๓ สํานักการศึกษา 
งานการศึกษาไมจํากัดระดับ   / มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา     
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ในหนา ศก - ๑๒ คาใชจายในโครงการฝกอบรมสัมมนาครู 
บุคลากรทางการศึกษาและทัศนะศึกษาดูงาน ซึ่งตั้งไวที่ ๓๐๐,๐๐๐ บาทนี้ดิฉันคิดวามันนอยเกินไปหรือเปลาคะ ใน
การตั้งตัวนี้ก็เพราะวาในการฝกอบรมครูตองมีการฝกอบรมอยูตลอดเพื่อที่จะทําใหนักเรียนนักศึกษาไดมีความรู
ความสามารถที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา ดิฉันคิดวาตัวนี้จะนอยเกินไปหรือเปลาคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
เขตเลือกตั้งที่ ๒  สําหรับงบประมาณสํานักการศึกษาที่ไดพิจารณาดูนะครับ ก็บวกลบเพ่ิมไมมากและไมลดลงแทบจะ
เหมือนเดิมเลยนะครับ ก็สําหรับการศึกษาแลวผมคิดวามันเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับเยาวชนของเรา เปนการสราง
พื้นฐานของคนใหมีคุณธรรมนะครับ กระน้ันแลวจะสังเกตไดวาแตละกองงบจางเหมานี้มากเหลือเกิน ถาแบงงบจาง
เหมาบริการเหลานั้นนะครับ มาลงกับการศึกษาจะดีกวาไหม อยากจะฝากเปนขอคิดไปถึงฝายบริหารครับ เรามา
พัฒนาคนของเราก็คือเยาวชนที่จะเปนผูใหญในวันขางหนานะครับ ใหเขาเปนคนดี มีความรู มีคุณธรรม จะดีกวาไหมที่
ทานจะมาจางเหมาบริการโดยการเอาลูกจางเขามาที่ละสามเดือนแลวไมมีการตอเน่ืองเลย สามเดือนจบทานไมแฮปป
กับเขาทานก็เอาออกนะครับ แลวความตอเนื่องในงานของเทศบาลการบริการประชาชนมันจะไปตกอยูที่ไหน กวาคน
ใหมจะเขามาทานก็ตองเทรนงานใหเขาใหม ความตอเนื่องจะไมมีนะครับ ดังนั้นแลวขอฝากทานประธานเพื่อสงตอไป
ยังผูบริหารวาเอางบจางเหมาบริการเหลานั้นมาลงทุนกับนักเรียนนะครับ อีกอยางหนึ่งก็จะเปนการชวยลดภาระของ
โรงเรียนตางๆที่ผูปกครองหลายทานนิยมที่จะนําบุตรหลานเขาไปเรียนนะครับ ไมวาจะเปนโรงเรียนอนุบาลอุบล     
หรือโรงเรียนเบ็ญจะมะหาราช ซึ่งทางเราก็มีงบประมาณก็ถือวามากพอสมควรที่จะดูแลเขาเหลานั้นนะครับ ทําไมเรา
ไมไปดูแลเขาครับ ขอบคุณมากครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๔๘. 

 
นายปรเมศร     ศริพันธุ       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับผม/ถาไมมีผมขอไปที่หนา ศก -  ๑๔ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและนันทนาการ, งานกีฬาและนันทนาการ,งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ศก - ๑๔ ถึง ศก - ๑๖     
ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
เชิญทานสุภชัย ครับผม 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                
เขตเลือก ตั้งที่ ๔  หนา ศก – ๑๕ คาใชจายในโครงการประกวดการแสดงความสามารถของเยาวชนในเขต      
เทศบาลนครอุบลราชธานี “UB GOT Talent” อยากทราบวาหนวยงานไหนเปนเจาของโครงการ หรือจะใหผูรับเหมา
ขางนอกเปนผูทําให ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ/เชิญทานสุภาภรณครับ 
 

นางสุภาภรณ     โหตระไวศยะ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันนางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในการพิจารณางบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  ในเมื่อทานสมาชิกสงสัยใน
เรื่องรายละเอียดของงบประมาณและทานไมสามารถตอบขอสงสัยได  ในการพิจารณาแปรญัตติก็จะมีปญหา
เพราะฉะน้ันก็อยากจะฝากฝายบริหารวาถาทานสมาชิกมีขอสงสัย ใหทานตอบใหกระจางเพราะในการทํางานถาเกิด
ปญหาและเราไปแปรญัตติแลวทําใหไมสัมพันธกันก็จะทําใหเกิดปญหาขึ้นมาแลวจะมาโทษสมาชิกสภาก็ไมไดนะคะ 
ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภาฝากไปยังทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันขอเรียนเกี่ยวกับเรื่องโครงการตางๆ และ
รายละเอียดตางๆของโครงการ เราจะไปอธิบายในข้ันตอนของการแปรญัตติใหละเอียดยิ่งขึ้น ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญทานสุภชัย ครับผม 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก   
ตั้งที่ ๔   ในการแปรญัตติในรางเทศบัญญัติปที่แลวคือป  พ.ศ. ๒๕๕๖  มีการแปรญัตติกอนที่เราจะไปแปรญัตติให
ครบทุกกองทุกฝายก็ใชเวลาเยอะ และไมไดประสิทธิภาพพอสมควร ถาทานมีเวลาเตรียมรางงบประมาณและใหพี่นอง 

 
 
 
 
 



๔๙. 
 

ประชาชนเสียผลประโยชนมาตั้ง ๙ เดือน ผมวาทานนาจะนําขอมูลเหลาน้ีมาชี้แจงใหสภาแหงนี้ทราบและกระจางชัด
ในชั้นรับหลักการ เพื่อที่ในขั้นแปรญัตติเราจะไดไมตองมีเร่ืองที่ไปซักถามหรือขอสงสัยอื่นๆเพิ่มมากขึ้น จะไดเปนการ
เอ้ืออํานวยความสะดวกกับทั้งสองฝายจะไดทํางานใหรวดเร็วขึ้นนะครับ ก็ฝากไวเปนขอคิดสําหรับทานดวยครับ      
ถาจะบริหารบานเมืองแห งนี้ จะตองคิดใหรอบคอบ คิดให เร็ว  คิด ใหทัน และก็พัฒนาไปให เร็วด วยครับ     
ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับผม 

 

นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           
เขตเลือกตั้งที่ ๒   สําหรับการพิจารณางบประมาณประจําป ก็จะมีการบันทึกเทป หรือมีการถายทอดสดเพื่อใหพี่นอง
ประชาชนนั้น ไดรับทราบดวยวาทางฝายบริหารน้ันไดใชงบประมาณกันไปอยางไร ถาฝายบริหารอางวาจะไปชี้แจงขั้น
แปรญัตตินาจะเปนการเอาเปรียบพี่นองประชาชน เราจะตองชี้แจงใหกับประชาชนรับทราบ เหตุผลของทานอาจไป
ขอรองออนวอนกับทางคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งทางสภานั้นไมไดรับรูดวย ดังนั้นเพื่อจะไดเห็นภาพที่สวยงามก็
อยากจะขอรองไปทางทานประธานสภาผานไปยังฝายบริหาร วางบประมาณนี้เปนงบประมาณภาษีของประชาชน
หลายรอยลานบาท แมแตวาสภาใหญเขาก็ยังมีการถายทอดใหประชาชนไดรับรูการพิจารณางบประมาณประจําป 
แลวนี้เปนสภาทองถิ่นพี่นองประชาชนก็ตองรับทราบดวย ทานอาจจะมีที่ปรึกษาที่มีความรูความสามารถมากมายแต
ทานจะตองทําตามกฎระเบียบ ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ/เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน     จิรัตนประภา       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒  อยากจะทราบรายละเอียดของหนา ศก - ๑๖ วัสดุกีฬา ปนี้      
ขอเพิ่มมาเปน ๔๗,๑๐๐ บาท รวมเปนยอด ๙๗,๑๐๐ บาท ทําไมตองมีมีเศษ ๑๐๐ บาท ทําไมไมตัดยอดเต็ม         
ขอทราบรายละเอียดดวยคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับก็ยังไมมีคําชี้แจงครับ / ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ ศก - ๑๔ ถึง ศก - ๑๖ ครับ /ถาไมมีผมขอ
เล่ือนไปหนา ศก - ๑๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลบูราพาอุบล  ศก - ๑๗ ถึง ศก - ๑๙ /สมาชิกทานใดจะอภิปราย
ครับ /เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้ง
ที่ ๔ เรื่อง สํานักการศึกษาเทศบาล ๑ เทศบาลบูรพาอุบล ผมมีเรื่องที่จะซักถามไปยังฝายบริหารแตพอดีทาน
ผูอํานวยการโรงเรียนทานคงติดธุระครับ แตผมอยากซักถามเร่ืองเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ผมเห็นดวยวาเรานาจะมี 

 
 
 
 



๕๐. 
 

เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต เพียงแตวาในการทําขั้นตอนวงโยธวาทิต จะตองประกอบไปดวยนอกเหนือจากเครื่องดนตรี
แลวจะตองประกอบไปดวยบุคคลากรที่ทําการสอนเก่ียวกับเร่ืองวงโยธวาทิตเปนอุปกรณที่เยอะมากครับ ในสวนตัวผม
เองผมเคยควบคุมวงโยธวาทิตอยูหนึ่งวงผมเปนหัวหนาผมทราบดีวา ขนาดจะทําแคหนึ่งชวงชุดก็ถือวายากแลวสิ่งที่ผม
ติดใจก็คือวาในงบประมาณที่ใหมา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปจจุบันถือวาทําไดแตอยากสอบถามวาโรงเรียนเทศบาล ๑ 
เทศบาลบูรพาอุบล มีบุคลากรที่จะควบคุมวงโยธวาทิต และทําการสอนและฝกสอนวงโยธวาทิตนี้แลวหรือยังครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภาฝากไปยังทานสมาชิกทุกทาน ตรงนี้ดิฉันอยากจะนําเรียนวากอนที่เราจะทําแผน
งบประมาณรายจายประจําป ตรงนี้เราไดคุยกันแลวและทางโรงเรียนไดยืนยันวามีอาจารยที่จะฝกสอนวงโยธวาทิตได
เปนอยางดี ทั้งเทศบาล ๑ และเทศบาล ๒ คะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ ศก-๑๗ ถึง ศก - ๑๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลบูรพาอุบล        
เชิญทานสุภชัยครับ  
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก   
ตั้งที่ ๔ เร่ือง สํานักการศึกษาเทศบาล ๑ กราบเรียนทานประธานสภาครับ  ในเมื่อทานรองนายกทานใหคํามั่นสัญญา
วาโรงเรียนมีบุคคลากรและสามารถทําวงโยธวาทิตนี้ข้ึนมาได ผมก็หวังวาในคราวตอไป เราคงจะมีวงโยธวาทิตไปรวม
พิธีงานขบวนแหตางๆ ไดเปนอยางดีนะครับ ตอไปผมจะพูดรวบตั้งแต ศก-๑๗  ถึง โรงเรียนทั้ง ๓ โรง คือโรงเรียน   
เทศบาล ๒ ,เทศบาล ๓ และเทศบาล ๔ ทั้งหมด ๓  โรงเรียน คาครุภัณฑเหมือนกับวาทุกโรงเรียนตองขาดแคลน 
เหมือนกันหมดวาขาด กระดานอิเล็กทรอนิกส กระดานมินิบอรด เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องฉายมัตติวิชั้น  จริงแลวผม
อยากใหผูอํานวยการทุกโรงเรียนที่ เสนอเขามาชี้แจงตอสภาแหงนี้วาสิ่งที่ทานขอมาตรงกับความตองการของทาน
หรือไม ยังไมใชขั้นแปรญัตติครับแตเราก็อยากรับทราบวาสิ่งที่เราจะนําไปพิจารณานี้ ในขั้นแปรญัตติในขั้นตอไปนี้เรา
จะทราบไดอยางไร สิ่งที่ทานขอมากับสิ่งที่ทานทํามาในงบประมาณตรงกับความตองการหรือไม และนําไปใชได
ประโยชนสูงสุดหรือเปลา แลวจะพัฒนาลูกหลานของเราสูการศึกษาไดดีมากนอยแคไหนครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภาฝากไปยังทานสมาชิกทุกทาน สวนเรื่องที่ทานสมาชิกไดถามมาซึ่งงบประมาณตรงนี้
ทางโรงเรียนเปนผูขอมาทั้ งสิ้นก็คือทุกวันนี้ การทําหองเรียนแบบไรฝุนก็คือเราจําเปนตองทําเปนกระดาน
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งทางโรงเรียนของเรามีความตองการและไดเสนอเขามาและผานมายังผูบริหารคะ  
 

 
 
 
 
 



๕๑. 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานนงนุชครับ 
 

นางสาวนงนุช     จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกทุกทาน  ดิฉันนางสาวนงนุช  จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๑  ดิฉันดูของโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง ซึ่งเปนเขตความดูแลของดิฉัน  
ดูรายการที่ทางโรงเรียนขอมา เกี่ยวกับครุภัณฑมี ๒ รายการซ่ึงไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนเลย ดิฉันเคยเขาประชุม
กับทางโรงเรียน เอกสารก็อยูในมือของดิฉันเพราะดิฉันเปนกรรมการที่ปรึกษากับทางโรงเรียน อยางเชนเครื่อง
คอมพิวเตอรก็ไมมีในงบประมาณ ดิฉันอยากจะใหชี้แจงวาโรงเรียนชุมชนกานเหลืองทําไมไดงบประมาณนอยกวา
โรงเรียนอื่นในเขตเทศบาลเหมือนกัน ดิฉันขอฝากถามดวยนะคะ และถาเปนไปไดในปงบประมาณป ๒๕๕๘         
ชวยพิจารณาโรงเรียนกานเหลืองดวยนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ  
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก   
ตั้งที่ ๔ เร่ือง สํานักการศึกษาเทศบาล ๑  ตอเนื่องจากทานนงนุช ขออภัยที่เอยนามครับ  ในเรื่องนี้จากที่เทศบาล     
นครอุบลราชธานี ไดรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือเขามาเปนโรงเรียนนองใหมในเขตเทศบาลซึ่งดวย
ศักยภาพของพื้นที่โรงเรียน และศักยภาพคุณครูอาจารย และดวยพื้นที่ที่มีบรรยากาศจากการเรียนการสอน เพียงแต
วาถูกมองขามจากฝายผูบริหาร ไมวาจะเปนเรื่องของอุปกรณเพื่อชวยในการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอรทาง
โรงเรียน ชุมชนกานเหลืองก็ยังจะมีการหยิบยืมกันอยู ถาโรงเรียนพูดไดและไมเกรงใจผมจนเกินไปทางโรงเรียนก็คงจะ
ยืมเครื่องคอมพิวเตอรผมเหมือนกัน ผมเห็นแลวสงสาร ถาทานไมคํานึงวาใครยายมาที่โรงเรียนชุมชนกานเหลือง หรือ
ถาทานมองวาผูบริหารไมมีความรูความสามารถแลว ทานนาจะนึกถึงนักเรียนถึงแมวาจะมีจํานวนไมเยอะแตเรา
สามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนใหกับผูบริหารโรงเรียนนั้นได ผมคิดวาโรงเรียนชุมชนกานเหลืองเปนโรงเรียน
หนึ่งที่เหมาะกับการเรียนการสอนเพราะวา บรรยากาศดีรถไมติดอากาศปลอดโปรงแจมใส และอากาศเหมาะกับการ
เรียนการสอน เพียงแตวาเราเขาไปสงเสริมเกี่ยวกับอุปกรณการเรียนการสอน งบประมาณที่ใชในการเรียนการสอน
ตลอดทั้งอาคารเรียนดวยนะครับ ณ ตอนนี้ทานก็ทราบดีนะครับโรงเรียนชุมชนกานเหลืองมีขนาดใหญเทาไหรครับ       
ขนาดพื้นที่ก็พอสมควร เครื่องตัดหญาทานก็ใหเปนแบบขอแข็ง แบบขอแข็งผมเรียนกับทานประธาน เพราะผมคิดวา
แบบขอแข็งทานประธานคงไมเคยใชครับเพราะวาทานประธานไมใชคนตัดหญา แบบขอแข็งก็คือแบบใชคนเดินถือตัด
แตที่ผมทราบก็คือทางตัวแทนของชุมชนเขต ๑ ที่ทานนงนุช  จิรันตกาล ที่นําขอมูลมาใหผมก็คือทางโรงเรียนขอมา
เปนแบบเดินตัด แตทานยังใหแบบขอแข็ง ก็ขอใหนักเรียนมีความรูในการตัดหญามากขึ้นนะครับ และงบประมาณ
โรงเรียนที่เปนเงินอุดหนุนทั่วไปทานก็ให ๒๐๐,๐๐๐ บาทแตสิ่งที่ผมไมเขาใจก็คือ คาโทรทัศน LCD ขนาด ๔๖ นิ้ว      
ความละเอียด ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ พิเซล ๑ เครื่อง ๓๐,๐๐๐ บาท ผมไมทราบวานักเรียนคงจะมีความรูจากทีวีนี้
พอสมควร แตวาถาทานใหอุปกรณอยางอื่นผมคิดวานาจะใหความรูเขาไดมากกวา อยามองขามครับ ไมวาจะเปน
โรงเรียนขนาดเล็กขนาดใหญเมื่ออยูในความดูแลของเราแลว เราจะตองดูแลและเอ้ืออํานวยความสะดวกใหเขาหรือนํา 

 
 
 
 



๕๒. 
 

งบประมาณใหเขาอยาลืมวาการพัฒนาตองมีงบประมาณเปนพลังนะครับ ถึงจะดําเนินการคูกับการใชสมองไปไดครับ 
ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ สํานักการศึกษา ตั้งแต โรงเรียนเทศบาล ๑ ถึงโรงเรียนเทศบาล ๕   
เชิญทานวรรณรัตนครับ  
 

นางสาววรรณรัตน     จิรัตนประภา       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ คือวามีขอสังเกตอยูวาในสวนของครุภัณฑทางการศึกษา   
ตั้งแตเทศบาล ๑ เทศบาลบูรพาอุบล เทศบาล ๒ หนองบัว เทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร  เทศบาล ๔ อนุบาลพระเจา
ใหญองคตื้อ แตละโรงเรียนจะไดอุปกรณการศึกษาการเรียนการสอนประกอบหองอิเล็กทรอนิกส ๑ หอง             
เปนเงิน ๘๗๒,๓๐๐ บาทแต เทศบาล ๕ ชุมชนบานกานเหลืองได เครื่องตัดหญา ๑ เครื่อง ๙,๕๐๐ บาท             
พรอมโทรทัศนสีจํานวน ๑ เครื่อง LCD  ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ดิฉันคิดวาทานไดมองขามโรงเรียนเทศบาล ๕ ไปหรือ
เปลาเหตุใดทานจึงไมใหความสําคัญกับโรงเรียนนี้ โรงเรียนอ่ืนทานใหหมดเลย ดิฉันรูสึกสงสารที่โรงเรียนนี้มากคะที่
ทานไมใหความสําคัญกับเขา ก็ขอใหทานชวยดูแลโรงเรียนนี้ดวยนะคะ อยาใหเขาคิดวาเขาเปนลูกเมียนอยเลยคะ 
ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / ถาไมมีผมตอเปน สํานักการชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ชาง - ๑ และ ชาง - ๒ ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ / ถาไมมีตอเปน ชาง – ๓ ถึง ชาง – ๔   สํานักการ
ชางงานไฟฟาถนน สมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก  
ตั้งที่ ๔  ในหมวดชาง – ๔  คาติดตั้งไฟฟา เมื่อป พ.ศ . ๒๕๕๖ เราตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐ บาท แตในปนี้ทานตั้งไว     
๑,๐๐๐ บาท แสดงวาทานไฟฟาในเขตเทศบาลเราเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดแลวใชใหมครับเราไมตองมีการติดตั้งใหม    
ใชไหมครับ เราไมตองมีการเพ่ิมเติม ไมตองมีการขยายเขตใชไหมครับ แตผมเห็นอีกหลายพื้นที่ยังมีความมืดมิดอยู 
หรือวาทานไมมีผูอํานวยการสํานักการชางตัวจริงจึงทําใหทานมืดบอดไปครับ ผมอยากใหทานลองคิดดูวาคาติดตั้ง
ไฟฟาซื้อหลอดเปลี่ยนยังไมไดเลยครับ  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ / เชิญทานนงนุชครับ 
 

นางสาวนงนุช     จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกทุกทาน  ดิฉันนางสาวนงนุช  จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในหนาชาง – ๔  คาวัสดุสํานักงาน งบประมาณป ๒๕๕๖ มี ๘๐๐,๐๐๐ บาท     
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ิม ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ชวยชี้แจงดวยนะคะ ขอบพระคุณคะ 

 
 
 
 



๕๓. 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.สํานักงานชาง นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์ เปนผูตอบคะ 
 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 
 สําหรับหมวดนี้ เพื่อให ได รายละเอียดที่ชัด เจนผมขอให  หัวหนางานฝายแผนงานและงบประมาณ               
คุณภัสรา สวัสดิกุล เปนผูตอบครับ 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล    หัวหนางานฝายแผนงานและงบประมาณ 
 เรียนทานประธานสภา  ดิฉันภัสรา สวัสดิกุล    หัวหนางานฝายแผนงานและงบประมาณ สํานักการชาง       
ขออภิปรายในประเด็นของวัสดุสํานักงานคะ ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณป      
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไววาหมวดวัสดุหรือครุภัณฑตัวใดที่มีมูลคาไมถึง ๕,๐๐๐ บาท ใหจัดตั้งไวในหมวดคาวัสดุ ซึ่งในการนี้
สํานักการชางมีความจําเปนมีภาระหนาที่ในการจัดสถานที่ในงานประเพณีตางๆ รวมทั้งใหประชาชนยืมวัสดุอุปกรณ 
จึงขอตั้งเปนคาเกาอี้พลาสติกอยางหนาชนิดดี ตัวละ ๓๓๐ บาท จํานวน ๒,๐๐๐ ตัว เกาอี้บรุนวม ตัวละ ๘๐๐ บาท 
จํานวน ๑,๐๐๐ ตัว โตะหนาขาว ตัวละ ๒,๗๐๐ บาท จํานวน ๑๐๐ ตัว ในสวนที่เหลือจะใชเปนคาปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่รวมทั้งเปนคาวัสดุ คาถายเอกสาร คาสมุด ดินสอ คาธงตราสัญญาลักษณตางๆ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับผม 

 

นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           
เขตเลือกตั้งที่ ๒  อีกแลวสําหรับสํานักการชางคาจางเหมาบริการเพิ่มขึ้นมา ๑,๘๐๐,๐๐๐ ผมไมทราบวาคาจางเหมา
บริการคือการจางคนเขามาทํางานในเทศบาล  เมื่อสักครูทานวรรณรัตน บวกเลขมา ประมาณ  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  
ตอนน้ีเปน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ กวาลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ทานจางคนไดกี่พันคนครับ ผมอยากใหทางกองชางได
ชี้แจงดวยครับ เพราะยอดเงินมันเพ่ิมขึ้นมาก ทานนําเขาเหลานั้นไปไวที่ไหน โปรดชี้แจงกับทางสภาดวยครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบให หัวหนางานฝายแผนงานและงบประมาณเปนผูตอบ เพราะดู
เหมือนทานสมาชิกจะติดใจเรื่องการจางเหมาคอนขางมาก ซึ่งหลายๆครั้งที่อธิบาย เพราะวาการจางเหมาไมได
หมายถึงการจางบุคคลเพียงอยางเดียว ไมวาจะเปนการซอมแซมรถหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ซึ่งตรงนี้สํานักการชาง
จะอธิบายทานอีกครั้งคะ 
 

 
 
 
 
 



๕๔. 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณครับผม 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล    หัวหนางานฝายแผนงานและงบประมาณ 
 เรียนทานประธานสภา  ในสวนน้ีก็เปนเหมือนกับทุกกอง เพราะวาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่นอยเพราะวาเราตั้งไว
โดยยังไมไดรวมยอดโอนเพ่ิมไวสําหรับตัวจางเหมาตัวนี้ และ ณ เวลาน้ีก็ไดมีการใชยอดไปจริงๆ แลวสวนรายละเอียด
จะแนบใหตอนแปรญัตตินะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับผม 

 

นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           
เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับคาจางเหมาบริการแนนอนครับทางสภาของใจตั้งแตเมื่อวานที่มีการอภิปราย วาคาจางเหมา
บริการเปนการจางคนเขาทํางานเขามาทํางานในเทศบาล ตั้งแตเมื่อวานจนถึงวันนี้ตอนนี้ก็ สี่โมงจะครึ่งแลว ทานพึ่งมา
ตอบสภาแหงน้ีวาเปนคาซอมแซมรถ และครุภัณฑดวย ถาทานตอบตั้งแตเมื่อวานทางสภานี้ก็จะไมถามเลย แตเมื่อ
ทานตอบแลวทางสภาก็ขอขอบพระคุณมากเลยครับผม  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญทานณัฐพัฒน  ครับผม 

 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา   กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           
เขตเลือกตั้งที่ ๓  ผมมีเร่ืองอยากจะสอบถามทางสํานักการชางเก่ียวกับเร่ืองอุปกรณไฟฟา หลอดไฟฟา หรือรางไฟฟา 
ที่ใชเปนไฟฟาสองสวางกับทางสาธารณะ วาจัดไวอยูในงบสวนไหนครับ และอีกเร่ืองคือเมื่อชาวบานตองการยืมเต็นท
กับทางเทศบาลแตวาเต็นทไมเพียงพอ ผมก็อยากสอบถามกับทานคณะผูบริหารวาในสวนของเต็นททานมีจํานวน
เพียงพอหรือยังถายังไมเพียงพอทานสามารถหาใหเพียงพอกับความตองการของประชาชนไดหรือไมครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก  
ตั้งที่ ๔  เมื่อสักครูทานรองนายกทานชี้แจงวาคาจางเหมาบริการทานนําไปเปนคาจางซอมแซมสวนตางๆของครุภัณฑ
ดวย แตผมก็ยังสงสัยวาคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑที่ตั้งข้ึนมามันไปขัดแยงกับคาจางเหมาบริการหรือเปลาครับ 
ผมไมเขาใจวาคาจางเหมาบริการกับคาซอมแซมครุภัณฑไฟฟาทานนําไปรวมกันไว และทานชี้แจงวานําไปซอมแซม
ครุภัณฑดวย 

 
 
 
 
 
 



๕๕. 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ งานไฟฟาถนน / ถาไมมีผมขอไปหนาสํานักการชาง งานสวนสาธารณะ       
ชาง ๕  ถึง ชาง ๖  ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ / ถาไมมีตอไป สํานักการชาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ชาง  ๗ ถึง ชาง ๘  สมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ / ถาไมมีตอไปเปนหนา ชาง  ๙  ถึง ชาง ๑๐ งานบําบัด  
น้ําเสีย  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับผม / เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล    รัตนูปการ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เรียนประธานสภาและทานสมาชิก นายนัฐพล รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก   
ตั้งที่ ๒ ในหนาชาง ๑๐ ในหมวดคาสาธารณูปโภค คาไฟฟา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดมีการจายจริง ๒,๐๘๖,๔๐๐.๕๘ 
แตในป พ.ศ. ๒๕๕๖ จายจริงไป ๓,๕๖๘,๓๒๗.๒๑ ในครั้งน้ันทางสภาไดทําการแปรญัตติปรับลดลงเหลือ ประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตดวย ผอ.สํานักชี้แจงกับทางคณะกรรมการแปรญัตติ ไดมียอดคางชําระกับทางการไฟฟา      
เปนจํานวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนั้นทางคณะการแปรญัตติใหเทากับที่ขอมาคือ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท  แตครั้งนี้
ขอเพิ่มมาอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทานไปคางคาไฟอีกหรือเปลาครับอยางไรใหทานชี้แจงดวยนะครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา ผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันขอใหสํานักการชางเปนผูชี้แจงตรงน้ีดวยคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณครับผม 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล    หัวหนางานฝายแผนงานและงบประมาณ 
       เรียนทานประธานสภา  ขอตอบในหมวดคาไฟฟา  ณ ปจจุบันนี้สํานักการชางเราไมไดคางชําระคาไฟแตยอด
จายจริง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม เราอยูที่ ๓,๒๗๐,๗๖๐.๙๓ บาท ก็คือถาทางสภายังไมอนุมัติตรงนี้เราก็จะเหลืออีก
สองเดือนที่เหลือก็คงตองทําเรื่องขอพลัดหนี้จาย  เพราะตอนนี้เราจายไปแลว ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลืออยู
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กวาบาทคะ  ขอชี้แจงเทานี้คะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล    รัตนูปการ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เรียนประธานสภาและทานสมาชิก นายนัฐพล รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก   
ตั้งที่ ๒  ถาทานชี้แจงแบบนี้แสดงวาคาไฟฟาปรับเพิ่มขึ้นมา ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท ใชหรือไมครับ       
ชี้แจงดวยครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณครับผม 

 
 
 
 
 



๕๖. 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล    หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
       เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทานนะคะ คาไฟฟาแมที่บานเราเองก็ขึ้นนะคะ ที่บานดิฉันเคยจาย 
๘๐๐ บาท ปรับขึ้นเปน ๑,๖๐๐ บาทเลยคะ ดังน้ันสวนราชการก็ปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะคา FT จะปรับขึ้นสูงไป
เร่ือยๆ โดยเฉพาะฝนตกน้ําทวมเราจะใชในการระบายนํ้าดวย ก็จําเปนจะตองใชยอดเงินน้ีสูงขึ้นคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก  
ตั้งที่ ๔  ก็เลยทําใหเรานึกไดวาระบบบําบัดน้ําเสียของเรายังสามารถดําเนินการไปไดอยูใชหรือไมครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / เชิญทานวรรณรัตน 
 

นางสาววรรณรัตน     จิรัตนประภา       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยูที่หนา ชาง – ๑๐ ในหมวดของคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสรางและทรัพยสินอื่นๆ วาปที่แลวตั้งไว ๑๐๐ บาท แตปนี้ ตั้งเปน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบวา
ทําไมตองตั้งเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้  โปรดชี้แจงดวยนะคะ และขอชมเชยสํานักการชางอยางหนึ่งวาในที่ผานๆมาคา
ซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑที่มีทานก็ไดตัดออกไปแลวเพ่ือวาในปตอๆไปจะไดไมมีปญหาซ้ําซอนในสวนนี้แตวาก็
มีบางหนวยงาน บางกองใหปรับใหเปนปจจุบันแบบนี้ดวยนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา ผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันขอใหสํานักการชางเปนผูชี้แจงตรงน้ีดวยคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณครับผม 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล    หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
       เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานนะคะ ก็คือวาระบบน้ําเสียของเราไมวาจะเปนโรง ๑ 
โรง ๒ ที่เราทําเร่ือง ญัตติของจายขาดเงินสะสมเพ่ือซอมแซมระบบ โรง ๑ ใหดี ยอดเงินตัวนี้เราตั้งไวรองรับเพราะวา
ระบบบําบัดโรง ๑ ใชงานไดไมเต็มรอยบางจุดตองซอมแซมเราก็เลยมาตั้งไวเพื่อใหสามารถใชงานได 
 
 
 

 
 
 
 
 



๕๗. 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        มีสมาชิกทานใดสงสัยเชิญอภิปรายเพิ่มเติมครับ / ถาไมมีตอไปเปน สํานักการชางงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา,กอสราง หนาชาง – ๑๑ ถึง ชาง – ๑๒ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยเชิญอภิปรายครับ      
เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก  
ตั้งที่ ๔   ผมเห็นทุกกอง  ผมเห็นทุกกองทุกฝายใสยอดมาเหมือนกันครับ ที่ผมพูดก็เพราะวาเงินทุกบาททุกสตางคเปน
เงินจากภาษีพี่นองประชาชน ผมเกรงวาเงินจากภาษีพี่นองประชาชนจะไมทั่วถึงไมเปนประโยชนสูงสุดกับพี่นอง
ประชาชน  คาจางเหมาบริการป พ.ศ. ๒๕๕๖ เก่ียวกับอุตสาหกรรมการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เดิมที่มี
อยูที่  ๑๐๐ บาท แตจายจริงเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เปนเงิน ๒๔๑,๙๒๐ บาท แตป          
พ.ศ. ๒๕๕๗ ทานตั้งไว ๘๒๐,๐๐๐ บาท  ผมสงสัยวาคาจางเหมาบริการทําไมเพ่ิมขึ้นมาเยอะขนาดนี้ครับ ชวยแจงให
พี่นองประชาชนและทานสมาชิกที่สภาแหงน้ีเขาใจอยางทองแทดวยครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา ผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันขอใหสํานักการชางเปนผูชี้แจงตรงน้ีดวยคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณครับผม 
 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล    หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
       เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานนะคะ  หมวดจางเหมาบริการก็เปนเหมือนกับทุกงานวา
ทําไมเพ่ิมขึ้น ก็นําเรียนวาก็คงเปนหลักการอันเดียวกัน เพราะเปนนโยบายนะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก  
ตั้งที่ ๔ อยากเรียนฝายบริหารวาในเรื่องการจางเหมาบริการ ในเรื่องระเบียบการจายเงินทานเคยเรียนถามกับฝายนิติ
กร ของทางเทศบาลแลวหรือยังวาในเรื่องการจางเหมาบริการแลวงบประมาณเขาสูสภา ณ ปจจุบันนี้สามารถทําได
หรือไมและมีขอขัดของหรือไมและทานไดปรึกษากับสํานักงานตรวจเงินแผนดินและการจางเหมาบริการเราสามารถทํา
ไดและถูกตองตามระเบียบและกฎหมายอื่นๆหรือไม กราบเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารดวยครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมครับ / ถาไมมีผมขอพักการประชุม ๕ นาทีครับผม 

 
 
 
 
 



๕๘. 
 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       ขณะนี้ไดเวลา เชิญทานประธานประชุมตอครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       ตอไปเปนสํานักการชางงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หนาชาง – ๑๓ ครับ สมาชิกทานใดจะ
อภิปรายเชิญครับ / ถาไมมีผมขอไปหนา ชาง – ๑๔ สํานักการชางงานไฟฟาและถนน มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก  
ตั้งที่ ๔ ผมขอพูด ๒ หนารวบกันครับ คือหนาชาง – ๑๔ กับหนาชาง - ๑๕ งานไฟฟาถนนและงานสวนสาธารณะทาน
ขอซ้ือ  รถกระเชาไฟฟา ชนิด ๖ ลอ เครื่องยนตดีเซล  ๒ คัน หมวดไฟฟาถนน ทานไมตองซื้อรถเยอะก็ไดครับเพราะ
คาติดตั้งไฟฟาที่กลาวมาขางตนทานตั้งไวไมกี่พันบาท สวนงานสวนสาธารณะทานก็ขอซื้อกระเชามา ๑ คัน สรุปคือ
สํานักการชางขอซ้ือกระเชามา ๓ คัน ตอไปขางลางทานก็ขอซ้ือรถดั๊มเปอร ขับเคลื่อน ๔ ลอ ทานก็ขอซื้อสําหรับงาน
ไฟฟาถนน ๒ คัน งานสวนสาธารณะ อีก ๑ คัน รวมเปน ๓ คัน คําถามผมคือ งานไฟฟาถนนและงานสวนสาธารณะ
สามารถยืมกันใชไดหรือไมครับ และหมวดงานบําบัดน้ําเสียก็ซ้ือรถดั๊มเปอร ขับเคลื่อน ๔ ลอ เครื่องยนตไมนอยกวา 
๑๔ แรงมา สามารถบรรจุไดไมนอยกวา  ๑,๐๐๐ ลิตร/เที่ยว อีก๑ คัน ผมเห็นวาไมจําเปนที่หมวดงานทั้งสามหมวดนี้
จะตองมีสแตนบายไว ๑ คัน เพราะถาจําเปนจริงเราก็สามารถที่จะใชรถรวมกันไดเพราะเปนเทศบาลเดียวกันสํานัก
การชางเดียวกันและรักษาการคนเดียวกันดวยครับ สวนรถดั๊มเปอรถามีความจําเปนขนาดนั้นเราก็นาจะสามารถยืมกัน
ไดครับ ทานซ้ือมาถึง ๔ คันผมไมเขาใจวาบุคลากรทางดานน้ีทานเพียงพอหรือยัง ผมคิดวารถดั๊มเปอรไมนาจะขับยาก
เทาไหรเพราะฉะน้ันก็คงจะหยิบยืมกันได ดังน้ันที่ทานขอมาผมวาเยอะไปครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเชิญครับ ชาง  ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖ / เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก  
ตั้งที่ ๔  ตอเนื่องงานบําบัดน้ําเสียครับ ที่ครุภัณฑอื่น คาเครื่องเติมอากาศ (JET ARETOR) ขนาด ๒๐ แรงมา ๓ เฟส 
ราคา ๒๘๐,๐๐๐ บาท รูสึกวาราคาคอนขางจะแพงมากครับ สําหรับเครื่องเติมอากาศ ทําไมเราไมใชเครื่องเติมอากาศ
ตามแนวพระราชดําริครับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว ซึ่งสํานักการชางเราก็เคยมีอยูแลว  ซึ่งเอาตาม
แนวความคิดตามพระราชดําริมาใชเครื่องเติมอากาศก็นาจะไดผลเหมือนกันครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเชิญครับ / ถาไมมีตอไปเปน ชาง – ๑๗  สํานักการชางงานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน / ถาไมมีผูอภิปรายผมขอไปหนา ชาง ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ครับ หัวขอโครงการพื้นฐานที่บรรจุในงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๗  มีทั้งหมด ๓๐ โครงการครับ / เชิญทานนัฐพล    
 

 
 
 
 
 



๕๙. 
     

นายนัฐพล    รัตนูปการ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
        กราบเรียนประธานสภาและทานสมาชิก นายนัฐพล รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
เขตเลือกตั้งที่ ๒  ในหนาชาง – ๑๘ ชาง – ๑๘ โครงการกอสรางพื้นฐานที่อยูในงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โครงการที่ ๑ จนถึงโครงการที่ ๒๔ ในรายละเอียดที่หนา ๑๕๙ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ผมมีคําถามกับทาน
บริหารวาเงินอุดหนุนทั่วไปไดรับการอุดหนุนจากหนวยงานไหนและไดรับการโอนมาแลวหรือยัง 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
       กราบเรียนทานประธานสภา ผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานปลัดครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิก  สําหรับเงินอุดหนุน ณ ขณะน้ีเปนเงินอุดหนุนทั่วไปที่เราจะไปตั้ง
งบประมาณที่นําเขาทั้งหมดประมาณ  ๒๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ลาน เปนเงินนมโรงเรียน เงินคาอาหารกลางวัน เงินผูสูงอายุ
ดวย เปนเงินของนักเรียนทั้งหมดเลย ถาถามวาเปนเงินอุดหนุนจากหนวยงานใด นี่คือเงินอุดหนุนของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก  
ตั้งที่ ๔  อยากเรียนถามทานปลัด เพื่อเปนความรูครับ และการที่ ค.ส.ช. ไดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของ
กรมการปกครองสวนทองถิ่น ไดเก่ียวเน่ืองกับงบประมาณในสวนน้ี หรือไมครับ  
นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
       กราบเรียนทานประธานสภา ผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูชี้แจงคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานปลัดครับ 
 

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิก  เมื่อสักครูที่ผมพูดไปเปนเงินอุดหนุนทั่วไป แตเงินอุดหนุนตัวนี้
เปนเงินอุดหนุนทั่วประเทศแตผมจําตัวเลขไมไดวาเปนสัดสวนเทาไหร แตวาเงินอุดหนุนทั้งหมดที่รัฐบาลใหกับทองถิ่น 

 
 
 
 



๖๐. 
 

ป พ.ศ. ๒๕๕๗ อยูที่ ๒๗.๓๗ เปอรเซ็นต เมื่อคิดจากรายไดของประเทศ พอถึงป พ.ศ. ๒๕๕๘ ค.ส.ช. ก็พิจารณาให
เปนตัวเลขเดิม จริงแลวเงินตัวนี้ถาตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เคาจะจัดใหทองถิ่น
ประมาณ ๓๕ เปอรเซ็นต ในมาตรา ๔๐ แตเคาจัดใหไดแค ๒๗.๓๗ เปอรเซ็นต  และที่ทานสุภชัยถามวาที่ ค.ส.ช. ตั้ง
เลขาธิการทหารพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมการปกครองสวนทองถิ่น กรณีเรงดวนซึ่งประกาศไปเมื่อ ๒ สัปดาหที่
แลว ซึ่งรองประธานก็เปน ผอ.ทหารพัฒนา มีผอ.สํานักงบประมาณ ผอ.สํานักการกระจายอํานาจ และมีอธิบดีกรมการ
สงเสริมปกครองสวนทองถิ่น และเลขาก็คือปลัดบัญชีทหาร ขออภัยที่ผมจําไมไดทั้งหมด ซึ่งผมตามติดตามมาตลอด
เงินจํานวนน้ีไมใชเงินอุดหนุนทั่วไปที่ผมพูดเมื่อสักครู แตเปนเงินอุดหนุนทองถิ่นกรณีเรงดวน ในป พ.ศ. มีประมาณ 
๘,๐๐๐ ลานบาท ปพ.ศ. ๒๕๕๖ ประมาณ ๗,๐๐๐ ลานบาท แตป พ.ศ. ๒๕๕๗ อยู ๑๐,๘๕๐๐ ลานบาท ซึ่งจัดสรร
ใหทองถิ่นซึ่งมีกรณีเรงดวน แตกอนเงินตัวนี้จะผานการจัดสรรโดยกรมการปกครองสวนทองถิ่น โดยขอเสนอการแปร
ญัตติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตตอนน้ีไมมีสภาผูแทนราษฎร เงินตัวนี้ ค.ส.ช. ก็เอามาดูแลเองซึ่งขณะนี้ก็ทราบ
วากําลังจะพิจารณา แตหลักยังไมทราบ แตวาเปนเงินคนละตัวกับงบประมาณน้ีครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญทานณัฐพัฒน  ครับผม 

 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  ผมอยากจะเรียนทานถามทานประธานผานไปยังผูบริหารวาโครงการ     
ที่ ๑๙ ของสํานักการชาง โครงการกอสรางทางจักรยาน เปนงบประมาณ ๔,๙๕๕,๐๐๐ บาท ไมทราบวาโครงการนี้จะ
ไปกอสรางที่ไหนครับเพราะฟุตบาทที่กอสรางขึ้นมาใหมภายในเขตเทศบาลนี้ ชาวบานก็อึดอัดเพราะถนนแคบลง 
เพราะวาในเขตเทศบาลของเรายังมีถนนหลายสายที่ตองการปรับปรุงเชน ถนนซอยสรรพสิทธิ์ที่ ๗ ตัดมาหาถนนมหา
นิคมสายกลาง และชวงถนนมหานิคมสายกลางมาหาถนนพโลชัย เปนถนนที่คอนขางแยและทอระบายน้ําก็เกิดการ
ทรุดตัว ผมอยากใหผูบริหารพิจารณาในสวนนี้วา มีความจําเปนวามีพื้นที่เพียงพอหรือไมในการที่จะกอสรางทาง
รถจักรยาน เพราะวาตอนนี้ถนนแคบลงเพราะฟุตบาทที่สรางขึ้นใหมครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเชิญครับ / เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น     พรหมจารีย       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
       กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน กระผมนายชื่น  พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาล       
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในการกอสรางฟุตบาทบางครั้งก็เปนประโยชนแกพอคาแมคาที่อยูตามรานถาหาก
สรางฟุตบาทขึ้นมา แมคาก็ยึดฟุตบาทเปนที่ขายสินคา มิฉะนั้นทางที่คนเดินก็ไมมี แลวทานจะมาสรางถนนใหกับ
จักรยานทานจะไปสรางตรงไหน ผมสงสัยครับ ที่ผมพูดนี้ผมขอใหทานฝายบริหารไปดูที่ซอยสุขาอุปถัมภวัดปาแสน
อุดมวาฟุตบาทสามารถเดินไดหรือไม  ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานสุภชัยครับ 

 
 
 
 
 



๖๑. 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก  
ตั้งที่ ๔ ผมมองรูปการโดยคราวๆของงบประมาณโดยรวมทั้งหมด มีหลายโครงการที่ตั้งข้ึนมา เชนงานทาสีสะพานเสรี
ประชาธิปไตย ในสวนตัวก็เห็นดวยถามีการทาสีและบูรณะซอมแซมใหดูดีขึ้นมา เพียงแตวาหลายๆ โครงการเชน 
โครงการปรับปรุงน้ําพุ โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา จริงแลวจะตองใชงบประมาณสูงมากครับ ในสวนตัวถาปรับปรุง
แลวมันสวยงาม ดูดี ก็เห็นดวย และก็ยินดีที่จะสนับสนุน เพียงแตวาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้ง ๑๐๖ ชุมชน 
ยังมีถนนอีกหลายตรอก ซอก ซอย ที่อยูเขตเทศบาล ที่ตองการใหทานไปปรับปรุง ผมอยากใหทานนํางบประมาณ
เหลาน้ันไปดวยราษฎรเหลานั้น เชน ชุมชนในเขต ๔ ของผม และถนนศรีแสงทอง ถนนหลายเสนหลายสายก็อันตราย
ตอการสัญจรไปมา รวมทั้งในเขต ๑  แถวเนวดา  แถวนาควาย  ถนนหลายเสนเมื่อฝนตกมาก็ยังมีน้ําทวมขังอยู     
แลวโครงการบําบัดน้ําเสีย ถางบประมาณเหลานั้นลงไปถึงโครงการบําบัดน้ําเสียในขั้นที่ ๑  ใหทานตอเติมใหเสร็จใหมี
ใหระบบระบายน้ํามีการดําเนินการของมันใหสมบูรณแบบ แลวมีการบําบัดน้ําเสียไดเต็มประสิทธิภาพ น้ําทวมขังลด
นอยลง และก็ทวมไมนานเพราะระบบบําบัดน้ําเสียสามารถทํางานไดดีและระบายน้ําไดเร็ว อีกสวนหนึ่งแมผูบริหารก็
ยังมาขอจายขาดเงินสะสมเพ่ือศึกษาการบําบัดน้ําเสีย ขั้นที่ ๒ ผมก็เห็นวาโครงการเหลาน้ันยังจําเปนกับเราอยูเพียงแต
วางบประมาณที่ทานนํามาใชปรับปรุงสิ่งตางๆ ผมวามันสามารถสรางภูมิทัศนและยังฟุมเฟอยอยู เรามีสิ่งจําเปนที่
นาจะใชงานในงบประมาณเหลานั้นใหมันเปนประโยชนไดอยูครับ ขอกราบเรียนทานสมาชิกทุกทานวา หัวขอเหลานี้
นําไปสูการพิจารณาของการรับรางงบประมาณเหลานี้ดวย สวนข้ันตอนการแปรญัตติ เปนเร่ืองที่วาทานจะไปสอบถาม
ฝายบริหารวาทานใชงบประมาณเหลาน้ีฟุมเฟอยเกินไปหรือไมครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเชิญครับ / เชิญทานรฐาครับ 
 

นางรฐา   มณีภาค       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
       กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางรฐา   มณีภาค   สมาชิกสภาเทศบาล      
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑  โครงการที่ ๑๖  โครงการปรับปรุงวงเวียนนํ้าพุ ถาเกิดวาจะปรับปรุงวงเวียนน้ําพุ
ใหสวยงามก็เห็นดวยนะคะ แตถาปรับปรุงตามแบบแปลนที่มีเกาะกลางถนนดวยที่แบบแปลนติดอยูหนารานวิทยาคาร 
คิดวาไมนาที่จะทําเพราะตอนน้ีรถติดมาพื้นที่ถนนก็มีนอยและยังทําฟุตบาทเพ่ิม คิดวานาจะสรางความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนมากกวา แตในเรื่องการปรับปรุงวงเวียนนํ้าพุดิฉันเห็นดวย แตเกาะกลางถนนไมเห็นดวยคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       มีสมาชิกทานใดสงสัยในโครงการตางๆ ครับ เชิญครับ / เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล             
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้ งที่  ๒  โครงการที่  ๑๕  โครงการทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตยและสะพาน        
รัตนโกสินทร ๒๐๐ ป  ผมก็เห็นดวยครับวาจะมีการบูรณะหรือปรับปรุงซอมแซม แตอยากถามวาสะพานเสรีและ 
 

 
 
 
 
 



๖๒. 
 

สะพานรัตนโกสินทรเปนความดูแลของเทศบาลนครอุบลราชธานีหรือเปลา และทานสงมอบใหกับเทศบาลนครอุบล
หรือยังที่ทานจะไปทาสีใหเขา ตรงน้ีอยากใหทานผูบริหารไดชี้แจงดวย ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
       กราบเรียนทานประธานสภา ผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันขอใหทานผอ.สํานักการชาง   ทานวิสุทธิ์      
เสนาภักดิ์ เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายวิสุทธิ์   เสนาภกัดิ์     ผูอํานวยการสํานักการชาง 
 กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล  เร่ืองสะพานเสรีประชาธิปไตยอยูในความดูแลของ
เทศบาล และกรมการทองเที่ยวจังหวัดอุบล ไดอนุมัติไฟประดับมาใหเราแลว  ประมาณ ๔-๕ ลานบาท เขาตองการที่
จะติดไฟ ดังนั้นเราจะตองมีการทาสีเพื่อใหเกิดความสวยงาม สะพานนี้อยูในความดูแลของเรามาตลอด เราใชเราซอม
ครับ ขอช้ีแจงเทานี้ครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก  
ตั้งที่ ๔  ผมวาการพิจารณารางเทศบัญญัติ คงมาถึงชวงสุดทายแลว สิ่งที่ผมติดใจและอยากจะสอบถามใหพี่นอง
ประชาชนไดรับทราบ กอนที่สภาแหงนี้จะลงมติวาจะรับรางเทศบัญญัตินี้หรือไม ผมอยากจะสอบถามไปยังฝาย
ผูบริหารวา ทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จะเขามารวมในการลงญัตตินี้หรือเปลาครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
       กราบเรียนทานประธานสภา ผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน  คือวาทานนายกทานติดภารกิจสําคัญและได
มอบหมายเปนลายลักษณอักษรแลว ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก  
ตั้งที่ ๔   ครับคืออยากทราบแควาทานนายกทานจะอยูรับรางเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ กราบ
เรียนทานประธานสภาและฝากเรียนไปยังพ่ีนองประชาชนที่รับและดูอยูทางบานดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

 
 
 
 
 



๖๓. 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ดิฉัน  นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา   สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  ดิฉันจะสอบถามอีกหนึ่งโครงการคะ คือโครงการที่ ๑๗  โครงการ
ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร จํานวน ๙ จุด   จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมดคือ   จุดละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท         
หรือคะทาน 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล             
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒  โครงการที่ ๑๘ โครงการจัดทําปายชื่อซอยในเขตเทศบาล งบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๐๐ปาย  ตกประมาณปายละ ๑๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดเปนปายแผนอะลูซิงค ตาม
ดวยสติกเกอร อยากจะสอบถามถึงความคุมคา สติกเกอรทานมีประสิทธิภาพดีมากนอยแคไหนถึงราคา ๑๐,๐๐๐ บาท 
สามารถใชไดทนทานไดนานแคไหน เราจะเสียเงินซอมแซมอีกไหม ตรงนี้อยากใหทานชี้แจงกับทางสภาดวย และ
โครงการที่ ๒๒  โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชยตลาดสดเทศบาล ๓  ทานจะปรับปรุงอะไรครับ เพราะของเกาที่มีอยู
ทานไมเปดใหคนใชงานเลยไมวาจะเปนประชาชนหรือใคร  จะสังเกตไดวาตลาดสดของเรามีหองประชุมขนาดใหญมี
การตกแตงไวอยางสวยงามแตไมมีการเปดใหใช เก็บไวแลวไมใชก็เกาก็โทรม และการแจงเขามาวามีการสูญหายของ
เครื่องเสียงที่ติดตั้งในหองประชุม  นี่เปนเรื่องใหญทานไดดําเนินการแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจแลวหรือยัง มันเปน
ทรัพยสินที่ทานตองดูแลอยาทําใหเงียบหายนะครับ เพราะทรัพยสินที่ซื้อก็เปนเงินของพี่นองประชาชน จะหายไปและ
ทําเปนเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ขอใหทานตระหนักถึงคุณคาของส่ิงเหลานี้ดวย ขอใหทานเขาใจดวยครับ และขอขอ
ชี้แจงแผนปายอะลูซิงคของทานดวยครับผม  ขอบคุณครับทาน  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
       กราบเรียนทานประธานสภา ผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน  ดิฉันขอมอบใหทานผอ.วิสุทธิ์  เสนาภักดิ์  เปนผู
ชี้แจง ทั้งโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาจราจร  โครงการจัดทําแผนปายประจําซอย และโครงการปรังปรุงตลาด
เทศบาล ๓ เปนสถานธนานุบาล ๑ ตรงน้ีคงไมใชในตลาดสดแตเปนอาคารพาณิชยนะคะ  
 

นายวิสุทธิ์   เสนาภกัดิ์     ผูอํานวยการสํานักการชาง 
 กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล  ขอช้ีแจงทั้ง ๓ โครงการครับ เรื่องปายประจําซอย
ตัวปายราคาประมาณ  ๗,๘๐๐ บาท มีตามแบบที่แจกครับ ตัวปายจะมีขอบของ ๓ เอ็ม สามารถสะทอนแสงไดทั้ง
กลางวันและกลางคืน เปนของเกรตเอ็นจีเนีย ปายประกอบดวยอัลลอยประติมากรรมเทียน หลอดวยอัลลอยรวม      

 
 
 
 



๖๔. 
 

คาภาษีแลวก็อยูที่ราคา ๑๐,๐๐๐ บาทครับ เปนเหล็กหลอ สวนโครงการปรับปรุงอาคารพาณิชยตลาดสดเทศบาล ๓ 
เปนอาคารพาณิชยดานหลังตลาดสดเทศบาล ๓ อันนี้ปรับปรุงเปนสถานธนานุบาล ๑ เพราะโรงเกาจะยายไปอยูที่นี่
ครับเราจะปรับปรุงใหเปนสถานธนานุบาล ๑  ตามแบบแปลนที่สงใหทานครับ  โครงการสัญญาณไฟจราจร จุดละลาน
บาทจํานวน ๙ จุด ระบบไฟเกาเปนระบบไอโดเจน  ระบบตัวใหมจะเปนระบบ LED สองสวางเสนผาศูนยกลาง ๓๐ 
เปนไฟ๔ จังหวะ ราคาทั่วไปอยูที่ จุดละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทครับ ขอบคุณครับ  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล              
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒  ตองขออภัยครับ ผมเอยโครงการผิดผมหมายถึงโครงการที่ ๒๓ โครงการปรับปรุง
ตลาดสดครับ ทานจะปรับปรุงอะไรครับขอคําชี้แจงดวยครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       เชิญทานรองนายกครับ 
 

นางธารนี     ปรีดาสันต  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
       กราบเรียนทานประธานสภา ผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน  ดิฉันขอมอบใหทานผอ.วิสุทธิ์  เสนาภักดิ์         
เปนผูชี้แจง 
 

นายวิสุทธิ์   เสนาภกัดิ์     ผูอํานวยการสํานักการชาง 
 กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล  สําหรับงานปรับปรุงเทศบาล ๓ คือ สวนที่จะ
ปรับปรุงคือสวนบริการ ปรับปรุงฝาเพดาน  งานทาสี งานระบบปรับอากาศ และงานระบบไฟฟาและสื่อสาร        
งานปรับปรุงแผงตลาดสด อยูในแบบแปลนที่สงใหทานสมาชิกครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเชิญครับ / เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น     พรหมจารีย       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
       กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน กระผมนายชื่น  พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาล       
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๑  โครงการปรับปรุงสะพานเสรีประชาธิปไตย ผมอยากใหทานปรับปรุงพื้นสะพาน
เพราะเวลารถวิ่งผานจะมีเสียงดังมาก คือไมสมกับหนาตาของคนอุบลผมอยากใหปรับปรุงในสวนของพื้นสะพานครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        ฝากทานผอ.วิสุทธิ์  เสนาภักดิ์  ดวยนะครับเรื่องพื้นสะพาน / มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ          
เชิญทานณัฐพัฒน ครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๖๕. 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน     ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ผมนายณัฐพัฒน     ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล             
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในสวนของตลาดใหญผมเคยไดคํารองและเสนอคํารองของแผงคาเนื้อสัตวที่
ทางดานทิศตะวันออก ถาทานไมยายแผงใหเขาทานก็ตองมีกันสาดแบบถาวรใหเขาเพราะปองกันฝนและปองกันแดด
เพราะเปนแผงจําหนายเนื้อสัตวเพราะเมื่อแดดสองมาจะทําใหเนื้อสัตวเสียงาย และชวงลอยตอระหวางแผงขาย
เน้ือสัตวกับอาคารของตลาดใหญจะมีลอยตอที่รั่วซึมและทําใหน้ําฝนไหลลงมาทําใหเขาเดือดรอนรําคาญ ก็ขอความ
กรุณาทานถายังไมมีอยูในแผนในโครงการปรับปรุงก็ขอใหดําเนินการจัดทําใหเขาดวยครับ ขอขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายโครงการอ่ืนเพิ่มเติมครับเชิญครับ / ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ ดังตอไปนี้ครับ 
 - มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบรางเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗           
           “ชั้นรับหลักการ” โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกยกมือ 
 - มีมีสมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗           
           “ชั้นรับหลักการ” โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท 
 

ที่ประชุม   
             - มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗          
                “ชั้นรับหลักการ” 

 
นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม         
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๔๙ เมื่อรับหลักการแลว  ที่ประชุมสภาเทศบาลจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ          
เชิญทานสมาชิกเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติดวยครับผม / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล             
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒  ผมขอเสนอวันยื่นการเสนอคําแปรญัตติเปน วันที่  ๑๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  
ถึงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ . ๒๕๕๗ เปนเวลา ๑๐ วันทําการ และเสนอวันพิจารณาการแปรญัตติ  เปน              
วันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๑๕ วันทําการ ขอผูรับรองดวยครับ / มีผู
รับรองถูกตอง 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีผูใดจะเสนอเปนอื่นหรือไมครับ / ถาไมมี /ใหแปรญัตติไดตั้งแตวันที่  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง       
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนเวลา ๑๐ วันทําการ และวันพิจารณาการแปรญัตติ เปนวันที่ ๑ สิงหาคม    
พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๑๕ วันทําการ  ทานใดจะเสนอคําแปรญัตติใหเสนอคําแปร
ญัตติตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติในวันเวลาดังกลาว 

 
 
 
 



๖๖. 
 

 

มติที่ประชุม  
       - มีมติใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว ตั้งแตวันที่ ๑๘ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  (๑๐วันทําการ)  
       - และกําหนดระยะเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติไว ตั้งแตวันที่ ๑ – ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๕วันทําการ) 

 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เนื่องดวยมีมติเรงดวนที่สุด เสนอโดยทานนายกฯ ผมไดพิจารณาแลวเห็นควรใหบรรจุเขาระเบียบวาระ        
การประชุม ญัตติตอนน้ีเจาหนาที่ไดสงใหทานสมาชิกฯทุกคนแลวนะครับ ตามระเบียบการประชุมขอ ๕๕ การขอถอน
อนุมัติที่จะจัดเขาระเบียบวาระแลว ตองไดรับการยินยอมจากที่ประชุมสภาทองถ่ินกอน ผมจะขอมติจากที่ประชุมเรื่อง
ขอถอนญัตติที่ทานนายกฯเสนอมา ญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสินสาขา
อุบลราชธานี เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ ๒ (ตอสัญญากรณี
สัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) 
ผมขอมติที่ประชุม  
            -ทานใดไมยินยอมใหถอนญัตติ โปรดยกมือครับ / ไมมีนะครับ    
    -ทานใดยินยอมใหถอนญัตติ โปรดยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือเปนเอกฉันท   
 

ที่ประชุม   
             มีมติใหถอนญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี 
เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ ๒ (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบ
กําหนด ๕ ป)          
 

 
เราก็จะมาพูดถึงญัตติ  ขอรับความเห็นชอบโครงการ  กูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี เพื่อใช
เปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ ๒ (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด 
๕ ป)  เชิญทานผูบริหารครับ 
 

นางธารนี  ปรีดาสันต รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
       เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดกูเงินเบิกเกินบัญชีตาม
โครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครอุบลราชธานี  ๑  และ  ๒ จากธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี  จํานวน   ๗   สัญญา  รายละเอียดดังน้ี 
   สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี  ๑ 
 ๑. สัญญาลงวันที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  (สัญญาหลัก) จํานวนเงิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(สิบลานบาทถวน)  ใชสมุดบัญชีเงินฝากประจํา  ๑๒   เดือน  บัญชีเลขที่  ๐๖-๔๔๐๑-๓๔-๐๐๔๐๐๙-๔           
ชื่อบัญชีเทศบาลนครอุบลราชธานี ค้ําประกันเงินกู    
 ๒. สัญญาลงวันที่  ๖  มิถุนายน ๒๕๕๕  (สัญญาเพิ่มเติม ๑ ) จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท   
(สิบลานบาทถวน)    ใชสมุดบัญชีเงินฝากประจํา   ๑๒   เดือน     บัญชีเลขที่   ๐๖-๔๔๐๑-๓๔-๐๐๔๐๐๙-๔ 

 
 
 
 



๖๗. 
 

ชื่อบัญชีเทศบาลนครอุบลราชธานี  ค้ําประกันเงินกู    
   ๓. สัญญาลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (สัญญาเพิ่มเติม ๒ ) จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  
(หาสิบลานบาทถวน)  โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน  
  สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๒ 
 ๑. สัญญาลงวันที่  ๒๑   มิถุนายน  ๒๕๔๙   จํานวนเงิน  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดลาน- 
บาทถวน)  ใชสมุดบัญชีเงินฝากประจํา   ๑๒    เดือน   บัญชีเลขที่   ๐๖-๔๔๐๑-๓๔-๐๐๔๐๐๙-๔   ชื่อบัญชี 
เทศบาลนครอุบลราชธานี ค้ําประกันเงินกู    
 ๒. สัญญาลงวันที่  ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๒ จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบลานบาทถวน)  
ใชสมุดบัญชีเงินฝากประจํา  ๑๒    เดือน   บัญชีเลขที่   ๐๖-๔๔๐๑-๓๔-๐๐๔๐๐๙-๔    ชื่อบัญชีเทศบาล     
นครอุบลราชธานี  ค้ําประกันเงินกู    
   ๓. สัญญาลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๓  จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)  
โดยไมมหีลักทรัพยค้ําประกัน   
 ๔. สัญญาลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ จํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หาสิบลานบาทถวน)  
โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน   

                    เน่ืองจากสัญญากูเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี   สัญญาที่ ๑ และ ๒ของ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และสัญญาที่ ๒ ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๒ ได
ครบกําหนด  ๕ ป  เมื่อวันที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  และตองสงคืนเงินตนทั้งหมดใหแกธนาคารออมสินตามหนังสือ
สํานักงาน  จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๘๘.๒/ว๒๙๖๓  ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๔๖ แตเทศบาลนครอุบลราชธานี    มีความ
จําเปนและประสงคจะกูเงินเบิกเกินบัญชี   (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ป)  สถานธนานุบาลฯ  ๑  วงเงิน
กู  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (ยี่สิบลานบาทถวน)  สถานธนานุบาลฯ ๒ วงเงินกู   ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบเอ็ดลาน
บาทถวน) โดยนําเงินกูตามสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๓ รวมเขาเพ่ือขออนุมัติตอสภาเทศบาลพรอมสัญญาที่ ๑ ตอไป
อีก เน่ืองจากเปนชวงเตรียมเปดเทอม และเพื่อปองกันภาวะเงินทุนหมุนเวียนขาดแคลน จึงจําเปนตองหาแหลงเงินทุน
หมุนเวียนในการรับจํานําเตรียมไวลวงหนา เพื่อชวยเหลือและใหบริการแกประชาชนที่ประสบปญหาทางดานการเงิน
ไดอยางตอเน่ือง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่  มท  ๐๘๐๘.๓/ว  ๖๒๘  ลงวันที่ ๑๔  
กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท  ๐๘๐๘.๓/ว  ๖๒๙  ลงวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ  
๒๕๕๕  และหนังสือสํานักงาน  จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว  ๑๓๙๗ ลงวันที่   ๒๗   สิงหาคม  ๒๕๕๕  ดังน้ี 

 

๑. อํานาจอนุมัติเปนของผูวาราชการจังหวัด 
๒. การขออนุมัติเบิกเงินเกินบัญชี  ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น 
๓. วงเงินกู ๖๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หกสิบเอ็ดลานบาทถวน)  ดังน้ี 

๓.๑  สถานธนานุบาล ฯ  ๑   วงเงินกู  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)  
๓.๒  สถานธนานุบาล ฯ   ๒  วงเงินกู  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  (สี่สิบเอ็ดลานบาทถวน) 
 

๔. อัตราดอกเบี้ยเงินกู  มี  ๒  อัตรา คือ 
๔.๑  การคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีมีหลักทรัพยค้ําประกัน อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ย 

 
 
 
 
 



๖๘. 
 

เงินฝากธนาคารที่นํามาค้ําประกันบวกเพ่ิมอีก  ๑  ตอป วงเงินกู  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สี่สิบเอ็ดลานบาทถวน)  
แยกดังน้ี 
   -  สถานธนานุบาลฯ  ๑    วงเงินกู   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐. – บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
   -  สถานธนานุบาลฯ  ๒    วงเงินกู   ๒๑,๐๐๐,๐๐๐. – บาท (ยี่สิบเอ็ดลานบาทถวน) 
 
     ๔.๒ การคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน อัตราดอกเบี้ยเทากับ MOR – ๑.๗๕% 
(โดยใชอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารออมสินเปนเกณฑ  ซึ่งปจจุบัน  MOR   เทากับ  ๗.๒๕๐ %  อัตรา
ดอกเบี้ยเทากับ  ๗.๒๕๐ – ๑.๗๕ = ๕.๕๐ ) สถานธนานุบาลฯ ๒ วงเงินกู ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
 เพ่ือใหเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําเพียงพอ  และตอเนื่องในการบริการประชาชน และเพื่อใหเกิดสภาพ
คลองในการบริหารงานระยะยาว จึงขอเสนอญัตติและโครงการกูเงินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน สาขา
อุบลราชธานี (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) วงเงินกูรวม ๖๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบเอ็ดลานบาท
ถวน) ตอสภาเทศบาล  เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานอนันตครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบขออภัยครับ กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานรองนายกเทศมนตรี เมื่อกี้ที่ทานอานในขอ ๓.๒ 
วงเงินกูส่ีสิบเอ็ดลานบาทถวน ทานอานเปนยี่สิบเอ็ดลานบาท ตองแกไขเพราะตองบันทึก 
 

นางธารนี  ปรีดาสันต รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขอแกตามเอกสารเปนสี่สิบเอ็ดลานบาทคะ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ /เมื่อไมมี /ผมขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  
 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี เพ่ือใชเปนทุน   
          หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท                 
          (ยี่สิบลานบาทถวน) และสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๒ วงเงิน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
          (สี่สิบเอ็ดลานบาทถวน)  (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  
 

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี เพ่ือใชเปนทุน 
          หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท                    
          (ยี่สิบลานบาทถวน) และ สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๒ วงเงิน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท            
          (สี่สิบเอ็ดลานบาทถวน)  (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ   
          มติเปนเอกฉันท 

 
 
 
 
 



๖๙. 
 

    ที่ประชุม    
               มีมติเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี เพื่อใชเปนทุน   
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        สถานธนานุบาล ๑ (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป)   
                               วงเงินกู  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
        สถานธนานุบาล ๒ (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) 
                              วงเงินกู  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดลานบาทถวน) 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๑๔ เรื่อง    อื่นๆ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑๔ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับผม / เชิญทานธานินทรครับผม 
 

นายธานินทร   สินธปุระสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผมนายธานินทร  สินธุประสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาล            
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  ผมอยากเรียนถามทานผูบริหารเรื่องพ่ีนองประชาชนรองเรียนมาเรื่องเปนเรื่องเกา
ที่ผมนําเขาสภามา ๒ ครั้งแตยังไมไดรับคําตอบครับ เร่ืองอุทกภัยนํ้าทวม ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผานมาทางเทศบาลไดสง
คนไปสํารวจและประเมินคาเสียหายใหกับประชาชนที่ไดรับความเสียหายและใหการเยียวยาและซอมแซมใหกับ
ชาวบาน เฉพาะบานที่มีบานเลขที่ครับ แตสําหรับบานที่ไมมีบานเลขที่ยังไมไดรับครับ ก็ไดรับคําตอบวาอยูในขั้นตอน
การดําเนินการอยูครับ ชาวบานก็เดือดรอนและน้ําใหมจะมาแลวป ๒๕๕๗ อยากทราบวาทานจะใหคําตอบแก
ชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนกับอุทกภัยน้ําทวมป ๒๕๕๖ ไดรับเงินไดวันไหนครับ และในปพ.ศ. ๒๕๕๗ ถาไดรับ
ความเดือดรอนนํ้าทวมจะไดเงินหรือไมครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝายบริหารครับ 
 

นางธารนี  ปรีดาสันต รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานผานทานสมาชิก ในประเด็นของบานที่ไมมีบานเลขที่ไดรับปญหาน้ําทวม ทางฝายเทศบาล
เองหรือฝายบริหารเองก็ไมไดนิ่งนอนใจ ในสวนตรงนี้เราก็ไดติดตามมาโดยตลอดหลังจากที่ทานผูวาราชการจังหวัด 
ทานเสริม ไชยณรงค  ทางฝายบริหารก็ไดเรียนปรึกษาทานเร่ืองประชาชนที่ไมมีบานเลขที่ที่ไดรับความเดือดรอนและ
ยังไมไดรับความชวยเหลือซึ่งไดรับความกรุณาจากทาน และทานไดเรงดําเนินการใหและตอนนี้ทานไดสงเรื่องไปยัง
สวนกลาง คือกรมปองกันบรรเทาสาธารณะภัย ซึ่งดิฉันก็คิดวาเราจะไดรับขาวดีในเร็ววันน้ี ดิฉันก็ขอเรียนชี้แจงทานวา
เราไมนิ่งนอนใจ เราพยายามจะดูแลทุกขสุขของประชาชนเทาเทียมกันคะ 
 

 
 

 
 
 
 



๗๐. 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีผูใดจะอภิปรายเพิ่มสําหรับเรื่องอ่ืนเชิญครับ /เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล             
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒  สําหรับวาระเร่ืองอื่นๆผมขอชี้แจง ความเดือดรอนของประชาชน ใหทานประธาน
รับทราบเพ่ือสงตอไปถึงผูบริหารเกี่ยวกับปญหาของฟุตบาท มีปญหาสําหรับการสรางฟุตบาทเสริมออกมาและกอสราง
ไปทับกับฝาทอระบายน้ํา ซ่ึงเปนตะแกงเหล็กทําใหการระบายน้ําชาลง ฟุตบาทที่ทานกอสรางทําใหทอระบายน้ํามีฝา
สองช้ัน คือฝาเดิมกับฝาฟุตบาทใหมเสริมขึ้นมาอีกการระบายนํ้าจะชาลงมากประชาชนเดือดรอน กรณีนี้ทานจะแกไข
อยางไรก็ขอฝากทานพิจารณาดวยครับ ไมใชวาฝนตกแลวฝายบริหารไปถายรูป ตรงนั้นไมถูกตองนะครับปญหาเกิด
จากการกอสรางฟุตบาท เราตองนึกถึงความเปนจริงอยาสรางภาพผมอยากจะชี้แจงและแกปญหานี้ดวย ตอนนี้หนา
ฝนและอีกไมกี่วันก็จะมีพายุใหญเขามา ทานเตรียมรับมือหรือยังสําหรับเหตุการณ ดังนั้นแลวก็ขอใหทานรับทราบ
ปญหาตรงนี้ดวยครับ ขอบคุณมากครับ  
 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อยากจะฝากถึงเร่ืองฟุตบาทดวยครับผม เพราะวาชาวบานหลายทานรองเรียนมา บางบานตองนําอิฐบล็อคมา
วางเปนทางเทาเดินเขาบานเพราะน้ําทวมเขาบาน และขอฝากใหทานเรงทําใหเสร็จดวยครับผม  / ทานสมาชิกทานใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ถาไมมีผมขอปดการประชุมครับ 
 

ปดการประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น 
 
 
 

(ลงชื่อ)..............................ผูจดรายงานการประชุม       (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นายชัยยันต   จันลองคํา)                                    (นางเดือนลอย   คําแดงสด) 
           หวัหนางานเลขานุการสภา                                    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

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

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



๗๑. 
 
 

                     คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่  ............................................. 
  
 
 

 (ลงชื่อ)………………………………….  ประธานกรรมการ   (ลงช่ือ)........................................กรรมการ 
             (นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา)                            (นายณภัทร    ลิ้มสุวรรณ) 
           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

 (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการสภา 
                                         (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 
                                  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    
.................................................................. 
                                                
 
 
   (นายปรเมศร   ศริพันธุ) 
                                        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      


