รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
........................
ผูมาประชุม
๑. นายปรเมศร
๒. นายสุภชัย
๓. นายพิพัฒน
๔. นายเลิศชาย
๕ นายชื่น
๖. นางสาวนงนุช
๗. นางบัวหลวง
๘. นางรฐา
๙. นายเลิศ
๑๐. นางสาววรรณรัตน
๑๑. นายนัฐ พล
๑๒. นางสาวปฏิมาพร
๑๓. นายณัฐวุฒิ
๑๔. นางลําพู ล
๑๕. นายธนพล
๑๖. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
๑๗. นางสุภาภรณ
๑๘. นายธานิ นทร
๑๙. นายอนันต
๒๐. นายณภัทร
๒๑. นางสาวตนขาว

ศริพันธุ
ศรีจรูญ
นิลรัตนศิริกุล
เสนหา
พรหมจารีย
จิรันตกาล
อาษาพล
มณีภาค
อาชวานันทกุล
จิรัตนประภา
รัตนูปการ
จงรักษ
ทองเถาว
แสงวงค
โชควิวัฒนวนิช
ศิลปสิทธิ์
โหตระไวศยะ
สินธุประสิทธิ์
ตันติศิรินทร
ลิ้มสุวรรณ
ตังคโณบล

ผูไมเขารวมประชุม
๑. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม
๒. นางเฉลียว
คํานิยม
๓. นายปยะ
ลายวิเศษกุล

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

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

เขต ๔
เขต ๒
เขต ๔

๒.
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑.นายชูศักดิ์
สุทธิรารักษ
๒.สุรชัย
ยิ้มเกิด
๓.นายชัยยงค
โคตะสิน
๔.นายอาทิตย
คูณผล
๕.นายอธิปไตย
โยธามาตย
๖.นางเดือนลอย
คําแดงสด
๗.นายวิสุทธิ์
เสนาภักดิ์
๘.นายกรศิริ
มิ่งชัย
๙.นายโกสิน
พูลวัน
๑๐.ด.ต.เผด็จชัย
บุญศักดิ์
๑๑.นายประสพ
ปรุโปรง
๑๒.นางพิมพนภัส
ภัทรกอพงศสุข
๑๓.นางสุจิตรา
นามพิทักษ
๑๔.นางสุรางค
ประสระบาล
๑๕.นายมนตตรี
ธนะคุณ
๑๖.นางสาวธัญญพัทธ
ศรีบุญสถิตพงษ
๑๗.นายชัยยันต
จันลองคํา
๑๘.นางสาวดวงใจ
สุพจนนิติภักดี
๑๙.นางอรอินทร
ไชยแสง
๒๐.นายอนุชิต
อัปกาญจน
๒๑.นางสาวทิพยวรรณ
คําโสม

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รก.ผูอํานวยการสํานั กการช าง
ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล
ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ
รก.ผูอํานวยการสํานั กการคลัง
รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
รองผู อํานวยการสํานักการศึกษา
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนางานเลขานุการสภา
หัวหนางานธุรการสภา
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
เจาพนักงานธุร การ ๒
พนักงานจางทั่วไป

………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ ง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา)
วันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขอชี้แจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
ไมทันตามกําหนดเวลา/แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ

๓.
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ

ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
(กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี)
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การใหความรวมมือ
หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูเสนอ)
ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณ
ห ามกอสราง ดั ด แปลง หรือเปลี่ย นการใชอ าคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขต
เทศบาล
นครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗
(สํานักการชาง เสนอโดยนายกเทศมนตรี)
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง อื่นๆ
……………………………………..
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
จัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะฝายบริห าร ท านปลัด รองปลัด
และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ วันนี้เปนการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สี่ ประจํ า ป พ.ศ.๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่ อสมาชิกมา
ครบองคประชุมแลวผมขอดําเนินการตามระเบียบวาระฯ ตอไปครับผม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วั นนี้มี สมาชิกลา ๓ ท านคื อนางเฉลีย ว คํ า นิย ม , นางสาวภรณชนก น้ํา ฝน เฟองงาม และนายป ย ะ
ลายวิเศษกุล มีใบลาถูกตอง ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ และมีผูเข ารับ ฟง คื อท านทนงศั กดิ์ มาจาก อาที วี ครับ มี
หนังสือขออนุญาตถูกตองครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา)
วันศุกรที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี

๔.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ต อไปเป นระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่อง รับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สมั ย สามั ญ
สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา) วันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มี สมาชิกท านใดจะ
แกไขเปลี่ยนแปลง เชิญครับ /เชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท านครับ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง ๒ ในหนาที่ ๔ ในการเสนอรายชื่อเลขานุการสภาเปนรองประธานสภาเทศบาล ครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทา นครับ ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ หนาที่ ๒๕ บรรทัดสุดทาน ปาย LED เมืองใหญๆ เขาก็มี แตหลายๆที่อยางกรุ งเทพ
เองเมื่อปายติดไปแลวความสวางใชอะไรเปนตัววัด เมื่อความสวางเกินจากสายตาคนจะรับไดหรือไมจะสงผลกระทบ
กับคนกับรถที่เดิน... ตกคําวา “ทาง” ตองเปนที่ เดินทางผานไปผานมาหรือไมครับ ใหแกไขดวยครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีทานใดจะแกไขเพิ่มเติมอีกไหมครับ / ถาไมมี / ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา) วันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้ง ๔ (ขยายเวลา) วันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ
เปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มี ม ติ เ ห็ นชอบและรับ รองรายงานการประชุม สภา สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สาม ประจํ า ป
พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา) วันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขอชี้แจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
ไมทันตามกําหนดเวลา/แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ

๕.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขอชี้แจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
ไมทันตามกําหนดเวลา/แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ เชิญทานฝายบริหารครับ / เชิญทานปลัดครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตรงนี้เปนเรื่องที่นายกเทศมนตรี แจ งให ป ระธานสภา
เทศบาลทราบวา นายกเทศมนตรี ไมสามารถจะเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ได ทั น
ในชวงเวลาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปนั้นซึ่งดําเนินการตามขอ ๒๔ ทวิ กรณีที่ ว าแจ งให ป ระธานสภาเทศบาล
ทราบระเบียบเขียนไวเทานั้น และไดแจงใหทราบแลวครับ และนําหนังสือเขาสูสภาและให ป ระธานสภาแจ งหนังสือที่
ฝายผูบริหารทําหนังสือแจงมาและใหประธานสภาแจงแกสมาชิกเพื่อทราบในที่ประชุม ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานอนันต ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมขอนําเรียนเรื่องที่ ท านนายกชี้แจงถึงท านประธานสภาถึงเรื่องนําราง
เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม ทั น ภายในกํ าหนด วั น ที่ ๑๕ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้ น ในระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๔๑ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ระบุไวชัดเจนวาขอ ๒๔
นอกจากที่ทานปลัดชี้แจงวาเมื่อทานนายกแจงตอประธานสภาในขอ ๒๔ วรรค สอง สําหรับขอ ๒๔ วรรคแรก ผมขอ
นําเรียนวา ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาไม สามารถจะนํารางงบประมาณรายจ ายประจํ าป เสนอต อ
สภาทองถิ่นไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหเสนออนุมัติตอสภาทองถิ่นแลวรายงานใหผูวา ราชการจั งหวั ด ทราบ
สําหรับ วรรคแรก สําหรับ วรรคสอง ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลว เห็ นว าไม สามารถจะนํารางงบประมาณ
รายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหชี้แจงเหตุผลความจํ าเป นต อประธานสภา
กอน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปงบประมาณปจจุบัน จะเห็นไดวามีสองวรรค ก็คื อต องชี้แจงต อสภาและก็ขออนุมั ติ ต อ
สภา เพราะวาขอ ๒๔ ระบุไวชัดเจนครับ ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดครับผม
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตามที่ทานอนันต ขออนุญ าตเอย นามท าน อานให ที่
ประชุมทราบนั้น ถูกตองครับทานประธาน แตวานายกเทศมนตรีแจ งให ป ระธานทราบนั้น เราใชขอ ๒๔ วรรค สอง
กรณีของเทศบาลนคร ของเราเป นรูป แบบของนายกเทศมนตรี แต กรณี ขอ๒๔ วรรคแรก ตรงนั้นผูบ ริห ารเป น
รูปแบบของคณะเทศมนตรี ตรงนั้นต องให สภาอนุมั ติ แกไ ข เป นขอ ๒๔ วรรคสอง เป นรูป แบบนายกเทศมนตรี
ทั้งหมด ก็ตองแจงใหประธานสภาทราบ ผมเขาใจวาทานประธานสภาได บ รรจุ เรื่องเขาสูว าระการประชุม ผมคิ ด ว า
เจตนาของทานประธานสภาก็ตองการใหทานสมาชิกไดรับทราบดวย ครับขอบพระคุณครับ

๖.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานอนันต ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายอนันต ตั นติ ศิ รินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือก
ตั้ งที่ ๔ อย างที่ ท านปลัด เรีย นไปเมื่ อสักครู ก็ถูกต องแลว ครับ ป จ จุ บั นเทศบาลนครเปลี่ ย นเป นนายกเทศมนตรี
หมดแลว จากเลือกตั้งแลวมีรองนายกไมไดมีคณะเทศมนตรีแลว แตพระราชบัญญัติกํา หนดไว ว า ให เปลี่ย นจากคณะ
เทศมนตรี มาเปนรูปแบบของรองนายก หรือนายกเทศมนตรี เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา ขอ ๒๔ วรรคแรก ใชไดครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๒ เมื่อเปนเจตนารมณของประธานสภาที่ตองการใหสภาไดรับทราบดวย ดังนั้นแลว ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระบุวาใหฝายบริหารชี้แจงเหตุผลและความจํ าเป นต อสภา เมื่ อนําสูการพิจ ารณาของสภาทางสภาก็อยากจะทราบ
เหตุผลและความจําเปนของฝายผูบริหาร วาเหตุใดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ. ๒๕๕๘ ทํ าไม
ทานยังไมนําเขาสูสภาพิจารณา ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยครับกอนทานลุกขึ้นชี้แจงโปรดยกมือขออนุญาตทานกอนครับ / เชิญทานฝายบริหารครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิก กราบขออภัยในที่ประชุมครับ ผมขอนําเรีย นว าหนังสือชี้แจงได ยื่ นต อ
ประธานสภาเรี ย บรอยแลว ซึ่ง ที่ ท านประธานก็ มี และท านสมาชิ กก็มี ค รับ ทางเราขอยื นยั นว าได ทํ าถูกต องแล ว
ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๔ นี่คือสภาที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนคัดเลือกมาไมวาจะมาดวยวิธีการใด สภาแหงนี้คือการรับใชประชาชน ในเขต
เทศบาลนครอุบล ซึ่งตอนนี้เรายืนตอหนาพระพุทธศาสนา ตอหนาพระมหากษัตริย และนายกเทศมนตรี หลายท านก็
ติด รูปแขวนไวตรงนี้ ทานบอกวาเหตุผลและหลักการที่ทานใหมา ผมขออนุญ าตอานครับ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอนําเรียนวา ขณะนี้การดํ าเนินการทํ ารางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ. ๒๕๕๘ ยั งไม แลว เสร็จ
สมบูรณ อยูระหวางการตรวจสอบเรียบรอยถูกตอง จึงไมสามารถนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

๗.
พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แต อย างไรก็ต ามจะ
เรงดําเนินการเสนอรางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ. ๒๕๕๘ ต อสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
นี่คือหลักการและเหตุผล ถาให เหตุ ผลแค นี้ใ ครก็สามารถมาเป นผูบ ริห ารเทศบาลนครอุบ ลราชธานีไ ด ค รับ ไม ใ ช
รูปแบบของบานครับ ที่วาลูกมาขอเงินลูกต องการเงินใชและท านบอกว ารอกอนเดี๋ ย วจะหามาให เร็ว ๆนี้ แต นี่เป น
เทศบาลนครอุบลครับความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ไมไดครับที่ทานจะคิดเอาตามใจชอบ ระเบียบก็ระบุไวแลว
ผมขออานอีกรอบครับ ตั้งแต ขอ ๒๓ ในหมวดที่ ๓ วิธีการทํางบประมาณ ขอ ๒๓ ให เจ าหนาที่ งบประมาณทํ าการ
ตรวจสอบวิเคราะหและแกไขงบประมาณในขั้นตนและเสนอตอผูบริหารทองถิ่น เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดพิจ ารณาอนุมั ติ
ยอดงบประมาณเปนงบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวมและจัดทํารางงบประมาณรายจา ยและ
เสนอคณะผูบริหารทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา กอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของป งบประมาณ
ปจจุบัน ขาราชการเขาทําใหทานไมทันหรือครับ ทานบอกสภาแหงนี้ก็ได สภาแหงนี้จะไดไปบอกวาพี่นองประชาชนว า
ตอนนี้ขาราชการทํางบประมาณไมทัน เราถึงจะไปชี้แจงได และขอ ๒๔ ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นพิจ ารณาแลว เห็ นว า
ไมสามารถจะนํารางงบประมาณรายจายประจําป เสนอต อสภาท องถิ่นได ทั นภายในระยะเวลาที่ กําหนดไว ให เสนอ
อนุมัติตอสภาทองถิ่นแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ตามที่คณะ ค.ส.ช. ไดมีมติเนนหนักวา ในเรื่องให จั ด ทํ า
งบประมาณใหทันตอการบริหารงาน สภาแหงนี้ ไดเคยถูกผูบัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๒๒ และผูว าราชการจั งหวั ด
เรียกไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องจัดทํางบประมาณ ในนั้นทานถามวาฝายไดชี้แจงมาหรือยังวา งบประมาณจะเขาเมื่ อไหร
และจะเสร็จ ทั นป งบประมาณหรือไม ทางค.ส.ช.ก็มี ห นังสือลงมาว าให ทุ ก หนว ยงานทํ างบประมาณให เสร็จ ทั น
ป งบประมาณ ทั นวั นที่ ๑ ตุ ลาคม ตอนนี้ง บประมาณยั งไม เขา สภาเลยครับ เลยทํ า ให ส งสัย ว าฝา ยผูบ ริ ห ารมี
ประสิทธิภาพที่จะบริหารเทศบาลนครอุบลแหงนี้ไดหรือไม ผมเชื่อวาทานมีแตทานไมทํา ถาอย างนั้นเราทํ าการยึ ด ทั้ ง
องคกรเลยก็ได สภาไมตองมี ฝายบริหารไมตองมี ถามันจะทําใหบานเมืองนี้เดินหนาไปได พวกผมก็ยิ นดี ที่ จ ะเดิ นออก
จากตําแหนง ใหทานบอกมาวาทานจะเอางบประมาณเขาสูสภาวันที่เทาไหร และถ าทํ ามาสภาแห งนี้จ ะมี เวลาในการ
พิจารณาหรือไม ทานจะเลนเกมสการเมืองเพื่อเอาประชาชนเปนตัวประกันหรือครับ ผมอายหนว ยงานอื่นเขาเรีย กไป
สอบถาม ดวยความมีศักดิ์มีศรีที่ความเปนคนอุบลราชธานี เขาเรียกไปถามวาเมื่อไหรผูบ ริห ารท านจะนํางบประมาณ
ออกมาใหประชาชนใช ผมก็ขอถามกลับ ไปยั งฝายผูบ ริห ารว า เมื่ อไหรท านผูบ ริห ารท านจะนํางบประมาณมาให
ประชาชนได ใ ช ท านเขาใจในคํ าว าสาธารณะประโยชนห รือไม ค รับ ถาท านเขาใจในสิ่งนี้ ท านควรตระหนักดี ว า
บ านเมื องเดิ นทางไปได บ านเมื องพัฒ นาไปได งบประมาณมี สว นสําคั ญ ในการบริห ารแผนงานท านก็ทํ ามาแล ว
งบประมาณทําไมทานยังไมทํา ทานบอกกับสภาแหงนี้ไดหรือไมวา เมื่อไหรทานจะนํางบประมาณเขาสูสภา ผมไม พูด
ถึงการเมืองที่ทานไปเลนนอกสภา มีหลายเรื่องหลายอยางที่ทานไปเลน แม กระทั้ งวั นนี้เฟสบุ ค ของเทศบาลนครอุบ ล
เองหั น กลับ มาโจมตี เทศบาลนครอุบ ลว าไม ผ านงบประมาณให เ ทศบาลนครอุ บ ล ผมถามกลับ ไปว าท า นไม นํ า
งบประมาณเขาสูสภาและพวกผมจะผานงบประมาณใหทานไดอยางไร ปญหาตางๆตามมามากมาย เดี๋ ย วท านก็ม าขอ
กันเงิน เดี๋ยวทานก็มาขอจายขาดเงินสะสม สิ่งเหลานั้นมันเป นปลายเหตุ ค รับ ให งบประมาณมั นไม พอกอนแลว ท าน
คอยขอมา ทานขอมา ถามันจํ าเป นต องใชเราก็ยิ นดี อนุมั ติ ใ นความจํ าเป นต องใช แต ว าท านมาเลนเกมสการเมื อง
แลวมาดึงงบประมาณไมนําเขาสูสภาแหงนี้ แลวสภาจะมีความหมายอะไรครับ บทบาทหนาที่ ของสภาในการอนุมั ติ
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ วันนี้เลยมากี่เดือนแลวครับ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ พึ่งจบไป

๘.
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตองประกาศใชออกมาแลว ผูที่ ทํ าให พี่นองประชาชนเสีย ผลประโยชนก็คื อคณะ
ผูบริหาร ผมบอกพี่นองประชาชนเลยครับ ว าวั นนี้ท านเลือกคนผิด แลว ท านเลือกคนที่ จ ะมาจั บ ท านเป นตั ว ประกัน
เพื่อที่จะไมนํางบประมาณรายจายเขาสูสภาแหงนี้ ผมรูสึกวาถาทานบริหารบานเมื องนี้ไ ม ไ ด ผมชวนท านลาออกครับ
ผมจะลาออกดวย ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานตนขาว
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันขอสนับสนุนทานสุภชัย ที่เราไดเขารวมประชุมกับ คณะ ค.ส.ช. ว าเรามี ค วาม
ขัดแยงกันเทศบาลของเรามากมาย เหตุผลเพราะวาเราพิจ ารณางบประมาณรายจ ายชา ตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมทราบวาจะเขาเมื่อไหร แตสิ่งที่ทานผูวาราชการจังหวัดพูดถึง ก็คือความขัดแยง พวกเรา
สมาชิกสภาเทศบาล สิ่งที่เราทําก็คือการตรวจสอบเรื่องนิติบัญญัติ การกระทําของฝายบริหาร ซึ่งจะพอใจหรือไม พอใจ
อันนี้เราไมอาจทราบได แตเราทําตามความถูกตองตามที่ประชาชนไววางใจเราและเลือกเราเขามา ดิ ฉันไม อยากเกิด
ความขัดแยงคะ พูดตรงๆในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มองดูอยู ซึ่งประชาชนทั่วไปจะยังไมเขาใจว า สภาแห งนี้มี ค วาม
ขัดแยงอะไรกับฝายบริหาร ดิฉันขอตอบวาสภาแหงนี้ไมไดมีความขัดแยงอะไรเลยคะ สภาแค อยากให ฝายบริห ารนํา
รางเทศบัญญัติงบประมาณเขามาเพื่อใหสภาไดตรวจสอบและผานงบเพื่อนํามาพัฒนาและบริหารจั งหวั ด ของเราแต ว า
ทานนํารางเทศบัญญัติเขามาชา เวลาก็มีมากมายทานเอาไปทําอะไร เราแคอยากใหทานทําใหถูกตอง เราไม ท ราบหรอ
กวาทานตองการเลนเกมสการเมืองเพื่ออะไร ถาพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ดิ ฉันไม ท ราบว าท านมี เกมสการเมื อง
อยางไร คิดอะไร แบบไหน ของทั้งสองฝาย ทั้งฝายสมาชิกและฝายบริหาร คืออยากรูแค ว าท านจะนํางบประมาณเขา
มาเมื่อไหร ไมใชวาใหประชาชนรับรูแควาทานสมาชิกตัด งบประมาณ ไมผานงบประมาณ ซึ่งดิ ฉันไม ไ ด อยู ต รงนี้ ก็จ ะ
ไดรับขาวสารแคโซเชียลเน็ตเวิรก อยางเดียวดิฉันไมมีโอกาสไดพูด ก็คงเขาใจฝายใดฝายหนึ่งผิด ซึ่งไมมีผ ลดี กับ ทั้ งสอง
ฝาย ฝายบริหารขอเขามาเพื่อจะบริหารบานเมือง ฝายสมาชิกขอเขามาเพื่อดูต รวจสอบงบประมาณ ซึ่งก็เป นการคาน
อํานาจกันอยูแลว แต ณ ตอนนี้ งบประมาณไม เขาพวกเราไม ไ ด ต รวจสอบผลกระทบตกอยู กับ ประชาชนและดิ ฉัน
อยากจะขออีกเรื่องคือสําคัญมาก ทุกวันนี้ไมวาจะเรื่องการคา การเรียนการศึกษา การทํางานทุกอยาง ต องใช โซเซีย ล
เน็ตเวิรก และเปนสิ่งที่งายที่ สุด ที่ จ ะเขาถึงทุ กคน และดิ ฉันก็คิ ด ว าทุ กท านที่ อยู ใ น ณ ที่ นี้ ก็ใ ช โซเชีย ลเน็กเวิ ลก
เหมือนกัน เฟรตบุค โซเชียลแคม ตางๆ อินสตาแกรม ดูยูทูป สิ่งที่ประชาชนไดรับมันแชรไปเร็ว มากดิ ฉันอยากให สิ่งที่
ประชาชนไดรับเปนขอมูลที่จริง อยากที่ทานแชรวาทาน สมาชิกตัด งบประมาณ โดยไม มี เหตุ ผล ดิ ฉันอยากให ท าน
แชรว าท านสมาชิก ตั ด งบประมาณเพราะอะไร เพราะว าท านนําเขาชา และงบประมาณบางอย างไม ทั นหรือไม
เหมาะสมที่จะใชงบประมาณตัวนี้ ไมใชวาไปบอกวาเราตัดงบประมาณแบบไมมีเหตุผล ถาดิฉันเปนผูรับขอมูลดิฉั นก็ค ง
สงสัยวาทําไม ทานสมาชิกตองตัด งบประมาณ ซึ่งถาดิฉันไมไดอยูตรงนี้เหมือนทานสมาชิกทุกท านที่ อยู ณ ตรงนี้ ดิ ฉัน
ขอรองวาอยาใหเปนเกมสการเมืองเลยคะ อยากใหทําทุกอยางเพื่อประชาชน เราทั้ งสองฝายหั นหนาพูด คุ ย กันได ค ะ
อย าดึ งเกมส อย ายื ด เยื้ อ ทํ าทุ กอย า งให ป ระชาชนเห็ นว าพวกเราตั้ งใจเขามารับ หนาที่ ต รงนี้โ ดยที่ ไ ม มี อะไรอยู
เบื้องหลัง

๙.
การเมือง พวกเราพรอมที่จะพูดคุยดวย เพื่อประชาชนเพื่อความจริงใจคะ ไมใชเพื่ออยางอื่นอยางใด ขอบพระคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๒ จะเห็นไดวาเรื่องงบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะเห็ นได ว า
ผูบริหารชุดนี้จะมีปญหาเรื่องงบประมาณตลอดเลย และงบประมาณก็เป นสิ่งสําคั ญ ที่ จ ะชว ยให การดํ าเนินงานใน
เทศบาลแหงนี้ใหลุลวงไปไดในทุกๆเรื่อง เราจะเห็นได ว าในเทศบาลเรานี้มี เรื่องของป ญ หาขยะลน ป ญ หาแสงสว าง
หรือปญหาตางๆ นาๆ แมปญหาเรื่องอาหารกลางวันเด็ก เมื่อฝายบริห ารทํ างานไม ไ ด เพราะไม ไ ด นํางบประมาณเขา
ก็ใชเปนขออางเพื่อใชเงินทุนสํารองสะสม จะเห็นไดวานําเขามา ๒ ครั้ง แตทางสภาไมอนุมัติ เพราะเราเห็ นว างบตรงนี้
ตองใชในสภาวะฉุกเฉิ นเท านั้น แต ต อนนี้ท างสภาขอให ท านกําหนดวั นเวลาในการนํารางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ เขาสูสภาเพื่อที่จะไดไมเกิดปญหาเหมือนตอนปลายป งบประมาณ ๒๕๕๖ และปลายป
งบประมาณ ๒๕๕๗ ที่พึ่งผานไป จะเห็นไดวาจะทําใหมีปญหาตามมาเพราะจะเป นต นเหตุ ของป ญ หาต างๆนาๆ ของ
ฝายสมาชิกและฝายบริหาร การขอกันเงินที่ผิดระเบียบหรือการทําอะไรต างๆ ที่ ท านใชเหลี่ย มของกฎหมายมาใชใ น
การดําเนินการ ในปลาสุดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบประมาณตั ว นี้ก็ยั งไม เขา เมื่ องบประมาณไม เขาก็ทํ าให เกิด
ปญหา แมคนในเทศบาลเองหรือคนในองคกรและประชาชนทั่วไป จนลาสุดผมไดรับจดหมายฉบั บ หนึ่งจากผูป กครอง
ของนั กเรีย นในโรงเรีย นในเครื อเทศบาลของเรา เป นจดหมายที่ กล าวถึ งว าทํ าไมการบริ ห ารงานเทศบาลนคร
อุบลราชธานีจึงสะดุด หยุดชะงัก ประสบอุปสรรคจากสภาเทศบาล หนังสือฉบั บ นี้ไ ด รับ จากผูป กครองเด็ กนักเรีย นใน
เครือเทศบาลของเรา และผูปกครองยังบอกวากลุมผูบริหารโรงเรียน แตผมจะไมพูดวาเปนโรงเรียนไหนมี ห นังสือโจมตี
ทางสภา และผมขออนุญาตสงหนังสือตัวนี้ใหกับทานประธาน สวนรายละเอียดในหนังสือตัวนี้ เปนการโจมตี สภาไม ว า
จะเปนการกันเงิน การเสียประโยชนตางๆ ซึ่งผมก็ไมทราบวาหนังสือตัวนี้ออกมาไดอยางไร และผมก็ยั งเสีย ใจอยู อย าง
หนึ่งวา ที่ผูปกครองของเด็กนักเรียนบอกวาไดรับหนังสือนี้โดยการสั่งการของผูบ ริห ารโรงเรีย น โรงเรีย นไหนไม รูท าน
ตองไปสืบหาเอาเอง ถาสืบหาไมไดผมวาทานยิ่งไรความสามารถกวาเกา ความเดือ ดรอนของประชาชน ที่ ท านอางมา
รวมถึงเดือดรอนของทาน อยากจะบอกวามันไมใชความคิดของสภา จริงอยูวาสภาแหงนี้มีหนาที่อนุมัติ งบประมาณแต
ละป แตผูที่จะนํางบประมาณเขาสูสภานั้นคือผูบริหาร สําหรับงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูบริหารที่ นั่งอยู ท างขวามื อ
ของกระผมครับอาจจะตอบไมไดอันเนื่องจากทานเปนรองนายกแคนั้น ดังนั้นทางฝายสภาจะรอคํ าตอบจากท านนายก
ก็ไดครับผม ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ ตอนนี้ผมเห็นหนังสือเปนกระดาษใบปลิว อยู ใ นมื อผมแลว นะครับ ผมอยากจะให ท างกิจ การสภาถาย
เอกสารตัวนี้และสงใหกับทานสมาชิกทุกทานและทานผูบริหารดวยนะครับ เชิญทานนัฐพลครับ

๑๐.
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ผมวาทานอยาเสียเวลาเลยครับ อยาเสียเวลาแจกใหผูบริหารเลยครับ ผมคิดวาพวกทานผูบริห ารนาจะได
เห็นแลวเพราะวามีการแจกในโรงเรียนที่ทานดูแลอยู เปนไปไมไดที่ทานจะไมรูว าจะไม เห็ นจดหมายนี้ม ากอนนะครับ
ถาเปนไปไดก็ขอใหพิมพแค ๒๔ ชุดนะครับ แจกใหทานสมาชิกก็พอนนะครับ สวนผูบริหารโรงเรียนก็ไมตองแจกหรอก
ครับเพราะทานก็คงจะไดเห็นแลวเหมือนกัน ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนท านประธานสภา กระผมนายสุภ ชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขต
เลือกตั้งที่ ๔ ครับ มันเปนลักษณะใบปลิวใชไหมครับ ผมขอเสนอตอที่ประชุม แห งนี้ว าขออนุญ าตพักการประชุม ครับ
เพราะผมยังไมไดพิจารณาใบปลิวครับ ขอผูรับรองดวยครับ ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ ถาเชนนั้นเราจะรอเอกสารใบปลิวตัวนี้กอนนะครับ พักการประชุม ๒๐ นาทีครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ มีสื่ออยูหนึ่งสื่อคือโสภณเคเบิ้ลทีวีทําหนังสือเขามาขอบันทึกเทป มีใบอนุญาตถูกต องนะครับ ตอนนี้เรา
อยูในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ขอชี้แจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๘ ไม ทั นตาม
กําหนดเวลา ครับ เมื่อสักครูทางทานสมาชิกไดสงใบปลิวมาใหผมนะครับ ผมไดใหทางกิจ การสภาถายเอกสารแลว สง
ใหทุกทานในหองประชุมนะครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไมครับเกี่ยวกับใบปลิว เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ใบปลิวนี้ผมไดอานมาแลวครับ เพราะวาผมไดรับ ตั้ งแต วั นที่ ๑๙ กันยายน คื อวั นศุ กรที่ ผานมานะครับ
จากผูปกครองทานหนึ่งแตคนละทานกับที่ทานณัฐวุฒิไ ด รับ นะครับ ผมขอตั้ งขอสังเกตในใบปลิว นะครับ ขออานใน
ใบปลิวที่เขาแจกนะครับ ในฐานะประชาชนคนเปนกลางเขตเทศบาลนครอุ บ ลคอยติ ด ตามผูบ ริห ารงานเทศบาลนคร
อุบลราชธานีตลอดมา สงสัยเหลือเกินวานโยบายที่ไดรับปากกับประชาชนจนปานนี้ยังไมบังเกิดผล จึ งอาสาตรวจสอบ
ขอเท็จจริงผลปรากฏวา ผมอานถึงแคนี้กอนนะครับ ในฐานะประชาชนคนกลาง ผมอยากทราบซะเหลือเกินนะครับ ว า
เขาเปนประชาชนคนกลางเขามีอํานาจขนาดไหนถึงขั้นเอาไปใหคุณครูในโรงเรียนเทศบาลที่ ท านนายกเทศมนตรีดู แล
เอามาแจกใหนักเรียน ผูปกครอง มันเปนไปไดหรือไมครับในฐานะประชาชนคนกลางนะครับ หลายๆเรื่องในเอกสาร
ตัวนี้มันเปนการพูด ถูกตองครับสภาเปนคนตัด สภาเปนคนไมอนุมัติ แตทานก็ใหเหตุผล คนที่เอาเอกสารไปแจกนะ

๑๑.
ครับใหเหตุผลเพีย งแค ว า เนื่องจากใกลสิ้นป งบประมาณ ดั งนั้นเพื่อให เกิด ประโยชนสูงสุด แกป ระชาชนจึ งขอลด
รายจายดังกลาว จริงครับที่ทางสภาไดชี้แจงไปเทานั้น แตจริงๆขอเท็จจริงมันมีมากกว านั้น ผมขอยกตั ว อย างนะครับ
เรื่องกลองวงจรปด กลองวงจรปดติด ตั้งในจุดตางๆหลายๆแหงนะครับ ในงบประมาณ ๖,๙๑๐,๐๐๐ บาท ท านทํ าไม
ไมเขียนตอไปดวยวามีกี่จุด ในรางงบประมาณติดเพียง ๓๑ จุด ทานลองกดเครื่องคิดเลขหรือคํานวณเลขงายๆก็จุ ด ละ
๒๒๐,๐๐๐ บาทนะครับ รายละเอียดในการเสนอเขาสภาก็ไมไดชี้แจงดวยวาทานใชสายเคเบิลแบบไหน ความแตกต าง
ของการติด ตั้งนะครับ สายที่ใชมันมีการแบงอยูสองประเภท คือ การใชสายเคเบิ้ ลใยแกว และสาย Coaxial ราคาใน
การติด ตั้งถาทานเลือกใชสาย Coaxial คาสายในการติดตั้งหลักสิบบาทตอหนึ่งเมตร แตถาใชสายเคเบิ้ลใยแกวจะราคา
หลักรอยตอเมตรนะครับ ความแตกตางมันสิบเทาแลวในรางเทศบัญญัติที่ทานเสนอใหกับสภาก็ไ ม ไ ด ระบุ ด ว ยว าท าน
จะใชแบบไหน จะติ ด ตรงไหนท านก็ไ ม แจ ง กลอ งชนิ ด ไหน สเปกไหนก็ ไ ม แจ ง บอกแต จํ า นวนเงิ นว าท า นขอ
๖,๙๑๐,๐๐๐ บาท ผมก็ไมทราบนะครับวาใครเปนคนทําขึ้นมา แตวาติดใจมากครับที่เอาไปแจกในโรงเรีย นเทศบาลที่
ทานนายกเปนคนดูแลนะครับ ทานปลัดพอจะทราบไหมครับ ท านผูบ ริห ารจะทราบหรือเปลาเรื่องนี้ ผมเชื่อว าท าน
ทราบแตทานทําเปนไมทราบ หรืออาจจะไมทราบเลยนะครับ ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาว ครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท านคะ ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันพึ่งเห็นเอกสารที่แจกมานะคะ จริงๆแลวในนี้ก็เขีย นบอกอยู แลว ว าใน
ฐานะประชาชนคนเป นกลางติ ด ตามการประชุม สภาเทศบาลเมื่ อวั นที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดนตั ด งบประมาณ
รายจายซึ่งงบประมาณตรงนี้ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ก็บอกอยู แลว ว าของป ๕๘ ควรจะเขามาแลว ใชไ หมคะ ถาตาม
หลักเหตุและผลตอนนี้เรากําลังพิจารณาของป ๕๗ อยู ตรงบทสรุปเขียนไววางานนี้ถูกตั ด งบประมาณดี ๆ ไปหมดตาม
ใบสั่งของเจานายใหญ ตรงนี้ดิฉันไมเขาใจคะวามันคืออะไร เจานายใหญของ ส.ท. ทุกคนก็ คื อประชาชนทุ กคนที่ เลือก
เราเขามาอยูตรงนี้ ประชาชนเขาคงไมพอใจถาเปนแบบนี้ แตเหตุ และผลของการตั ด งบประมาณ หมายเหตุ สมาชิก
สภาเทศบาลใชเหตุผลในการตัด งบประมาณว าเนื่องจากใกลสิ้นป งบประมาณ ดั งนั้นเพื่อให เกิด ประโยชนสูงสุด แก
ประชาชนจึงขอลดรายจายดังกลาว ตรงนี้ดิฉันอยากจะขอชี้แจงนะคะวาเปนเรื่องจริงแลวใหเหตุผลนี้จริงๆค ะว าเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดจึงขอลดรายจายเพราะวาถาจะดูจากเหตุแลวก็คือฝายบริหารนํางบประมาณเขามาชา มั นใกลสิ้น
ปงบประมาณในเมื่อเอาเขามาชาทานมาเรงให เรารีบ พิจ ารณาเวลาไม ถึงเดื อนแลว มาบอกว าเราได ตั ด งบประมาณ
สมาชิกมีหนาที่ใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดถูกไหมคะ แลวเราใหเหตุผลตอดวยวาใหทานนํางบเขามาในป ๕๘
ซึ่งทุกทานที่อยูวันนั้น ที่ทํางบประมาณดวยกันคงจะเขาใจและไดยินสิ่งที่สมาชิกใหเหตุผล ดิฉันไม เขาใจว าทํ าไมเขีย น
วาใกลสิ้นปงบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด แกป ระชาชนจึ งขอลดรายจ ายดั งกลาว ทํ าไมไม เขีย นต อว าให นํา
งบประมาณดังกลาวเขามาในป ๕๘ เพื่อกลับมาพิจารณาใหม แลวตอนนี้งบป ๕๘ อยูที่ไหนคะ มันก็คื อเหตุ และผลดี ๆ
นี่เองวาตัดทําไม ทานใหเวลาเราไมถึงเดือนพิจารณางบหาหกรอยลานบาท แลวเวลาเกือบป ท านเอาไปทํ าอะไรอยู ค ะ
พอ ส.ท. ตัดงบบอกวา ส.ท. ตัดงบ ไมใหเหตุผลแตเราตัด ดวยเหตุและผลเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน บางครั้ง

๑๒.
มันก็เกิดความอึดอัดใจ นอยใจนะคะวาทําไมถึงไดโจมตีเราขนาดนี้ ถาวันนี้ดิฉันไมไดเขาประชุมดิฉันจะไม เห็ นเอกสาร
ฉบับนี้ ดิฉันรูสึกเสียใจมากคะที่พวกทานทํารายเราขนาดนี้ทั้งๆที่วิงวอนไปหลายครั้งแลว ว าอย าทํ าแบบนี้ ถาท านเอา
เหตุผลทุกอยางรอยเปอรเซนตที่เราใหพิจารณาเขียนลงไปในนี้เราไม ว า แต ท านตั ด ขอความสําคั ญ เพื่อประโยชนกับ
นายใหญหรือใครเราไมทราบ เพราะนายใหญของเราคือประชาชนนะคะ ดิฉันอยากจะบอกว าหลายครั้งที่ ดิ ฉันเห็ นถา
ไมไดพูดในบทบาทของ ส.ท. พูดในบทบาทของประชาชนดิฉันก็คงจะเขาใจวา ส.ท. มัวแตตัด งบเหมือนที่ดิฉันไดพูด ไป
ครั้งที่แลว ไมเขาใจเหมือนกันคะวาเพราะอะไรทําไมถึงอยากจะให ป ระชาชนเขาใจเราแบบนี้ทั้ งๆที่ เราก็ทํ างานด ว ย
ความบริสุทธิ์ใจ ซื่อตรง หลายๆครั้งในชวงทํางบประมาณทานเอาเขามาชาแตเราก็เรงพิจ ารณาให หลายๆท านที่ เป น
เพื่อนสมาชิกทํางบประมาณดวยกัน ขาวเที่ยงแทบจะไมไดทาน แตทานบอกวาเราตัดงบประมาณ อยางในหนาแรกนะ
ค ะมติ ขอจ ายขา ด เงิ น สะสมเพื่ อ ศึ กษาออกแบ บ ก อสร า งบ อบํ าบั ด น้ํ า เสี ย แห งที่ ๒ แถว บุ งกาแซ ว
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้สภาไดเคยพูดไววาทําไมตองขอจายขาดเงินสะสม ดิฉันอยากจะขอชี้แจงอี กครั้งหนึ่ง
วาการที่เรามีเงินในกระเปาทําไมเราไมเอาออกมาใช เราจะไปใชเงินเก็บ ทํ าไม เงินที่ เรามี ทํ าไมท านไม นําเขามาให
ถูกตอง ญัต ติขอจายขาดเงินสะสมเพื่อกอสรางและนําสายไฟฟาลงใต ดิ นในชว งถนนอุป ราช จํ านวน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท ตรงนี้ขอมูลที่ใหมาก็ไมชัดเจน ทานผูวาและคณะ คสช. เคยถามพวกเราในที่ ป ระชุม วั นนั้นว าทํ าไมพวกเราถึง
ไมใหนําสายไฟฟาลงใตดิน ซึ่งตรงนี้ทานสมาชิกทุกทานไดชี้แจงใหทานผูวาฯและ คสช. เขาใจไปแลว และจะมีโซนหนึ่ง
ที่สามารถทําสายไฟฟาลงใตดินได ทําไมตรงนั้นทานไมไปทําคะ ในชวงถนนถาจํ าไม ผิด คื อถนนชยางกูร ตรงนั้นท าน
รจนาขออภัยที่เอยนามไดทําทอระบายน้ําและเตรียมพรอมเปลี่ยนเปนทอใหญเพื่อที่ จ ะทํ าให นําสายไฟตรงนั้นลงแลว
มันอาจจะประหยัดงบประมาณไปอีกไมมากก็นอยนะคะ ดิฉันเห็นวาตรงนั้นเหมาะสมตามเหตุและผล และสิ่งที่ เห็ นอีก
ขอหนึ่งก็คือญัตติขออนุมัติใชเงินทุนสะสมเพื่อซื้อรถดับเพลิง จํานวน ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้ก็เอาเขามาซอนกันทั้ ง
ในงบประมาณและกันเงินนะคะ หลายๆอยางที่เรามองเห็นตามเอกสารนี้ ฝายบริหารบอกว าขอจ ายขาดเงินสะสม ขอ
จายขาดเงินสะสม ตามหลักแลวถาทานนํางบประมาณเขามาแลวเราพิจารณาเอาเขามาให ถูกต องแค นั้นเองค ะ มั นก็
จะไมเกิดการฟองรองอะไรตางๆนาๆ ทานไมตองไปกันเงิน ถาเอางบเขามาเพื่อใหเราพิจารณา ดิ ฉันมี คํ าถามอีกนิด นะ
คะอยางตอนนี้งบป ๕๘ ยังไมเขามาแลวทานจะเอาเขาตอนไหน ถาอยางนั้นทานก็จ ะต องใชจ ายขาดเงินสะสม ขอกัน
เงินแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆปหรือคะ ตั้งแตที่ทานเขามาบริหาร งบปที่แลวก็เขามาชา งบป กอนก็เขามาชาแลว งบป นี้ละ
คะ ดิฉันไมไดอยากจะบอกวาจะกดดันพวกทานนะคะ แตดิฉันอยากจะขอรองให นําเขามาทุ กๆอย าง จะได เป นตาม
กระบวนการเพราะว าประชาชนเขาเฝามองดู เราอยู ดิ ฉันไม ไ ด อยากให เกิด ความขัด แย งอะไรทั้ งนั้นค ะ อยากคื น
ความสุขใหประชาชนตามนโยบาย คสช. เหมือนกันคะ ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒน ครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกและผูบริหารทุกทาน กระผมไดรับเอกสารซึ่งเกี่ย วของกับ การโจมตี
หรือวาการกลาวหาวาทางสมาชิกสภาเทศบาลทําใหการบริหารงานของเทศบาลสะดุ ด หยุ ด ชะงัก กระผมก็ขอความ
กรุณาอยากใหทานผูบริหารไดกําชับหรือวาสอดสองดูแลใหทางสถานศึกษาที่อยูในสังกัดของเทศบาลอยาใหมีกรณี

๑๓.
แบบนี้ขึ้นนะครับ เพราะวาเปนเรื่องของวิถีการเมื องซึ่งไม ค วรเขาไปมี ห รือเกิด ขึ้นในสถานศึ กษาเพราะจะทํ าให เกิด
ความแตกแยกโดยเฉพาะกลุมผูปกครองและเด็กนักเรียนหรือครู อาจารยใ นสถานศึ กษาครับ ซึ่งขอเท็ จ จริงทั้ งหมดมี
เหตุมีผลอยูวาการตัด ลดงบประมาณอะไรตางๆทั้งหลายทางสภาเคยใหเหตุผลหรือวาอภิปรายในสภาไปแลว กระผมก็
ขอกําชับทางฝายผูบริหารหรือหัวสวนราชการ อยาใหมีเอกสารเหลานี้เขาไปทางโรงเรีย นครับ เพราะเป นเหตุ ใ ห เกิด
ความแตกแยกความสามัคคี เพราะวาเราเปนคนอุบลเหมือนกันไมอยากให แตกแยกความสามั ค คี กันครับ กระผมขอ
ยอนไปเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ กระผม
ขออนุญาตอานเอกสารเพื่อความถูกตองและไมคลาดเคลื่อนนะครับ ในสวนของความหมายตามขอที่ ๕ ในระเบี ย บนี้
นะครับ คณะผูบริหารทองถิ่น หมายความวา นายกเทศมนตรี และขอที่ ๒๔ ในกรณีที่ ค ณะผูบ ริห ารท องถิ่นพิจ ารณา
แลวเห็นวาไมสามารถที่จะนํารางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นไดทันภายในระยะเวลาที่ กําหนดไว
ใหเสนอขออนุมัติตอสภาทองถิ่น แสดงวาสิ่งที่คณะผูบริหารจะตองทําก็คือใหเสนอขออนุมัติตอสภาทองถิ่น คื อ ๑ สิ่งที่
ตองปฏิบัติแลวรายงานใหทานผูวาราชการจังหวัดทราบ เรื่องที่ ๒ สิ่งที่ตองปฏิบัติ แลว รายงานให ผูว าราชการจั งหวั ด
ทราบคื อเรื่ อ งที่ ๒ ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ น ะครั บ ในวรรคที่ ๒ นะครั บ สํา หรั บ เทศบาลรู ป แบบนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นแลวเห็นวาจะไมสามารถนํารางงบประมาณรายจายประจําป ถัด ไปเสนอต อสภาเทศบาล
ไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาลกอนวั นที่ ๑๕ สิงหาคม ของ
ปงบประมาณปจจุบันครับ ในวรรคที่ ๒ ก็ไดบอกวาถาไมสามารถนํารางงบประมาณรายจ ายประจํ าป ถัด ไปเสนอต อ
สภาเทศบาลไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหชี้แจงเหตุผลความจํ าเป นต อประธานสภาเทศบาลกอนวั นที่ ๑๕
สิงหาคม ของปงบประมาณปจจุบัน แสดงวาสิ่งที่ตองปฏิบัติในขอ ๒๔ ตามระเบี ย บของกระทรวงมหาดไทยว าด ว ย
วิธีการจัดทํางบประมาณนะครับ คือ ๑. ใหเสนอขออนุมัติตอสภาทองถิ่น ๒. เมื่อเสนอแลว ให รายงานต อผูว าราชการ
จังหวัดทราบ ๓.ใหชี้แจงเหตุผลดวยคือสิ่งที่ตองปฏิบัติต อสภาเทศบาลนะครับ กระผมจึงขอทวงติงคณะผูบ ริห ารมาใน
ที่นี้เพื่อการทํางานไดรวดเร็วขึ้นจะไดไมตองมาตอว าหรือติ ติ งทางสภาว าถว งหรือว าพูด ตามภาษาชาวบ านว าดึ งขา
กางเกงกันไววาทํางานลาชา ถาทานทําถูกต องตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ระเบี ย บหรือกฎหมายหรือวิ ธี การ
ปฏิบัติแลวทางสภาเรายินดีที่จะอนุมัติหรือทําใหพวกทานไดตามเวลาที่กําหนด ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานบัวหลวงครับ
นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ก็ตกใจนะคะถาเห็นเอกสารฉบับนี้ พอถึงตอนนี้นะคะก็ไ ม อยากให เอกสารอย างนี้
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลของเราคะ ซึ่งจะบงบอกนะคะวาคนอุบ ลแตกแยกกันมาก ถาคนอื่นมาเห็ นมาอานนะคะจริงๆ
แลวมันไมใชหนาที่ที่เทศกาลที่ตองแจกเอกสารตรงนี้เลยเพราะวาปกติก็เคยผานการเลือกตั้ งมาเยอะ เอกสารอย างนี้ก็
เฉพาะในเหตุการณที่ใกลจะมีการเลือกตั้ง พอเห็นเอกสารฉบับนี้ก็ตอกย้ําในความแตกแยกของเรามากขึ้นเกินไปนะคะ
เพราะวายังไงเราก็เปนคนอุบลเหมือนกัน ในเขตเทศบาลเหมือนกัน ในการทํางานทุกอยางก็มีเหลี่ยมมี ค รูของตั ว เองนะ
คะ คุณทําของคุณเราก็ทําของเรา แตเอกสารฉบับนี้คือมันหนักเกินไปเพราะวาถาคนไมทราบทั้งเหตุและผล

๑๔.
สมาชิกสภาเทศบาลก็มีเหตุผล ผูบริหารก็มีเหตุผลแตละหนาที่ของตัวเองนะคะ คนไมทราบจริงๆก็จะเหมาไปหมดเลย
วาสมาชิกไมไดทําหนาที่อะไร คอยอยูเฉยๆ คอยตัดงบอยางเดียวไมไดทําอะไร จริงๆแลวไมใชก็อยางที่ ส.ท. ทุ กท านก็
บอกวาทางเราก็อยากผานงบทุกอยางขอใหคณะผูบริหารสงงบเขามาเร็วๆนะคะ แตละป ๆ เราก็จ ะชว ยกันทํ าเพราะว า
เราก็ถือวายางกาวเขามาอยูในหนาที่ตําแหนงของเราทุกคนแลวเราก็อยากทําหนาที่ ของเราให เรีย บรอยหรือดี ที่ สุด นะ
คะ ถาเห็นเอกสารอยางนี้ก็ทําใหสมาชิกเสียใจ มันไมใชวาระหรือไมใชเวลาที่เราจะมาเขนฆากันอยางนี้นะคะ เพราะว า
ถาพูดถึงเห็นเอกสารอยางนี้อีกฝายหนึ่งก็เดี๋ยวก็จัดการตอกันไป คงจะไมอยากอยูเฉยๆเหมื อนกันถาพูด ไป แต ที นี้ก็ขอ
ความกรุณานะคะ เอกสารอยางนี้รอยเปอรเซ็นตคะประชาชนคนธรรมดาไมสามารถทําได ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทาน รฐา ครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิ ฉันนางรฐา มณีภ าค สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๑ วั นนี้ไ ด เห็ นเอกสารเป นครั้งแรกนะคะ ขออนุญ าตอานนะคะทํ าไมการบริห ารงาน
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงสะดุด หยุดชะงัก ประสบอุปสรรคจากสภาเทศบาล ในฐานะประชาชนคนเป นกลางเขต
เทศบาลนครอุบลคอยติดตามผูบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานีตลอดมา สงสั ย เหลือเกินว านโยบายที่ ไ ด รับ ปาก
กับประชาชนจนปานนี้ยังไมบังเกิดผล จึงอาสาตรวจสอบขอเท็จจริงผลปรากฏว า......ในขั้นต นนี้นะคะแค อานแค นี้ก็รู
แลววาทานเปนกลางหรือไมเปนกลาง ทําไมการบริหารงานเทศบาลนครอุบ ลราชธานี จึ งสะดุ ด หยุ ด ชะงัก ประสบ
อุปสรรคจากสภาเทศบาล หมายความวายังไงคะ การโยนไฟใสเพื่อนนี้คิ ด ว าถูกหรือเปลาคะ ถาท านทํ าถูกต องแลว
งบประมาณทางสภาเราจะไมผาน ลักษณะเอกสารอยางนี้ประชาชนคนธรรมดาทํ าไม ไ ด จ ริงๆค ะ เราเห็ นเอกสารเรา
รูสึกเสียใจมาก ไมคิดวาจะมีเหตุการณอยางนี้คะ สิ่งที่เราขอรองทานตลอดเวลาคือขอใหเอางบประมาณเขามาให ต รง
ตามระเบียบ เขามีกฎระเบี ย บให ป ฏิ บั ติ กันอยู จริงๆทุ กๆอย างในฐานะตั ว แทนประชาชนนะคะ เรานี้อยากจะให
อยากจะพัฒนาจังหวัดอุบล ดิฉันเปนคนอุบล ลูกอุบล อยากจะพัฒนาจังหวัดอุบ ลเหมื อนกัน อยากจะให งบประมาณ
อยากจะใหทุกอยาง แตทําไมเราไมเอาเขามาชวยกันละคะ มาทําเอกสารอยางนี้มันหมายความวายังไงคะ คนเป นกลาง
คงไมอธิบายแคสองประโยคนี้นะคะ แลวจะใหเราอธิบายยังไงคะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลเราทุ กคนเป นตั ว แทน
ของประชาชน เกิดจากประชาชนเขาเปนคนตัดสินเองวาเราควรอยูหรือเราควรไป ขอบคุณมากคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับรายละเอียดใบปลิวตัวนี้ผมไมลงลึกอะไรมากนะครับ แต ผมขอประณามคน
ที่ทําหนังสือฉบับนี้รวมถึงคนที่เอาไปแจกนะครับ ขอประณามวาเขาเปนคนที่ผิดปกติทางจิต ผิดปกติอยางไรทํางาน

๑๕.
ไมไดทํางานไมเปนแลวเอาไปฟองเด็กครับ เด็กเขาเกี่ยวอะไรตรงนี้ผมว ามั นไม ถูกเด็ กเขาเป นผาขาว เขาไม ค วรที่ จ ะ
รับ รูอะไร ผูใ หญ ทํ า งานไม เป น ทํ างานไม ไ ด แต เ อาไปฟองเด็ ก ขอประณามว า เขาเป นคนที่ ผิด ปกติ ท างจิ ต ครั บ
ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ที่ผมไดขออนุญาตทานประธานขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่ง อยากจะย้ํานะครับวาเกี่ยวกับ เรื่องใบปลิว นี้ทั้ งหมด
ทั้งมวลฝายบริหารจะปฏิเสธไมไดเลยนะครับวาทานจะไมทราบ ทานจะไมรับรู เพราะวามีการแจกในโรงเรีย นเทศบาล
ในสังกัดของทานนะครับ แจกโดยคุณครูมอบใหนักเรียนทุกหอง ถาอยางนั้นแลวถาทานบอกวาท านไม รู ท านไม ท ราบ
คุณครูเขาจะกลาแจกหรือเปลาครับ ผมถามแคนี้แหละครับวาคุณครูเขาจะกลาแจกไหม ถาผมทําใบปลิว สักใบหนึ่งขึ้น
มาแลวเอาไปซีรอกซสักหาพันแผน แลวผมเอาไปใหคุณครูในโรงเรียนท านที่ ท านรับ ผิด ชอบ ผูบ ริห ารดู แลอยู คุ ณครู
เขาจะแจกใหผมไหม เอาแคใบโฆษณาเฉยๆครับ ไม ต องเป นเอกสารโจมตี การทํ างานของ ส.ท. หรอกครับ เอาแค
โฆษณาเปดรานใหมอยางนี้ โฆษณาแนะนําสถานที่ทองเที่ยว โฆษณาโปรโมทสินคาตางๆ ถามวาคุณครู เขาจะกลาแจก
ไหมครับถาผูบริหารไมสั่งลงไป ทานปฏิเสธไมไดครับ ขอบพระคุณมากครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๔ ในฐานะรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อซักครูที่ทานนัฐพล ขออนุญ าตที่ เอย นาม ท านบอกว า
ใบปลิวนี้แจกในโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล ผมตั้งขอสังเกตวา ผมไมทราบวา ผ.อ. ที่อยูฝงซายของผมหายไปไหนหมด
ผมอยากไดรับคําชี้แจงจากทานจริงๆ แตผมไมคอยอยากเชื่อวาใบปลิวนี้ออกจากฝายผูบริหารเทศบาลเพราะว าผมเห็ น
ขอความตางๆแลวมันก็เหมือนกับคือถาคนทําใบปลิวนี้จะโงมาก ที่ เอาใบปลิว มาประจานตั ว เอง ผมไม ใ ห เครดิ ต กับ
ใบปลิวนี้เลย เพราะผมเขาใจดีวาประชาชนในเขตเทศบาลเดี๋ยวนี้เขามีความรูครับ เดี๋ยวนี้เขาศึกษา เดี๋ ย วนี้เขาติ ด ตาม
ความเปนไปของบานเมือง ผมไมคิดวาฝายผูบริหารจะไดซึ่งธรรมาภิบาลในใจพอที่จะทําอันนี้ออกมา ผมไม รูว าใครทํ า
ผมไมระบุวาเปนทานทํา เพราะวาผมอานดู แลว ท านคงไม ทํ ามาให รายตั ว เองเพราะผมอานดู แลว มั นโงม ากที่ จ ะทํ า
ใบปลิวนี้ออกมานะครับ ผมก็ป ระณามว าเป นคนโงที่ ทํ าใบปลิว แลว กันนะครับ ระยะเวลาวั นนี้ที่ เรายั งอยู ใ นญั ต ติ
เกี่ยวกับงบประมาณวาทานจะเอาเขาเมื่อไหร เมื่อสักครูทาน ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ ทานชี้ประเด็ นได ถูกต องและ
ดีมาก วันนี้ที่เราอยากทราบก็คือวาการกระทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ในขอ ๒๔ ซึ่งเปนภาระที่ สภาแห งนี้ต อง
ปฏิบัติงานรวมกันกับทานก็คือวาใหเสนออนุมัติตอสภาทองถิ่น แลวรายงานให ผูว าราชการจั งหวั ด ทราบ อีกประเด็ น
หนึ่งทานตองมาใหเหตุผลกับสภาแหงนี้วาทําไมถึงทําไมทัน สาระมันอยูแคนี้ครับ ผมอยากใหพี่นองประชาชน

๑๖.
ไดรับทราบแคนี้วาทําไมมันทํ าไม ทั น ขนาดไปกูธ นาคารครับ นับ วั นที่ จ ะอนุมั ติ งบประมาณ นับ วั นที่ จ ะอนุมั ติ เงิน
ออกมาใหแลวทําไมทันเราก็ตองรูวาดวยเหตุผลอะไร เอกสารไมพอไหม เอกสารพรอมไหม อันนี้ก็เหมื อนกันครับ เราก็
อยากทราบวาโครงการที่ทํามันนอยไปหรือครับ โครงการที่ทํามันยังไมเสร็จหรือครับ หรือวาทานตองการอะไรเพิ่ม เติ ม
ชี้แจงมาเถอะครับ ชี้แจงใหสภาแหงนี้ทราบ เราอยาไปขายขี้หนากันเองเลยครับ เหมื อนที่ ทํ าใบปลิว มาผมถือว าเป น
การขายขี้หนากันเองและผมเนนย้ําอีกครั้งวามันโงมากที่ทําใบปลิวนี้ออกมา มันเหมือนประจานตั ว เองยั งไงไม รู เราใน
ฐานะคนที่อยูในบานเราก็รูสึกวาขายขี้หนาที่คนทําใบปลิวนี้ออกมา แลววันนี้ใบปลิวเหลานี้มันไปแจกอยู ใ นโรงเรีย นใน
สังกัดของเทศบาล ผมเสียใจอยูอยางหนึ่ง ผ.อ.โรงเรียนตางๆนาจะอยูชี้แจงเมื่ อรูป ระเด็ นแลว ว ามั นเกิด ขึ้นได อย างไร
ทานทราบไหม และใครเปนคนเอามา ผมจะไดรูวาไอคนโงคนนั้นมันคือใคร ไมใชโรงเรี ย นท านนะครับ ผมหั นไปดู แลว
ไมใชทานนะครับ ครับผมทราบดีครับ เอาใหทานไปปรึกษาหารือกันแลว ตอนบ ายท านมาบอกเราอีกที ว าท านจะนํา
งบประมาณเขาไดเมื่อไหรครับ เราจะไดมีอะไรไปพูดตอพี่นองประชาชนครับ ผมวาระยะเวลาก็มาจนถึงตอนเที่ ย งแลว
ครับ ถาทานประธานหิวขาวทานสั่งพักดีไหมครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับกอนที่จะพักการประชุมผมขอพูด เรื่องใบปลิวนะครับ ยังไงก็อยากจะขอฝากทางท านผูบ ริห ารชว ยไปดู
ดวยนะครับ เพราะวามันไมไดออกมาจากที่อื่นแตมันออกมาจากโรงเรียนในสังกัดทานนะครับ ถาเปรียบเสมื อนนักมวย
ถาทานเปนนักมวยมืออาชีพก็ควรจะชกกันบนเวทีดีกวาครับ ดีกวาจะมาเขียนดา กันอย างนี้นะครับ ผมขออนุญ าตพัก
การประชุมชั่วคราวนะครับ แลวกลับมาประชุมตอเวลา ๑๔.๐๐ น. ครับ
เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
จัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีผูสื่อขาวเขารวมรับฟงการประชุม ๑ ทาน จากหนังสือพิมพรักอุบล ตอนนี้กําลังพิจารณาในระเบี ย บวาระที่ ๓
เรื่องขอชี้แจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมทันตามกําหนดเวลา มี สมาชิกท าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มครับ เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา และสมาชิก ทุ กท านกระผมนายสุ ภ ชัย ศรี จ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ตอนนี้สภาเรากําลังพิจารณาคางในญัตติที่วาเราถามทานบริหารวาเมื่อไหร เราจะเสนอ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ เขาสูสภา และก็มีเรื่องที่แทรกเข ามาก็คื อเรื่องใบปลิว โจมตี
การทํางานของสภาแหงนี้ครับ ในชวงที่เราออกไปรับประทานอาหารกลางวัน ก็ไดรับแจงจากชาวบานวานอกจากพื้นที่

๑๗.
โรงเรียนแลว ในเขตการเลือกตั้ งที่ ๑ แถวนาควายก็มี การแจกใบปลิว ในลักษณะเชนเดี ย วกัน ผมไม อยากพูด ซ้ํา
ประโยคเดิมที่เคยพูดไปแลวแตก็ขอพูดซ้ําไดไปตรวจสอบประเด็นดังกลาวถาทานไมไดทําแลวผูใดทํา สวนที่หนึ่งมันเขา
ไปเผยแพรในเทศบาลไดอยางไร เรื่องทานตองตรวจสอบเพราะเปนการไมใหเกียรติสภาแหงนี้ในการทํางาน สว นที่ สอง
ขอความที่นําลงในใบปลิวไมถูกตองครบถวนกับความเปนจริง ทําใหประชาชนเขาใจผิด ถาผมเป นประชาชนธรรมดา
ผมอานใบปลิวก็มีสิทธิที่จะเขาใจผิดได ผมยังยืนยันคําเดิมขอความในใบปลิวพวกผมไม ไ ด เสีย หายแต ฝายเดี ย วจริงๆ
แลวฝายผูบริหารเสียหายดวยซ้ําไปเพราะทานเปนผูที่งบประมาณเขามา อย างเชนท านนัฐ พล ขออนุญ าตที่ เอย นาม
ทานที่ทานอภิปรายงบประมาณเรื่องกลอง CCTV งบประมาณ ๖ ลานกวาบาท ๓๐ กวาตัว หารออกมาแลว ผมคิ ด ว า
เปนงบประมาณที่นาพอจะรับได ถาอุปกรณเหลานั้น เปนอุปกรณชั้นที่สามารถใชงานไดเปน ๑๐ ป ๒๐ ป เพีย งแต ว า
ฝายผูบริหารไมไดนํารายละเอียดในการควบคุมครุภัณฑเหลานั้นเขามาให ท านได ต รวจสอบว าสิ่งที่ ท านขอมาเพื่อซื้อ
เปนอะไรบางเปนอยางไรบาง วันกอนผมใหนองไปซื้อกลองถายภาพยี่ ห อหนึ่งแบบดี ม ากรวมทั้ งเลนสทั้ งกลองราคา
๑๕๐,๐๐๐ บาท เขาบอกว า ดี ที่ สุด แลว ที่ มี อยู ต อนนี้ เป นกลองถ ายรูป และกลองวี ดี โ อไปในตั ว อัน นี้เราทราบ
รายละเอียดครุภัณฑวาเปนอยางไร แต ณ ปจจุบันนี้ที่ทานทําใบปลิวออกมาผมวาเขาเขาใจได เขาสืบ ค นได กลับ มาสู
เรื่องของเราในเรื่องของงบประมาณ ผมต องหยิ บ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยเรื่องงบประมาณขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ(ฉบับที่๓) หลังจากที่สภาไดพักทานอาหารมาให
เวลาทานผูบริหาร ๑.ใหเสนอสภาทองถิ่น ๒.รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ๓.ชี้แจงเหตุ ผลต อประธานสภากอน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม อันนี้ผมไมติด ใจ แตทานตองชี้แจงต อสภา เหตุ ใ ดงบประมาณท านจึ งไม แลว เสร็จ แลว จะเสร็จ
เมื่ อไหร และนําเขา สูสภาเมื่ อ ไหร แลว ขัด ของประการใด ฝากท านประธานไปยั งฝายผูบ ริห ารด ว ยครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / เชิญทานตนขาว ครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันขอสนับสนุนทานสุภชัย บอกตรงๆ วาดิฉันรูสึกเบื่อมากที่ ต องมานั่งพูด แบบนี้
ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา วาเมื่อไหรจะเอางบประมาณเขา พอจะนําเขาก็นําเขาปลายป งบประมาณและก็ม าเรงท าน
สมาชิก ดิ ฉันอยากจะให ฝายผูบ ริห ารให คํ าตอบที่ ชัด เจนด ว ยค ะ พวกเราจะได เตรีย มตั ว ดู งบประมาณและผา น
งบประมาณใหประชาชนไดใช ไมอยากใหมีการขัดแยงใดๆ ทั้งสิ้นคะ แคใ ห งบประมาณเขาและพิจ ารณาไปตามเหตุ
และผลตามความถูกตอง ไมมีอะไรซับซอนชวยใหคําตอบวันนี้ดวยนะคะ เพื่อที่เราจะไดชวยกันคิดถามีป ญ หาที่ เกิด ขึ้น
อยางไร ดีกวาที่เราจะมานั่งยืดเยื้อไมมีประโยชนอะไรคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ

๑๘.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๒ ตอเนื่องจากเรื่องใบปลิว เมื่ อสักครูค รับ แหลงที่ ม าก็ม าจากโรงเรีย นเทศบาล ก็ถาอยู ใ นสภาแบบนี้ก็ค งจะ
คอนขางแนนอนเพราะวาไมมีผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลอยูสักคนหนึ่ง ก็คือถาไมยอมรับ ก็ต องมาให เหตุ ผลกับ ทาง
สภาไมใชวาไมเขารวมประชุมแบบนี้ และสวนเรื่องงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ตองชี้แจงเหตุ ผลต อสภาไม ว าจะเป น
งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือ งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๗ เหตุผลของท านมี เพีย งตั ว หนังสือเพีย ง ๔ – ๕ บรรทั ด
อานดูก็ไมเปนเหตุเปนผลสักเทาไหร ถาจะใหเปนเหตุเปนผลทานก็ควรกําหนดวัน ที่แนนอนลงมาด ว ย ในงบประมาณ
ป ๒๕๕๖ กับ งบประมาณ ป ๒๕๕๗ งบประมาณเขาชาก็จะทําใหประชาชนเสียประโยชน และเจ าหนาที่ ก็จ ะทํ างาน
ลําบาก จะเห็นไดจากการแปรญัตติที่ผานมาเกี่ยวกับงบจางเหมาบริการ งบประมาณ ๒๐ กวาลาน นํางบประมาณมา
เขาปลายปงบประมาณ ใหเหตุผลกับคณะกรรมการแปรญัตติอางวาจายไป เทานั้นเทานี้ ถาไมใหก็ไมมีความสามารถที่
จะหามาจายตรงนี้ไมอยากที่จะเกิดปญหาตรงนี้อีก ไมวาเปนเรื่องของสว นการศึ กษาแบบเรีย นต างๆ หรือแม กระทั่ ง
ความจําเปนอื่นๆ ตรงนี้ถาเกี่ยวกับการเรียน ทางโรงเรียนก็จะไม มี เครื่องไม เครื่องมื อการเรีย นการสอน อีกทั้ งนําเขา
ปลายปงบประมาณเหมือนปงบประมาณ ป ๒๕๕๗ จนปดเทอมแลวงบประมาณถึงเขา ก็ขอให ท านพิจ ารณาดู ว าเรา
เสียงบประมาณไปเทาไหร ระยะเวลา ๑ ป ทานนําเขาเหลือระยะเวลาแค ๖๐วัน จะสิ้นป งบประมาณ ตรงนี้ท านต อง
พิจารณาเพราะมันมา ๒ ปงบประมาณแลวและถายังเปนปงบประมาณป ๒๕๕๘ อีก ก็จะเปนแชมป หรือทริป เป ล คื อ
แชมปในทางที่ไมดี ที่วาเปนถึงระดับเทศบาลนคร แตวาเทศบาลนครอื่นเขาทํางบประมาณเสร็จเรียบรอย แต เทศบาล
นครของเรา ถายอนกลับไปเมื่อการประชุมครั้งกอน มีการมาขอใชเงินสะสม อางว าเด็ กไม มี ขาวกิน เงินอุด หนุนมาใช
ไมไดเพราะยังไมเอางบประมาณเขา นี่คือเยาวชนของเราประสบปญหาเรื่องการกิน สุด ท ายแลว ก็ต องมาขอกับ สภา
สภาแหงนี้ก็ไมอนุมัติใหไดเพราะวาไมใชเรื่องเรงดวน อีกทั้งเงินอุดหนุนก็สามารถใชได ถาทานนําเข ามาในงบประมาณ
โดยด ว น อี กทั้ งสภาก็ ย้ํ า อยู ต ลอดว าเงิ นอุ ด หนุนของเราใช ใ นยามจํ า เป นเท านั้ นไม ใ ช ใ ช อย า งสุ รุย สุรา ยก็ ต อ ง
ขอขอบพระคุณผูบริหารที่ผานมาที่เห็นความสําคัญของงบประมาณเหลานี้ ใชอยางสุรุยสุราย ไมใชใหใครมาผลาญเลน
ดังนั้นแลวการบริหารงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรายังมีความเดื อดรอนอีกหลายที่ ต องการให ท านเขาไป
แกปญหา ไมวาจะเปนขยะลนเมือง หรือการอํานวยความสะดวกตา งๆ บริการสาธารณะที่ ยั งต องการความชว ยจาก
ทาน แตทานก็ยังเลื่อนไปเรื่อยๆ ภาษาบานเราก็เรียกวา หลวยไปเรื่อยๆ หรือทานคิดอะไรอยู ผมคิ ด ว าเจ าหนาที่ ของ
เรายังมีความสามารถเพียงพอที่ไมตองรอใครมาบอก หรือไมตองรอองคก รไหนมาสั่งมาสอนแต ละท านประสบการณ
มากมายอยาดูถูกพวกเขา อยาดูถูกพวกเขาวาองคกร ไมใชวาองคกรนี้ทําเปนแลว ก็ทํ ามาหลายกอนที่ พวกท านจะเขา
มาดวยซ้ํา ขอใหฝายใหความชัดเจนดวยครับเกี่ยวกับเรื่อง วั นเวลาเกี่ย วกับ เรื่องการงบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๘ เขา
สภาแหงนี้ครับ ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / เชิญทานปฏิมาพร ครับผม

๑๙.
นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท านสมาชิก ทุ กท า น ดิ ฉัน ปฏิ ม าพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒ ดิ ฉันเห็ นด ว ยกับ ท านณัฐ วุ ฒิ ที่ ว าท านทํ าไม นํางบประมาณเขาสูสภาแห งนี้ และ
กลาวหาวาไมยอมผานงบประมาณใหทาน และที่ทานนําประชาชนมาเปนเครื่องมือของทาน และดิฉันเชื่ อว าประชาชน
คนหนึ่งไมสามารถทําขึ้นเองได ถาบุคคลที่ทําไมไดเกี่ ย วของกับ คนที่ ทํ างบประมาณประชาชนคนไม สามารถรูไ ด ลึก
ขนาดนี้คะ อยางไรก็ขอใหทานนํางบประมาณเขาสูสภาจะไดไมมาทวงติงและทะเลาะกันคะ ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาว ครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ถาจะพูดถึงเรื่องใบปลิวนี้ ส.ท.เทศบาลสรางมหากาพย หั่นงบ ๑๗ ลานบาท แบบ
นี้เปนการโจมตี กันชัด สมมติ ว าถาเราจะพูด กลับ ไปว า เทศบาลนครสรางมหากาพย งบประมาณชา ๓ ป ตั้ งแต
บริหารงานมา เราก็สามารถทําไดใชไหมคะ โจมตีกันไปกันมาแบบนี้ แตพวกเราที่มีการศึกษากันทุกคนมีระบบระเบี ย บ
มีกฎหมายคุมครอง ถาคนที่เขามาอานเขามีความคิดความรูเขาก็จะรูวาเกิดจากการโจมตี ความไมโปรงใสของฝายที่ทํ า
ดิฉันไมอยากใหเปนเชนนั้น เพราะเราเปนประเทศที่มีกฎหมายมีการพัฒนาทําทุกอยางเพื่อให จั งหวั ด ของเราได พัฒ นา
ไปขางหนา พอเถอะคะเลิกไดแลวคะการเมืองแบบนี้ไมนาพิสมัยเลย ใชความจริงที่ควรจะเปนของคนที่มี การศึ กษาเขา
ทํากันแบบนี้ดีกวานะคะ ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / เชิญทานวรรณรัตน ครับผม
น.ส.วรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท าน ดิ ฉัน นางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะตั้ งขอสังเกตที่ ว า หนังสือขอชี้แจงเหตุ ผลคื อจั ด ทํ าเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ยั งไม สมบู รณอยู ระหว างการตรวจสอบความถูกต อง คํ าๆนี้เมื่ อป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดิ ฉัน ได ยิ นทุ กครั้งที่ มี การประชุม สภา เราจะได ยิ น เหตุ ผลนี้ม าโดยตลอดซึ่งท านใชเวลาในการนํ า
งบประมาณเขาสูสภาเปนเวลาถึง ๙ เดือน ดิฉันอยากจะทราบวาทานจะใชเหตุผลนี้เหมือนเดิ ม หรือเปลา ขอรองเถอะ
คะใหนํางบประมาณเขามาประชาชนจะไดใชป ระโยชนใ นสว นนี้ เมื่ อถึงเวลาท านนํางบประมาณเขามาชาท านก็ม า
โจมตี สภา ว า สภาตั ด งบประมาณ ถว งความเจริ ญ ซึ่ งดิ ฉั นบอกได เ ลยว าสมาชิกสภาเทศบาลชุด นี้เราเล็ งเห็ น
ผลประโยชนของประชาชนเปนหลักอยูแลว ทานทําแบบนี้ทานทําหนังสือโจมตีสภาแจกจ ายในองค กรในเทศบาลของ
เรา ทานคิดวามันถูกตองแลวหรือ และทานคิดวาสมาชิกสภากระทําการที่ไมถูกตอง ดิ ฉันบอกเลยว าดิ ฉันขอประนาม
และขอสาปแชงเลยว าขอให ท านไม เจริญ รุงเรือง เนื่องจากสภาแห งนี้ทํ าไปเพื่อผลประโยชนสูงสุด ของประชาชน
ขอบพระคุณมากคะ

๒๐.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา และสมาชิก ทุ กท านกระผมนายสุ ภ ชัย ศรี จ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ กระผมในฐานะตัวแทนที่ป ระชาชนมาเป นสภานคร ในประเทศไทยเรามี ระบบการ
ปกครองแบบเทศบาลนคร ผมจําตัวเลขไมไดแตมีจํานวนมาก ขนาดที่พักพวกที่เปนเทศบาลนครด ว ยกัน แต มั นไม ไ ด
เป นเรื่องที่ นายิ นดี ที่ ผมจะพูด เขาได ห ยิ บ ยกเอาเครสเทศบาลนครอุบ ลราชธานี มาเป นเครสศึ กษาในเรื่องที่ นํ า
งบประมาณเขามาตราเปนเทศบัญญัติ ชาที่สุดในประเทศไทย มันเปนเรื่องที่นายินดีหรือไมครับ ท านประธานกับ ท าน
เลขาก็ เปรีย บเหมื อนประชาชนในเขตเทศบาล ถาท า นไม มี งบประมาณซื้อกาแฟท านจะได กินหรื อไม ค รับ ผม
เปรียบเทียบเรื่องใกลตัว เอาเรื่องไกลตั ว มี ป ระชาชนอยู ๔ , ๕ ครอบครัว อันนี้เกิด ขึ้นในเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ของเราในอําเภอเมือง ในเทศบาลนคร ใจกลางเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ไมมีถนนเขาบานครับ ไมมี ไ ฟฟาเขาบ านครับ
อยาพูดถึงน้ําปะปาเลยครับ ไมมีครับผมถามวาสิ่งเหลานี้ฝายผูบริหารรั บ รูรับ ทราบมากนอยแค ไ หน สิ่งที่ ผมได กลาว
โดยขางตนผมคิด วามันเปนเรื่องที่นาอายที่สุดถึงมากที่สุดในประเทศไทยและยิ่งมาในประเทศไทย ถูกเชิญ จาก ค.ส.ช.
ไปพบถามผมวาทําไมงบประมาณจึงเขาชาผมตอบไม ไ ด เพราะว าผมไม ไ ด เป นคนทํ างบประมาณแต ผมไม ไ ด ต อบ
ค.ส.ช. หลอกครับ ผมให ไ ปถามท านนายกเทศมนตรี ผมชวนให ท านเลิกผมชวนให ลาออกเราจะได คื นอํานาจสู
ประชาชน ถาทานบริหารบานเมืองไมได ผมก็ชวนทานลาออก แต ผมกลัว ท านเหงาผมลาออกด ว ยก็ไ ด สมาชิกสภา
เทศบาลลาออกทั้งหมดผมคิดวาก็ยินดี หลายทานคืนกาแฟไมกินกาแฟผม “อุต สาห ติ ด สินบนไว ” เป นเรื่องตลกและ
เปนเรื่องแชมปที่สุด ในประเทศไทย แมกระทั้งวันนี้สภาก็ยังทวงถามวาเมื่อไหรจะนํางบประมาณเขาสูสภา แต อย าเอา
ไปถึงขั้นนั้นเลยครับ เอาแควาเมื่อไหรนายกเทศมนตรีจะมาประชุม เมื่อไหรนายกเทศมนตรีจ ะให ค วามสําคั ญ กับ สภา
แหงนี้บางใหความสําคัญกับพี่นองประชาชนบาง ไมเขาใจว าท านมี ค อนเฟอรเรนซใ นตั ว ท านหรือเปลา หรือว าท าน
อาจจะมาเหนือเมฆก็ได เปดโทรศัพทคางไวทานจะไดมาตอบที่ประชุมแหงนี้ทีหลังแตที่ผมพูดผมมโนเอาจริงแลวมันทํ า
ไมไดหลอกมันทําไมไดตราบใดที่ทานไมรูความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ตราบใดที่ พี่นองประชาชนยั งไม อยู ใ น
หัวใจของคุณวาคุณจะบริการใหเขา ที่ปรึกษาที่มันไมเขาทาผมหมายถึงให ห ยุ ด ฟงบ าง ผมไม ไ ด ห มายถึงขางในนี้นะ
ครับผมหมายถึงขางนอก เพราะในที่นี้ทุกทานมีความรู รักชอบกันทุกทานและทุกทานก็ใ ห คํ าปรึกษาที่ ดี ทั้ งนั้น แต ผม
ไมเขาใจวาไอคําปรึกษาที่ไมดีมันออกมาจากตรงไหนทําไมนายกเทศมนตรีคนนี้ไมนํางบประมาณเขาสูสภา แลว จะใช
ทันหรือไมในวันที่ ๑ ตุลาคม และวันนี้เปนวันที่ ๒๔ กันยายน อีก ๖ วันมันจะใชทันหรือครับ แลว พอท านนําเขามาพอ
วันที่ ๓๐ กันยายน และทานบอกใหประกาศใชวันที่ ๑ ตุลาคม สมาชิกสภาเทศบาลไมใชหุนยนตนะครับ อานทั้ งวั นทั้ ง
คืน รางเทศบัญญัติมาแตละที นอน ตี ๓ ตี ๔ อานเทศบัญญัติ กลัวมันตกกลัวมันหลนกลัวพี่นองประชาชนจะไม ไ ด รับ
ผลประโยชนอยางเต็มที่กระผมไม เชื่อวาวันนี้ทานจะใหคําตอบไดหรือไม ผมไมเชื่อวาทานจะให คํ าตอบได ฟองพี่นอง
ประชาชนครับที่ผมอยูในสภาแหงนี้สิ่งที่ไดรับมานอยที่สุดคือการรวมมือของนายกเทศมนตรีคนนี้ ต อสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี การใหความรวมมือกับสภาเทศบาลแหงนี้ผมเชื่อนายกคนนี้ไ ม เชื่อมั่ นในระบบสภาครับ นายกคนนี้ไ ม
เชื่อมั่นในระบบตัวแทนพี่นองประชาชนครับ ค.ส.ช. คาดหวังใหทองถิ่นดูแลกันเองอยางธรรมาภิบาล อยางเป นธรรมไร
ซึ่งทุจริต ส.ท. ชุดนี้ทานชี้หนามาไดทุกคนเลย ใครรับสินบน ไมมีครับ

๒๑.
แตเมื่อกี้ใครรับกาแฟผมไป อันนั้นไมเรียกเปนสินบนอันนี้เรียกวาสินน้ําใจ ผมคิ ด ว าพี่นองประชาชนตระหนักดี ว าใคร
ใหความสําคัญกับทานและทานควรใหความสําคัญกับใครในเทศบาลนครอุบลราชธานีแหงนี้ ผมไม ไ ด ห มายถึงให ท าน
เขามาเลือกผมอีก เพราะชวนท านนายกลาออกอยู วั นนี้ ผมไม รูว าในสมั ย หนาผมจะมาอีกหรือเปลาถามั นอยู ใ น
สถานการณแบบนี้ ผมวาผมไปรวมกับคณะ ค.ส.ช.ไปปฏิวัติอีกครั้งดีกวา ผมเจ็บปวดที่พี่นองประชาชนถูกมองข ามจาก
นายกเทศมนตรีคนนี้ ก็ขอฝากไวใหทานผูบริหารนําเรื่องนี้ เขาพูดใหนายกคนนี้ไดฟงไวบางวากรุณาให ค วามสําคั ญ กับ
พี่นองประชาชนหรือถามันขัดของสิ่งใดในการจัดทํางบประมาณทานบอกผมได ทานนําเรียนตอสภาแห งนี้ไ ด ว าขัด ของ
เรื่องนั้นเรื่องนี้ และจะนําเขาวันนี้ เราจะไดเตรียมการในการชวยกันดูแลงบประมาณ น้ําที่มันไมเต็ ม แกว ชว ยกันเติ ม ให
เต็มไดแตอยาใหแกวนั้นมันราว เพราะถามันราวแลวนับวันมันมีแตจะแตกไมมีวันที่จะประสานมันได ฝากนําเรีย นท าน
ประธานฝากไปยังฝายผูบริหารและฝากผูบริหารไปนําเรียนกับทานนายกเทศมนตรีดวยครับ ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญฝายบริหารครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ผมไดรับมอบหมายจากทานนายกให ม าชี้แจงต อที่ สภาใน
ระเบียบวาระที่ ๓ และขอนําเรียนวามีหนังสือจากสํานักปลัดที่พึ่งสงมาเดี๋ยวนี้วา ติดประชุมที่ศาลากลางจังหวัด กับ ผูว า
ราชการจังหวัดมีวีด ีโอคอมเฟอรเรนซ ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งขาดไม ไ ด ท านกําชับ ว า นายกองค กรปกครองสว น
ทองถิ่นทุกที่หามขาด ก็ขอนําเรียนในที่ประชุมไดทราบในเหตุผลที่นายกไมไดมาครับ ในระเบียบวาระที่ ๓ เราประชุม
กันตั้งแตชวงเชา จนมาถึงชวงบาย จริงๆแลวระเบียบวาระทานประธานไดจัด ทํ าเสร็จ เมื่ อวั นที่ ๒๒ และจั ด สงให ฝาย
บริห ารและท านสมาชิก ในระเบี ย บวาระที่ ๓ ขอชี้ แจงการเสนอรา งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ า ป
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมทันตามกําหนดเวลา และ “เป นการแจ งสมาชิกสภาเทศบาลทราบ” จริงๆแลว ปลัด เทศบาลนคร
อุบ ลราชธานี ซึ่งเป นเจ า หนาที่ งบประมาณของเทศบาล ได ชี้ แจงตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ด ว ยวิ ธี การ
งบประมาณใหที่ประชุมแหงนี้ไดรับทราบแลววาขอ ๒๔ วรรค ๒ วาทําอยางไรกันบาง และระยะเวลาที่ ท านถามว าจะ
นําเขาเมื่อไหร ก็อยูในแฟมที่แจกทุกทานเปนหนังสือที่ อบ ๕๒๐๐๘/๔๔๓๑ จากเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ที่ สงให
ทานประธานก็แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบนั้น ระบุวาเทศบาลจะเสนอรางเทศบัญญัตินั้นโดยเร็ว อีกประเด็ นหนึ่งที่
อภิปรายกันมากมายคือเรื่องใบปลิว ผมก็พึ่งไดรับในสภาแห งนี้ที่ มี ท านสมาชิกถายเอกสารและนํามาแจกผมก็พึ่งได
อานผมก็เห็นดวยกับทานสุภชัยที่วาเสียหายทั้งสองฝาย ทั้งนายกทั้งฝายบริห ารทั้ งสมาชิกเพราะงบประมาณรายจ าย
เปนงบประมาณของแผนดินที่จายในงบประมาณในพื้นที่ ถาทานนายกและท านสมาชิกอนุมั ติ งบประมาณรายนั้นเขา
มาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรานั้นผมเห็นวาเปนเรื่องดี สวนเรื่องที่ทานวาผูบริห ารนาจะรูเห็ นที่ นําใบปลิว
ไปแจกจายในโรงเรียน ผมขอปฏิเสธเพราะวาผมก็พึ่งไดรับเมื่อสักครูเหมือนกัน ปฏิ เสธว าไม ไ ด รูเห็ นเรื่องนี้ค รับ ก็ขอ
เรียนใหทานสมาชิกทุกทาน และทานประธานและสื่อมวลชนทราบ สําหรับเรื่องขอชี้แจงงบประมาณรายจ ายประจํ าป
พ.ศ.๒๕๕๘ ก็คือสงใหทานประธานทราบและทานประธานก็แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบอีกทีหนึ่ง ขอบพระคุ ณครับ
ทานประธานครับ

๒๒.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานอนันต ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ขอบพระคุ ณครับ ท านรองนายกแต ท านพูด ไม ห มดครับ ท านพูด แต ว รรคสอง คื อขณะนี้เรา
ตองการวรรคแรกในการที่มันมีคําวา “อนุมัติ” อยูเพื่ อที่ จ ะรายงานท านผูว าราชการจั งหวั ด ต อไป มั นอยู ต รงนี้ค รับ
วรรคแรกนี้เองเราไมไดติด ใจในวรรคที่สอง เพราะฉะนั้นวาเหตุผลหรือเมื่อไหรทานจะนําเขา คําวาอนุมัติ นั้นมั นตี ค วาม
ไดวาจะตองมีการลงมติวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ ถาทานไมบอกกําหนดที่แนนอนเราก็ไมรูจะลงมติอยางไร ผมถึงกราบ
เรียนวาในวรรคที่หนึ่งนั้นที่เราพูดกันอยูเดี๋ยวนี้นั้นคือวรรคที่หนึ่ง ไม ใ ชว รรคที่ สอง ต อไปผมก็จ ะขอกราบเรีย นว าใน
การที่งบประมาณเขาลาชานั้นลวนแตที่จะเกิดเปนผลเสียทั้งนั้น ตั ว อย างเชนงบประมาณป ๒๕๕๗ ท านเขาลาชานะ
ครับ งบประมาณเงินรายหัวของนักเรียนที่ทางกรมการปกครองสว นท องถิ่นให ม า แต ท านไม นํางบประมาณเขา เงิน
๒๐ บาท ก็ใชไดแค ๑๓ บาท เนื่องจากวาใชงบประมาณเกาไปพลางกอน งบประมาณเกาใช ๑๓ บาท เหลืออีก ๗
บาท เงินรายหัวคาอาหารจะตางกันนะครับวาจาก๑๓ บาท เปน ๒๐ บาท คุ ณภาพของอาหารจะแตกต างกันไหม นี่
คือประโยชนทําใหผลเสียเกิดขึ้นนะครับวาผูไดรับอาหารนั้นจะไดรับคุณภาพดอยลงไป เนื่องจากว าเงินรายหั ว มี จํ ากัด
นี่คือเห็นชัดเจนและอีกอยางหนึ่ง พอเขาใหมาแลวแตท านไม นํางบประมาณเขาสภา แต ท านขอมาใชขาดเงินสะสม
เพื่อที่จะนําไปจาย ๗ บาท สวนเพิ่มทางสภาก็ใหไมไดเนื่องมาจากวาเงินเขาใหมาแลวแตทานไมนํามาใชเอง จะมาโทษ
สภาไมไดวาสภาไมให และประกอบกับวาแผนปลิวตัวนี้มีหกเรื่องที่เขียนไว ว าผูบ ริห ารขอจ ายขาดเงินสะสมแลว สภา
ไมให ผมจึงขอกราบเรียนทานประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายวา เพื่อความเขาใจนะครับวาทําไมสภาไม ใ ห เนื่องมาจาก
วาทางฝายบริหารทําผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการใชเงิน การเก็บ รักษาเงิน ขอ ๔๙ พรอมทั้ งหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยยังกําชับมาอีกวาทําความเขาใจในเรื่องการใชเงินสะสม เพราะว าการจะจ ายเงินสะสมนําไปใชไ ด
นั้นมีอยางเดียวคือฉุกเฉิน เพราะว าท านยั งไม นํางบประมาณเขามาสูสภา ท านก็จ ะจ ายขาดเงินสะสมแลว อย างนี้
ระเบียบไมให จะจายไดก็ตอเมื่อวาระเบียบนั้นระบุไวชัดเจนวางบประมาณในปนั้นผานไปแลว เมื่อไมพ อใชถึงมาขอใช
เงิ น สะสม ขนาดเห็ น ชั ด เจนในนี้น ะครั บ ท า นยั ง นํ าเข าตั้ ง สองครั้ง สภาก็ต อ งยื น ตามเดิ ม ว ามั น ผิด ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย สภาเขาทําผิดดวยไมไดเพราะฉะนั้นการที่ จ ะมาโจมตี ว าสภาไม ใ ห นั้นขอกราบเรีย นว าทางฝาย
บริหารทําผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยครับ สว นที่ ตั ด งบประมาณไปนั้นขอกราบเรีย นว าเอกสารประกอบการ
พิจารณาไมครบถวน ราคากลางไมมี เพราะฉะนั้นกรรมการพิจารณาแลวจึงเห็นสมควรตัดลดงบประมาณ ซึ่งบางสว น
ที่ใหไปนั้นก็มีเอกสารประกอบเราก็ใหนะครับ สิ่งใดที่ทําใหเกิดประโยชนแกประชาชนสภาแหงนี้ยินดี ที่ จ ะสนับ สนุนนะ
ครับ ถาสิ่งใดที่ถูกตอง เปนประโยชนแกชุมชนบานเมืองเรายินดีครับ ขอทุ กท านได โ ปรดให ค วามเป นธรรมแกสภานี้
ดวย ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ

๒๓.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ หลังจากที่ไดฟงทานรองนายกชี้แจงรวมถึงทานอนันตน ะครับ ถูกต องครับ ทั้ งวรรค
แรกและวรรคที่ สอง แต ว รรคที่ สองที่ ท านรองนายกได ชี้แจงบอกว าให ชี้แจงเหตุ ผลความจํ าเป นต อประธานสภา
เทศบาลก็ถูกตองนะครับก็ชี้แจงไปแลวดวยหนังสือฉบับหนึ่ง แตเหตุผลความจําเปนก็ประมาณสี่หาบรรทัด แตเมื่อวั นนี้
เปนความตั้งใจของท านประธานสภาที่ จ ะนําเรื่องนี้เขาสูสภาก็ถือว าเป นเจตนาที่ ดี ของท านประธานที่ อยากจะให
สมาชิกนั้นไดรับทราบดวย ในเมื่อเขามาในสภาแลวนะครับทางสมาชิกก็แคถามไปวาแลวทานจะเอาเขาไดวันไหน ท าน
สมาชิกก็ถามเทานี้นะครับ มันก็ไมใชเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญ การตอบคําถามนี้มั นงายกว าการทํ าตามนโยบายที่ ท าน
หาเสียงไวอีกนะครับ ไมวาจะเปนรถรางหรือว าอะไรต างๆนาๆ ตอบแค ว าเอาเขาวั นไหนมั นงายมาก สําหรับ เรื่อง
หนังสือโจมตีผมก็ยังดีใจนะครับ ที่ ท านรองนายกบอกว ามั นเป นผลเสีย ทั้ งฝายสภาและก็ฝายบริห าร หนังสือเลม นี้
ออกมาจากโรงเรียนเทศบาลซึ่งอยูในการดูแลของทาน แลวโรงเรียนนี้ทานก็มีห นาที่ ดู แลอยู แลว และแต ละคนนะครับ
ไมวา ผ.อ.หรืออะไรก็เปรียบเสมือนลูกนองของทาน ถาทานคิดวาหนังสือเรื่องนี้เป นการทํ าลายทั้ งสมาชิกสภาทั้ งฝาย
บริหารแลวหนังสือนี้มันออกมาจากโรงเรียนในเครือของเทศบาล จากผูบริหารคนไหนผมก็ไ ม ท ราบ แต ผมคิ ด ว าท าน
นาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับเพราะมันออกมาจากโรงเรีย นในเครือของเทศบาลที่ ท านดู แลอยู ถาท านไม
ดูแลหรืออาจจะทําเฉยเมย ปฏิเสธวามันไมไดออกมาจากฝายบริหารแตมันออกมาจากคุ ณครูนะครับ หรือผูบ ริห ารคน
ไหนก็ตามที่เอาหนังสือนี้มาแจก เขาเปนลูกนองของท านอยู ใ ต บั งคั บ บั ญ ชาของท านแต เขาก็ยั งกลาทํ าหนังสือโจมตี
ทาน แบบนี้ทานตองพิจารณาแลวนะครับวาถาทานไมสามารถที่จะปกครองเขาไดทานควรจะทําอยางไร ตรงนี้มั นเป น
ภาวะผูนําของทาน ทานตองพิจารณานะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายชื่น พรหมาจารีย สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ เรื่องที่ผมจะพูดตอไปนี้นะครับก็เปนเรื่องเกา ผมขอเท าความนะครับ คื อบางเรื่อง
เราไดเตือนในที่ประชุมนี้แลวแตที่ประชุมยังทําอยูอยางเดิม คือเรื่องเงินสะสมการขอใชเงินสะสมผมเคยพูด กอนหนา
นั้นแลว วาเรามาทํางานรวมกัน เราขอเปนทองแผนเดียวกันและพูดในเรื่องเดียวกัน ขอให เขาใจเอาไว แต ถาเรื่องใดที่
มันเปนประโยชนตอประชาชนเราจะไมหาม เราจะไมตัด เราจะชวยเหลือท านที่ ผมเคยพูด แต ถาเรื่องใดที่ มั นขัด ไม
เปนประโยชนตอประชาชนเราขอตัด งบประมาณนั้น พอประชุมครั้งที่สองขอใชเงินสะสมแลว ขออนุญ าตที่ เอย นามนะ
ครับทานอนันตก็บอกวาการใชเงินสะสมนั้นมันผิดระเบียบ ทานก็ไดบรรยายไปนานพอสมควรคาดว าคงจะเขาใจ มา
ประชุมครั้งที่สองขอใชเงินสะสมอีกมันก็จําเปนจะตองตั ด และไม ใ ห ผานสภา เราควรจะฟงกันบ างนะครับ ขอใชเงิน
งบประมาณกอนไดไหมก็ไมตอบ ครั้งที่สามเอาอีกขอเงินสะสมอีกนี่ครับสภามันเปนอยางนี้ ผมไม อยากจะมาพูด ซ้ําแต
มันจําเปนและอยากจะขอสรุปวาไมตองพูดอีกครับ เรื่องตอไปครับเรื่องการตั ด งบประมาณมี บ างเรื่องที่ จ ะต องตั ด คื อ
เรื่องงบประมาณที่ ท านขอมาอย างขอซื้อรถ รถก็บ อกว า บรรทุ กได เท านั้นแต ซีซีไ ม บ อกแลว จะให ไ ด ยั งไง ขอซื้ อ
มอเตอรไซคซอนไดสามคนมันมีกี่ซีซีไมบอก ๑๐๐ ซีซี ก็ซอนไดสาม ๖๐๐ ซีซี ก็ซอนไดสาม แตราคามันตางกันเยอะ

๒๔.
นะครับ เมื่อไมบอกเราก็ไมรูวาตนทุนมันเปนเทาไหรอันนี้ก็จําเปนจะตองตัด หรือใครจะหลับ หู ห ลับ ตาให ซื้อมั นไม ถูก
ครับไมถูกแนนอน เรื่องตัดงบนั้นเราตัดจริงๆเพราะวาไมบอกรายละเอีย ดถึงวั สดุ อย างซื้อกลองวงจรป ด อย างนี้ก็ไ ม
บอก รายละเอียดไมมีมันก็จําเปนนะครับ เรื่องตอไปเรื่องใบปลิวนี้นะครับ มั นเสีย ทั้ งสองด านอย างที่ ว าท านรองนายก
ทานก็พูด แลวทานสุภชัยขออนุญาตเอย นามอันนี้ก็มั นเสีย ทั้ งสองฝาย แต เมื่ อผมมาฟงแลว ก็ว าในฐานะที่ ผมก็อายุ
มากกวาเพื่อนทั้งหลายที่อยูในที่นี้ ผมนั้นอายแทนนะครับทําไมถึงมาทุบไขใหมันแตกใครจะเชื่อมไขไ ด อย าเอาใบปลิว
มาเราก็พูดกันในสภาเปดเผยใหกันรูขอเถอะครับอยางนั้นอยางนี้ เราก็ยินดีใหมันจําเป นเรายิ นดี ใ ห เราไม ใ ชค นที่ ไ หน
เราคนอุบลเหมือนกัน งบประมาณบางสิ่งบางอยางเราอนุโ ลมให นะครับ เมื่ อมั นได ราวแลว นะครับ ก็ยั งมาซ้ําเติ ม อีก
บอกว าเอาอย างนี้นะครับ สรุป แลว งานนี้ถูกตั ด งบประมาณดี ๆ ไปหมดตามใบสั่งของเจ านายใหญ นาเศราใจจั ง
ประชาชนในเขตของเทศบาลเสี ย ผลประโยชน เสีย หายจริงๆ ตามใบสั่งใครครับ ไม มี ใ บสั่งมาสั่งให พวกผมตั ด
งบประมาณ พวกผมมีแตจะสงเสริม ขอคัดคานนะครับวาพวกผมไดรับใบสั่งแตทานทําไมไมโทษตั ว เองสงงบประมาณ
ชา งบประมาณไมมาสักที เราขอรองใหเอางบประมาณออกมา ขณะนี้ก็ยัง ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานรองนายกไดชี้แจงเมื่อซักครูนะครับเกี่ยวกับเรื่องใบปลิวนี้ ทานบอกว าพวกท านไม มี สว นรูเห็ น
นะครับ คืออยางนี้ผมอยากชี้แจงไปยังประชาชนที่ไดรับชมเคเบิ้ลผานทางชองเคเบิ้ ลที วี นะครับ หรือว าทางสื่ออื่นๆให
เขาใจวาใบปลิวฉบับนี้ออกมาจากโรงเรียนเทศบาลในสังกัดของเทศบาลนครอุบ ลเป นผูรับ ผิด ชอบ ได มี การแจกจาก
คุณครูนะครับหรือคณะผูบริหารในโรงเรียนสั่งใหคุณครูทุกคนแจกใหนักเรียนในวันที่ ๑๙ กันยายน ๕๗ และมี การแจก
ใหผูปกครองดวย ผมตั้งขอสังเกตนิดหนึ่งนะครับ ในการที่ มี ใ บปลิว อย างนี้ถาไม มี การสั่งการจากผูบ ริห ารไปผมถาม
หนอยครับวา ผ.อ.คนไหนครับที่กลาทําอยางนี้ไมมีหรอกครับถาผูบริหารไมมีการสั่งการลงมา ถ าเกิด ว าตาสีต าสาหรือ
วาเปนบุคคลกลางนะครับมีความสนใจในเรื่องของงบประมาณเทศบาลนครอุบ ลแลว นําเอกสารเพื่อที่ จ ะโจมตี ค ณะ
ส.ท. นะครับ ไปฝากใหผูบริหารโรงเรียน ฝากใหคุณครูประจําชั้นเอาไวแจกใหผูปกครองนักเรียน ผมถามว าเขาจะกลา
แจกหรือครับ เอางายๆนะครั บ เป นเอกสารหรือว าใบปลิว เป ด รานใหม นะครับ ผมเคยพูด แลว เมื่ อชว งเชา เป นการ
ประชาสัมพันธรานใหมถาเปนผมลองพิมพสักหาพันใบแลวใหคุณครูหรือวา ให ผูอํานวยการเป นคนแจกเขาจะแจกให
ผมไหม มันเปนไปไมไดนะครับที่ทานจะไมรู ยังไงเรื่องนี้ก็อยากใหทานตรวจสอบด ว ยนะครับ เพราะว ามั นเป นผลเสีย
กับสภานะครับ ขอบพระคุณมากครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ

๒๕.
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท านคะ ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันอยากสรุปสั้นๆนะคะเพราะวาประชาชนที่รับ ฟงอยู อาจจะยั งไม เขาใจ
อะไรมากนัก อาจจะฟงวาเอะเรากําลังพูดอะไรอยู งบประมาณเขาชาอะไรก็ตาม ใบปลิวอะไร ก็คื อในนี้มี ใ บปลิว โจมตี
สมาชิกสภาเทศบาลวาตัดงบประมาณ วามีการตัด ญัตติขอจายขาดเงินสะสมอะไรต างๆนาๆ ซึ่งจริงๆแลว ทุ กอย างมี
เหตุและผลของมัน ก็คือทานเอางบประมาณเขามาชาและพอชาระยะเวลาห ว งเวลามั นก็ไ ม ไ ด เราได บ อกว าให นํามา
ใหมในป ๕๘ และอยางที่ชี้แจงในปลิวนี้อาจจะแบบ พูดงายๆคือโจมตี ส.ท. ใหขอมูลไมครบแลวก็เก็บมาเกี่ยวโยงมาถึง
การนํางบประมาณเขาชาในปนี้ ซึ่งตามที่ทา นอนันต นะคะขออนุญ าตที่ เอย นามได บ อกว าในขอ ๒๔ ในกรณีที่ ค ณะ
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถที่ จ ะนํารางงบประมาณรายจ ายประจํ าป เสนอต อสภาท องถิ่นได ทั น
ภายในเวลาที่กําหนดไว ใหเสนออนุมัติตอสภาทองถิ่น แลวรายงานใหผูวาราชการจั งหวั ด ทราบ ตรงนี้นะคะมั นก็เห็ น
อยูแลววาขออนุมัติตอสภาทองถิ่น แตทานทําแจงไปยังประธานสภาทานบอกวาก็ทําไดเหมือนกัน ดิ ฉันก็อยากจะถาม
วาแลวมีสภาไวทําไมคะ มีสภาแลวทานไปขอกันเงินกับผูวา แตตอนนี้ท านไม เสนอแลว ท านเอางบเขาชาไม เสนอเขา
สภา แลวสภาจะแจงผูวาไดอยางไร ทานแจงตอทานประธานแคนั้นใหทานประธานมาแจ งเรามั นคื อการให เกีย รติ กัน
หรือเปลาคะ รวมไปถึงองคกรทองถิ่น รวมไปถึงผูวาราชการจังหวัด เพราะเราตองเสนอตอผูวา แตในเวลาที่ท านเอางบ
เขามาชาทานกับไปขอกันเงินกับผูวาแตตอนนี้ทานไมบอกผูวามันขัดแยงกันไหมคะ และท านบอกว าท านแจ งมาว าจะ
ขอนําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยเร็ว คํ าว าโดยเร็ว นี้ค วาม
เขาใจของแตละคนนั้นไมเทากันนะคะ แตละคนมีการรับรูไมเทากันหรอกคะ คําพูดคําเดีย วกันเพราะฉะนั้นดิ ฉันอยาก
ใหโฟกัสมาเลยคะวาเมื่อไหร วันที่เทาไหร ไมใชวาโดยเร็วๆ จนถึงตอนนี้ก็ยั งไม เขามา มั นก็ไ ม ถูกต องนักนะคะและก็
วันที่เราไดเขารวมประชุมกับคณะ คสช. แลวทานผูวาก็ถามวาเมื่อไหร แลวจะให เราตอบว าโดยเร็ว โดยที่ เราก็ไ ม รูว า
เมื่อไหร วันที่เทาไหร เหมือนที่ทานตอบมาวาโดยเร็วทานก็ไมรูวาวันที่เทาไหร ผลประโยชนผลเสีย ก็ต กแกป ระชาชน
ถูกตองไหมคะ ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะขอวกเขามาในสวนของใบปลิวนิดหนึ่งนะคะ คือในสว นที่ โ จมตี
สภาของเรานี้คือมันยังมีญัตติบางญัตติซึ่งประชาชนบางทานไมไดต ิดตามขาวสารมาโดยตลอดก็อาจจะเกิดความสับ สน
นะคะ ในสวนของญัตติเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ย นชื่อวั ด หนองบั ว เป นวั ด พระธาตุ ห นองบั ว อยากจะชี้แจงให
ประชาชนไดทราบนะคะวาตัวนี้ไมใชอํานาจหนาที่ของสภาที่ จ ะทํ าการเปลี่ย นแปลงรายชื่อตรงนี้นะคะ ซึ่งทางคณะ
ผูบริหารก็นําเขามายื่นตอสภาแลว ที นี้เท าที่ ท ราบก็คื อว าในสว นของทางวั ด ก็ยั งไม ไ ด ทํ าประชาพิจ ารณใ ดๆ แลว ก็
แนวทางโดยตรงก็คือวาทางสภานี้มันไม ใ ชอํานาจของสภาที่ จ ะทํ าการเปลี่ย นชื่อวั ด แลว ก็ต อไปก็ขอทางสภานี้ก็มี
อํานาจหนาที่แครับทราบเทานั้นนะคะ จะใหสภาอนุมัติเปลี่ยนชื่อนี้มันไมใชหนาที่ของสภา และในสวนของที่บอกวาจะ

๒๖.
ยื่นงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาลนครอุบลโดยเร็ว อยากจะขอสนับ สนุนต อคํ าพูด ของท านต น
ขาวนะคะว าคํ าว าโดยเร็ว ของความเขาใจของแต ละคนไม เท ากัน ถาโดยเร็ว ดิ ฉันก็ไ ม เกินห านาที ก็โ ดยเร็ว ละค ะ
ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท านคะ ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันอยากใหถาฝายบริหารมีอะไรจะชี้แจง ชี้แจงในห องสภาแห งนี้เลยนะ
คะ ไมต องไปชี้แจงใน Face Book หรือใน Social Network ในทางที่ผิดๆคะ มีอะไรอยากพูดพูดไดเลยค ะเรา เราอยู
ตรงนี้เราสามารถ Discard กันไดคะ ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท าน กระผม ร.ต.อ.ณัฐ พัฒ น ศิ ลปสิท ธิ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ กระผมขอย้ําสรุปในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิ ธี การงบประมาณ
ขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ในขอที่ ๒๔ ในกรณีที่คณะผูบริหารท องถิ่นพิจ ารณาแลว เห็ นว าไม สามารถที่
จะนํารางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นได ทั นภายในระยะเวลาที่ กําหนดไว ใ ห เสนอขออนุมั ติ ต อ
สภาทองถิ่นแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ สวนวรรคสอง สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี พิจ ารณา
เห็นแลวเห็นวาจะไมสามารถนํารางงบประมาณรายจายประจําปถัดไปเสนอตอสภาเทศบาลได ทั นภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาลกอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปงบประมาณป จ จุ บั นครับ
ในสวนสมาชิกสภาเทศบาลของเราในวันนี้ก็ไดตีความแลววาขอ ๒๔ ไดบังคั บ ให ค ณะผูบ ริห ารนะครับ เสนอขออนุมั ติ
ตอสภากรณีที่ไมสามารถนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเสนอตอสภาท องถิ่นภายในระยะเวลาที่ กําหนดไว ใ ห
เสนอขออนุมัติตอสภาทองถิ่นแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ สว นเรื่องการชี้แจงท านก็ไ ด ชี้แจงมาแลว ครับ
ทางประธานสภา ในสภาของเราก็ขอท ว งติ งว าถาท านตี ค วามเป นอย างอื่นหรือว าท านจะพิจ ารณาเป นอย างอื่ น
นอกเหนือจากที่สภาไดต ีความแลวทางสภาก็ไมทราบวาจะชวยเหลือทานไดอยางไรและทางสมาชิกหลายท านก็ไ ด ย้ํ า
วาเรื่องกําหนดเวลาขอใหทานกําหนดเวลาที่ชัดเจนแนนอนวาจะขออนุมัติตอสภาได ใ นเวลาใดครับ กําหนดวั น เดื อน
ป ที่แนนอนใหชัดเจนนะครับ ซึ่งจะไดพิจารณาตามระเบียบวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ ขอบคุณมากครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนงนุชครับ

๒๗.
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ วันนี้ทั้งวันนะคะที่ดิฉันไดนั่งฟงทานสมาชิกสภาเทศบาลและฝายบริห ารนะคะ ที่
เรามาประชุมวันนี้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณใชไ หมคะ แม กระทั่ งว าวั นนี้เราประชุม กันท านนายกก็ไ ม อยู เราก็ยั งนั่ง
ประชุมกันอยูในเมื่อทานบอกวาทานมาจากประชาชน พวกเราก็ม าจากประชาชน แต ไ ม ใ ห เกีย รติ ท างสภาเลยไม ใ ห
เกียรติประชาชน อันนี้ดิฉันขอฝากดวยนะคะวาเที่ยวหนามี การประชุม ท านนายกกรุณาอยู แลว ฟงคํ าชี้แจงของทาง
สภาดวยนะคะ และอีกอยางหนึ่งนะคะที่มีใบปลิวออกมาวันนี้ดิฉันก็ไดรั บ ใบปลิว และก็ไ ด รับ หลายวั นมาแลว แลว ก็
ไดรับคํารองเรียนวาทางสภาไมอนุมัติเงิน ใหหนวยราชการมาถามทางสภาวาทําไมทางเราไม อนุมั ติ เงินงบประมาณให
เราก็เลยไดชี้แจงไป ดิฉันรูสึกเสียใจนะคะวาทําไมถึงมีเหตุการณแบบนี้ดิฉันเปนสมาชิกสภาเทศบาลมาสามสมั ย ดิ ฉัน
ไมเคยเห็นนะคะวามีใบปลิวออกมาอยางนี้ แลวอยูในเขตเทศบาลแลวอยูในโรงเรียนเทศบาลด ว ย ยั งไงมั นไม เหลือบ า
กวาแรงนะคะที่จะตรวจสอบที่จะคนหา สืบใหไดนะคะ มันเสียหายมากนะคะท าน ฝากท านรองนายกด ว ยนะคะ ให
คําตอบพวกดิฉันดวยนะคะมันเสียหายทางเทศบาลมากๆ งบประมาณก็ไมใชวาเราไมใหเราผานให ต ลอด ท านนิเวศน
ขอเราก็ใหขออนุญาตที่เอยนาม หรือทางหัวหนาหนวยงานอื่น ดิฉันขอฝากแคนี้นะคะขอบพระคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ วันนี้เราวนเวียนอยูในวาระที่ ๓ นี้กันวนไปวนมาคงจะหาคํ าตอบไม ไ ด นะ
ครับ และนายกเทศมนตรีที่เปนหัวหนาคณะผูบริหารก็ไมสามารถมาใหคําตอบได ติดภารกิจหรืออยางไรเราก็ไ ม ท ราบ
นะครับ ในวาระการประชุมที่เหลืออื่นๆผมขอเสนอตอสภาแหงนี้วาใหเลื่อนประชุมไปในวันพรุงนี้ครับ ขอผูรับ รองด ว ย
ครับ เวลา ๑๐.๓๐ น. นะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มติเป นเอกฉันท นะครับ เราจะเลื่อนการประชุม ไปต อในวั นพรุงนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. นะครับ ขอฝากท าน
ผูบริหารดวยนะครับเรื่องทางสภาสอบถามระยะเวลาที่แนนอนไปนะครับวาทานจะนํางบประมาณป ๕๘ เขาตอนไหน
เพราะทางสภาจะไดทําหนังสือไปยังทานผูวาฯไดถูกนะครับ ผมขอปดประชุมครับ

ปดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

๒๘.
(ลงชื่อ)...................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยยันต จันลองคํา)
(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนางานเลขานุการสภา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
(นายพิพัฒ น นิลรัตนศิริกุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่ .............................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา)
(นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

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

นายสุภชัย ศรีจรูญ
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

