
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ 

วันพุธที่ ๒๔ กันยายน 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.    นางสาวนงนุช จิรันตกาล      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
 ๗. นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
  ๘.    นางรฐา        มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

๙.    นายเลิศ              อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

        ๑๐.    นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
๑๑.     นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     
๑๒.   นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒         
๑๓.     นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

        ๑๔.    นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๕.    นายธนพล            โชควิวัฒนวนิช         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 
        ๑๖.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๗.    นางสุภาภรณ         โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓   
 ๑๘.    นายธานินทร    สินธุประสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓    
 ๑๙.    นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
        ๒๐.    นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔  
   ๒๑.   นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
  
  
 

ผูไมเขารวมประชุม 
        ๑. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔       
        ๒. นางเฉลียว    คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๒ 
  ๓. นายปยะ ลายวิเศษกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 

 
 
 
 
 
 



๒. 
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
  ๑.นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  ๒.สุรชัย  ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  ๓.นายชัยยงค                     โคตะสิน          เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  ๔.นายอาทิตย  คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๕.นายอธิปไตย โยธามาตย        รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๖.นางเดือนลอย คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
  ๗.นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์        รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
  ๘.นายกรศิริ                       มิ่งชัย           ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 
 ๙.นายโกสิน พูลวัน             ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว 
๑๐.ด.ต.เผด็จชัย บุญศักดิ์           ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ 
๑๑.นายประสพ                    ปรุโปรง           ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ 
๑๒.นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข    รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
๑๓.นางสุจิตรา นามพิทักษ  รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
๑๔.นางสุรางค                      ประสระบาล     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
๑๕.นายมนตตรี                     ธนะคุณ          รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๑๖.นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
๑๗.นายชัยยันต จันลองคํา         หัวหนางานเลขานุการสภา 
๑๘.นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี     หัวหนางานธุรการสภา 
๑๙.นางอรอินทร ไชยแสง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
๒๐.นายอนุชิต อัปกาญจน        เจาพนักงานธุรการ ๒ 
๒๑.นางสาวทิพยวรรณ           คําโสม             พนักงานจางทั่วไป 

 
       …………………………………………………. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา) 

วันศุกรที่ ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ  ขอช้ีแจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ไมทันตามกําหนดเวลา/แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ 

 
 
 
 
 
 



๓. 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ      ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน 
       ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ    ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การใหความรวมมือ 
   หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูเสนอ) 
ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง การกําหนดบริเวณ 
                                  หามกอสราง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขต

เทศบาล 
   นครอุบลราชธานี  อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๗  
   (สํานักการชาง  เสนอโดยนายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระที่ ๗    เรื่อง  อื่นๆ 
 

…………………………………….. 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะฝายบริหาร ทานปลัดรองปลัด        
และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจํา  ปพ.ศ.๒๕๕๗  
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อสมาชิกมา
ครบองคประชุมแลวผมขอดําเนินการตามระเบียบวาระฯ ตอไปครับผม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 วันนี้มีสมาชิกลา ๓ ทานคือนางเฉลียว  คํานิยม , นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม  และนายปยะ        
ลายวิเศษกุล  มีใบลาถูกตอง ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ และมีผูเขารับฟง คือทานทนงศักดิ์   มาจาก อาทีวี ครับมี
หนังสือขออนุญาตถูกตองครับ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา) 
    วันศุกรที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสภาเทศบาล                
    นครอุบลราชธาน ี

 
 
 
 



๔. 
 
นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ      
สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา)  วันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  มีสมาชิกทานใดจะ
แกไขเปลี่ยนแปลง เชิญครับ /เชิญทานนัฐพล ครับ 
 

นายนัฐพล   รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง ๒ ในหนาที่ ๔  ในการเสนอรายชื่อเลขานุการสภาเปนรองประธานสภาเทศบาล ครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัย  
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔  หนาที่ ๒๕ บรรทัดสุดทาน ปาย LED  เมืองใหญๆ เขาก็มี แตหลายๆที่อยางกรุงเทพ
เองเมื่อปายติดไปแลวความสวางใชอะไรเปนตัววัด เมื่อความสวางเกินจากสายตาคนจะรับไดหรือไมจะสงผลกระทบ
กับคนกับรถที่เดิน... ตกคําวา “ทาง” ตองเปนที่เดินทางผานไปผานมาหรือไมครับ ใหแกไขดวยครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  / 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 
          มีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป          
พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา) วันศุกรที่ ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 



๕. 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขอช้ีแจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘   
ไมทันตามกําหนดเวลา/แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ เชิญทานฝายบริหารครับ / เชิญทานปลัดครับ 
 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตรงน้ีเปนเร่ืองที่นายกเทศมนตรี แจงใหประธานสภา
เทศบาลทราบวา นายกเทศมนตรี ไมสามารถจะเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ไดทัน
ในชวงเวลาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปนั้นซึ่งดําเนินการตามขอ ๒๔ ทวิ กรณีที่วาแจงใหประธานสภาเทศบาล
ทราบระเบียบเขียนไวเทานั้น และไดแจงใหทราบแลวครับ และนําหนังสือเขาสูสภาและใหประธานสภาแจงหนังสือที่
ฝายผูบริหารทําหนังสือแจงมาและใหประธานสภาแจงแกสมาชิกเพ่ือทราบในที่ประชุม ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานอนันต ครับ 
 

นายอนันต     ตันติศิรินทร      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมขอนําเรียนเร่ืองที่ทานนายกชี้แจงถึงทานประธานสภาถึงเรื่องนําราง
เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมทันภายในกําหนด วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๔๑  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ระบุไวชัดเจนวาขอ ๒๔  
นอกจากที่ทานปลัดชี้แจงวาเมื่อทานนายกแจงตอประธานสภาในขอ ๒๔ วรรค สอง สําหรับขอ ๒๔ วรรคแรก  ผมขอ
นําเรียนวา ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถจะนํารางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอ
สภาทองถ่ินไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหเสนออนุมัติตอสภาทองถิ่นแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
สําหรับ วรรคแรก สําหรับ วรรคสอง ในกรณีที่ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถจะนํารางงบประมาณ
รายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภา
กอน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปงบประมาณปจจุบัน จะเห็นไดวามีสองวรรค ก็คือตองชี้แจงตอสภาและก็ขออนุมัติตอ
สภา เพราะวาขอ ๒๔ ระบุไวชัดเจนครับ ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานปลัดครับผม 
 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ตามที่ทานอนันต ขออนุญาตเอยนามทาน อานใหที่
ประชุมทราบนั้น ถูกตองครับทานประธาน แตวานายกเทศมนตรีแจงใหประธานทราบนั้น เราใชขอ ๒๔ วรรค สอง 
กรณีของเทศบาลนคร  ของเราเปนรูปแบบของนายกเทศมนตรี แตกรณี ขอ๒๔ วรรคแรก ตรงนั้นผูบริหารเปน
รูปแบบของคณะเทศมนตรี ตรงนั้นตองใหสภาอนุมัติ แกไข เปนขอ ๒๔ วรรคสอง  เปนรูปแบบนายกเทศมนตรี
ทั้งหมด ก็ตองแจงใหประธานสภาทราบ ผมเขาใจวาทานประธานสภาไดบรรจุเรื่องเขาสูวาระการประชุม ผมคิดวา
เจตนาของทานประธานสภาก็ตองการใหทานสมาชิกไดรับทราบดวย ครับขอบพระคุณครับ 

 
 
 
 
 



๖. 
 

 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานอนันต ครับ 
 

นายอนันต     ตันติศิรินทร      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก    
ตั้งที่ ๔  อยางที่ทานปลัดเรียนไปเมื่อสักครูก็ถูกตองแลวครับ ปจจุบันเทศบาลนครเปลี่ยนเปนนายกเทศมนตรี 
หมดแลว จากเลือกตั้งแลวมีรองนายกไมไดมีคณะเทศมนตรีแลว แตพระราชบัญญัติกําหนดไววา ใหเปลี่ยนจากคณะ
เทศมนตรี มาเปนรูปแบบของรองนายก หรือนายกเทศมนตรี เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวา ขอ ๒๔ วรรคแรก ใชไดครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา  ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือก   
ตั้งที่ ๒  เมื่อเปนเจตนารมณของประธานสภาที่ตองการใหสภาไดรับทราบดวย ดังน้ันแลว ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ระบุวาใหฝายบริหารช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนตอสภา เมื่อนําสูการพิจารณาของสภาทางสภาก็อยากจะทราบ
เหตุผลและความจําเปนของฝายผูบริหาร วาเหตุใดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําไม
ทานยังไมนําเขาสูสภาพิจารณา ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขออภัยครับกอนทานลุกขึ้นชี้แจงโปรดยกมือขออนุญาตทานกอนครับ / เชิญทานฝายบริหารครับ 
 

นายชูศักดิ์    สุทธิรารักษ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิก กราบขออภัยในที่ประชุมครับ ผมขอนําเรียนวาหนังสือชี้แจงไดยื่นตอ
ประธานสภาเรียบรอยแลว ซึ่งที่ทานประธานก็มีและทานสมาชิกก็มีครับ ทางเราขอยืนยันวาไดทําถูกตองแลว 
ขอบพระคุณครับ  
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภชัย ครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก   
ตั้งที่ ๔  นี่คือสภาที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนคัดเลือกมาไมวาจะมาดวยวิธีการใด สภาแหงนี้คือการรับใชประชาชน ในเขต
เทศบาลนครอุบล ซึ่งตอนนี้เรายืนตอหนาพระพุทธศาสนา ตอหนาพระมหากษัตริย และนายกเทศมนตรี หลายทานก็
ติดรูปแขวนไวตรงนี้ ทานบอกวาเหตุผลและหลักการที่ทานใหมา ผมขออนุญาตอานครับ เทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอนําเรียนวา ขณะนี้การดําเนินการทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังไมแลวเสร็จ
สมบูรณ อยูระหวางการตรวจสอบเรียบรอยถูกตอง จึงไมสามารถนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป    

 
 
 
 
 



๗. 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘  เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แตอยางไรก็ตามจะ
เรงดําเนินการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            
นี่คือหลักการและเหตุผล  ถาใหเหตุผลแคนี้ใครก็สามารถมาเปนผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีไดครับ ไมใช
รูปแบบของบานครับ ที่วาลูกมาขอเงินลูกตองการเงินใชและทานบอกวารอกอนเดี๋ยวจะหามาใหเร็วๆนี้ แตนี่เปน
เทศบาลนครอุบลครับความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ไมไดครับที่ทานจะคิดเอาตามใจชอบ ระเบียบก็ระบุไวแลว 
ผมขออานอีกรอบครับ   ตั้งแต ขอ ๒๓ ในหมวดที่ ๓ วิธีการทํางบประมาณ ขอ ๒๓ ใหเจาหนาที่งบประมาณทําการ
ตรวจสอบวิเคราะหและแกไขงบประมาณในขั้นตนและเสนอตอผูบริหารทองถิ่น เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาอนุมัติ
ยอดงบประมาณเปนงบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวมและจัดทํารางงบประมาณรายจายและ
เสนอคณะผูบริหารทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา กอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปงบประมาณ
ปจจุบัน ขาราชการเขาทําใหทานไมทันหรือครับ ทานบอกสภาแหงนี้ก็ได สภาแหงนี้จะไดไปบอกวาพี่นองประชาชนวา
ตอนน้ีขาราชการทํางบประมาณไมทัน เราถึงจะไปชี้แจงได และขอ ๒๔ ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา
ไมสามารถจะนํารางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหเสนอ
อนุมัติตอสภาทองถิ่นแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ตามที่คณะ ค.ส.ช. ไดมีมติเนนหนักวา ในเรื่องใหจัดทํา
งบประมาณใหทันตอการบริหารงาน สภาแหงนี้ ไดเคยถูกผูบัญชาการมณฑลทหารบก ที่๒๒ และผูวาราชการจังหวัด
เรียกไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องจัดทํางบประมาณ ในน้ันทานถามวาฝายไดชี้แจงมาหรือยังวา งบประมาณจะเขาเมื่อไหร
และจะเสร็จทันปงบประมาณหรือไม ทางค.ส.ช.ก็มีหนังสือลงมาวาใหทุกหนวยงานทํางบประมาณใหเสร็จ ทัน
ปงบประมาณ ทันวันที่  ๑ ตุลาคม ตอนนี้งบประมาณยังไม เขาสภาเลยครับ เลยทําใหสงสัยว าฝายผูบริหารมี
ประสิทธิภาพที่จะบริหารเทศบาลนครอุบลแหงนี้ไดหรือไม ผมเชื่อวาทานมีแตทานไมทํา ถาอยางนั้นเราทําการยึดทั้ง
องคกรเลยก็ได สภาไมตองมี ฝายบริหารไมตองมี ถามันจะทําใหบานเมืองนี้เดินหนาไปได พวกผมก็ยินดีที่จะเดินออก
จากตําแหนง ใหทานบอกมาวาทานจะเอางบประมาณเขาสูสภาวันที่เทาไหร และถาทํามาสภาแหงนี้จะมีเวลาในการ
พิจารณาหรือไม ทานจะเลนเกมสการเมืองเพื่อเอาประชาชนเปนตัวประกันหรือครับ ผมอายหนวยงานอื่นเขาเรียกไป
สอบถาม ดวยความมีศักดิ์มีศรีที่ความเปนคนอุบลราชธานี เขาเรียกไปถามวาเมื่อไหรผูบริหารทานจะนํางบประมาณ
ออกมาใหประชาชนใช  ผมก็ขอถามกลับไปยังฝายผูบริหารวา เมื่อไหรทานผูบริหารทานจะนํางบประมาณมาให
ประชาชนไดใช ทานเขาใจในคําวาสาธารณะประโยชนหรือไมครับ ถาทานเขาใจในสิ่งนี้ ทานควรตระหนักดีวา
บานเมืองเดินทางไปได บานเมืองพัฒนาไปได งบประมาณมีสวนสําคัญในการบริหารแผนงานทานก็ทํามาแลว 
งบประมาณทําไมทานยังไมทํา ทานบอกกับสภาแหงน้ีไดหรือไมวา เมื่อไหรทานจะนํางบประมาณเขาสูสภา ผมไมพูด
ถึงการเมืองที่ทานไปเลนนอกสภา มีหลายเรื่องหลายอยางที่ทานไปเลน แมกระทั้งวันนี้เฟสบุคของเทศบาลนครอุบล
เองหันกลับมาโจมตี เทศบาลนครอุบลวาไมผานงบประมาณใหเทศบาลนครอุบล ผมถามกลับไปวาทานไมนํา
งบประมาณเขาสูสภาและพวกผมจะผานงบประมาณใหทานไดอยางไร ปญหาตางๆตามมามากมาย เดี๋ยวทานก็มาขอ
กันเงิน เดี๋ยวทานก็มาขอจายขาดเงินสะสม สิ่งเหลานั้นมันเปนปลายเหตุครับ ใหงบประมาณมันไมพอกอนแลวทาน
คอยขอมา ทานขอมา ถามันจําเปนตองใชเราก็ยินดีอนุมัติในความจําเปนตองใช แตวาทานมาเลนเกมสการเมือง      
แลวมาดึงงบประมาณไมนําเขาสูสภาแหงน้ี แลวสภาจะมีความหมายอะไรครับ บทบาทหนาที่ของสภาในการอนุมัติ
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ วันน้ีเลยมากี่เดือนแลวครับ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ พ่ึงจบไป 

 
 
 
 
 



๘. 
 

งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตองประกาศใชออกมาแลว ผูที่ทําใหพี่นองประชาชนเสียผลประโยชนก็คือคณะ
ผูบริหาร ผมบอกพี่นองประชาชนเลยครับวาวันนี้ทานเลือกคนผิดแลว ทานเลือกคนที่จะมาจับทานเปนตัวประกัน
เพ่ือที่จะไมนํางบประมาณรายจายเขาสูสภาแหงน้ี ผมรูสึกวาถาทานบริหารบานเมืองนี้ไมได ผมชวนทานลาออกครับ 
ผมจะลาออกดวย ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานตนขาว 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ดิฉันขอสนับสนุนทานสุภชัย ที่เราไดเขารวมประชุมกับ คณะ ค.ส.ช. วาเรามีความ
ขัดแยงกันเทศบาลของเรามากมาย เหตุผลเพราะวาเราพิจารณางบประมาณรายจายชา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมทราบวาจะเขาเมื่อไหร แตสิ่งที่ทานผูวาราชการจังหวัดพูดถึง ก็คือความขัดแยง พวกเรา
สมาชิกสภาเทศบาล สิ่งที่เราทําก็คือการตรวจสอบเร่ืองนิติบัญญัติ การกระทําของฝายบริหาร ซึ่งจะพอใจหรือไมพอใจ
อันนี้เราไมอาจทราบได แตเราทําตามความถูกตองตามที่ประชาชนไววางใจเราและเลือกเราเขามา ดิฉันไมอยากเกิด
ความขัดแยงคะ พูดตรงๆในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มองดูอยู ซึ่งประชาชนทั่วไปจะยังไมเขาใจวา สภาแหงนี้มีความ
ขัดแยงอะไรกับฝายบริหาร  ดิฉันขอตอบวาสภาแหงนี้ไมไดมีความขัดแยงอะไรเลยคะ สภาแคอยากใหฝายบริหารนํา
รางเทศบัญญัติงบประมาณเขามาเพื่อใหสภาไดตรวจสอบและผานงบเพื่อนํามาพัฒนาและบริหารจังหวัดของเราแตวา
ทานนํารางเทศบัญญัติเขามาชา เวลาก็มีมากมายทานเอาไปทําอะไร เราแคอยากใหทานทําใหถูกตอง เราไมทราบหรอ
กวาทานตองการเลนเกมสการเมืองเพ่ืออะไร ถาพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ดิฉันไมทราบวาทานมีเกมสการเมือง
อยางไร คิดอะไร แบบไหน ของทั้งสองฝาย ทั้งฝายสมาชิกและฝายบริหาร คืออยากรูแควาทานจะนํางบประมาณเขา
มาเมื่อไหร ไมใชวาใหประชาชนรับรูแควาทานสมาชิกตัดงบประมาณ ไมผานงบประมาณ  ซึ่งดิฉันไมไดอยูตรงนี้ ก็จะ
ไดรับขาวสารแคโซเชียลเน็ตเวิรก อยางเดียวดิฉันไมมีโอกาสไดพูด ก็คงเขาใจฝายใดฝายหนึ่งผิด ซึ่งไมมีผลดีกับทั้งสอง
ฝาย ฝายบริหารขอเขามาเพื่อจะบริหารบานเมือง ฝายสมาชิกขอเขามาเพื่อดูตรวจสอบงบประมาณ ซึ่งก็เปนการคาน
อํานาจกันอยูแลว แต ณ ตอนนี้ งบประมาณไมเขาพวกเราไมไดตรวจสอบผลกระทบตกอยูกับประชาชนและดิฉัน
อยากจะขออีกเร่ืองคือสําคัญมาก ทุกวันน้ีไมวาจะเรื่องการคา การเรียนการศึกษา การทํางานทุกอยาง ตองใช โซเซียล
เน็ตเวิรก  และเปนสิ่งที่งายที่สุดที่จะเขาถึงทุกคน และดิฉันก็คิดวาทุกทานที่อยูใน ณ ที่นี้ ก็ใช  โซเชียลเน็กเวิลก
เหมือนกัน เฟรตบุค โซเชียลแคม ตางๆ อินสตาแกรม ดูยูทูป สิ่งที่ประชาชนไดรับมันแชรไปเร็วมากดิฉันอยากใหสิ่งที่
ประชาชนไดรับเปนขอมูลที่จริง อยากที่ทานแชรวาทาน สมาชิกตัดงบประมาณ โดยไมมีเหตุผล   ดิฉันอยากใหทาน
แชรวาทานสมาชิก ตัดงบประมาณเพราะอะไร เพราะวาทานนําเขาชา และงบประมาณบางอยางไมทันหรือไม
เหมาะสมที่จะใชงบประมาณตัวนี้ ไมใชวาไปบอกวาเราตัดงบประมาณแบบไมมีเหตุผล ถาดิฉันเปนผูรับขอมูลดิฉันก็คง
สงสัยวาทําไม ทานสมาชิกตองตัดงบประมาณ ซึ่งถาดิฉันไมไดอยูตรงนี้เหมือนทานสมาชิกทุกทานที่อยู ณ ตรงนี้ ดิฉัน
ขอรองวาอยาใหเปนเกมสการเมืองเลยคะ อยากใหทําทุกอยางเพื่อประชาชน เราทั้งสองฝายหันหนาพูดคุยกันไดคะ 
อยาดึงเกมส อยายืดเยื้อ  ทําทุกอยางใหประชาชนเห็นวาพวกเราตั้งใจเขามารับหนาที่ตรงนี้โดยที่ไมมีอะไรอยู
เบื้องหลัง 
 

 
 
 



๙. 
 

การเมือง พวกเราพรอมที่จะพูดคุยดวย เพ่ือประชาชนเพ่ือความจริงใจคะ ไมใชเพื่ออยางอื่นอยางใด ขอบพระคุณคะ  
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือก   
ตั้งที่ ๒  จะเห็นไดวาเร่ืองงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะเห็นไดวา
ผูบริหารชุดนี้จะมีปญหาเรื่องงบประมาณตลอดเลย และงบประมาณก็เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานใน
เทศบาลแหงนี้ใหลุลวงไปไดในทุกๆเรื่อง เราจะเห็นไดวาในเทศบาลเรานี้มีเรื่องของปญหาขยะลน ปญหาแสงสวาง    
หรือปญหาตางๆ นาๆ แมปญหาเร่ืองอาหารกลางวันเด็ก เมื่อฝายบริหารทํางานไมไดเพราะไมไดนํางบประมาณเขา    
ก็ใชเปนขออางเพ่ือใชเงินทุนสํารองสะสม จะเห็นไดวานําเขามา ๒ ครั้ง แตทางสภาไมอนุมัติ เพราะเราเห็นวางบตรงนี้
ตองใชในสภาวะฉุกเฉินเทานั้น แตตอนนี้ทางสภาขอใหทานกําหนดวันเวลาในการนํารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ เขาสูสภาเพ่ือที่จะไดไมเกิดปญหาเหมือนตอนปลายป งบประมาณ ๒๕๕๖ และปลายป
งบประมาณ ๒๕๕๗ ที่พึ่งผานไป จะเห็นไดวาจะทําใหมีปญหาตามมาเพราะจะเปนตนเหตุของปญหาตางๆนาๆ ของ
ฝายสมาชิกและฝายบริหาร การขอกันเงินที่ผิดระเบียบหรือการทําอะไรตางๆ ที่ทานใชเหลี่ยมของกฎหมายมาใชใน
การดําเนินการ ในปลาสุดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบประมาณตัวนี้ก็ยังไมเขา เมื่องบประมาณไมเขาก็ทําใหเกิด
ปญหา แมคนในเทศบาลเองหรือคนในองคกรและประชาชนทั่วไป จนลาสุดผมไดรับจดหมายฉบับหนึ่งจากผูปกครอง
ของนักเรียนในโรงเรียนในเครือเทศบาลของเรา เปนจดหมายที่กลาวถึงวาทําไมการบริหารงานเทศบาลนคร
อุบลราชธานีจึงสะดุดหยุดชะงัก ประสบอุปสรรคจากสภาเทศบาล หนังสือฉบับนี้ไดรับจากผูปกครองเด็กนักเรียนใน
เครือเทศบาลของเรา และผูปกครองยังบอกวากลุมผูบริหารโรงเรียน แตผมจะไมพูดวาเปนโรงเรียนไหนมีหนังสือโจมตี
ทางสภา และผมขออนุญาตสงหนังสือตัวนี้ใหกับทานประธาน สวนรายละเอียดในหนังสือตัวนี้ เปนการโจมตีสภาไมวา
จะเปนการกันเงิน การเสียประโยชนตางๆ ซึ่งผมก็ไมทราบวาหนังสือตัวนี้ออกมาไดอยางไร และผมก็ยังเสียใจอยูอยาง
หนึ่งวา ที่ผูปกครองของเด็กนักเรียนบอกวาไดรับหนังสือนี้โดยการสั่งการของผูบริหารโรงเรียน โรงเรียนไหนไมรูทาน
ตองไปสืบหาเอาเอง ถาสืบหาไมไดผมวาทานยิ่งไรความสามารถกวาเกา ความเดือดรอนของประชาชน ที่ทานอางมา 
รวมถึงเดือดรอนของทาน อยากจะบอกวามันไมใชความคิดของสภา จริงอยูวาสภาแหงน้ีมีหนาที่อนุมัติงบประมาณแต
ละป แตผูที่จะนํางบประมาณเขาสูสภานั้นคือผูบริหาร สําหรับงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูบริหารที่นั่งอยูทางขวามือ
ของกระผมครับอาจจะตอบไมไดอันเนื่องจากทานเปนรองนายกแคนั้น ดังน้ันทางฝายสภาจะรอคําตอบจากทานนายก
ก็ไดครับผม ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ ตอนน้ีผมเห็นหนังสือเปนกระดาษใบปลิวอยูในมือผมแลวนะครับ ผมอยากจะใหทางกิจการสภาถาย
เอกสารตัวนี้และสงใหกับทานสมาชิกทุกทานและทานผูบริหารดวยนะครับ เชิญทานนัฐพลครับ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐. 
 
นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ผมวาทานอยาเสียเวลาเลยครับ อยาเสียเวลาแจกใหผูบริหารเลยครับ ผมคิดวาพวกทานผูบริหารนาจะได
เห็นแลวเพราะวามีการแจกในโรงเรียนที่ทานดูแลอยู เปนไปไมไดที่ทานจะไมรูวาจะไมเห็นจดหมายนี้มากอนนะครับ 
ถาเปนไปไดก็ขอใหพิมพแค ๒๔ ชุดนะครับ แจกใหทานสมาชิกก็พอนนะครับ สวนผูบริหารโรงเรียนก็ไมตองแจกหรอก
ครับเพราะทานก็คงจะไดเห็นแลวเหมือนกัน ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต
เลือกตั้งที่ ๔ ครับ มันเปนลักษณะใบปลิวใชไหมครับ ผมขอเสนอตอที่ประชุมแหงนี้วาขออนุญาตพักการประชุมครับ 
เพราะผมยังไมไดพิจารณาใบปลิวครับ ขอผูรับรองดวยครับ ขอบคุณครับ 
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 ครับ ถาเชนนั้นเราจะรอเอกสารใบปลิวตัวนี้กอนนะครับ พักการประชุม ๒๐ นาทีครับ 
 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล  เลขานุการประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ มีสื่ออยูหนึ่งสื่อคือโสภณเคเบิ้ลทีวีทําหนังสือเขามาขอบันทึกเทป มีใบอนุญาตถูกตองนะครับ ตอนนี้เรา
อยูในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ขอชี้แจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ไมทันตาม
กําหนดเวลา ครับ เมื่อสักครูทางทานสมาชิกไดสงใบปลิวมาใหผมนะครับ ผมไดใหทางกิจการสภาถายเอกสารแลวสง
ใหทุกทานในหองประชุมนะครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไมครับเกี่ยวกับใบปลิว เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ใบปลิวนี้ผมไดอานมาแลวครับ เพราะวาผมไดรับตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน คือวันศุกรที่ผานมานะครับ 
จากผูปกครองทานหนึ่งแตคนละทานกับที่ทานณัฐวุฒิไดรับนะครับ ผมขอตั้งขอสังเกตในใบปลิวนะครับ ขออานใน
ใบปลิวที่เขาแจกนะครับ ในฐานะประชาชนคนเปนกลางเขตเทศบาลนครอุบลคอยติดตามผูบริหารงานเทศบาลนคร
อุบลราชธานีตลอดมา สงสัยเหลือเกินวานโยบายที่ไดรับปากกับประชาชนจนปานน้ียังไมบังเกิดผล จึงอาสาตรวจสอบ
ขอเท็จจริงผลปรากฏวา ผมอานถึงแคนี้กอนนะครับ ในฐานะประชาชนคนกลาง ผมอยากทราบซะเหลือเกินนะครับวา 
เขาเปนประชาชนคนกลางเขามีอํานาจขนาดไหนถึงขั้นเอาไปใหคุณครูในโรงเรียนเทศบาลที่ทานนายกเทศมนตรีดูแล 
เอามาแจกใหนักเรียน ผูปกครอง มันเปนไปไดหรือไมครับในฐานะประชาชนคนกลางนะครับ หลายๆเรื่องในเอกสาร
ตัวนี้มันเปนการพูด ถูกตองครับสภาเปนคนตัด สภาเปนคนไมอนุมัติ แตทานก็ใหเหตุผล คนที่เอาเอกสารไปแจกนะ 

 
 
 
 
 



๑๑. 
 

ครับใหเหตุผลเพียงแควา เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณ ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจึงขอลด
รายจายดังกลาว จริงครับที่ทางสภาไดชี้แจงไปเทาน้ัน แตจริงๆขอเท็จจริงมันมีมากกวานั้น ผมขอยกตัวอยางนะครับ
เร่ืองกลองวงจรปด กลองวงจรปดติดตั้งในจุดตางๆหลายๆแหงนะครับ ในงบประมาณ ๖,๙๑๐,๐๐๐ บาท ทานทําไม
ไมเขียนตอไปดวยวามีกี่จุด ในรางงบประมาณติดเพียง ๓๑ จุด ทานลองกดเครื่องคิดเลขหรือคํานวณเลขงายๆก็จุดละ 
๒๒๐,๐๐๐ บาทนะครับ รายละเอียดในการเสนอเขาสภาก็ไมไดชี้แจงดวยวาทานใชสายเคเบิลแบบไหน ความแตกตาง
ของการติดตั้งนะครับ สายที่ใชมันมีการแบงอยูสองประเภท คือ การใชสายเคเบิ้ลใยแกว และสาย Coaxial ราคาใน
การติดตั้งถาทานเลือกใชสาย Coaxial คาสายในการติดตั้งหลักสิบบาทตอหนึ่งเมตร แตถาใชสายเคเบิ้ลใยแกวจะราคา
หลักรอยตอเมตรนะครับ ความแตกตางมันสิบเทาแลวในรางเทศบัญญัติที่ทานเสนอใหกับสภาก็ไมไดระบุดวยวาทาน
จะใชแบบไหน จะติดตรงไหนทานก็ไมแจ ง กลองชนิดไหน สเปกไหนก็ไมแจง บอกแตจํานวนเงินว าทานขอ 
๖,๙๑๐,๐๐๐ บาท ผมก็ไมทราบนะครับวาใครเปนคนทําขึ้นมา แตวาติดใจมากครับที่เอาไปแจกในโรงเรียนเทศบาลที่
ทานนายกเปนคนดูแลนะครับ ทานปลัดพอจะทราบไหมครับ ทานผูบริหารจะทราบหรือเปลาเรื่องนี้ ผมเชื่อวาทาน
ทราบแตทานทําเปนไมทราบ หรืออาจจะไมทราบเลยนะครับ ขอบคุณครับ 
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 เชิญทานตนขาว ครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันพ่ึงเห็นเอกสารที่แจกมานะคะ จริงๆแลวในนี้ก็เขียนบอกอยูแลววาใน
ฐานะประชาชนคนเปนกลางติดตามการประชุมสภาเทศบาลเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดนตัดงบประมาณ
รายจายซ่ึงงบประมาณตรงนี้ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ก็บอกอยูแลววาของป ๕๘ ควรจะเขามาแลวใชไหมคะ ถาตาม
หลักเหตุและผลตอนนี้เรากําลังพิจารณาของป ๕๗ อยู ตรงบทสรุปเขียนไววางานนี้ถูกตัดงบประมาณดีๆไปหมดตาม
ใบสั่งของเจานายใหญ ตรงนี้ดิฉันไมเขาใจคะวามันคืออะไร เจานายใหญของ ส.ท. ทุกคนก็คือประชาชนทุกคนที่เลือก
เราเขามาอยูตรงน้ี ประชาชนเขาคงไมพอใจถาเปนแบบนี้ แตเหตุและผลของการตัดงบประมาณ หมายเหตุ สมาชิก
สภาเทศบาลใชเหตุผลในการตัดงบประมาณวาเนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณ ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนจึงขอลดรายจายดังกลาว ตรงนี้ดิฉันอยากจะขอช้ีแจงนะคะวาเปนเรื่องจริงแลวใหเหตุผลนี้จริงๆคะวาเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดจึงขอลดรายจายเพราะวาถาจะดูจากเหตุแลวก็คือฝายบริหารนํางบประมาณเขามาชา มันใกลสิ้น
ปงบประมาณในเมื่อเอาเขามาชาทานมาเรงใหเรารีบพิจารณาเวลาไมถึงเดือนแลวมาบอกวาเราไดตัดงบประมาณ 
สมาชิกมีหนาที่ใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดถูกไหมคะ แลวเราใหเหตุผลตอดวยวาใหทานนํางบเขามาในป ๕๘ 
ซึ่งทุกทานที่อยูวันน้ัน ที่ทํางบประมาณดวยกันคงจะเขาใจและไดยินสิ่งที่สมาชิกใหเหตุผล ดิฉันไมเขาใจวาทําไมเขียน
วาใกลสิ้นปงบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจึงขอลดรายจายดังกลาว ทําไมไมเขียนตอวาใหนํา
งบประมาณดังกลาวเขามาในป ๕๘ เพ่ือกลับมาพิจารณาใหม แลวตอนนี้งบป ๕๘ อยูที่ไหนคะ มันก็คือเหตุและผลดีๆ
นี่เองวาตัดทําไม ทานใหเวลาเราไมถึงเดือนพิจารณางบหาหกรอยลานบาท แลวเวลาเกือบปทานเอาไปทําอะไรอยูคะ 
พอ ส.ท. ตัดงบบอกวา ส.ท. ตัดงบ ไมใหเหตุผลแตเราตัดดวยเหตุและผลเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน บางครั้ง 
 

 
 
 
 



๑๒. 
 

มันก็เกิดความอึดอัดใจ นอยใจนะคะวาทําไมถึงไดโจมตีเราขนาดนี้ ถาวันน้ีดิฉันไมไดเขาประชุมดิฉันจะไมเห็นเอกสาร
ฉบับนี้ ดิฉันรูสึกเสียใจมากคะที่พวกทานทํารายเราขนาดนี้ทั้งๆที่วิงวอนไปหลายครั้งแลววาอยาทําแบบนี้ ถาทานเอา
เหตุผลทุกอยางรอยเปอรเซนตที่เราใหพิจารณาเขียนลงไปในนี้เราไมวา แตทานตัดขอความสําคัญเพื่อประโยชนกับ
นายใหญหรือใครเราไมทราบ เพราะนายใหญของเราคือประชาชนนะคะ ดิฉันอยากจะบอกวาหลายครั้งที่ดิฉันเห็นถา
ไมไดพูดในบทบาทของ ส.ท. พูดในบทบาทของประชาชนดิฉันก็คงจะเขาใจวา ส.ท. มัวแตตัดงบเหมือนที่ดิฉันไดพูดไป
ครั้งที่แลว ไมเขาใจเหมือนกันคะวาเพราะอะไรทําไมถึงอยากจะใหประชาชนเขาใจเราแบบนี้ทั้งๆที่เราก็ทํางานดวย
ความบริสุทธิ์ใจ ซื่อตรง หลายๆครั้งในชวงทํางบประมาณทานเอาเขามาชาแตเราก็เรงพิจารณาให หลายๆทานที่เปน
เพ่ือนสมาชิกทํางบประมาณดวยกัน ขาวเที่ยงแทบจะไมไดทาน แตทานบอกวาเราตัดงบประมาณ อยางในหนาแรกนะ
คะมติ ขอจ ายขา ด เงินสะสม เพื่ อ ศึ กษาออกแบบก อสร า งบ อบํ าบั ด น้ํ า เสี ยแห งที่  ๒  แถวบุ งกาแซ ว                     
จํานวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้สภาไดเคยพูดไววาทําไมตองขอจายขาดเงินสะสม ดิฉันอยากจะขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
วาการที่เรามีเงินในกระเปาทําไมเราไมเอาออกมาใช เราจะไปใชเงินเก็บทําไม เงินที่เรามีทําไมทานไมนําเขามาให
ถูกตอง ญัตติขอจายขาดเงินสะสมเพ่ือกอสรางและนําสายไฟฟาลงใตดินในชวงถนนอุปราช จํานวน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ตรงน้ีขอมูลที่ใหมาก็ไมชัดเจน ทานผูวาและคณะ คสช. เคยถามพวกเราในที่ประชุมวันนั้นวาทําไมพวกเราถึง
ไมใหนําสายไฟฟาลงใตดิน ซึ่งตรงน้ีทานสมาชิกทุกทานไดชี้แจงใหทานผูวาฯและ คสช. เขาใจไปแลว และจะมีโซนหนึ่ง
ที่สามารถทําสายไฟฟาลงใตดินได ทําไมตรงน้ันทานไมไปทําคะ ในชวงถนนถาจําไมผิด คือถนนชยางกูร ตรงนั้นทาน
รจนาขออภัยที่เอยนามไดทําทอระบายน้ําและเตรียมพรอมเปลี่ยนเปนทอใหญเพ่ือที่จะทําใหนําสายไฟตรงนั้นลงแลว 
มันอาจจะประหยัดงบประมาณไปอีกไมมากก็นอยนะคะ ดิฉันเห็นวาตรงนั้นเหมาะสมตามเหตุและผล และสิ่งที่เห็นอีก
ขอหน่ึงก็คือญัตติขออนุมัติใชเงินทุนสะสมเพ่ือซ้ือรถดับเพลิง จํานวน ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้ก็เอาเขามาซอนกันทั้ง
ในงบประมาณและกันเงินนะคะ หลายๆอยางที่เรามองเห็นตามเอกสารน้ี ฝายบริหารบอกวาขอจายขาดเงินสะสม ขอ
จายขาดเงินสะสม ตามหลักแลวถาทานนํางบประมาณเขามาแลวเราพิจารณาเอาเขามาใหถูกตองแคนั้นเองคะ มันก็
จะไมเกิดการฟองรองอะไรตางๆนาๆ ทานไมตองไปกันเงิน ถาเอางบเขามาเพื่อใหเราพิจารณา ดิฉันมีคําถามอีกนิดนะ
คะอยางตอนน้ีงบป ๕๘ ยังไมเขามาแลวทานจะเอาเขาตอนไหน ถาอยางนั้นทานก็จะตองใชจายขาดเงินสะสม ขอกัน
เงินแบบนี้ไปเร่ือยๆทุกๆปหรือคะ ตั้งแตที่ทานเขามาบริหาร งบปที่แลวก็เขามาชา งบปกอนก็เขามาชาแลวงบปนี้ละ
คะ ดิฉันไมไดอยากจะบอกวาจะกดดันพวกทานนะคะ แตดิฉันอยากจะขอรองใหนําเขามาทุกๆอยาง จะไดเปนตาม
กระบวนการเพราะวาประชาชนเขาเฝามองดูเราอยู ดิฉันไมไดอยากใหเกิดความขัดแยงอะไรทั้งนั้นคะ อยากคืน
ความสุขใหประชาชนตามนโยบาย คสช. เหมือนกันคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐพัฒน ครับ 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกและผูบริหารทุกทาน กระผมไดรับเอกสารซึ่งเกี่ยวของกับการโจมตี
หรือวาการกลาวหาวาทางสมาชิกสภาเทศบาลทําใหการบริหารงานของเทศบาลสะดุด หยุดชะงัก กระผมก็ขอความ
กรุณาอยากใหทานผูบริหารไดกําชับหรือวาสอดสองดูแลใหทางสถานศึกษาที่อยูในสังกัดของเทศบาลอยาใหมีกรณี 
 

 
 
 
 



๑๓. 
 

แบบนี้ข้ึนนะครับ เพราะวาเปนเรื่องของวิถีการเมืองซึ่งไมควรเขาไปมีหรือเกิดขึ้นในสถานศึกษาเพราะจะทําใหเกิด
ความแตกแยกโดยเฉพาะกลุมผูปกครองและเด็กนักเรียนหรือครู อาจารยในสถานศึกษาครับ ซึ่งขอเท็จจริงทั้งหมดมี
เหตุมีผลอยูวาการตัดลดงบประมาณอะไรตางๆทั้งหลายทางสภาเคยใหเหตุผลหรือวาอภิปรายในสภาไปแลว กระผมก็
ขอกําชับทางฝายผูบริหารหรือหัวสวนราชการ อยาใหมีเอกสารเหลานี้เขาไปทางโรงเรียนครับเพราะเปนเหตุใหเกิด
ความแตกแยกความสามัคคี เพราะวาเราเปนคนอุบลเหมือนกันไมอยากใหแตกแยกความสามัคคีกันครับ กระผมขอ
ยอนไปเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ กระผม
ขออนุญาตอานเอกสารเพื่อความถูกตองและไมคลาดเคลื่อนนะครับ ในสวนของความหมายตามขอที่ ๕ ในระเบียบนี้
นะครับ คณะผูบริหารทองถิ่น หมายความวา นายกเทศมนตรี และขอที่ ๒๔ ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
แลวเห็นวาไมสามารถที่จะนํารางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ใหเสนอขออนุมัติตอสภาทองถิ่น แสดงวาสิ่งที่คณะผูบริหารจะตองทําก็คือใหเสนอขออนุมัติตอสภาทองถิ่น คือ ๑ สิ่งที่
ตองปฏิบัติแลวรายงานใหทานผูวาราชการจังหวัดทราบ เรื่องที่ ๒ ส่ิงที่ตองปฏิบัติแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัด
ทราบคือเรื่องที่ ๒ ที่ จะตองปฏิบัตินะครับ ในวรรคที่  ๒ นะครับสําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นแลวเห็นวาจะไมสามารถนํารางงบประมาณรายจายประจําปถัดไปเสนอตอสภาเทศบาล
ไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาลกอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของ
ปงบประมาณปจจุบันครับ ในวรรคที่ ๒ ก็ไดบอกวาถาไมสามารถนํารางงบประมาณรายจายประจําปถัดไปเสนอตอ
สภาเทศบาลไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาลกอนวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ของปงบประมาณปจจุบัน แสดงวาสิ่งที่ตองปฏิบัติในขอ ๒๔ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการจัดทํางบประมาณนะครับ คือ ๑. ใหเสนอขออนุมัติตอสภาทองถิ่น ๒. เมื่อเสนอแลวใหรายงานตอผูวาราชการ
จังหวัดทราบ ๓.ใหชี้แจงเหตุผลดวยคือส่ิงที่ตองปฏิบัติตอสภาเทศบาลนะครับ กระผมจึงขอทวงติงคณะผูบริหารมาใน
ที่นี้เพื่อการทํางานไดรวดเร็วขึ้นจะไดไมตองมาตอวาหรือติติงทางสภาวาถวงหรือวาพูดตามภาษาชาวบานวาดึงขา
กางเกงกันไววาทํางานลาชา ถาทานทําถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบหรือกฎหมายหรือวิธีการ
ปฏิบัติแลวทางสภาเรายินดีที่จะอนุมัติหรือทําใหพวกทานไดตามเวลาที่กําหนด ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานบัวหลวงครับ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางบัวหลวง   อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ก็ตกใจนะคะถาเห็นเอกสารฉบับนี้ พอถึงตอนนี้นะคะก็ไมอยากใหเอกสารอยางนี้
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลของเราคะ ซึ่งจะบงบอกนะคะวาคนอุบลแตกแยกกันมาก ถาคนอื่นมาเห็นมาอานนะคะจริงๆ
แลวมันไมใชหนาที่ที่เทศกาลที่ตองแจกเอกสารตรงน้ีเลยเพราะวาปกติก็เคยผานการเลือกตั้งมาเยอะ เอกสารอยางนี้ก็
เฉพาะในเหตุการณที่ใกลจะมีการเลือกตั้ง พอเห็นเอกสารฉบับนี้ก็ตอกย้ําในความแตกแยกของเรามากขึ้นเกินไปนะคะ
เพราะวายังไงเราก็เปนคนอุบลเหมือนกัน ในเขตเทศบาลเหมือนกัน ในการทํางานทุกอยางก็มีเหลี่ยมมีครูของตัวเองนะ
คะ คุณทําของคุณเราก็ทําของเรา แตเอกสารฉบับนี้คือมันหนักเกินไปเพราะวาถาคนไมทราบทั้งเหตุและผล       

 
 
 
 
 



๑๔. 
 

สมาชิกสภาเทศบาลก็มีเหตุผล ผูบริหารก็มีเหตุผลแตละหนาที่ของตัวเองนะคะ คนไมทราบจริงๆก็จะเหมาไปหมดเลย
วาสมาชิกไมไดทําหนาที่อะไร คอยอยูเฉยๆ คอยตัดงบอยางเดียวไมไดทําอะไร จริงๆแลวไมใชก็อยางที่ ส.ท. ทุกทานก็
บอกวาทางเราก็อยากผานงบทุกอยางขอใหคณะผูบริหารสงงบเขามาเร็วๆนะคะ แตละปๆเราก็จะชวยกันทําเพราะวา
เราก็ถือวายางกาวเขามาอยูในหนาที่ตําแหนงของเราทุกคนแลวเราก็อยากทําหนาที่ของเราใหเรียบรอยหรือดีที่สุดนะ
คะ ถาเห็นเอกสารอยางนี้ก็ทําใหสมาชิกเสียใจ มันไมใชวาระหรือไมใชเวลาที่เราจะมาเขนฆากันอยางนี้นะคะ เพราะวา
ถาพูดถึงเห็นเอกสารอยางนี้อีกฝายหนึ่งก็เดี๋ยวก็จัดการตอกันไป คงจะไมอยากอยูเฉยๆเหมือนกันถาพูดไป แตทีนี้ก็ขอ
ความกรุณานะคะ เอกสารอยางนี้รอยเปอรเซ็นตคะประชาชนคนธรรมดาไมสามารถทําได ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทาน รฐา ครับ 
 

นางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางรฐา   มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ วันนี้ไดเห็นเอกสารเปนครั้งแรกนะคะ ขออนุญาตอานนะคะทําไมการบริหารงาน
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงสะดุด หยุดชะงัก ประสบอุปสรรคจากสภาเทศบาล ในฐานะประชาชนคนเปนกลางเขต
เทศบาลนครอุบลคอยติดตามผูบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานีตลอดมา สงสัยเหลือเกินวานโยบายที่ไดรับปาก
กับประชาชนจนปานน้ียังไมบังเกิดผล จึงอาสาตรวจสอบขอเท็จจริงผลปรากฏวา......ในขั้นตนนี้นะคะแคอานแคนี้ก็รู
แลววาทานเปนกลางหรือไมเปนกลาง ทําไมการบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงสะดุด หยุดชะงัก ประสบ
อุปสรรคจากสภาเทศบาล หมายความวายังไงคะ การโยนไฟใสเพื่อนนี้คิดวาถูกหรือเปลาคะ ถาทานทําถูกตองแลว
งบประมาณทางสภาเราจะไมผาน ลักษณะเอกสารอยางนี้ประชาชนคนธรรมดาทําไมไดจริงๆคะ เราเห็นเอกสารเรา
รูสึกเสียใจมาก ไมคิดวาจะมีเหตุการณอยางนี้คะ ส่ิงที่เราขอรองทานตลอดเวลาคือขอใหเอางบประมาณเขามาใหตรง
ตามระเบียบ เขามีกฎระเบียบใหปฏิบัติกันอยู จริงๆทุกๆอยางในฐานะตัวแทนประชาชนนะคะ เรานี้อยากจะให
อยากจะพัฒนาจังหวัดอุบล ดิฉันเปนคนอุบล ลูกอุบล อยากจะพัฒนาจังหวัดอุบลเหมือนกัน อยากจะใหงบประมาณ 
อยากจะใหทุกอยาง แตทําไมเราไมเอาเขามาชวยกันละคะ มาทําเอกสารอยางนี้มันหมายความวายังไงคะ คนเปนกลาง
คงไมอธิบายแคสองประโยคนี้นะคะ แลวจะใหเราอธิบายยังไงคะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลเราทุกคนเปนตัวแทน
ของประชาชน เกิดจากประชาชนเขาเปนคนตัดสินเองวาเราควรอยูหรือเราควรไป ขอบคุณมากคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับรายละเอียดใบปลิวตัวนี้ผมไมลงลึกอะไรมากนะครับ แตผมขอประณามคน
ที่ทําหนังสือฉบับนี้รวมถึงคนที่เอาไปแจกนะครับ ขอประณามวาเขาเปนคนที่ผิดปกติทางจิต ผิดปกติอยางไรทํางาน 
 
 

 
 
 
 



๑๕. 
 

ไมไดทํางานไมเปนแลวเอาไปฟองเด็กครับ เด็กเขาเกี่ยวอะไรตรงนี้ผมวามันไมถูกเด็กเขาเปนผาขาว เขาไมควรที่จะ
รับรูอะไร ผูใหญทํางานไมเปน ทํางานไมไดแตเอาไปฟองเด็ก ขอประณามวาเขาเปนคนที่ผิดปกติทางจิตครับ    
ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ที่ผมไดขออนุญาตทานประธานขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่ง อยากจะย้ํานะครับวาเก่ียวกับเรื่องใบปลิวนี้ทั้งหมด
ทั้งมวลฝายบริหารจะปฏิเสธไมไดเลยนะครับวาทานจะไมทราบ ทานจะไมรับรู เพราะวามีการแจกในโรงเรียนเทศบาล 
ในสังกัดของทานนะครับ แจกโดยคุณครูมอบใหนักเรียนทุกหอง ถาอยางนั้นแลวถาทานบอกวาทานไมรู ทานไมทราบ 
คุณครูเขาจะกลาแจกหรือเปลาครับ ผมถามแคนี้แหละครับวาคุณครูเขาจะกลาแจกไหม ถาผมทําใบปลิวสักใบหนึ่งขึ้น
มาแลวเอาไปซีรอกซสักหาพันแผน แลวผมเอาไปใหคุณครูในโรงเรียนทานที่ทานรับผิดชอบ ผูบริหารดูแลอยู คุณครู
เขาจะแจกใหผมไหม เอาแคใบโฆษณาเฉยๆครับไมตองเปนเอกสารโจมตีการทํางานของ ส.ท. หรอกครับ เอาแค
โฆษณาเปดรานใหมอยางนี้ โฆษณาแนะนําสถานที่ทองเที่ยว โฆษณาโปรโมทสินคาตางๆ ถามวาคุณครูเขาจะกลาแจก
ไหมครับถาผูบริหารไมสั่งลงไป ทานปฏิเสธไมไดครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก   
ตั้งที่ ๔ ในฐานะรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อซักครูที่ทานนัฐพล ขออนุญาตที่เอยนาม ทานบอกวา
ใบปลิวนี้แจกในโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล ผมตั้งขอสังเกตวา ผมไมทราบวา ผ.อ. ที่อยูฝงซายของผมหายไปไหนหมด 
ผมอยากไดรับคําชี้แจงจากทานจริงๆ แตผมไมคอยอยากเช่ือวาใบปลิวนี้ออกจากฝายผูบริหารเทศบาลเพราะวาผมเห็น
ขอความตางๆแลวมันก็เหมือนกับคือถาคนทําใบปลิวนี้จะโงมาก ที่เอาใบปลิวมาประจานตัวเอง ผมไมใหเครดิตกับ
ใบปลิวนี้เลย เพราะผมเขาใจดีวาประชาชนในเขตเทศบาลเดี๋ยวนี้เขามีความรูครับ เดี๋ยวนี้เขาศึกษา เดี๋ยวนี้เขาติดตาม
ความเปนไปของบานเมือง ผมไมคิดวาฝายผูบริหารจะไดซึ่งธรรมาภิบาลในใจพอที่จะทําอันนี้ออกมา ผมไมรูวาใครทํา 
ผมไมระบุวาเปนทานทํา เพราะวาผมอานดูแลวทานคงไมทํามาใหรายตัวเองเพราะผมอานดูแลวมันโงมากที่จะทํา
ใบปลิวนี้ออกมานะครับ ผมก็ประณามวาเปนคนโงที่ทําใบปลิวแลวกันนะครับ ระยะเวลาวันนี้ที่เรายังอยูในญัตติ
เก่ียวกับงบประมาณวาทานจะเอาเขาเมื่อไหร เมื่อสักครูทาน ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ ทานชี้ประเด็นไดถูกตองและ
ดีมาก วันนี้ที่เราอยากทราบก็คือวาการกระทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ในขอ ๒๔ ซ่ึงเปนภาระที่สภาแหงนี้ตอง
ปฏิบัติงานรวมกันกับทานก็คือวาใหเสนออนุมัติตอสภาทองถิ่น แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ อีกประเด็น
หนึ่งทานตองมาใหเหตุผลกับสภาแหงน้ีวาทําไมถึงทําไมทัน สาระมันอยูแคนี้ครับ ผมอยากใหพี่นองประชาชน 

 
 
 
 



๑๖. 
 

ไดรับทราบแคนี้วาทําไมมันทําไมทัน ขนาดไปกูธนาคารครับ นับวันที่จะอนุมัติงบประมาณ นับวันที่จะอนุมัติเงิน
ออกมาใหแลวทําไมทันเราก็ตองรูวาดวยเหตุผลอะไร เอกสารไมพอไหม เอกสารพรอมไหม อันนี้ก็เหมือนกันครับเราก็
อยากทราบวาโครงการที่ทํามันนอยไปหรือครับ โครงการที่ทํามันยังไมเสร็จหรือครับ หรือวาทานตองการอะไรเพิ่มเติม
ชี้แจงมาเถอะครับ ชี้แจงใหสภาแหงน้ีทราบ เราอยาไปขายขี้หนากันเองเลยครับ เหมือนที่ทําใบปลิวมาผมถือวาเปน
การขายขี้หนากันเองและผมเนนย้ําอีกครั้งวามันโงมากที่ทําใบปลิวนี้ออกมา มันเหมือนประจานตัวเองยังไงไมรู เราใน
ฐานะคนที่อยูในบานเราก็รูสึกวาขายขี้หนาที่คนทําใบปลิวนี้ออกมา แลววันน้ีใบปลิวเหลาน้ีมันไปแจกอยูในโรงเรียนใน
สังกัดของเทศบาล ผมเสียใจอยูอยางหนึ่ง ผ.อ.โรงเรียนตางๆนาจะอยูช้ีแจงเมื่อรูประเด็นแลววามันเกิดขึ้นไดอยางไร 
ทานทราบไหม และใครเปนคนเอามา ผมจะไดรูวาไอคนโงคนน้ันมันคือใคร ไมใชโรงเรียนทานนะครับผมหันไปดูแลว
ไมใชทานนะครับ ครับผมทราบดีครับ เอาใหทานไปปรึกษาหารือกันแลวตอนบายทานมาบอกเราอีกทีวาทานจะนํา
งบประมาณเขาไดเมื่อไหรครับ เราจะไดมีอะไรไปพูดตอพี่นองประชาชนครับ ผมวาระยะเวลาก็มาจนถึงตอนเที่ยงแลว
ครับ ถาทานประธานหิวขาวทานสั่งพักดีไหมครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับกอนที่จะพักการประชุมผมขอพูด เร่ืองใบปลิวนะครับ ยังไงก็อยากจะขอฝากทางทานผูบริหารชวยไปดู
ดวยนะครับ เพราะวามันไมไดออกมาจากที่อื่นแตมันออกมาจากโรงเรียนในสังกัดทานนะครับ ถาเปรียบเสมือนนักมวย 
ถาทานเปนนักมวยมืออาชีพก็ควรจะชกกันบนเวทีดีกวาครับ ดีกวาจะมาเขียนดากันอยางนี้นะครับ ผมขออนุญาตพัก
การประชุมชั่วคราวนะครับ แลวกลับมาประชุมตอเวลา ๑๔.๐๐ น. ครับ 
 

เวลา ๑๒.๐๐ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวัน 
 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขณะนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ 

 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีผูสื่อขาวเขารวมรับฟงการประชุม ๑ ทาน จากหนังสือพิมพรักอุบล ตอนนี้กําลังพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๓ 
เร่ืองขอช้ีแจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมทันตามกําหนดเวลา มีสมาชิกทาน
ใดจะอภิปรายเพิ่มครับ เชิญทานสุภชัย 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกทุกทานกระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔  ตอนนี้สภาเรากําลังพิจารณาคางในญัตติที่วาเราถามทานบริหารวาเมื่อไหรเราจะเสนอ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ เขาสูสภา และก็มีเรื่องที่แทรกเขามาก็คือเรื่องใบปลิวโจมตี
การทํางานของสภาแหงนี้ครับ ในชวงที่เราออกไปรับประทานอาหารกลางวัน ก็ไดรับแจงจากชาวบานวานอกจากพ้ืนที่ 
 

 
 
 
 
 



๑๗. 
 

โรงเรียนแลว ในเขตการเลือกตั้งที่ ๑ แถวนาควายก็มีการแจกใบปลิวในลักษณะเชนเดียวกัน ผมไมอยากพูดซ้ํา
ประโยคเดิมที่เคยพูดไปแลวแตก็ขอพูดซ้ําไดไปตรวจสอบประเด็นดังกลาวถาทานไมไดทําแลวผูใดทํา สวนที่หนึ่งมันเขา
ไปเผยแพรในเทศบาลไดอยางไร เรื่องทานตองตรวจสอบเพราะเปนการไมใหเกียรติสภาแหงน้ีในการทํางาน สวนที่สอง
ขอความที่นําลงในใบปลิวไมถูกตองครบถวนกับความเปนจริง ทําใหประชาชนเขาใจผิด ถาผมเปนประชาชนธรรมดา
ผมอานใบปลิวก็มีสิทธิที่จะเขาใจผิดได ผมยังยืนยันคําเดิมขอความในใบปลิวพวกผมไมไดเสียหายแตฝายเดียวจริงๆ
แลวฝายผูบริหารเสียหายดวยซ้ําไปเพราะทานเปนผูที่งบประมาณเขามา  อยางเชนทานนัฐพล ขออนุญาตที่เอยนาม
ทานที่ทานอภิปรายงบประมาณเรื่องกลอง CCTV  งบประมาณ ๖ ลานกวาบาท ๓๐ กวาตัว หารออกมาแลวผมคิดวา
เปนงบประมาณที่นาพอจะรับได ถาอุปกรณเหลาน้ัน เปนอุปกรณชั้นที่สามารถใชงานไดเปน ๑๐ ป ๒๐ ป เพียงแตวา
ฝายผูบริหารไมไดนํารายละเอียดในการควบคุมครุภัณฑเหลานั้นเขามาใหทานไดตรวจสอบวาสิ่งที่ทานขอมาเพื่อซื้อ
เปนอะไรบางเปนอยางไรบาง วันกอนผมใหนองไปซื้อกลองถายภาพยี่หอหนึ่งแบบดีมากรวมทั้งเลนสทั้งกลองราคา 
๑๕๐,๐๐๐ บาท เขาบอกวาดีที่สุดแลวที่มีอยูตอนนี้ เปนกลองถายรูปและกลองวีดีโอไปในตัว อันนี้เราทราบ
รายละเอียดครุภัณฑวาเปนอยางไร แต ณ ปจจุบันน้ีที่ทานทําใบปลิวออกมาผมวาเขาเขาใจไดเขาสืบคนได กลับมาสู
เร่ืองของเราในเรื่องของงบประมาณ ผมตองหยิบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเรื่องงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ(ฉบับที่๓) หลังจากที่สภาไดพักทานอาหารมาให
เวลาทานผูบริหาร ๑.ใหเสนอสภาทองถ่ิน ๒.รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ๓.ชี้แจงเหตุผลตอประธานสภากอน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม อันนี้ผมไมติดใจ แตทานตองชี้แจงตอสภา เหตุใดงบประมาณทานจึงไมแลวเสร็จ แลวจะเสร็จ
เมื่อไหร และนําเขาสูสภาเมื่อไหร แลวขัดของประการใด ฝากทานประธานไปยังฝายผูบริหารดวยครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ  
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / เชิญทานตนขาว ครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ดิฉันขอสนับสนุนทานสุภชัย บอกตรงๆ วาดิฉันรูสึกเบื่อมากที่ตองมานั่งพูดแบบนี้
ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา วาเมื่อไหรจะเอางบประมาณเขา พอจะนําเขาก็นําเขาปลายปงบประมาณและก็มาเรงทาน
สมาชิก ดิฉันอยากจะใหฝายผูบริหารใหคําตอบที่ชัดเจนดวยคะ พวกเราจะไดเตรียมตัวดูงบประมาณและผาน
งบประมาณใหประชาชนไดใช ไมอยากใหมีการขัดแยงใดๆ ทั้งส้ินคะ แคใหงบประมาณเขาและพิจารณาไปตามเหตุ
และผลตามความถูกตอง ไมมีอะไรซับซอนชวยใหคําตอบวันน้ีดวยนะคะ เพ่ือที่เราจะไดชวยกันคิดถามีปญหาที่เกิดขึ้น
อยางไร ดีกวาที่เราจะมาน่ังยืดเยื้อไมมีประโยชนอะไรคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ 
 
 

 
 
 
 
 



๑๘. 
 

 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือก   
ตั้งที่ ๒ ตอเนื่องจากเร่ืองใบปลิวเมื่อสักครูครับ แหลงที่มาก็มาจากโรงเรียนเทศบาล ก็ถาอยูในสภาแบบนี้ก็คงจะ
คอนขางแนนอนเพราะวาไมมีผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลอยูสักคนหนึ่ง ก็คือถาไมยอมรับก็ตองมาใหเหตุผลกับทาง
สภาไมใชวาไมเขารวมประชุมแบบนี้ และสวนเรื่องงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ตองชี้แจงเหตุผลตอสภาไมวาจะเปน
งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือ งบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๗ เหตุผลของทานมีเพียงตัวหนังสือเพียง ๔ – ๕ บรรทัด
อานดูก็ไมเปนเหตุเปนผลสักเทาไหร ถาจะใหเปนเหตุเปนผลทานก็ควรกําหนดวัน ที่แนนอนลงมาดวย ในงบประมาณ
ป ๒๕๕๖ กับ งบประมาณ ป ๒๕๕๗ งบประมาณเขาชาก็จะทําใหประชาชนเสียประโยชน และเจาหนาที่ก็จะทํางาน
ลําบาก จะเห็นไดจากการแปรญัตติที่ผานมาเก่ียวกับงบจางเหมาบริการ  งบประมาณ ๒๐ กวาลาน นํางบประมาณมา
เขาปลายปงบประมาณ ใหเหตุผลกับคณะกรรมการแปรญัตติอางวาจายไป เทานั้นเทาน้ี ถาไมใหก็ไมมีความสามารถที่
จะหามาจายตรงนี้ไมอยากที่จะเกิดปญหาตรงนี้อีก ไมวาเปนเรื่องของสวนการศึกษาแบบเรียนตางๆ หรือแมกระทั่ง
ความจําเปนอ่ืนๆ ตรงน้ีถาเกี่ยวกับการเรียน ทางโรงเรียนก็จะไมมีเครื่องไมเครื่องมือการเรียนการสอน อีกทั้งนําเขา
ปลายปงบประมาณเหมือนปงบประมาณ ป ๒๕๕๗ จนปดเทอมแลวงบประมาณถึงเขา ก็ขอใหทานพิจารณาดูวาเรา
เสียงบประมาณไปเทาไหร ระยะเวลา ๑ ป ทานนําเขาเหลือระยะเวลาแค ๖๐วัน จะสิ้นปงบประมาณ ตรงนี้ทานตอง
พิจารณาเพราะมันมา ๒ ปงบประมาณแลวและถายังเปนปงบประมาณป ๒๕๕๘ อีก ก็จะเปนแชมป หรือทริปเปล คือ
แชมปในทางที่ไมดี ที่วาเปนถึงระดับเทศบาลนคร แตวาเทศบาลนครอ่ืนเขาทํางบประมาณเสร็จเรียบรอย แตเทศบาล
นครของเรา ถายอนกลับไปเมื่อการประชุมครั้งกอน มีการมาขอใชเงินสะสม อางวาเด็กไมมีขาวกิน เงินอุดหนุนมาใช
ไมไดเพราะยังไมเอางบประมาณเขา  นี่คือเยาวชนของเราประสบปญหาเรื่องการกิน สุดทายแลวก็ตองมาขอกับสภา 
สภาแหงนี้ก็ไมอนุมัติใหไดเพราะวาไมใชเร่ืองเรงดวน อีกทั้งเงินอุดหนุนก็สามารถใชได ถาทานนําเขามาในงบประมาณ
โดยดวน อีกทั้ งสภาก็ย้ําอยูตลอดวาเงินอุดหนุนของเราใชในยามจําเปนเทานั้นไมใชใชอยางสุรุยสุรายก็ตอง
ขอขอบพระคุณผูบริหารที่ผานมาที่เห็นความสําคัญของงบประมาณเหลานี้ ใชอยางสุรุยสุราย ไมใชใหใครมาผลาญเลน
ดังนั้นแลวการบริหารงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรายังมีความเดือดรอนอีกหลายที่ตองการใหทานเขาไป
แกปญหา ไมวาจะเปนขยะลนเมือง หรือการอํานวยความสะดวกตางๆ บริการสาธารณะที่ยังตองการความชวยจาก
ทาน แตทานก็ยังเล่ือนไปเรื่อยๆ ภาษาบานเราก็เรียกวา หลวยไปเรื่อยๆ หรือทานคิดอะไรอยู  ผมคิดวาเจาหนาที่ของ
เรายังมีความสามารถเพียงพอที่ไมตองรอใครมาบอก หรือไมตองรอองคกรไหนมาสั่งมาสอนแตละทานประสบการณ
มากมายอยาดูถูกพวกเขา อยาดูถูกพวกเขาวาองคกร ไมใชวาองคกรน้ีทําเปนแลวก็ทํามาหลายกอนที่พวกทานจะเขา
มาดวยซ้ํา ขอใหฝายใหความชัดเจนดวยครับเกี่ยวกับเรื่อง วันเวลาเกี่ยวกับเรื่องการงบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๘ เขา
สภาแหงนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / เชิญทานปฏิมาพร ครับผม 
 
 
 

 
 
 
 



๑๙. 
 

 

นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันปฏิมาพร  จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒ ดิฉันเห็นดวยกับทานณัฐวุฒิ ที่วาทานทําไมนํางบประมาณเขาสูสภาแหงนี้ และ
กลาวหาวาไมยอมผานงบประมาณใหทาน และที่ทานนําประชาชนมาเปนเครื่องมือของทาน และดิฉันเชื่อวาประชาชน
คนหนึ่งไมสามารถทําขึ้นเองได ถาบุคคลที่ทําไมไดเก่ียวของกับคนที่ทํางบประมาณประชาชนคนไมสามารถรูไดลึก
ขนาดนี้คะ อยางไรก็ขอใหทานนํางบประมาณเขาสูสภาจะไดไมมาทวงติงและทะเลาะกันคะ   ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาว ครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ถาจะพูดถึงเรื่องใบปลิวนี้ ส.ท.เทศบาลสรางมหากาพย  หั่นงบ ๑๗ ลานบาท แบบ
นี้เปนการโจมตีกันชัด สมมติวาถาเราจะพูดกลับไปวา เทศบาลนครสรางมหากาพย งบประมาณชา ๓ ป ตั้งแต
บริหารงานมา เราก็สามารถทําไดใชไหมคะ โจมตีกันไปกันมาแบบนี้ แตพวกเราที่มีการศึกษากันทุกคนมีระบบระเบียบ
มีกฎหมายคุมครอง ถาคนที่เขามาอานเขามีความคิดความรูเขาก็จะรูวาเกิดจากการโจมตี ความไมโปรงใสของฝายที่ทํา
ดิฉันไมอยากใหเปนเชนน้ัน เพราะเราเปนประเทศที่มีกฎหมายมีการพัฒนาทําทุกอยางเพื่อใหจังหวัดของเราไดพัฒนา
ไปขางหนา พอเถอะคะเลิกไดแลวคะการเมืองแบบนี้ไมนาพิสมัยเลย ใชความจริงที่ควรจะเปนของคนที่มีการศึกษาเขา
ทํากันแบบนี้ดีกวานะคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร  ศรพิันธุ    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / เชิญทานวรรณรัตน ครับผม 
 

น.ส.วรรณรัตน   จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ดิฉัน นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะตั้งขอสังเกตที่วา หนังสือขอชี้แจงเหตุผลคือจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังไมสมบูรณอยูระหวางการตรวจสอบความถูกตอง คําๆนี้เมื่อปงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดิฉันไดยินทุกครั้งที่มีการประชุมสภา เราจะไดยินเหตุผลนี้มาโดยตลอดซึ่งทานใชเวลาในการนํา
งบประมาณเขาสูสภาเปนเวลาถึง ๙ เดือน ดิฉันอยากจะทราบวาทานจะใชเหตุผลน้ีเหมือนเดิมหรือเปลา ขอรองเถอะ
คะใหนํางบประมาณเขามาประชาชนจะไดใชประโยชนในสวนนี้ เมื่อถึงเวลาทานนํางบประมาณเขามาชาทานก็มา
โจมตีสภา วาสภาตัดงบประมาณ ถวงความเจริญ ซึ่งดิฉันบอกไดเลยวาสมาชิกสภาเทศบาลชุดนี้เราเล็งเห็น
ผลประโยชนของประชาชนเปนหลักอยูแลว ทานทําแบบนี้ทานทําหนังสือโจมตีสภาแจกจายในองคกรในเทศบาลของ
เรา ทานคิดวามันถูกตองแลวหรือ และทานคิดวาสมาชิกสภากระทําการที่ไมถูกตอง ดิฉันบอกเลยวาดิฉันขอประนาม
และขอสาปแชงเลยวาขอใหทานไมเจริญรุงเรือง เนื่องจากสภาแหงนี้ทําไปเพื่อผลประโยชนสูงสุดของประชาชน 
ขอบพระคุณมากคะ 

 
 
 
 
 



๒๐. 
 
นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกทุกทานกระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔  กระผมในฐานะตัวแทนที่ประชาชนมาเปนสภานคร ในประเทศไทยเรามีระบบการ
ปกครองแบบเทศบาลนคร ผมจําตัวเลขไมไดแตมีจํานวนมาก ขนาดที่พักพวกที่เปนเทศบาลนครดวยกัน แตมันไมได
เปนเรื่องที่นายินดีที่ผมจะพูด เขาไดหยิบยกเอาเครสเทศบาลนครอุบลราชธานี มาเปนเครสศึกษาในเรื่องที่นํา
งบประมาณเขามาตราเปนเทศบัญญัติ ชาที่สุดในประเทศไทย มันเปนเรื่องที่นายินดีหรือไมครับ ทานประธานกับทาน
เลขาก็เปรียบเหมือนประชาชนในเขตเทศบาล ถาทานไมมี งบประมาณซื้อกาแฟทานจะไดกินหรือไมครับ ผม
เปรียบเทียบเร่ืองใกลตัว เอาเรื่องไกลตัวมีประชาชนอยู ๔ , ๕ ครอบครัวอันนี้เกิดขึ้นในเทศบาลนครอุบลราชธานี   
ของเราในอําเภอเมือง ในเทศบาลนคร ใจกลางเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ไมมีถนนเขาบานครับ ไมมีไฟฟาเขาบานครับ
อยาพูดถึงน้ําปะปาเลยครับ ไมมีครับผมถามวาสิ่งเหลาน้ีฝายผูบริหารรับรูรับทราบมากนอยแคไหน สิ่งที่ผมไดกลาว
โดยขางตนผมคิดวามันเปนเรื่องที่นาอายที่สุดถึงมากที่สุดในประเทศไทยและยิ่งมาในประเทศไทย ถูกเชิญจาก ค.ส.ช.
ไปพบถามผมวาทําไมงบประมาณจึงเขาชาผมตอบไมได เพราะวาผมไมไดเปนคนทํางบประมาณแตผมไมไดตอบ       
ค.ส.ช. หลอกครับผมใหไปถามทานนายกเทศมนตรี ผมชวนใหทานเลิกผมชวนใหลาออกเราจะไดคืนอํานาจสู
ประชาชน ถาทานบริหารบานเมืองไมได ผมก็ชวนทานลาออก แตผมกลัวทานเหงาผมลาออกดวยก็ได สมาชิกสภา
เทศบาลลาออกทั้งหมดผมคิดวาก็ยินดี หลายทานคืนกาแฟไมกินกาแฟผม “อุตสาหติดสินบนไว” เปนเรื่องตลกและ
เปนเร่ืองแชมปที่สุด ในประเทศไทย แมกระทั้งวันน้ีสภาก็ยังทวงถามวาเมื่อไหรจะนํางบประมาณเขาสูสภา แตอยาเอา
ไปถึงขั้นนั้นเลยครับ เอาแควาเมื่อไหรนายกเทศมนตรีจะมาประชุม เมื่อไหรนายกเทศมนตรีจะใหความสําคัญกับสภา
แหงน้ีบางใหความสําคัญกับพี่นองประชาชนบาง ไมเขาใจวาทานมีคอนเฟอรเรนซในตัวทานหรือเปลา หรือวาทาน
อาจจะมาเหนือเมฆก็ได เปดโทรศัพทคางไวทานจะไดมาตอบที่ประชุมแหงน้ีทีหลังแตที่ผมพูดผมมโนเอาจริงแลวมันทํา
ไมไดหลอกมันทําไมไดตราบใดที่ทานไมรูความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ตราบใดที่พี่นองประชาชนยังไมอยูใน
หัวใจของคุณวาคุณจะบริการใหเขา ที่ปรึกษาที่มันไมเขาทาผมหมายถึงใหหยุดฟงบาง ผมไมไดหมายถึงขางในนี้นะ
ครับผมหมายถึงขางนอก เพราะในที่นี้ทุกทานมีความรู รักชอบกันทุกทานและทุกทานก็ใหคําปรึกษาที่ดีทั้งนั้น แตผม
ไมเขาใจวาไอคําปรึกษาที่ไมดีมันออกมาจากตรงไหนทําไมนายกเทศมนตรีคนน้ีไมนํางบประมาณเขาสูสภา แลวจะใช
ทันหรือไมในวันที่ ๑ ตุลาคม และวันน้ีเปนวันที่ ๒๔ กันยายน อีก ๖ วันมันจะใชทันหรือครับแลวพอทานนําเขามาพอ
วันที่ ๓๐ กันยายน และทานบอกใหประกาศใชวันที่ ๑ ตุลาคม สมาชิกสภาเทศบาลไมใชหุนยนตนะครับ อานทั้งวันทั้ง
คืน รางเทศบัญญัติมาแตละที นอน ตี ๓ ตี ๔ อานเทศบัญญัติ กลัวมันตกกลัวมันหลนกลัวพี่นองประชาชนจะไมไดรับ
ผลประโยชนอยางเต็มที่กระผมไม เชื่อวาวันนี้ทานจะใหคําตอบไดหรือไม ผมไมเช่ือวาทานจะใหคําตอบได ฟองพี่นอง
ประชาชนครับที่ผมอยูในสภาแหงนี้ส่ิงที่ไดรับมานอยที่สุดคือการรวมมือของนายกเทศมนตรีคนน้ีตอสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี การใหความรวมมือกับสภาเทศบาลแหงน้ีผมเชื่อนายกคนนี้ไมเชื่อมั่นในระบบสภาครับ นายกคนนี้ไม
เช่ือมั่นในระบบตัวแทนพ่ีนองประชาชนครับ ค.ส.ช. คาดหวังใหทองถิ่นดูแลกันเองอยางธรรมาภิบาล อยางเปนธรรมไร
ซึ่งทุจริต ส.ท. ชุดนี้ทานชี้หนามาไดทุกคนเลย ใครรับสินบน ไมมีครับ 

 
 
 
 



๒๑. 
 

แตเมื่อก้ีใครรับกาแฟผมไป อันนั้นไมเรียกเปนสินบนอันน้ีเรียกวาสินน้ําใจ ผมคิดวาพี่นองประชาชนตระหนักดีวาใคร
ใหความสําคัญกับทานและทานควรใหความสําคัญกับใครในเทศบาลนครอุบลราชธานีแหงน้ี ผมไมไดหมายถึงใหทาน
เขามาเลือกผมอีก เพราะชวนทานนายกลาออกอยูวันนี้ ผมไมรูวาในสมัยหนาผมจะมาอีกหรือเปลาถามันอยูใน
สถานการณแบบนี้ ผมวาผมไปรวมกับคณะ ค.ส.ช.ไปปฏิวัติอีกครั้งดีกวา ผมเจ็บปวดที่พี่นองประชาชนถูกมองขามจาก
นายกเทศมนตรีคนน้ี ก็ขอฝากไวใหทานผูบริหารนําเรื่องน้ี เขาพูดใหนายกคนน้ีไดฟงไวบางวากรุณาใหความสําคัญกับ
พี่นองประชาชนหรือถามันขัดของสิ่งใดในการจัดทํางบประมาณทานบอกผมได ทานนําเรียนตอสภาแหงนี้ไดวาขัดของ
เร่ืองนั้นเร่ืองนี้ และจะนําเขาวันน้ี เราจะไดเตรียมการในการชวยกันดูแลงบประมาณ น้ําที่มันไมเต็มแกวชวยกันเติมให
เต็มไดแตอยาใหแกวน้ันมันราว เพราะถามันราวแลวนับวันมันมีแตจะแตกไมมีวันที่จะประสานมันได ฝากนําเรียนทาน
ประธานฝากไปยังฝายผูบริหารและฝากผูบริหารไปนําเรียนกับทานนายกเทศมนตรีดวยครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญฝายบริหารครับ 
 

นายชูศักดิ์     สุทธิรารกัษ      รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ผมไดรับมอบหมายจากทานนายกใหมาชี้แจงตอที่สภาใน
ระเบียบวาระที่ ๓ และขอนําเรียนวามีหนังสือจากสํานักปลัดที่พึ่งสงมาเดี๋ยวนี้วา ติดประชุมที่ศาลากลางจังหวัดกับผูวา
ราชการจังหวัดมีวีดีโอคอมเฟอรเรนซ ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งขาดไมไดทานกําชับวา นายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกที่หามขาด ก็ขอนําเรียนในที่ประชุมไดทราบในเหตุผลที่นายกไมไดมาครับ ในระเบียบวาระที่ ๓ เราประชุม
กันตั้งแตชวงเชา จนมาถึงชวงบาย จริงๆแลวระเบียบวาระทานประธานไดจัดทําเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ และจัดสงใหฝาย
บริหารและทานสมาชิก ในระเบียบวาระที่ ๓ ขอชี้แจงการเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป         
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมทันตามกําหนดเวลา และ “เปนการแจงสมาชิกสภาเทศบาลทราบ” จริงๆแลวปลัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณของเทศบาล ไดชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวยวิธีการ
งบประมาณใหที่ประชุมแหงนี้ไดรับทราบแลววาขอ ๒๔ วรรค ๒ วาทําอยางไรกันบาง และระยะเวลาที่ทานถามวาจะ
นําเขาเมื่อไหร ก็อยูในแฟมที่แจกทุกทานเปนหนังสือที่ อบ ๕๒๐๐๘/๔๔๓๑ จากเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่สงให
ทานประธานก็แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบนั้น ระบุวาเทศบาลจะเสนอรางเทศบัญญัตินั้นโดยเร็ว อีกประเด็นหนึ่งที่
อภิปรายกันมากมายคือเรื่องใบปลิว ผมก็พ่ึงไดรับในสภาแหงนี้ที่มีทานสมาชิกถายเอกสารและนํามาแจกผมก็พึ่งได
อานผมก็เห็นดวยกับทานสุภชัยที่วาเสียหายทั้งสองฝาย ทั้งนายกทั้งฝายบริหารทั้งสมาชิกเพราะงบประมาณรายจาย
เปนงบประมาณของแผนดินที่จายในงบประมาณในพ้ืนที่ ถาทานนายกและทานสมาชิกอนุมัติงบประมาณรายนั้นเขา
มาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราน้ันผมเห็นวาเปนเรื่องดี สวนเรื่องที่ทานวาผูบริหารนาจะรูเห็นที่นําใบปลิว
ไปแจกจายในโรงเรียน ผมขอปฏิเสธเพราะวาผมก็พึ่งไดรับเมื่อสักครูเหมือนกัน ปฏิเสธวาไมไดรูเห็นเรื่องนี้ครับ ก็ขอ
เรียนใหทานสมาชิกทุกทาน และทานประธานและสื่อมวลชนทราบ สําหรับเรื่องขอช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.๒๕๕๘ ก็คือสงใหทานประธานทราบและทานประธานก็แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบอีกทีหนึ่ง ขอบพระคุณครับ
ทานประธานครับ 
 
 

 
 
 
 



๒๒. 
 
นายปรเมศร     ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานอนันต ครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต   ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ขอบพระคุณครับทานรองนายกแตทานพูดไมหมดครับทานพูดแตวรรคสอง คือขณะนี้เรา
ตองการวรรคแรกในการที่มันมีคําวา “อนุมัติ” อยูเพื่อที่จะรายงานทานผูวาราชการจังหวัดตอไป มันอยูตรงนี้ครับ
วรรคแรกนี้เองเราไมไดติดใจในวรรคที่สอง เพราะฉะน้ันวาเหตุผลหรือเมื่อไหรทานจะนําเขา คําวาอนุมัตินั้นมันตีความ
ไดวาจะตองมีการลงมติวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ ถาทานไมบอกกําหนดที่แนนอนเราก็ไมรูจะลงมติอยางไร ผมถึงกราบ
เรียนวาในวรรคที่หนึ่งนั้นที่เราพูดกันอยูเดี๋ยวนี้น้ันคือวรรคที่หนึ่ง ไมใชวรรคที่สอง ตอไปผมก็จะขอกราบเรียนวาใน
การที่งบประมาณเขาลาชาน้ันลวนแตที่จะเกิดเปนผลเสียทั้งน้ัน ตัวอยางเชนงบประมาณป ๒๕๕๗ ทานเขาลาชานะ
ครับ งบประมาณเงินรายหัวของนักเรียนที่ทางกรมการปกครองสวนทองถิ่นใหมา แตทานไมนํางบประมาณเขา เงิน 
๒๐ บาท ก็ใชไดแค ๑๓ บาท เน่ืองจากวาใชงบประมาณเกาไปพลางกอน งบประมาณเกาใช ๑๓ บาท เหลืออีก ๗ 
บาท เงินรายหัวคาอาหารจะตางกันนะครับวาจาก๑๓ บาท เปน ๒๐ บาท คุณภาพของอาหารจะแตกตางกันไหม นี่
คือประโยชนทําใหผลเสียเกิดขึ้นนะครับวาผูไดรับอาหารนั้นจะไดรับคุณภาพดอยลงไป เน่ืองจากวาเงินรายหัวมีจํากัด 
นี่คือเห็นชัดเจนและอีกอยางหนึ่ง พอเขาใหมาแลวแตทานไมนํางบประมาณเขาสภา แตทานขอมาใชขาดเงินสะสม
เพ่ือที่จะนําไปจาย ๗ บาท สวนเพิ่มทางสภาก็ใหไมไดเนื่องมาจากวาเงินเขาใหมาแลวแตทานไมนํามาใชเอง จะมาโทษ
สภาไมไดวาสภาไมให และประกอบกับวาแผนปลิวตัวนี้มีหกเร่ืองที่เขียนไววาผูบริหารขอจายขาดเงินสะสมแลวสภา
ไมให ผมจึงขอกราบเรียนทานประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายวา เพ่ือความเขาใจนะครับวาทําไมสภาไมให เนื่องมาจาก
วาทางฝายบริหารทําผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการใชเงิน การเก็บรักษาเงิน ขอ ๔๙ พรอมทั้งหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยยังกําชับมาอีกวาทําความเขาใจในเรื่องการใชเงินสะสม เพราะวาการจะจายเงินสะสมนําไปใชได
นั้นมีอยางเดียวคือฉุกเฉิน เพราะวาทานยังไมนํางบประมาณเขามาสูสภา ทานก็จะจายขาดเงินสะสมแลวอยางนี้
ระเบียบไมให จะจายไดก็ตอเมื่อวาระเบียบนั้นระบุไวชัดเจนวางบประมาณในปน้ันผานไปแลว เมื่อไมพอใชถึงมาขอใช
เงินสะสม ขนาดเห็นชัดเจนในนี้นะครับ ทานยังนําเขาตั้ งสองครั้ง สภาก็ตองยืนตามเดิมว ามันผิดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย สภาเขาทําผิดดวยไมไดเพราะฉะน้ันการที่จะมาโจมตีวาสภาไมใหนั้นขอกราบเรียนวาทางฝาย
บริหารทําผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยครับ สวนที่ตัดงบประมาณไปนั้นขอกราบเรียนวาเอกสารประกอบการ
พิจารณาไมครบถวน ราคากลางไมมี เพราะฉะน้ันกรรมการพิจารณาแลวจึงเห็นสมควรตัดลดงบประมาณ ซึ่งบางสวน
ที่ใหไปนั้นก็มีเอกสารประกอบเราก็ใหนะครับ สิ่งใดที่ทําใหเกิดประโยชนแกประชาชนสภาแหงนี้ยินดีที่จะสนับสนุนนะ
ครับ ถาสิ่งใดที่ถูกตอง เปนประโยชนแกชุมชนบานเมืองเรายินดีครับ ขอทุกทานไดโปรดใหความเปนธรรมแกสภานี้
ดวย ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร     ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

 
 
 
 
 



๒๓. 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ หลังจากที่ไดฟงทานรองนายกช้ีแจงรวมถึงทานอนันตนะครับ ถูกตองครับทั้งวรรค
แรกและวรรคที่สอง แตวรรคที่สองที่ทานรองนายกไดชี้แจงบอกวาใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภา
เทศบาลก็ถูกตองนะครับก็ช้ีแจงไปแลวดวยหนังสือฉบับหนึ่ง แตเหตุผลความจําเปนก็ประมาณสี่หาบรรทัด แตเมื่อวันนี้
เปนความตั้งใจของทานประธานสภาที่จะนําเรื่องนี้เขาสูสภาก็ถือวาเปนเจตนาที่ดีของทานประธานที่อยากจะให
สมาชิกนั้นไดรับทราบดวย ในเมื่อเขามาในสภาแลวนะครับทางสมาชิกก็แคถามไปวาแลวทานจะเอาเขาไดวันไหน ทาน
สมาชิกก็ถามเทาน้ีนะครับ มันก็ไมใชเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญ การตอบคําถามนี้มันงายกวาการทําตามนโยบายที่ทาน
หาเสียงไวอีกนะครับ ไมวาจะเปนรถรางหรือวาอะไรตางๆนาๆ ตอบแควาเอาเขาวันไหนมันงายมาก สําหรับเรื่อง
หนังสือโจมตีผมก็ยังดีใจนะครับที่ทานรองนายกบอกวามันเปนผลเสียทั้งฝายสภาและก็ฝายบริหาร หนังสือเลมนี้
ออกมาจากโรงเรียนเทศบาลซึ่งอยูในการดูแลของทาน แลวโรงเรียนนี้ทานก็มีหนาที่ดูแลอยูแลวและแตละคนนะครับ
ไมวา ผ.อ.หรืออะไรก็เปรียบเสมือนลูกนองของทาน ถาทานคิดวาหนังสือเรื่องนี้เปนการทําลายทั้งสมาชิกสภาทั้งฝาย
บริหารแลวหนังสือนี้มันออกมาจากโรงเรียนในเครือของเทศบาล จากผูบริหารคนไหนผมก็ไมทราบ แตผมคิดวาทาน
นาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับเพราะมันออกมาจากโรงเรียนในเครือของเทศบาลที่ทานดูแลอยู ถาทานไม
ดูแลหรืออาจจะทําเฉยเมย ปฏิเสธวามันไมไดออกมาจากฝายบริหารแตมันออกมาจากคุณครูนะครับหรือผูบริหารคน
ไหนก็ตามที่เอาหนังสือนี้มาแจก เขาเปนลูกนองของทานอยูใตบังคับบัญชาของทานแตเขาก็ยังกลาทําหนังสือโจมตี
ทาน แบบนี้ทานตองพิจารณาแลวนะครับวาถาทานไมสามารถที่จะปกครองเขาไดทานควรจะทําอยางไร ตรงนี้มันเปน
ภาวะผูนําของทาน ทานตองพิจารณานะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร     ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น    พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายชื่น   พรหมาจารีย สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ เรื่องที่ผมจะพูดตอไปนี้นะครับก็เปนเรื่องเกา ผมขอเทาความนะครับคือบางเรื่อง
เราไดเตือนในที่ประชุมนี้แลวแตที่ประชุมยังทําอยูอยางเดิม คือเรื่องเงินสะสมการขอใชเงินสะสมผมเคยพูดกอนหนา
นั้นแลว วาเรามาทํางานรวมกัน เราขอเปนทองแผนเดียวกันและพูดในเร่ืองเดียวกัน ขอใหเขาใจเอาไวแตถาเรื่องใดที่
มันเปนประโยชนตอประชาชนเราจะไมหาม เราจะไมตัด เราจะชวยเหลือทานที่ผมเคยพูด แตถาเรื่องใดที่มันขัด ไม
เปนประโยชนตอประชาชนเราขอตัดงบประมาณน้ัน พอประชุมครั้งที่สองขอใชเงินสะสมแลวขออนุญาตที่เอยนามนะ
ครับทานอนันตก็บอกวาการใชเงินสะสมนั้นมันผิดระเบียบ ทานก็ไดบรรยายไปนานพอสมควรคาดวาคงจะเขาใจ มา
ประชุมครั้งที่สองขอใชเงินสะสมอีกมันก็จําเปนจะตองตัดและไมใหผานสภา เราควรจะฟงกันบางนะครับ ขอใชเงิน
งบประมาณกอนไดไหมก็ไมตอบ ครั้งที่สามเอาอีกขอเงินสะสมอีกนี่ครับสภามันเปนอยางนี้ ผมไมอยากจะมาพูดซ้ําแต
มันจําเปนและอยากจะขอสรุปวาไมตองพูดอีกครับ เร่ืองตอไปครับเรื่องการตัดงบประมาณมีบางเรื่องที่จะตองตัดคือ
เรื่องงบประมาณที่ทานขอมาอยางขอซื้อรถ รถก็บอกวาบรรทุกไดเทานั้นแตซีซีไมบอกแลวจะใหไดยังไง ขอซื้อ
มอเตอรไซคซอนไดสามคนมันมีกี่ซีซีไมบอก ๑๐๐ ซีซี ก็ซอนไดสาม ๖๐๐ ซีซี ก็ซอนไดสาม แตราคามันตางกันเยอะ 
 

 
 
 



๒๔. 
 

นะครับ เมื่อไมบอกเราก็ไมรูวาตนทุนมันเปนเทาไหรอันน้ีก็จําเปนจะตองตัด หรือใครจะหลับหูหลับตาใหซื้อมันไมถูก
ครับไมถูกแนนอน เรื่องตัดงบน้ันเราตัดจริงๆเพราะวาไมบอกรายละเอียดถึงวัสดุ อยางซื้อกลองวงจรปดอยางนี้ก็ไม
บอก รายละเอียดไมมีมันก็จําเปนนะครับ เร่ืองตอไปเร่ืองใบปลิวนี้นะครับมันเสียทั้งสองดานอยางที่วาทานรองนายก
ทานก็พูด แลวทานสุภชัยขออนุญาตเอยนามอันนี้ก็มันเสียทั้งสองฝาย แตเมื่อผมมาฟงแลวก็วาในฐานะที่ผมก็อายุ
มากกวาเพ่ือนทั้งหลายที่อยูในที่น้ี ผมนั้นอายแทนนะครับทําไมถึงมาทุบไขใหมันแตกใครจะเชื่อมไขได อยาเอาใบปลิว
มาเราก็พูดกันในสภาเปดเผยใหกันรูขอเถอะครับอยางน้ันอยางนี้ เราก็ยินดีใหมันจําเปนเรายินดีให เราไมใชคนที่ไหน
เราคนอุบลเหมือนกัน งบประมาณบางสิ่งบางอยางเราอนุโลมใหนะครับ เมื่อมันไดราวแลวนะครับก็ยังมาซ้ําเติมอีก
บอกวาเอาอยางนี้นะครับ สรุปแลวงานนี้ถูกตัดงบประมาณดีๆไปหมดตามใบสั่งของเจานายใหญ นาเศราใจจัง
ประชาชนในเขตของเทศบาลเสียผลประโยชน เสียหายจริงๆ ตามใบสั่งใครครับ ไมมีใบสั่งมาสั่งใหพวกผมตัด
งบประมาณ พวกผมมีแตจะสงเสริม ขอคัดคานนะครับวาพวกผมไดรับใบสั่งแตทานทําไมไมโทษตัวเองสงงบประมาณ
ชา งบประมาณไมมาสักที เราขอรองใหเอางบประมาณออกมา ขณะนี้ก็ยัง ขอบคุณครับ 
 

นายปรเมศร     ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานรองนายกไดชี้แจงเมื่อซักครูนะครับเกี่ยวกับเรื่องใบปลิวนี้ ทานบอกวาพวกทานไมมีสวนรูเห็น
นะครับ คืออยางนี้ผมอยากชี้แจงไปยังประชาชนที่ไดรับชมเคเบิ้ลผานทางชองเคเบิ้ลทีวีนะครับหรือวาทางสื่ออื่นๆให
เขาใจวาใบปลิวฉบับนี้ออกมาจากโรงเรียนเทศบาลในสังกัดของเทศบาลนครอุบลเปนผูรับผิดชอบ ไดมีการแจกจาก
คุณครูนะครับหรือคณะผูบริหารในโรงเรียนส่ังใหคุณครูทุกคนแจกใหนักเรียนในวันที่ ๑๙ กันยายน ๕๗ และมีการแจก
ใหผูปกครองดวย ผมตั้งขอสังเกตนิดหนึ่งนะครับ ในการที่มีใบปลิวอยางนี้ถาไมมีการสั่งการจากผูบริหารไปผมถาม
หนอยครับวา ผ.อ.คนไหนครับที่กลาทําอยางนี้ไมมีหรอกครับถาผูบริหารไมมีการสั่งการลงมา ถาเกิดวาตาสีตาสาหรือ
วาเปนบุคคลกลางนะครับมีความสนใจในเรื่องของงบประมาณเทศบาลนครอุบลแลวนําเอกสารเพื่อที่จะโจมตีคณะ 
ส.ท. นะครับ ไปฝากใหผูบริหารโรงเรียน ฝากใหคุณครูประจําชั้นเอาไวแจกใหผูปกครองนักเรียน ผมถามวาเขาจะกลา
แจกหรือครับ เอางายๆนะครับเปนเอกสารหรือวาใบปลิวเปดรานใหมนะครับผมเคยพูดแลวเมื่อชวงเชา เปนการ
ประชาสัมพันธรานใหมถาเปนผมลองพิมพสักหาพันใบแลวใหคุณครูหรือวาใหผูอํานวยการเปนคนแจกเขาจะแจกให
ผมไหม มันเปนไปไมไดนะครับที่ทานจะไมรู ยังไงเรื่องน้ีก็อยากใหทานตรวจสอบดวยนะครับเพราะวามันเปนผลเสีย
กับสภานะครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายปรเมศร     ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๕. 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันอยากสรุปสั้นๆนะคะเพราะวาประชาชนที่รับฟงอยูอาจจะยังไมเขาใจ
อะไรมากนัก อาจจะฟงวาเอะเรากําลังพูดอะไรอยู งบประมาณเขาชาอะไรก็ตาม ใบปลิวอะไร ก็คือในนี้มีใบปลิวโจมตี
สมาชิกสภาเทศบาลวาตัดงบประมาณ วามีการตัดญัตติขอจายขาดเงินสะสมอะไรตางๆนาๆ ซึ่งจริงๆแลวทุกอยางมี
เหตุและผลของมัน ก็คือทานเอางบประมาณเขามาชาและพอชาระยะเวลาหวงเวลามันก็ไมได เราไดบอกวาใหนํามา
ใหมในป ๕๘ และอยางที่ชี้แจงในปลิวนี้อาจจะแบบ พูดงายๆคือโจมตี ส.ท. ใหขอมูลไมครบแลวก็เก็บมาเก่ียวโยงมาถึง
การนํางบประมาณเขาชาในปนี้ ซึ่งตามที่ทานอนันตนะคะขออนุญาตที่เอยนามไดบอกวาในขอ ๒๔ ในกรณีที่คณะ
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถที่จะนํารางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นไดทัน
ภายในเวลาที่กําหนดไว ใหเสนออนุมัติตอสภาทองถิ่น แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ ตรงนี้นะคะมันก็เห็น
อยูแลววาขออนุมัติตอสภาทองถิ่น แตทานทําแจงไปยังประธานสภาทานบอกวาก็ทําไดเหมือนกัน ดิฉันก็อยากจะถาม
วาแลวมีสภาไวทําไมคะ มีสภาแลวทานไปขอกันเงินกับผูวา แตตอนนี้ทานไมเสนอแลวทานเอางบเขาชาไมเสนอเขา
สภา แลวสภาจะแจงผูวาไดอยางไร ทานแจงตอทานประธานแคนั้นใหทานประธานมาแจงเรามันคือการใหเกียรติกัน
หรือเปลาคะ รวมไปถึงองคกรทองถิ่น รวมไปถึงผูวาราชการจังหวัด เพราะเราตองเสนอตอผูวา แตในเวลาที่ทานเอางบ
เขามาชาทานกับไปขอกันเงินกับผูวาแตตอนน้ีทานไมบอกผูวามันขัดแยงกันไหมคะ และทานบอกวาทานแจงมาวาจะ
ขอนําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยเร็ว คําวาโดยเร็วนี้ความ
เขาใจของแตละคนน้ันไมเทากันนะคะ แตละคนมีการรับรูไมเทากันหรอกคะ คําพูดคําเดียวกันเพราะฉะนั้นดิฉันอยาก
ใหโฟกัสมาเลยคะวาเมื่อไหร วันที่เทาไหร ไมใชวาโดยเร็วๆ จนถึงตอนนี้ก็ยังไมเขามา มันก็ไมถูกตองนักนะคะและก็
วันที่เราไดเขารวมประชุมกับคณะ คสช. แลวทานผูวาก็ถามวาเมื่อไหร แลวจะใหเราตอบวาโดยเร็วโดยที่เราก็ไมรูวา
เมื่อไหร วันที่เทาไหร เหมือนที่ทานตอบมาวาโดยเร็วทานก็ไมรูวาวันที่เทาไหร ผลประโยชนผลเสียก็ตกแกประชาชน
ถูกตองไหมคะ ขอบคุณคะ 
 

นายปรเมศร     ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะขอวกเขามาในสวนของใบปลิวนิดหนึ่งนะคะ คือในสวนที่โจมตี
สภาของเราน้ีคือมันยังมีญัตติบางญัตติซึ่งประชาชนบางทานไมไดติดตามขาวสารมาโดยตลอดก็อาจจะเกิดความสับสน
นะคะ ในสวนของญัตติเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปนวัดพระธาตุหนองบัว อยากจะชี้แจงให
ประชาชนไดทราบนะคะวาตัวนี้ไมใชอํานาจหนาที่ของสภาที่จะทําการเปลี่ยนแปลงรายชื่อตรงนี้นะคะ ซึ่งทางคณะ
ผูบริหารก็นําเขามายื่นตอสภาแลวทีนี้เทาที่ทราบก็คือวาในสวนของทางวัดก็ยังไมไดทําประชาพิจารณใดๆ แลวก็
แนวทางโดยตรงก็คือวาทางสภานี้มันไมใชอํานาจของสภาที่จะทําการเปลี่ยนชื่อวัด แลวก็ตอไปก็ขอทางสภานี้ก็มี
อํานาจหนาที่แครับทราบเทาน้ันนะคะ จะใหสภาอนุมัติเปลี่ยนชื่อนี้มันไมใชหนาที่ของสภา และในสวนของที่บอกวาจะ 
 

 
 
 
 



๒๖. 
 

ยื่นงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาลนครอุบลโดยเร็ว อยากจะขอสนับสนุนตอคําพูดของทานตน
ขาวนะคะวาคําวาโดยเร็วของความเขาใจของแตละคนไมเทากัน ถาโดยเร็วดิฉันก็ไมเกินหานาทีก็โดยเร็วละคะ 
ขอบคุณคะ 
 

 นายปรเมศร     ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันอยากใหถาฝายบริหารมีอะไรจะชี้แจง ชี้แจงในหองสภาแหงนี้เลยนะ
คะ ไมตองไปชี้แจงใน Face Book หรือใน Social Network ในทางที่ผิดๆคะ มีอะไรอยากพูดพูดไดเลยคะเรา เราอยู
ตรงน้ีเราสามารถ Discard กันไดคะ ขอบคุณคะ  
 

นายปรเมศร     ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ กระผมขอย้ําสรุปในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ในขอที่ ๒๔ ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถที่
จะนํารางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหเสนอขออนุมัติตอ
สภาทองถ่ินแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ สวนวรรคสอง สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี พิจารณา
เห็นแลวเห็นวาจะไมสามารถนํารางงบประมาณรายจายประจําปถัดไปเสนอตอสภาเทศบาลไดทันภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาลกอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปงบประมาณปจจุบันครับ 
ในสวนสมาชิกสภาเทศบาลของเราในวันน้ีก็ไดตีความแลววาขอ ๒๔ ไดบังคับใหคณะผูบริหารนะครับเสนอขออนุมัติ
ตอสภากรณีที่ไมสามารถนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเสนอตอสภาทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวให
เสนอขออนุมัติตอสภาทองถิ่นแลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ สวนเรื่องการชี้แจงทานก็ไดชี้แจงมาแลวครับ
ทางประธานสภา ในสภาของเราก็ขอทวงติงวาถาทานตีความเปนอยางอื่นหรือวาทานจะพิจารณาเปนอยางอื่น
นอกเหนือจากที่สภาไดตีความแลวทางสภาก็ไมทราบวาจะชวยเหลือทานไดอยางไรและทางสมาชิกหลายทานก็ไดย้ํา
วาเร่ืองกําหนดเวลาขอใหทานกําหนดเวลาที่ชัดเจนแนนอนวาจะขออนุมัติตอสภาไดในเวลาใดครับ กําหนดวัน เดือน 
ป ที่แนนอนใหชัดเจนนะครับ ซึ่งจะไดพิจารณาตามระเบียบวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ ขอบคุณมากครับ 
นายปรเมศร     ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนงนุชครับ 
 
 
 

 
 
 
 



๒๗. 
 

นางสาวนงนุช    จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ  ดิฉันนางสาวนงนุช  จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ วันน้ีทั้งวันนะคะที่ดิฉันไดนั่งฟงทานสมาชิกสภาเทศบาลและฝายบริหารนะคะ ที่
เรามาประชุมวันนี้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณใชไหมคะ แมกระทั่งวาวันนี้เราประชุมกันทานนายกก็ไมอยูเราก็ยังนั่ง
ประชุมกันอยูในเมื่อทานบอกวาทานมาจากประชาชน พวกเราก็มาจากประชาชน แตไมใหเกียรติทางสภาเลยไมให
เกียรติประชาชน อันนี้ดิฉันขอฝากดวยนะคะวาเที่ยวหนามีการประชุม ทานนายกกรุณาอยูแลวฟงคําชี้แจงของทาง
สภาดวยนะคะ และอีกอยางหนึ่งนะคะที่มีใบปลิวออกมาวันน้ีดิฉันก็ไดรับใบปลิว และก็ไดรับหลายวันมาแลว แลวก็
ไดรับคํารองเรียนวาทางสภาไมอนุมัติเงิน ใหหนวยราชการมาถามทางสภาวาทําไมทางเราไมอนุมัติเงินงบประมาณให 
เราก็เลยไดชี้แจงไป ดิฉันรูสึกเสียใจนะคะวาทําไมถึงมีเหตุการณแบบนี้ดิฉันเปนสมาชิกสภาเทศบาลมาสามสมัย ดิฉัน
ไมเคยเห็นนะคะวามีใบปลิวออกมาอยางนี้ แลวอยูในเขตเทศบาลแลวอยูในโรงเรียนเทศบาลดวย ยังไงมันไมเหลือบา
กวาแรงนะคะที่จะตรวจสอบที่จะคนหา สืบใหไดนะคะ มันเสียหายมากนะคะทาน ฝากทานรองนายกดวยนะคะ ให
คําตอบพวกดิฉันดวยนะคะมันเสียหายทางเทศบาลมากๆ งบประมาณก็ไมใชวาเราไมใหเราผานใหตลอด ทานนิเวศน
ขอเราก็ใหขออนุญาตที่เอยนาม หรือทางหัวหนาหนวยงานอื่น ดิฉันขอฝากแคนี้นะคะขอบพระคุณคะ 
นายปรเมศร     ศริพันธุ  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ วันน้ีเราวนเวียนอยูในวาระที่ ๓ นี้กันวนไปวนมาคงจะหาคําตอบไมไดนะ
ครับ และนายกเทศมนตรีที่เปนหัวหนาคณะผูบริหารก็ไมสามารถมาใหคําตอบได ติดภารกิจหรืออยางไรเราก็ไมทราบ
นะครับ ในวาระการประชุมที่เหลืออ่ืนๆผมขอเสนอตอสภาแหงนี้วาใหเลื่อนประชุมไปในวันพรุงนี้ครับ ขอผูรับรองดวย
ครับ เวลา ๑๐.๓๐ น. นะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มติเปนเอกฉันทนะครับ เราจะเลื่อนการประชุมไปตอในวันพรุงนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. นะครับ ขอฝากทาน
ผูบริหารดวยนะครับเร่ืองทางสภาสอบถามระยะเวลาที่แนนอนไปนะครับวาทานจะนํางบประมาณป ๕๘ เขาตอนไหน 
เพราะทางสภาจะไดทําหนังสือไปยังทานผูวาฯไดถูกนะครับ ผมขอปดประชุมครับ 
 
 
 

ปดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๘. 
 
 
 
 

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

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

 
 

        คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่  ............................................. 
  
 

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

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

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

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    
.................................................................. 
                                                

                                                   
 
 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ 
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 


