รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้ งที่ ๒
วันศุกรที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
........................
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

นายอนันต
ตันติศิรินทร
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
นางบัวหลวง
อาษาพล
นางรฐา
มณีภาค
นายเลิศชาย
เสนหา
นายชื่น
พรหมจารีย
นายปรเมศร
ศริพันธุ
นายนัฐพล
รัตนูปการ
นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
นายธนพล
โชควิวัฒนวนิช
นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
นางลําพู ล
แสงวงค
นายธานิ นทร
สินธุประสิทธิ์
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
ศิลปสิทธิ์
นายณภัทร
ลิ้มสุวรรณ
น.ส.ภรณชนก น้ํ าฝน เฟองงาม
นางสาวตนขาว ตังคโณบล

ผูไมเขารวมประชุม
๑. นางสาวนงนุช
๒. นางเฉลียว
๓. นายเลิศ
๔. นางสาวปฏิมาพร
๕. นายปยะ
๖. นายสุภชัย

จิรันตกาล
คํานิยม
อาชวานันทกุล
จงรักษ
ลายวิเศษกุล
ศรีจรูญ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เขต ๑
เขต ๒
เขต ๑
เขต ๒
เขต ๔
เขต ๔

เขต ๔
เขต ๒
เขต ๓
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๔
เขต ๔
เขต ๔
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)

๒.
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑. นางธารนี
ปรีดาสันต
๒. นายชูศักดิ์
สุทธิรารักษ
๓. นายนิ เวศน
สุพัฒน
๔. นายสุ รชัย
ยิ้มเกิด
๕. นายอาทิตย
คูณผล
๖. นางเดือนลอย
คําแดงสด
๗. นางพิมพนภัส
ภัทรกอพงษสุข
๘. นายวิสุทธิ์
เสนาภักดิ์
๙. นางสุรางค
พรหมประพันธ
๑๐. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ
๑๑. พ.จ.อ.อดิศร
ประจํา
๑๒. นางสาวดวงใจ
สุพจนนิติภักดี
๑๓. นายอนุชิต
อัปกาญจน
๑๔. นางสาวทิพยวรรณ คําโสม

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
รก.ผูอํานวยการสํานั กการช าง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหนาฝายกิจการสภา
หัวหนางานธุรการสภา
เจาพนักงานธุรการ ๒
พนักงานจางทั่วไป

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

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ กระทู เรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง
(นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

อื่นๆ

……………………………………..

๓.
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเป ด
การประชุม สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สอง ประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ วั นศุ ก ร
ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวั ส ดี ค รั บ ท า นสมาชิ ก สภาฯผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ท า นนายกเทศมนตรี ท า นรองนายกเทศมนตรี
ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ท านที่ ป รึกษานายกเทศมนตรี ท านปลัด เทศบาล หั ว หนาสว นราชการทุ กท าน
วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อมาครบองคประชุม แลว ผมขอเป ด
การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และขอขอบพระคุณ ร.ท.ธราวุ ธ ศรีจั นทร ผูชว ยหั ว หนาฝายกฎหมาย
กองกํ าลังรักษาความสงบเรีย บรอยจั งหวั ด อุบ ลฯ เป นอย างสูงที่ ไ ด ม ารว มสังเกตการณป ระชุม ในวั นนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณครับ ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ นอกจากนี้มี สามาชิกลา ๖ ท าน คื อ ท านนงนุช จิ รันตกาล
ท านเลิศ อาชวานันทกุล , ท านเฉลีย ว คํ านิ ย ม , ท านปฏิ ม าพร จงรักษ , ท านสุภ ชัย ศรีจ รู ญ และ
ทานปยะ ลายวิเศษกุล และมีผูขออนุญาตเขารับฟงและถายทอดสด มี บ ริษั ท อุบ ลราชธานีโ สภณเคเบิ้ ลที วี จํ ากัด
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ กระทู เรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบ น้ํา
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ กระทู เรื่อง การจ ายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบ น้ํา เป นกระทู ที่ เลื่อนมาจาก
การประชุมครั้งที่แลว เชิญผูตั้งกระทูครับผม (นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม เชิญครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ขาพเจาขอตั้งกระทูดวน ตอทานนายกเทศมนตรี เรื่อง การจายขาดเงินสะสมเครื่องสูบน้ํา อยากทราบวา
๑. ขอทราบรายละเอียด เงินสะสมที่ผูบริหารใชจายเงินสะสม ตั้งแตเริ่มเขามาบริหารจนถึงป จ จุ บั น ว าใชจ ายเงิน
สะสมทั้งหมดไปเทาไหร
๒. ขอทราบเงินสะสมคงเหลือในปจจุบัน วามียอดคงเหลือจํานวนเทาใด
๓. ขอทราบรายละเอียดการจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบ น้ํา เมื่ อป พ.ศ. ๒๕๕๖ จํ านวนกี่เครื่อง และเป นเงิน
เทาใด

๔.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับผม
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู ท รงเกีย รติ และหั ว หนาสว นราชการที่ เคารพทุ กท านครับ
ขอกราบขอบพระคุ ณท านณัฐ วุ ฒิ ขออนุ ญ าตที่ เอย นามครับ ผมขออนุ ญ าตให เจ าหนาที่ ง บประมาณ คื อท า น
ปลัดเทศบาลฯ ที่มีรายละเอียดตอบแทนฝายบริหาร กราบเรียนเชิญครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับเงินสะสมที่ใชจายไปเพื่อแกป ญ หาของ
ผูบ ริ ห าร ใช จ า ยไปทั้ งหมด ๑๔,๒๖๘,๐๐๐ บาท เป น เงิ น ที่ จ า ยไปเพื่ อ ซื้อ เครื่อ งสู บ น้ํ า เมื่ อ ป พ.ศ.๒๕๕๖
ขอ ๒. ปจจุบันเงิ นสะสมคงเหลือจํ านวนเท าใด ณ ป จ จุ บั น วั นที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ มี เงินสะสมคงเหลือที่
สามารถนําไปใชได ทั้งสิ้น ๒๕๖,๐๘๙,๙๖๓ บาท สําหรั บ ขอ ๓. เงินสะสมที่ ใ ชไ ปเป นเครื่องสูบ น้ําทั้ งหมด จํ านวน
๓๙ เครื่อง เปนเงิน ๑๔,๒๖๘,๐๐๐ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒
สําหรับรายละเอียดของเงินสะสม ทางสภาขอสารบัญ เรื่องการใชจายเงินสะสม ตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงป จ จุ บั น
ตอฝายบริหารดวยนะครับ และรายละเอียดเกี่ยวกับ การใชเงินสะสมซื้อเครื่องสูบ น้ํา เพราะทางสภาได มี ห นังสือขอ
รายละเอี ย ดเกี่ย วกับ เรื่องนี้ ไ ปแลว ตั้ งแต ที่ ผูบ ริห ารได ซื้อเครื่อ งสูบ น้ํา ดั งนั้นทางสภาก็ขอรายละเอี ย ด สัญ ญา
ที่เกี่ยวกับการซื้อเครื่องสูบ น้ํา เพราะทางสภาได ขอหนังสือไป ๓ ครั้ง แต ท างสภาก็ยั งไม ไ ด รับ หนังสือตั ว นั้นครับ
ก็เปนเวลา ๑ ปกวาแลว เราก็ขอหนังสือสัญญาตัวนี้ดวยนะครับ ฝากเรียนทานประธานไปยังฝายบริหารดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทางฝายบริหาร ควรจะพิจารณาแบบไหนดีวาสมควรจะไดหรือไมไดครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับผม
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ สําหรับ เงินจ ายขาดเงินสะสม คื อว าถาฝาย
บริหารจะทําอะไรก็จะขออนุมัติผานสภาอยูแลวครับ สภาก็คงมีขอมูลอยูแลวสวนหนึ่งครับ สําหรับรายละเอีย ดกระทู ที่
ท านกําลั งถามอยู เราได ร างเป นหนังสื อแลว ตามจริ งเราจะตอบเป นหนั งสือ พอดี ท านปลัด ซึ่ งเป นเจ าหนา ที่
งบประมาณ ทานทราบรายละเอียดดีก็เลยใหทานตอบเปนวาจากอน แตวาทานไดถามเพิ่ม เกี่ย วกับ สัญ ญาต างๆ ทาง
เราก็จะตอบเปนหนังสือให เพราะอยูในอํานาจของฝายบริหารที่จะตองพิจ ารณาดู กอน ครับ ขอบกราบขอบพระคุ ณ
ทานประธานและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ

๕.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒
เกี่ยวกับ รายละเอีย ดใชเงินสะสมซื้อเครื่องสูบ น้ํา ในตอนนั้น ท านรองนายกฯ ท านชูศั กดิ์ ท านยั งไม ไ ด เขามารับ
ตําแหนงทานอาจจะยังไมรู ทางสภาไดขอรายละเอียดตรงนี้ไป แตก็ไมไดรับคําตอบจากฝายบริหารเลย ซึ่งเรื่องการใช
จายเงินของเทศบาล ไมวาใครก็สามารถขอขอมูลตรงนี้ได ไมวาจะเปนสมาชิกสภา หรือประชาชนทั่ ว ไป ตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร ซึ่งฝายบริหารไมสามารถที่จะปดบังขอมูลสวนนี้ได ดังนั้นก็เปนระยะปกวาๆ เกือบจะ ๒ ป ทางสภาไม
เคยไดรับคําตอบนี้เลยรวมถึงทานพี่นองประชาชนดวย ดังนั้นจะทําใหสภาเขาใจไดหรือไมวาสาเหตุที่ทานไมสามารถสง
ใหสภาทราบได เพราะวาการจัดซื้อจัดจางหรือการใชเงินสะสมนั้นไมถูกตอง ทางฝ ายบริห ารก็เลยไม สามารถเป ด เผย
ขอมูลสวนนี้ใหกับทางสภาทราบได ตรงนี้อยากจะเรียนถามไปยั งท านประธานเพื่อที่ จ ะสงต อไปยั งผูบ ริห าร ท านทํ า
อะไรไมถูกตองหรือเปลาทําไมทานถึงตองปดบังขอมูลสวนนี้ ขอมูลตรงบุคคลทั่วไปสามารถที่ จ ะขอได และท านก็ไ ม มี
อํานาจที่จะปดบังขอมูลเหลานี้ใหแกผูรองขอ เงินตรงนี้เป นเงินภาษี ของพี่นองประชาชนไม ใ ชเงินของคนใดคนหนึ่ง
การใชเงินจะตองมีการซื้อสัตยสุจริต โปรงใส ดังนั้นทางสภาก็อยากให ฝายบริห ารเห็ นความสําคั ญ ตรงนี้ ถาท านจะ
ทํางานดวยความโปรงใส ทานอยาปดบังขอมูลสวนนี้เลย และที่ สําคั ญ ว าการใชจ ายเงินสะสมมั นไม ใ ชทุ กเรื่องที่ ฝาย
บริหารจะขอกับทางสภา มันมีเงินหลายประเภทที่ทางฝายบริหารสามารถใชไดเลยโดยไมตองขอสภา ตรงนี้ผมจะไม ลง
รายละเอียดแตผมทราบวาทานคงรูดี ดังนั้น ทางสภาจะขอรายละเอียดกับทานและทานจะสามารถให รายละเอีย ดกับ
ทางสภาไดวันไหน เพราะนี่ก็เกือบ ๒ ป แลวที่ทานไดทําการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงสารบั ญ เรื่องการจ ายขาดเงินสะสม
ขอทราบคําตอบวาจะใหกับทางสภาไดวันไหนครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับผม
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ สําหรับ เรื่องเหลานี้ก็ถูกต องตามที่ ท านณัฐ วุ ฒิ
ขออนุญาตเอยนาม ที่ไดอภิปรายบอกวาจริงๆแลวขอมูลเหลานี้ ไ ม ใ ชค วามลับ ขอได ทุ กคน สว นเรื่องให เป นอีกเรื่อง
หนึ่ง อันไหนที่เราสามารถใหไดซึ่งไมผิดกฎหมายผิดระเบี ย บ คณะกรรมการกฤษฎี กาของกรมสงเสริม ปกครองสว น
ทองถิ่น ที่ระบุวาขอไหนใหไดและใหไมได ที่ตองใหเลยคือ หมายเรียกศาล สว นไหนที่ เราให ไ ด เราจะให และจะตอบ
เปนหนังสือนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ทานตอบไมต รงคําถาม ผมถามว าท านสามารถให กับ ทางสภาได วั นไหน และอีกอย างเอกสารทางราชการการขอ
เอกสารมันผิดตรงไหน ผมวาทานจะมั่วไปนิดหนึ่ง เพราะวาขาวสารทางราชการไมใชขอมูลที่จะตองปดบัง และทานจะ

๖.
อางกฤษฎีกาไหน ผมไม เคยเห็ น ที่ สําคั ญ เรื่องกรณีแบบนี้ ท านไปอานขอมู ลเกี่ย วกับ คํ าพิพากษาย อนหลัง ขอมู ล
ขาวสารทางราชการ ใครก็สามารถขอไดไมผิดกฎหมาย ทานจะดึงไวทําไม ทานทําอะไรไมถู กต องหรือเปลาท านถึงจะ
ใหไมได ผิดกฎหมายมาตราไหน บอกผมตอนนี้เลยครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผูบริหารไมตอบ เชิญทานณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ไมตอบไมเปนไร ผมขอเรียนไวตรงนี้วา ทานมั่วจริงๆครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คงผานกระทูนี้ไปนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง
(นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง ผูตั้งกระทูถามคือ นายสุภชัย
ศรีจรูญ สมาชิกสภา ด ว ยขอบั งคั บ การประชุม สภาท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ขอ ๙๗ วรรค ๒ ระบุไววาเมื่อถึงเวลาแลวผูตั้งกระทูถามไมอยูในที่ประชุม ถือวาไดถอนกระทูนั้นไปแลว ดั งนั้นกระทู นี้
ก็ผานไป ตามระเบียบขอบังคับการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น เชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒
วันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาสอบถามฝายบริหาร ๒ เรื่อง เรื่องแรกคือที่ทานสมาชิกไดตั้งกระทูสอบถามไปยั งฝายบริห ารเรื่อง
การตั้งปายโฆษณา และคณะผูบริหารไดทําหนังสือตอบกลับมายังสภา ที่ อบ๕๒๐๐๑/๔๖ ขออนุญ าตท านประธาน
อานขอความในหนังสือ ขอที่ ๒ การขออนุญ าตติ ด ตั้ งป ายบนทางเท าใชห ลักเกณฑ อะไรในการขออนุญ าต ที่ ท าง
สมาชิกไดตั้งกระทูสอบถามไปทางฝายบริหารไดตอบกลับมาวา การอนุญาตใหติด ตั้งปายบนทางเทาใชหลักเกณฑ ต าม
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบี ย บเรีย บรอยของบ านเมื อง
พ.ศ.๒๕๓๕ อาศัยอํานาจในมาตรา ๕ และ ๑๐ วรรค ๒ ขอ ๕ ในการอนุญ าต เจ าพนักงานท องถิ่นหรือพนักงาน
เจ าหนาที่ ไ ด แสดงเขตในท องที่ ที่ อนุญ าตให โ ฆษณาไว ใ ห อ นุญ าต ตามประกาศของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรื่องกําหนดสถานที่ ป ด ประกาศ ที่ ป ระชาสัม พันธ การท องเที่ ย วภายในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ลงวั นที่ ๒
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สิ่งที่ผมตองการคือเอกสารที่ทานไมไดแนบมากับเอกสารชี้แจงฉบั บ นี้ ก็คื อหนังสือประกาศที่
อนุญาตใหโฆษณาไวในหนังสือที่โฆษณา ทางสภาขอหนังสือตัวนี้นะครับ และเรื่องที่ ๒ เรื่องเงินโบนัสจะสอบถามไปยัง

๗.
ฝายบริหารอยากจะทราบหลักเกณฑ ใ นการจ ายเงินผลประโยชนพิเศษแกพนักงานเทศบาลนครอุบ ลราชธานีและ
ลูกจางของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ หรือเงินโบนัส ตามที่ ขอมู ลที่ ผมได รับ พนักงานเทศบาลฯ
แตละกองฝาย จะไดเงินที่ไมเทากัน ผมขออนุญาตอานใหทานประธานสภาฟง กอนอานผมขอถามคํ าถามแรกกอนนะ
ครับวาทานใชหลักเกณฑอะไรในการจายเงินโบนัสกับพนักงานเทศบาลฯ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯ ครับผม
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาฯที่ เคารพ ผมขอมอบให ท านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท านสุรชัย ยิ้ ม เกิด
เปนผูตอบ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ เนื่ องจากว าท านสมาชิกได ถามอยู ๒ ประเด็ น
สําหรับประเด็นแรก เปนเรื่องที่ผมยังไมไดเขามาทํางานกับเทศบาลก็เป นหนาที่ ของท านปลัด เทศบาลที่ จ ะต องตอบ
ประเด็ นแรก ส ว นผมจะตอบประเด็ นที่ สองเกี่ย วกับ การจ ายเงินโบนัสที่ ท านสมาชิก ถามว าใช ห ลัก เกณฑ อะไร
หลักเกณฑในการจายเงินโบนัสหรือวาการจายเงินคาตอบแทนพิเศษประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๗ ให แกพนักงานก็ดํ าเนินให
ตามหลักเกณฑที่ประกาศของพนักงานเทศบาลฯ ถือเปนหลักใหญ ที่ กําหนดหลักเกณฑ ว า เทศบาลฯที่ จ ะจ ายได นั้น
จะตองมีรายรับรายจายอยางไรเปนตนวา ๑.รายจายดานบุคคลากร คือเงินเดื อนค าจ างค าตอบแทนต างๆจะต องไม
เกินรอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ ายประจํ าป ๒.จะต องผานการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานตามหลักเกณฑ ที่
กําหนดไวโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการติดตาม ตลอดทั้งปงบประมาณ ซึ่งจะมี ค ณะกรรมการ ๒
คณะ คือคณะกรรมการศึกษาติดตามผมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ ก.ท.จ. ได แต งตั้ งขึ้นเมื่ อ
ประเมินผลงานที่จะตอบแทนพิเศษได ทางเทศบาลก็จะนํามาดําเนินการตอไป สวนขั้นตอนที่ ๒ การที่ จ ะจ ายให แต ละ
คนแตละฝายแตละกองนั้น คํานวณจากหลักเกณฑอะไรว าใครจะได นอยได ม าก จากผลการปฏิ บั ติ งานประจํ าป ซึ่ง
ผูบังคับบัญชาไดประเมินผลงานประจําปมาตั้งแตระดับตน ตั้งแตระดับฝายระดับกองมาจนถึงระดับคณะกรรมการของ
เทศบาลซึ่งมีหัวหนาสวนราชการเปนคณะกรรมการพิจารณารวมกัน วาบุคคลใดในปงบประมาณนั้นสมควรจะได เลื่อน
เงินเดื อนกี่ขั้น ๒ขั้น , ๑ขั้นครึ่ง หรือ ๑ขั้น มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะได รับ เงินค าตอบแทนพิเ ศษ สว นพนัก งานจ างที่ เป น
ลูกจางประจําหรือเปนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ก็จะไดรับการประเมินตามหลักเกณฑ ต ามพนักงาน
จาง ซึ่งไมเหมือนกับพนักงานเทศบาล แตก็มีหลักเกณฑที่ทาง ก.ท.จ.ได ว างหลักเกณฑ เอาไว จ ะทํ านอกเหนือจากนั้น
ไมได จะเปนขั้นตอนออกมา ก็จะแบงเปนกลุม พนักงานจางตามภารกิจ ไดคะแนนอยูในกลุม ดีเดน กลุม ดี ม าก กลุม ดี
ถา ใครประเมิ น แล ว ได ต่ํ า ว ากลุ ม ดี ก็ จ ะไม มี สิ ท ธิ์ ไ ด รั บ เงิ น ค า ตอบแทนพิเ ศษนี้ สํา หรั บ พนั ก งานเทศบาลฯ
กับลูกจางประจําก็เชนเดียวกัน อยางนอยในปนั้นจะไดรับการเลื่อนเงินเดื อนไม ต่ํ ากว า ๑ขั้น จึ งจะมี สิท ธิ์ ไ ด รับ รางวั ล
ค าตอบแทนพิเศษ ถาใครประเมิ น แลว ทั้ งป ไม ไ ด ถึง ๑ขั้น หรือรับ ราชการไม ถึงแปดเดื อน ก็จ ะไม มี สิท ธิ์ ไ ด รั บ
เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นการที่ใครจะไดมากหรือไดนอยนั้นก็ขึ้นอยูกับ องค ป ระกอบหลายๆอย าง ทั้ งเงินเดื อนทั้ งขั้น
เงินเดือน คาตอบแทน และผลการประเมิน ผลงาน จะอยูที่องคประกอบหลายๆอย าง ดั งนั้นแต ละคนจะได ไ ม เท ากัน
ครับผม

๘.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ มี ๒ ประเด็นที่ ทานนัฐพล ถามและเมื่ อสักครูท านสุรชัย ว าประเด็ นแรกให ท านปลัด จะตอบใช
หรือไมครับ จะตอบหรือไมครับ /เชิญทานปลัดครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขอทวนคําถามเมื่อสักครูครับทานประธานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพล ทวนคําถามอีกรอบครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาที่ เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในขอ แรก ที่ผมถามไปกับการขอเอกสารเกี่ยวกับประกาศที่ ขออนุญ าตติ ด ตั้ งป ายโฆษณา เพราะว า
ฝายผูบริหารไดสงหนังสือกลับมาในเนื้อความคือ เจาพนักงานท องถิ่นหรือพนักงานเจ าหนาที่ ไ ด แสดงเขตหรือท องที่
ที่ไดรับอนุญาตไดโฆษณาไว ในหนังสืออนุญาต ในนามของสภาผมก็จะขอเอกสารตัวนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา เอกสารตั ว นี้เป นประกาศของเทศบาลใชห รือไม ค รับ กระผมจะนําเอกสาร
มาใหครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาที่ เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ กราบขอบพระคุณทานอาทิตย คูณผล อนุญ าตที่ ต องเอย นามครับ สําหรับ ประกาศที่ ไ ด ขอไปครับ
และก็ยอนมาถึงเรื่องโบนัสของพนักงานจาง วาเงินโบนัสทานจะจายใหตามคณะกรรมการไดพิจารณา ตามความเขาใจ
ใหผูฟงวาเงินโบนัสทานจะจ ายให ต ามที่ ค ณะกรรมการเทศบาลได พิจ ารณาว าพนักงานท านใดจะได โ บนัสเท าไหร
ก็ขึ้นอยูกับขั้นเงินเดือนทานไดประเมินแลว ผมจะขออนุญ าตอานเอกสารขอมู ลที่ ไ ด รับ มา คื อพนักงานเทศบาลที่ ไ ด
๒ขั้น จะไดโบนัส ๑.๖ พนักงานเทศบาลที่ ไ ด ๑.๕ขั้น จะได โ บนัส ๑.๔ พนักงานที่ ไ ด ๑ขั้น จะได ๐.๘ พอมาเป น
พนักงานครู ถาได รับ การประเมิ นขั้นเป น ๒ขั้ น จะได เงินโบนัส ๑.๐ ถาได รับ การประเมิ นขั้น ๑.๕ขั้น จะได เงิ น
โบนัส ๐.๘ พนักงานที่ไดประเมิน ๑ขั้น จะไดโบนัส ๐.๕ อยากจะทราบเหตุผลว าในเมื่ อท านประเมิ นขั้นแลว จํ านวน
ขั้นเทากันแลว แตทําไมเงินโบนัสทานใหไมเทากันครับ ในสภาแหงนี้ในคราวประชุม คณะผูบ ริห ารเคยพูด กับ ทางสภา
วาคณะผูบริหารยินดีที่จะสงเสริมการศึกษาในเขตเทศบาลฯ ใหดียิ่งขึ้น แตทา นทํ าแบบนี้กําลังใจของพนักงานครูเขา
จะไปอยูที่ไหนครับ ในเมื่อไดรับการประเมินเทากันแตเงินโบนัสไดไมเทากัน ชวยชี้แจงดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานเลขาฯ สุรชัยครับผม

๙.
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ท านสมาชิกผูท รงเกีย รติ ขอบคุ ณครับ ที่ ใ ห โ อกาสผมชว ยชี้แจงแทน
คณะกรรมการของเทศบาลที่ไดพิจารณาผานไปแลว เหตุผลที่ผมจับประเด็นของทานมีอยูประเด็นเดียวคือการให อัต รา
เพิ่มของขาราชการครูกับพนักงานเทศบาลทําไมไมเทากัน ในการพิจารณาเราพิจ ารณาในหลักการเดิ ม คื อจํ านวนคน
ทั้งหมดกอนและก็คิดตามจํานวนรายหัวแลวก็แบงออกวาครูมีรอยละเทาไหรของพนักงานทั้งหมด พนักงานเทศบาลมี
รอยละเทาไหร เงินก็จะแยกออกเปน ๒ สวน สวนหนึ่งก็แยกออกเปนขาราชการครูมี บุ ค คลอยู เมื่ อวั นที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๗ เพราะเปนคาตอบแทนของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และจํ านวนของพนักงานเทศบาลรวมกันแลว เป น
เทาไหร คือเทศบาลจะนําเอาเฉพาะบุคลากรที่มีสิทธิ์ที่จะไดรับเงินคาตอบแทน ก็คื อพนักงานเทศบาล ลูกจ างประจํ า
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจ างทั่ ว ไป สว นกลุม จ างเหมาบริการนั้นไม มี สิท ธิ ไ ด รับ ค าตอบแทนพิเศษนี้
จะเห็นไดวากลุมของพนักงานเทศบาลจะมีรอยละ ๗๐ เปอรเซ็นต ของบุ ค ลากรทั้ งหมด กลุม ของขาราชการครูจ ะมี
รอยละ ๓๐ เปอรเซ็นต ของจํานวนบุคลากรยอดเงินก็แบงไปตามนั้น ทานวาทําไมเงินในสวนของพนักงานเทศบาลจึ งมี
ยอดสูงกวาพนักงานครู ที่จริงแลวสูงแตเปอรเซ็นต แตตัวเงินจะนอยกวา เพราะว าพนักงานครูเทศบาลสว นใหญ ท าน
จะทํางานนานมีเงินเดือนโดยเฉลี่ย ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป สวนใหญจะอยูระหวาง ๒๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท และก็มี
คาวิชาชีพอีกบางทานก็ขั้นต่ํา ๓,๕๐๐บาท และก็ ๑๑,๐๐๐บาท และก็ ๒๐,๐๐๐บาท สวนใหญจะอยูที่ ๑๑,๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นถาใหเพิ่มอัตรากับขาราชการครู จะไมมีเงินจาย เพราะเงินเดื อนท านมาก ท านได รอยละหนึ่งเปอรเซ็นต
แตตัวเงินทานไดประมาณ ๔ – ๕ หมื่นบาท พนักงานเทศบาล ๑.๖ จะได หมื่ นกว าบาท ถาดู จ ากตั ว เงิน ดั งนั้นการ
แบงกลุม ตอนแรกก็แบงแบบเปนธรรม และเอากลุมนั้นมาพิจารณาเงินที่มีของกลุม อีกอย างถาพิจ ารณาลักษณะการ
ทํางานก็แตกตางคือ ขาราชการครูลักษณะการทํางานจะไมเสี่ยงเทากับพนักงานเทศบาล และก็เวลาทํ างานก็นอยกว า
คื อ ทํ างานอยู ใ นบรรยากาศในห อ ง อยู กั บ ความสะอาด อยู กับ เด็ ก หนา ตานารั ก ไม ต องไปเผชิญ ภั ย ขางนอก
แตพนักงานเทศบาล ตรงไหนสกปรก ตรงไหนไมสะอาด ตรงไปเสี่ยงภัย พนักงานเทศบาลตองไป วันเสาร วันอาทิตย
วั นเทศกาลต า งๆ พนักงานอื่ นยั งได พัก แต พนักงานเทศบาลทํ าทั้ งกลางวั นกลางคื น ขยะก็ เพิ่ม ขึ้ นเป น ๒ เท า
งานเสี่ยงภัยงานหนัก เราตองพิจารณาถึงขอนี้ อาจจะดูวาไดเปอรเซ็นตสูงแตอยูในกรอบของพนักงานเทศบาลที่ เขาได
เปอรเซ็นตเพิ่มสูงเพราะวาเงินเดือนเขานอย พอไดเปนตัวเงินแลวจะไดต่ํา อันนี้ก็ใหความเป นธรรมในลักษณะของการ
ทํางาน แตบางประเทศที่ผมเคยไปดูงานในญี่ปุน พวกที่ผูกไทใสสูททํางานในหองแอรจะไดเงินประเภทนี้ได ต่ํ ากว าพวก
ไปกวาดถนน พวกขับ แท็ กเตอร และพวกขับ รถขยะ เพราะเขาถือว าพวกนี้นอกจากเสี่ย งภั ย แลว ต อ งเสี่ย งกั บ
โรคติด ตอ และอีกมากมาย แตพวกผูกไทใส สูท ให นอยที่ สุด ถึงจะเป นผูจั ด การก็ไ ด นอย เปอรเซ็นต มั นนอยแต เป น
จํานวนเงินมากกวา ดังนั้นคิดวาคุณครูก็คงจะไมเสียกําลังใจ เพราะทา นก็ไ ด เพิ่ม ถึงจะได เพิ่ม นิด หนอยแต ตั ว เงินท าน
มากถานับเปนตัวเงิน ไม มี ใ ครได ลดครับ ได เพิ่ม ทุ กคน เพราะระดั บ ชั้นผูนอยที่ เก็บ กวาดขับ รถเก็บ ขยะเมื่ อกอนป
พ.ศ.๒๕๕๖ ไดเพียงคนละ ๖,๐๐๐ บาท แตปนี้เขาจะไดรับ ๑.๖ ก็จริงครับแตเขาจะไดรับ ๑๑,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ บาท
อยางมากก็ ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ บาท สําหรับคนที่ทํางานนานๆ ก็คิดวานาจะมี ขวั ญ และกําลังใจกันทุ กคน โดยเท า
เทียมกัน

๑๐.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมวาเรื่องที่ทานตอบมา ฟงแลวไมคอยเปนธรรม ทานจะบอกวาเขาไดมากนั้นคือความสามารถของเขาในการ
เลื่อนตําแหนงที่ทํางานมา ทานวาเขาไมไดผจญภัย ผมวาพนักงานเทศบาลที่นั่งอยู ใ นนี้สูพนักงานครูเขาได ห รือไม ใน
การผจญสอนเด็ก ทานวาเขามีเงินประจําตําแหนง นั่นคือความกาวหนาในชีวิ ต ของราชการ ถาจะถามต อไปว าผูที่ มี
เงินประจําตําแหนงในเทศบาลไดเทากับครูหรือไม ถาไดไมเทากันนั่นคือความไมเปนธรรมแนๆ ท านจะว าครูเขาอยู ใ น
หองแอรไม ผจญภั ย ไม ถูกนะครับ เพราะเขาต องผจญภั ย กับ เด็ กที่ ไ ม รูห นังสือเพื่อให รูเพื่อความกาวหนาของชาติ
บานเมือง ผมวาเขาทํางานหนักกวาพวกที่ทํางานอยูขางใน ที่ออกไปผจญภัยขางนอกเปนสวนหนึ่ งเท านั้นเอง ให ค วาม
เปนธรรมกับเขาบางและถามกลับไปวาทุกปทําไมไมมีปญหา ทุกปไดเทากันพอมาปนี้พิเศษอีก ท านชว ยให คํ าตอบผม
ดวย เชิญครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานตองฟงพื้นฐานการคิดตั้งแตตนไมไดแตกตางกันนะครับ คื อตั้ งแต ป ที่
แลวไดไมเกินรอยละ ๖๙ เปอรเซ็นต สําหรับพนักงานเทศบาลของวงเงินทั้ งหมดคิ ด ตามจํ านวนเงิน แลว ก็คุ ณครูก็ไ ด
รอยละ ๓๑ เปอรเซ็นต ทางพนักงานเทศบาลก็ ๖๙ เปอรเซ็นต สําหรับปนี้ก็เหมื อนเดิ ม คื อ ๗๐ / ๓๐ เพีย งแต ว ามา
คิดเปนเปอรเซ็นตที่เพิ่มแลว ของคุณครูเปอรเซ็นตเพิ่มนอย แตวาเงินก็เพิ่มขึ้นเทาๆกัน เราตองดู ภ าพรวม แต ว าถาคิ ด
เปอรเซ็นตเปนรายบุคคลแลว เปอรเซ็นตเพิ่ม จะนอย จํ านวนเงินจะมาก เพราะฉะนั้นไม ไ ด แตกต างจากป ที่ ผานมา
เพียงแตวาพอเรามาดูที่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเพราะใชงบประมาณเพิ่มขึ้ น ในป พ.ศ.๒๕๕๖ ใชงบประมาณ ๑๐ ลานบาท
สําหรับป พ.ศ.๒๕๕๗ ใชงบประมาณ ๑๕ ลาน สวนที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มเทากัน แต เนื่องจากว าเงินเดื อนสูงเมื่ อคิ ด
เปนเปอรเซ็นต ที่ เพิ่ม มั นนอย ดั งนั้นคิ ด ว าเป นธรรมไม เปลี่ย นแปลง ถาจะเอาเปอรเซ็นต เท ากันไม มี เงินจ ายครับ
และตอนนี้ทานไมตองเปนหวงเพราะวา กทจ. ประกาศหลักเกณฑใหมออกมาอีกแลว ตั้ งแต ป พ.ศ.๒๕๕๘ เป นต นไป
จะไมใหเกิน ๑ เทา ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ความจริงในการจายโบนัสเขาจะไมเอาเงินเดือนมาคํานวณ เขาจะเอาจํ านวนขั้น ระดั บ มาคํ านวณ ทุ กป ไ ม มี
ปญหาเพราะคํานวณตามระดับขั้น ระดับนี้ ซีนี้ไดกี่ขั้น ในเทศบาลนี้ก็จะเปนธรรมเทากันหมด ถาท านเอาเงินเดื อนมา
คํานวณผมกราบอภัยทานปลัดมากๆวา ถายกตัวอยางวา ทานเงินเดือนมากๆทานยิ่งจะไดอัตราเปอรเซ็นตไ ด นอยลงใช
หรือไมครับแตเนื่องจากพนักงานเทศบาลไดเทากัน แตมันมีขอเปรียบเทียบวาพนักงานเทศบาลพนักงานเทศบาลครูซึ่ง
ไดตางกันมาก และเปนพนักงานที่อยูในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเหมือนกัน ก็นาที่จะไดเท ากันในระดั บ เดี ย วกัน
ไมใชวาครูไดนอยแตพนักงานขางในไดมาก เพราะทานอางวาทานไดผจญภัย ผมวาอยางที่พูดไวแ ลว ว าครูเขาผจญภั ย
มากกวา ที่พูดมานี่ก็อยากจะใหความเปนธรรมวา ทุกปที่ทํามาแบบนั้ น ป นี้ก็นาจะเป นเหมื อนเดิ ม ด ว ย ทุ กคนที่ เป น
พนักงานเทศบาล ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ได เท ากัน แต ผมอยากจะให ขอคิ ด อย างหนึ่งว านี่เป นความคิ ด ของคนๆหนึ่ง
ที่ใหจายแบบนี้ผมรู ขอขอบพระคุณครับ / เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอกลาวสนับสนุนคํากลาวของทานประธานเมื่อสักครูนะคะ

๑๑.
และขอตําหนิฝายบริหารนิดหนอยคะจากที่ฟงทานเลขาฯชี้แจงมาก็เสีย ใจแทนขาราชการครูใ นเทศบาลนครอุบ ลฯ
ทุกทานนะคะ ถาแจกแจงรายละเอียดของงานแลวยิ่งทานมาแจกแจงรายละเอียดของงานหรือความรั บ ผิด ชอบของเขา
วาไมมีความสําคัญเทากับพนักงานหรือวาทํางานหนักไม เท าพนักงานทั่ ว ไปก็ยิ่ งเห็ นชัด ว าท านไม ใ ห ค วามสําคั ญ กับ
การศึกษาเลย ถามาแจกแจงรายละเอียดความเหนื่อยยากของครูในเขตเทศบาลนครอุบลฯ กับการทํางานของท าน คื อ
ตําแหนงนายกฯ รองนายกฯ เลขาฯ ที่ปรึกษาฯ ทานจะเหลือเงินเดือนเทาไหรคะ ถามีโบนัสทา นจะมี โ บนัสสักเท าไหร
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรฐา ครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๑
คะ ดิฉันเห็นดวยกับทานประธานและทานสุภาภรณ นะคะวาขาราชการครูนี้มี ค วามสําคั ญ มาก ไม อยากให ท างฝาย
ผูบริหารมองขามไปนะคะ ขอบคุณมากคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ ง
ที่ ๑ ครับ ผมจะพูดเรื่องอื่นๆครั้งนี้ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับครูครับ ผมรับราชการครูมาประมาณเกือบ ๔๐ ป การที่ ว าครู
ไมไดทํางานหนักเห็นจะผิดนะครับ บางครั้งโรงเรียนอยูไกลบานเกือบรอยกิโลก็ตองไปตองมาทุกวัน นี่ก็ห นักพอสมควร
แลวขาวภาคใตละครับไมไดเสี่ยงภัยมีผูรายฆาครูตายคาโรงเรียนก็มีนะครับ เด็ กมาโรงเรีย นไหนจะตี กันเพราะว ามั น
ตางพอตางแมก็ตองรับผิดชอบทุกอยาง ผมขอพูดเปนภาษาบานๆนะครับ ใหผมขุดโพนกับ ให ผมสอนหนังสือ ขุด โพน
ดีกวา อยางไรขุดโพนมันเสร็จครับ สอนหนังสือมันไม เสร็จ ถาเด็ กมั นโง ครูก็ต องรับ ผิด ชอบ เด็ กเรีย นไม ทั นครูต อง
รับผิดชอบ เสื้อผาไมมีครูก็ตองหาให เด็กไมไดกินอาหารกลางวันก็ตองหาให ทุกอยางครูรับผิดชอบ ถาไม รับ ผิด ชอบก็
แสดงวาครูคนนั้นไมเหมาะสมที่จะเปนครู แตวาครูทุกคนทําหนาที่ของตนเอง ฉะนั้นคําวาครู ม าจากครุซึ่งแปลว าหนัก
หนักมากครับและการสอนหองเรียนไมมีแอรนะครับเหมือนกับขาราชการเทศบาลที่ นั่งอยู นี่ห องแอรค รับ เที ย บแค นี้
ครับขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาที่ เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานสุรชัยไดชี้แจงเมื่อสักครู ขออนุญาตเอยนามครับ ผมมีความเสียใจเป นอย างยิ่ งครับ ที่ ท าน
ไดประเมินพนักงานใหโบนัสโดยใหคาความเสี่ยงตางกันกับคาเงินนะครับ ผมขออธิ บ ายตามที่ ท านพูด มาเมื่ อสักครูไ ม
ทราบวาตามที่ผมเขาใจอยางนี้หรือเปลาครับที่ทานวาพนักงานเทศบาลทานจัดสรรเงินให ๗๐ เปอรเซ็นต พนักงานครู
ทานจัดสรรให ๓๐ เปอรเซ็นต ตามนโยบายของทานที่ทานนายกเขามาดํารงตําแหนงใหมๆก็คือการปลดพนักงานจาง

๑๒.
ทั่วไปเปนพนักงานจางเหมาบริการ พนักงานจางเหมาบริการนะครับพนักงานสวนนี้สวนมากเป นพนักงานเดิ ม ที่ ว าเคย
ทํางานที่เทศบาลแหงนี้นะครับ ทํางานมาสิบปยี่สิบปแลววันหนึ่งเขาก็ไดเปนแคพนักงานจางเหมาบริการซึ่งโบนัสอะไร
ก็ไมไดกับเขานะครับ ยอนกลับมาที่เปอรเซ็นตที่ทานบอกวาพนักงานเทศบาลท านจั ด สรรเงินให ๗๐ เปอรเซ็นต ของ
เงิน ๑๕ ลาน พนักงานครูทานจัดสรรให ๓๐ เปอรเซ็นต จ ากเงิน ๑๕ ลาน ในเมื่ อจํ านวนพนักงานเทศบาลจากเดิ ม
สมมุตินะครับมีอยู ๗๐ คน ทานไดปลดเขาออกจากพนักงานจางทั่วไปที่เขาจะไดรับเงินโบนัสอยูแลว เปนพนักงานจ าง
เหมาบริการซึ่งสิทธิ์ตัวนี้ไมไดแนนอน จํานวนพนักงานก็ตองลดลง เปอรเซ็นตสวนแบงมันก็ต องเพิ่ม ขึ้น ท านจะมาอาง
วาปกอนเคยจายอยู ๖๙ เปอรเซ็นต พนักงานครูไดอยูสามสิบกวาเปอรเซ็นต พนักงานครูนี้อาจจะเพิ่ม ขึ้นหรือเท าเดิ ม
ผมไมทราบ ดังนั้นแลวนะครับผมขอฝากทานประธานสภาผานไปยังทานผูบริห ารผมขอรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การจ าย
โบนัสของป ๒๕๕๗ ดวยครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ จะเห็นวาในป ๒๕๕๖ มีการตั้งจํานวนเงินโบนัส ๑๐ ลานบาท ป ๒๕๕๖ ทางสภาก็
ไดอนุมัติไป ดังนั้นแลวในป ๒๕๕๗ ก็มีการตั้งเพิ่มมาเปน ๑๕ ลาน ทางสภาก็อนุมั ติ ไ ปเพราะเห็ นถึงความสําคั ญ ตรง
สวนนี้ครับ ทางสภาอนุมัติทั้งสองปงบประมาณแลวก็เพิ่มขึ้นดวย ตรงนี้ตองทําความเขาใจกับ ผูบ ริห ารนะครับ ว าทาง
สภานี้ไดเพิ่มขึ้น ก็ไมเขาใจวาทานใชสูตรการคิดแบบไหนถาทานใชสูตรแบบนี้นะครับทางสภาก็อยากเสนอสูต รในการ
คิดนะครับ เจาหนาที่คนไหนหนาขาวๆหนอยก็ไดนอยหนอย สวนหนาคล้ําๆก็ไดมาก สูตรก็จะไมตางจากทานสุรชัย นะ
ครับเปนสูตรแบบญี่ปุน เพราะทานบอกวาญี่ปุนจะใหความสําคัญตรงสวนนี้ ดังนั้นแลวก็อยากจะฝากไปเป นแงคิ ด และ
ที่สําคัญนะครับอยากจะขอถามคําถามตัวนี้ งบประมาณ ๑๕ ลานนี้ ทานใชหมดไหมครับ หลังจากจั ด สรรให พนักงาน
ตามสูตรนะครับ อยากจะเรียนถามทานประธานเพื่อผานไปยังผูบริหารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตใหเจาหนาที่นําตัวเลขจํานวนที่ทานสมาชิกถามสักครูครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ทุ ก ท าน ดิ ฉั นนางสาวต น ขา ว
ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ คะ ดิฉันคงไมขอลงรายละเอีย ดว าแต ละคนแต ละ
พนักงานเทศบาลนี้หนาที่แตกตางกันอยางไรนะคะ แตดิฉันอยากจะอธิบายตามความเขาใจของดิ ฉันตามภาษาบ านๆ
นะคะ ใหผูชมทางบานที่อาจจะไมเขาใจ ตามความเขาใจของดิฉัน ดิฉันอยากจะเรียนถามไปถึงผูบริหารว าถาเงินเดื อน
ที่บอกวาไมตางกันมากนี้ เกิดจากสมมุติฐานเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ๑๐,๐๐๐ บาท ของครู ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๓.
ถา ๗๐ / ๓๐ ก็คือ ๗,๐๐๐ กับ ๔,๕๐๐ บาท ใชไหมคะ ถารวมกันออกมานี้พนักงานเทศบาลเงินเดือ น ๑๐,๐๐๐ บาท
ถา ๗๐ เปอรเซ็นตก็ ๗,๐๐๐ บาท อันนี้สมมุตินะคะ ครูไดฐานเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ถาเพิ่มขึ้นมา ๓๐ เปอรเซ็นต
จะเปน ๔,๕๐๐ บาท ซึ่งผลออกมาจะไมแตกตางกันใชไหมคะ แตวาในความเปนจริงแลว ถาคิ ด เป นเปอรเซ็นต นี้ ๗๐/
๓๐ เปอรเซ็นต นี้คอนขางจะตางกั นมากนะคะ เกือบจะรอยเปอรเซ็นต เลยที เดี ย ว ดิ ฉันไม เห็ นด ว ยกับ ตรงนี้นะคะ
เพราะวาพนักงานเทศบาลก็สําคัญนะคะแตคุณครูนี้สอนอนาคตของชาติ ตองเจอเด็กมากมายหลายรูป แบบจะบอกว า
อาชีพครูสบายมันก็คงจะไมใชนะคะ ตรงนี้ดิฉันไมเห็นดวยและอยากใหทานนําไปพิจ ารณาใหม นะคะ ถาท านจะบอก
วามันไมตางกันมากใชคะผลรวมไมตางกันแตเปอรเซ็นตที่คิดมันตางกันมากคะ ที่ทานจัดสรรใหเขาขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุ ณครับ ผมขอเรีย นฝายท านผูบ ริห ารนิด หนึ่งนะครับ พนักงานจ างเหมาบริการได โ บนัสไหมครั บ
เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ที่ทานประธานถามวาพนักงานจางเหมาจะไดหรือไม ไม ไ ด ค รับ จะได แต พนักงานจ างตามภารกิจ กับ ทั่ ว ไป
และลูกจางประจําครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ถาเปนอยางนี้พนักงานก็ยิ่งจะนอยลง เพราะในสวนหนึ่งไปอยูใ นพนักงานจ างเหมาบริการเยอะ
แลวเพราะฉะนั้นเปอรเซ็นต ตั ว นี้ก็ต องผลักไปหาตั ว อื่น เพราะจํ านวนคนจะนอยลงนะครับ แลว ทํ าไมเปอรเซ็นต
จะมากขึ้น
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับ คือจํานวนคนที่ผมนํามาชี้แจงในที่ประชุมนั้นคือเปรียบเทียบกับจํานวนพนักงานเมื่อป ๒๕๕๖
ครั้งสุดทายที่ผานมานะครับ หลังจากป ๒๕๕๖ มาป ๒๕๕๗ เราไดลดจํ านวนพนักงานจ างเหมาแลว ไปเพิ่ม พนักงาน
จางตามภารกิจกับพนักงานจางทั่วไปนะครับทานตองทบทวนดูใหดี ป ๒๕๕๗ ที่ผานมานั้นเราเพิ่ม พนักงาน ป ๒๕๕๖
ลดลงดังที่ทานวาครับ ลดพนักงานจางทั่วไปออกจํานวนหนึ่งแลวมาจางเหมาแทน แตก็อยูในระดับ ๗๐/๓๐ ครับ เมื่ อ
คิดจํานวนคน ทีนี้พอมาปงบประมาณ ๒๕๕๗ เรามี การขอกําหนดอัต ราเพิ่ม พนักงานจ างตามภารกิจ กับ ทั่ ว ไปครับ
ไมไดลดครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือที่ผมเรียนหารือเนื่องมาจากว าเมื่ อกอนนี้ไ ม มี จ างเหมาบริการนะครับ พอมาระยะหลังป ๒๕๕๗ และ
๒๕๕๘ นี้มีจางเหมาบริการเกิดขึ้น ฉะนั้นพนักงานทานดึงมาจากพนักงานจ างทั่ ว ไปมาเป นพนักงานจ างเหมาบริการ
ในสวนนี้พนักงานจางทั่วไปก็ยิ่งจะลดนอยลงเพราะฉะนั้นเปอรเซ็นต ใ นสว นนี้มั นก็ค วรจะเพิ่ม ขึ้นเพราะคนมั นนอยลง
นะครับ เพราะฉะนั้นในสว นนี้อีกอย างหนึ่งเมื่ อกอนได ๑๐ ลาน พอมาระยะหลังก็ใ ห ๑๕ ลาน เงินก็เพิ่ม ขึ้นคนก็
นอยลงนะครับ แลวซึ่งมาเปรียบเทียบระหวางครู ครูนี้จะไมนอยลงมีแตจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะฝากท านว าให
ความเปนธรรมกับครูหนอย เพราะวาที่ทานทําออกมานั้นเหมาะสมหรือไมเหมาะสมทานก็จายไปแลว ใชไ หมครับ ของ
ป ๒๕๕๘ นี้ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา ความเปนธรรมมันไมมีนะครับ อยามองครูไปเปนบุคลากรที่ไมมีความสามารถ

๑๔.
ไมเสี่ยงภัย แตคําวาเสี่ยงภัยครูนั้นไมจําเปนตองไปตากแดดตากลม ครูเสี่ย งภั ย กับ เด็ กที่ จ ะให ค วามรูกับ เด็ กนะครับ
ทานลองคิดดูวาอนาคตของชาติก็ขึ้นอยูกับบุคลากรใชไหมครับ ถาบุคลากรหรือประชาชนมี ค วามรูชาติ ก็จ ะเจริญ
ถาทานจะมองอยางนั้นครูจะเอาขวัญและกําลังใจจากไหนไปทํานะครับ ถาพูดกันตรงๆแลวครูนาจะไดมากกวาเสีย ด ว ย
ก็ขอฝากไวด วยครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ ก็มี ป ระเด็ นที่ ท านนายกได ต อบ
กระทูมาซึ่งดิฉันเปนเจาของกระทูเรื่องการติดตั้งปายบนทางเทานะคะ ทีนี้ที่นาสนใจคือขอ ๓ ที่ได ถามว าผลประโยชน
ตอบแทนในการอนุญาตใหติด ตั้งปายบนทางเท าใชห ลักเกณฑ อะไรในการเก็บ ผลประโยชน ซึ่งท านก็ไ ด ต อบมาว า
ผลประโยชนในการอนุญาตใหติดตั้งปายบนทางเทาใชหลักเกณฑตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕ ) ซึ่งเห็นวาท านได เก็บ
แนนอนคือมีคาธรรมเนียม ก็ยังติดค างดิ ฉันอยู ว าถามี ค าธรรมเนีย มแลว ก็ถือว าเป นเทศพาณิชย ห รือไม ขอให ท าน
ผูบริหารตอบตรงนี้ดวยคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธาน กระผมขอใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูตอบครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับปายนี้จ ะมี พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี
ปายโดยเฉพาะนะครับ และในพระราชบัญญัติภาษีปายนั้นเขาก็จะออกกฎกระทรวงออกมาเป นกฎหมายลูก ซึ่งอาศั ย
บทบัญญัติของ พรบ.ภาษีปาย ผมจํา พ.ศ. ไมไดนะครับ แลวเขาก็ออกกฎกระทรวงออกมา ทีนี้เราก็จัดเก็บตามอัต ราที่
กระทรวงกําหนดนะครับ และไมจําเปนที่เทศบาลตองมาออกเปนเทศบัญญัติอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท าน ใชกฎกระทรวง
นั้นเลยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขอถามตอจาก ทานสุภ าภรณ นิด หนึ่งนะครับ ว า ๑.ที่ ท านได ทํ าลงไปนั้นมั นเป นลักษณะติ ด ตั้ งถาวร
๒.ไปตั้งอยูบนทางสาธารณะคือทางเทา ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดป พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ ท านอางมานั้นขอ ๑๐
วรรคสอง เขาบอกว านายกฯจะเป น ผูใ ช ซึ่งให พิ จ ารณาว าให ไ ด ห รือไม ไ ด คํ าว าให ไ ด ห รือไม ไ ด นั้ นท านไปออก
กฎกระทรวงก็ถูกตองตามนี้ แตมันไปผิดพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดว าในทางเท าสาธารณะนั้นจะไปมี สิ่งกีด
ขวางไมได เพราะการสัญจรไปมาไมสะดวกนะครับ นั่นคื อท านทํ ากอนแลว ถาเผื่อมาดู ต ามคํ าสั่งของ คสช. ฉบั บ ที่
๔/๒๕๕๘ ระบุไวชัดเจนในเรื่องสาธารณะนะครับ นี้คื ออย างหนึ่งที่ ว าผมว ามั นไม ถูกต องแลว สองในการที่ ท านเก็บ
คาธรรมเนียมนั้นถูก แตวาคาธรรมเนียมนั้นจะตองไมถาวรในเรื่องที่ไปติดตั้งประชาสัมพันธ นี่เป นการติ ด ตั้ งถาวรเป น
จํานวนรูสึกวาในสัญญาวา ๒ ปหรืออยางไร เพราะฉะนั้นเมื่ อติ ด ตั้ งถาวรแลว มั นก็จ ะไปเกี่ย วพันถึงเรื่องเทศพาณิชย
นะครับ เมื่อเกี่ยวพันถึงเรื่องเทศพาณิชยแลวเรื่องนั้นจะตองผานสภานะครับ ที่วาเก็บคาธรรมเนียมนั้นทําไดแตจะตอง

๑๕.
เปนเรื่องของชั่วครั้งชั่วคราวนะครับ และในสวนนี้ก็ไปติดตั้งอยูบนทางสาธารณะด ว ยนะครับ ผมว าไม ถูกต องแนค รับ
ฝากไวด วยครับ เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกท านนะคะ คื อตามที่ ท านปลัด ฯได บ อกว ามี
กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบ านเมื อง
พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งก็ไดบอกไวชัดเจนนะคะในขอ ๒ การขออนุญ าตกระทํ าการโฆษณาด ว ยการ ติ ด ทิ้ ง หรือโปรยแผน
ประกาศหรือใบปลิว (ขอ ๑) ใหพนักงาน เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงาน เจาพนักงาน เจา หนาที่ อนุญ าตได ใ นกรณี
ดังตอไปนี้ ที่นาสังเกตคือใน (ขอ ๓) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการโฆษณาเรื่องใดต องได รับ อนุญ าตขอความหรือ
ภาพที่ใชในการโฆษณา หรือตองปฏิบัติตามกฎหมายใดตองไดรับอนุญาตหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลว แต ที่ ทํ า
อยูนั้นคิดวาผิดกฎหมายแนนอนคะ ก็ไมทราบวาฝายผูบริหารจะดํ าเนินการ ณ วั นนี้อย างไร ซึ่งเราติ ด ตามเรื่องนี้จ ะ
สองปแลวนะคะจนจะครบสัญญาของเขาแลว ก็ยั งไม เห็ นดํ าเนินการใดๆเลย ถามี ค นใดคนหนึ่งไปแจ งความใครจะ
รับผิดชอบคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๑
เนื่องดวยโรงเรียนเทศบาลบูรพา หรือวา ท.๑ นะคะ ไดขอทําเรื่องจําหนายพวกโต ะ เกาอี้ วั สดุ อุป กรณต างๆตั้ งแต ป
๒๕๕๖,๒๕๕๗,๒๕๕๘ อยากทราบวาทําไมถึงยังลาชาอยูคะ ตั้งหลายปแลว ค ะ บั งเอิญ ดิ ฉันได เขาไปที่ โ รงเรีย นและก็
เห็นวัสดุอุปกรณพวกนี้เกะกะอยูในโรงเรียนคะ และยังทราบมาวาเขาจะตั้งเรื่องใหม เกี่ย วกับ การสะสางใหม ค ะ ทํ าไม
เรื่องเกาตัวเมื่อสักครูทําไมไมทําตอคะ อยากขออนุญาตฝากถามทานประธานไปยังผูบริหารคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานรองนายกฯครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธาน กระผมขอใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูตอบครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดฯครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ การจํา หนายพัสดุ นี้เราดํ าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๑๕๐ ครับ ซึ่งในแตละปเราจะมีคณะกรรมการของแตละกอง ของแต ละหนว ยราชการ
นี้มีการสํารวจวาพัสดุอะไรที่ ห มดสภาพหรือว าไม มี ค วามจํ าเป นต องใชต อไป ก็จ ะทํ าบั ญ ชีขึ้นมาและก็รายงานให
ผูบริหารเพื่อขออนุมัติจําหนายโดยวิธีตามที่ระบุไวนะครับ ขายทอดตลาดหรือว าทํ าลายหรือว าอะไรก็แลว แต ใ นระบุ
ตรงนั้นนะครับ ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการแตละสวนราชการกําลังดําเนินการอยูวาอันไหนที่เราจะจํา หนายได ค รับ ซึ่งอยู
ในขั้นตอนของการดําเนินการอยู ณ ขณะนี้ครับ

๑๖.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือที่ไมเขาใจนะครับคือวาทําเรื่องมาป ๒๕๕๖ ก็เงียบ ของป ๒๕๕๗ ก็เงียบ นี่ ๒๕๕๘ จะทํ ามาอีกแลว ครับ
ที่วาไมเขาใจเพราะวาแตละเรื่องๆหนาที่จะทําเปนประจําปนะครับ แตนี่สองสามปแลวไมมีความคื บ หนา เนื่องจากว า
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทานรฐา ขออนุญาตเอยนามนะครับ วาไปพบมามันเกะกะแทนที่จะไดใชพื้นที่ใหเกิ ด ประโยชน
อยางนี้นะครับ อยากใหชวยดําเนินการใหหนอยครับ ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ การขอขอมูลขาวสารทางราชการนะครับถูกตี ค วามว าอาจจะผิด กฎหมาย แต การ
กระทําที่เกินระเบียบกวาที่กฎหมายกําหนดกลับมีการตีความวาไมผิดกฎหมาย ตอนนี้ผมงงหนักมากครับวาตอนนี้ท าน
ใชหลักเกณฑอะไร ดังนั้นแลวนะครับก็อยากจะใหฝายผูบ ริห ารลองพิจ ารณาดู ดี ๆ และตอนนี้ผมก็มี ขอสังเกตตอนนี้
เปนปงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งก็มีการประกาศใชแลวและก็มีการใชงบประมาณตั ว นี้แลว กว าหกเดื อนแลว นะครับ คื อ
ครึ่งป อีกหกเดือนก็จะมีงบประมาณป ๒๕๕๙ เข ามาใหม ตอนนี้นะครับ งบประมาณป ๒๕๕๘ ก็ยั งไม มี การใชจ าย
อะไรมากเทาที่ควร ดังนั้นแลวจึงอยากถามฝายผูบริหารวาจะใชเงินงบประมาณป ๒๕๕๘ เมื่ อไหร อยากจะให ท าน
กระตุนการใชจายตรงนี้นะครับ เปนการกระตุนเศรษฐกิจในเขตเทศบาลฯของเรา และสําหรับข อมู ลเงินโบนัสผมยั งรอ
อยูนะครับอยากทราบวาใชจายไปเทาไหรนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานรองนายกฯครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธานฯ กระผมขอใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูตอบครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดฯครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ยอดเงินโบนัสที่ ท านณัฐ วุ ฒิ ไ ด กรุณา
สอบถามนะครับ จายไปทั้งสิ้น ๑๔,๙๐๗,๓๐๐ บาท เหลือเงินอยู ๙๒,๖๙๙ บาท ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ทําไมมันเศษไป ๑ บาทครับ ไมครบ ๑๕ ลาน
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
จายไป ๑๔,๙๐๗,๓๐๐.๒๑ บาท เหลือ ๙๒,๖๙๙.๗๙ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา ท านสมาชิก คณะผูบ ริห ารและผูมี เกีย รติ ทุ กท า นครับ กระผมรอยตํ ารวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับมีเรื่องที่อยากจะผานทานประธาน

๑๗.
ไปยังฝายผูบริหารเปนเรื่องสํานักการชางซึ่งมีอยู ๓ เรื่องที่ชาวบานฝากมานะครับ เรื่องที่ ๑ ประตูโ รงเรีย นวั ด ท าวั งหิ น
ซึ่งทางเทศบาลได ดํ าเนินการกอสรางถนนบริเวณหนาโรงเรีย นวั ด ท าวั งหิ นไปตลอดแนวและมี การรื้อถอนประตู
ของโรงเรียนออกไปครับ ทางผูบริหารโรงเรียนและชาวบานก็ฝากสอบถามมาวาขอใหทางเทศบาลได ติ ด ตามเอาประตู
ของโรงเรีย นวั ด ท าวั งหิ นมาติ ด ตั้ งกลั บ คื นนะครับ ในระหว างการสรางถนนได มี การรื้อถอนไปนะครับ เรื่องที่ ๒
เปนเรื่องการลอกทอระบายน้ําที่ซอยไมมีชื่อนะครับ ขางบานเลขที่ ๕๗๔/๒ ถนนสรรพสิท ธิ์ ชาวบ านในซอยนั้นได รับ
ความเดือดรอนและแจงวาไดเขียนคํารองนานแลวและไดเขียนคํารองขึ้นไปอีก ๑ ฉบับในวันที่ ๑๘ เมษายน เป นฉบั บ
ใหมลาสุดนะครับ ซึ่งชาวบานบอกวาทอระบายน้ํามันอุดตันและเดือดรอนมากและได ลงมื อทํ าการลอกท อระบายน้ํา
กันเองนะครับ แตวาก็ยังอุด ตั นเพราะว าในเรื่องของเครื่องมื อหรือว าการทํ างานซึ่งไม มี ค วามสามารถที่ จ ะลอกท อ
ระบายน้ําไดเอง ทางชาวบานก็อยากใหติด ตอฝากไปถึงฝายผูบริหารใหชวยดําเนินการแกไขดวย และเกี่ย วกับ เรื่องของ
การปฏิบัตินี้ผมอยากใหทางฝายผูบ ริห ารชี้แจงว ามี ม าตรฐานอย างไรในการปฏิ บั ติ อย างเชนฝายทะเบี ย นเขาจะมี
กําหนดเวลาถายื่นคํารองหรือวาเสนอคํารองไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาจะมีกําหนดเลยวาภายในเวลาเท าไหร ผมก็อยาก
ใหทางสํานักการชางมีนโยบายหรือวางมาตรฐานวาเรื่องทอระบายน้ําภายในกี่วันทําการ เรื่องไฟฟาภายในกี่วั นทํ าการ
ซึ่งสามารถประชาสัมพันธให กับ ประชาชนหรือทางผูรองได ท ราบ มิ เชนนั้นก็จ ะไม มี กําหนดเวลาเพราะว าบางครั้ง
อาจจะสองอาทิตย สามอาทิตย หรือนานกวานั้นซึ่งชาวบานก็ไดรับความเดือดรอน ผมก็อยากให ท างฝายผูบ ริห ารได
แกไขเรื่องนี้ ใหมีกําหนดเวลาในการทํางานครับ และเรื่องที่ ๓ เปนเรื่องชาวบานในชุมชนวัดทาวังหินได ขอความกรุณา
อยากใหทางเทศบาลนครอุบลราชธานีไปสํารวจและติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณริม เขื่อนแม น้ําลํามู ลนอย ซึ่งบริเวณ
ริมเขื่อนแมน้ําลํามูลนอยนี้เปนเขื่อนที่อยูชวงตลาดทาวังหินไปตลอดแนววัดทาวังหิน ซึ่งมีเขื่อนเป นที่ เรีย บรอยแลว แต
ชาวบานเขาบอกวามันมืด เวลากลางคืนชาวบานอาจอยากลงไปทํ ากิจ กรรมหรือลงไปพักผอน ชาวบ านก็อยากให มี
โครงการติด ตั้งเสาไฟฟาหรือหลอดไฟฟาเพื่อสองสวางครับ อยากขอใหทางฝายบริหารชวยชี้แจงด ว ยว าอยู ใ นวิ สัย ที่ จ ะ
ทําไดห รือไม อยู ใ นความสามารถระดั บ เทศบาลนครอุบ ลราชธานีทํ าได ไ หม อยากให ชี้แจงให สมาชิกทราบหรือ
ประชาชนไดทราบดวยนะครับ สวนเรื่องที่ ๔ เปนเรื่องของกองสาธารณสุขนะครับ ซึ่งชาวบานฝากถามมามากที่ สุด นะ
ครับวาไมมีถังขยะของเทศบาลใช ก็ปรากฏวาทางชุมชนอยางเชนแถวตลาดทาวังหินหรือหลายชุม ชนก็ต องเอาขยะมา
ทิ้งเรี่ยราดตามหนาบานหรือตามถนน และบางครั้งอาจมีสุนัขไปกัดไปลากไปดึงแลวทําใหสกปรกเรี่ย ราด เขาก็รองขอ
มาบอกวาเรื่องถังขยะอยากใหทางเทศบาลไดดําเนินการจั ด ซื้อหรือหาไปวางไว ต ามแหลงชุม ชนนะครับ ทั้ งหมดก็มี
๔ เรื่อง ครับขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานรองนายกฯครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับทานประธาน เรื่องแรกเปนเรื่องประตูโรงเรียนเป นของสํานักการชาง เรื่องที่ ๒ คื อการลอกท อ
เรื่องที่ ๓ เรื่องสํารวจเรื่องไฟสองสว างริม เขื่อน ของสํานักการชางนี้ผมขอให ท าน ผอ.สํานักการชางเป นคนตอบ
เรื่องที่ ๔ เรื่องสาธารณสุขเรื่องถังขยะขอมอบใหทาน ผอ.กองสาธารณสุขเปนผูตอบครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทาน ผอ.สํานักการชาง ครับ

๑๘.
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ รักษาการผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทุ กท านครับ เรื่องที่ ๑ ประตู โ รงเรีย นวั ด ท าวั งหิ น
ทาน ผอ.โรงเรียนวัดทาวังหินมาหาผมสองครั้ง ผมไดรับปากรั บ คํ าไว แลว ครับ ว าจะไปดํ าเนินการให แต ด ว ยภารกิจ
สํานักการชางก็มีพอสมควร ก็มีบางอาจจะลาชาไปหนอยนะครับ ตั ว นี้รับ ปากว าจะทํ าให นะครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องขุด
ลอกทอระบายน้ํา ๕๗๔/๒ ถนนสรรพสิทธิ์ ซอยไมมีชื่อ สรรพสิทธิ์ชวงไหนครับ ฝงโรงเรียนเบ็ญฯ ใชไหมครับ คื ออย าง
นี้นะครับคือระบบทอสูบน้ํา ทอระบายน้ํานี้มันเปนเรื่องที่เรากําหนดวันใหไมได เมื่อมีคํารองเขามาเสร็จ แลว จะไปลอก
คลองนี้ สมมุติทานมาขอแลวเราไปดูแลวมันอยูใตดินนะครับเราไมรูวามันจะเสร็จเมื่อไหร บางที ลอกเสร็จ ก็ต อยาวไป
เรื่อยๆ บางที ๑๐ เมตร มันไมจบก็ตองตอไปอีกเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจะไปใหคําตอบชาวบานว าผมจะไปทํ าให ท านวั น
นั้นวันนี้นั้นไมได ตองตามลําดับขั้นและความสําคัญหรือความทุกขยากอันดับแรกกอนวา ท านวิ กฤติ ขนาดไหนนะครับ
เพราะเจาหนาที่เราก็ทํางานตามลําดับขั้นตอนอยูแลวจึงใหคําตอบทานไมไดว าเราจะไปขุด ลอกให ท านได เมื่ อไหรนะ
ครับ ถามันชัดเจนวาความยาว ๓ เมตร ๕ เมตร เสร็จวันนั้นแลวเราก็ไปตอ แตถาวาเขาไปซอยนี้เสร็จ แลว มั นไม เสร็จ
มันก็ตอยาวไปอีกจนกวามันจะเสร็จ เราก็จะไปลําดับตอไปนะครับ ลําดับตอไปก็คือวาทานไดรับความลําบากมากนอย
ขนาดไหน คนที่มาทีหลังนี้ยากจริงๆครับทวมจริงๆเราก็จะไปดูใหนะครับ ตรงนี้เลยจะใหคําตอบทานไดวาวันไหนจะไป
ทําใหทานไดหรือไมได ถาไดเราจะทําใหทันทีครับ เรื่องที่ ๓ ครับ ไฟฟาสองสว างที่ เขื่อนที่ สรางเสร็จ ใหม ใ ชไ หมครับ
หลังวัดใชไหมครับ ถาเปนตรงนั้นกรมโยธาฯพึ่งสรางเสร็จ เขายั งไม สงมอบพื้นที่ ใ ห เราครับ เราจะไปตั้ งฟุต บาทหรือ
อะไรนั้นก็จะเปนการที่เราไปทุบหรือทําลายของเขาก็ไดครับ ตัวนี้จะประสานอีกทีหนึ่งครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทาน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมครับ
นางสุรางค พรหมประพันธ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุ กท านค ะ ในสว นของกองสาธารณสุขในประเด็ น
ของถังขยะนะคะ ตอนนี้อยูระหวางการจัดซื้อถังขยะอยูคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ เรื่องที่ทานนัฐพล ขอเอกสารไว ค ะ
เรื่องติด ตั้งปายบนทางเทา จะขอทั้งปายใหญดวยนะคะ ปาย LED ที่ตามจุดตางๆ และบันทึกขอตกลงที่ใครอนุญ าตให
ตั้งดวยนะคะ ไมทราบวาจะสงใหสมาชิกไดวันไหน ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานรองนายกฯครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานฯที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เราก็จะพยายามทํ าให เร็ว ที่ สุด นะ
ครับ เพราะวาตอนนี้ขอมูลอยูกับเจาหนาที่ เดี๋ยวขออนุญาตดูกอนและจะเรงใหเร็วที่สุดนะครับ

๑๙.
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตนะคะ ขอกําหนดเปนวันเลยไดไหมคะ คือทานจะใหวันไหนก็ไดไมไดเรงขนาดนั้ น แตวาขอกําหนด
วันมาเราจะไดคอยรับเอกสารเลยคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ กําหนดไดไหมครับ เชิญทานรองนายกฯครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธานฯ สัปดาหหนานะครับ พอดีชวงนี้หยุดยาวจนถึงวันอังคารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เมื่อไมมีผมขอปดประชุม และขอกราบขอบพระคุ ณท าน
รอยโทศราวุธ ศรีจันทร ผูชวยหัวหนาชุดฝายกฎหมายกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

พ.จ.อ. ................................... ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(อดิศร ประจํา)
(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายกิจการสภา
(ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
(นายพิพัฒ น นิลรัตนศิริกุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่ .............................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
(นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๒๐.
(ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ
(นายปรเมศร ศริพันธุ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุ การ
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
..................................................................
(นายอนั นต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

