
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๓  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

........................ 
ผูมาประชุม 

 ๑. นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๔ 

 ๒.    นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒   

          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.   นายเลิศ              อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

   ๘.   นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

   ๙.   นายปรเมศร         ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

  ๑๐.    นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

         ๑๑.    นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒      

        ๑๒.    นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒        

         ๑๓.    นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๒ 

         ๑๔.    นายธนพล   โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 

         ๑๕.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

         ๑๖.    นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓ 

         ๑๗.    นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ 

         ๑๘.    นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๔      

  ๑๙.    น.ส.ภรณชนก นํ้าฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 

         ๒๐.    นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 

     
 

ผูไมเขารวมประชุม 

 ๑. นางรฐา        มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๑     ลากิจ 

 ๒. นายธานินทร    สินธุประสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๓    ลาปวย 

 ๓. นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต  ๓    ลากิจ 

 ๔. นายปยะ ลายวิเศษกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต  ๔    ลากิจ 

 

 



๒. 
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 

 ๑. นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๒.     นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง          รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี             

  ๓.     นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

          ๔.  นายชัยยงค           โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

          ๕.  นายอาทิตย    คูณผล               ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

          ๖.  นายอธิปไตย    โยธามาตย          รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๗. นายถาวร    เดชปองหา       รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๘. นางเดือนลอย    คําแดงสด          หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ๙. นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์          ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ๑๐. นายมนตตรี    ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ๑๑. นายกรศิริ              มิ่งไชย            ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 

        ๑๒.     นายสมโภชน    วิทยาขาว             (แทน) ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว 

        ๑๓.     นายเรืองศักดิ์    ตรีราช (แทน) ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ 

        ๑๔.     นายประสพ     ปรุโปรง ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ 

        ๑๕.  วาที่ ร.ท.คมกริช       ศรีสวัสดิ์ ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

        ๑๖.   นางพิมพนภัส    ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

        ๑๗.     นางสุรางค    พรหมประพันธ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

        ๑๘  นางสาวธัญญพัทธ    ศรีบุญสถิตพงษ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

        ๑๙. พ.จ.อ.อดิศร    ประจํา                  รก.หัวหนาฝายกิจการสภา 

        ๒๐.     นางสาวดวงใจ          สุพจนนิติภักด ี  หัวหนางานธุรการสภา 

        ๒๑. นายอนุชิต    อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการ ๒    

        ๒๒ . นางสาวทิพยวรรณ    คําโสม พนักงานจางทั่วไป 

       …………………………………………………. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 

    วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

    ณ หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล   

  - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 

    วันจันทรที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

    ณ หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 



๓. 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตต ิ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

   ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

       วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” 

   วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หรือไม” 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง   อื่นๆ 

 

…………………………………….. 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขาฯ  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาลฯ ทานรองปลัดเทศบาลฯ และ ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน เมื่อมา

ครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สี่       

ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  ในวันอังคารที่  ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุมศรีบูรพา 

อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ นอกจากนี้มีสามาชิกลา  ทั้งหมด ๓ ทาน   คือ  ทานธานินทร 

สินธุประสิทธิ์  ลาปวย  ,  ทานรฐา   มณีภาค  ลากิจ , ทานลําพูล  แสงวงศ  ลากิจ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

    สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 

    วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

    ณ หองประชุมศรบีรูพา อาคารเศวตอบุล โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล   

  - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

    สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 

    วันจันทรที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

    ณ หองประชุมศรบีรูพา อาคารเศวตอบุล โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

 

 

 



๔. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่   

ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลง เชิญครับ /  

เมื่อไมมี / ผมขอมติที่ประชุมครับ  

- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ 

  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ 

  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

 มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๑ 

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขออภัยครับ ผมไดรับหนังสือการลาของนายปยะ  ลายวิเศษกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     

รวมเปน ๔ ทานครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ส มั ย ส า มั ญ  ส มั ย ที่ สี่  ค รั้ ง ที่ ๒ 

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  วันจันทรที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขในรายงานการประชุม    

เชิญครับผม / เชิญทานวรรณรัตน ครับ 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานดิฉัน นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอแกไขหนาที่ ๗  บรรทัดที่ ๑๓ นับจากขางลาง ขอความวา       

“และก็ในสวนของราคากลางอยากจะขอใหทานนําเปนเอกสารทานเพิ่มเติมอีก”   ใหเปลี่ยนจาก นํา เปน ทํา และ 

ตัดทานออก ก็จะเปนขอความวา  “และก็ในสวนของราคากลางอยากจะขอใหทานทําเปนเอกสารเพิ่มเติมอีก” 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลง เชิญครับ / เมื่อไมมี / ผมขอมติที่ประชุมครับ  

- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒  

  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  วันจันทรที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือขึ้น ไมมีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒   

  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  วันจันทรที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือขึ้น /  มีสมาชิกยกมือ ๑๔ ทาน 

 



๕. 

 

ที่ประชุม  

           มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๒ 

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ วันจันทรที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘  

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบบัที่ ๑ 

   ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

       วาระที่ ๒ “ช้ันแปรญัตติ” 

   วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบบัที่ ๑ 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรอืไม” 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” และ วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม” เชิญคณะกรรมการแปรญัตติอานรายงานและ

บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นางสาวปฏิมาพร    จงรักษ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธ านี เขต เลือกตั้ งที่  ๒  เรียนประธานสภา เทศบาลนครอุบลราชธานี                

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่ม เติม  ฉบับที่ ๑ ประจําป งบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดดําเนินการพิจารณาการเสนอคําแปรญัตติฯ ในระหวางวันที่ ๒๕ และ ๒๘  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมศรีบูรพา  อาคารเศวตอุบล  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล       

ภายในกําหนดระยะเวลา ไปแลวนั้น บัดนี้คณะกรรมการการแปรญัตติฯ ไดมีการประชุมสรุปผลการพิจารณา          

ลงมติ  ในวันที่ ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามรายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ       

รางเทศบัญญัติฯ ดังตอไปนี้  
 

 
 

คณะกรรมการแปรญัตติ 
           ๑. นางสุภาภรณ         โหตระไวศยะ ประธานกรรมการ 

           ๒. นายนัฐพล            รัตนูปการ กรรมการ 

 ๓. นายสุภชัย            ศรีจรูญ กรรมการ 

 ๔ นายณัฐวุฒิ           ทองเถาว กรรมการ 

 ๕. นางสาวปฏิมาพร    จงรักษ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 



๖. 
 

 

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น. 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ ประจําป           

พ.ศ.๒๕๕๘   มาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชุมพรอมนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  เสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 

 สวนที่ ๑ คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ                 

                       พ.ศ.๒๕๕๘  / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 

 สวนที่ ๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- รายงานประมาณการรายรับ / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ /ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 

- รายงานงบประมาณการรายจาย / มีผูเสนอคําแปรญัตติ 

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ทั่วไป /     

มีผูเสนอคําแปรญัตติ 

           ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

รายการปรบัลดรายจายเพิ่มเติม ฉบบัที่ ๑  งบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘   มีผูแปรญัตติ ๒ 

ทาน คือ นางรฐา  มณภีาค  กบั นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา ดังนี้  

๑. สํานักปลัด  

งานบริหารงานทั่วไป      

ปรบัลดรายจาย  ๑   รายการ  เปนเงิน        ๒๕๘,๘๐๐ บาท 

    แผนงานรกัษาความสงบภายใน    

ปรบัลดรายจาย    ๑ รายการ เปนเงิน         ๒๖๒,๘๐๐ บาท 

แผนงานเคหะชุมชน      

ปรบัลดรายจาย  ๑ รายการ  เปนเงิน            ๑๓,๒๐๐ บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)    

นางรฐา  มณีภาค   สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 
 

 ปรบัลดรายจายทั้งหมด   ๓  รายการ 

 เปนเงินทั้งสิ้น   ๕๓๔,๘๐๐  บาท 

๒. สํานักปลัด  

งานบริหารงานทั่วไป      

ปรบัลดรายจาย  ๑   รายการ  เปนเงิน        ๓๘๘,๒๐๐ บาท 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน    

ปรบัลดรายจาย    ๑ รายการ เปนเงิน         ๓๙๔,๒๐๐ บาท 

 



๗. 
 

แผนงานเคหะชุมชน      

ปรบัลดรายจาย  ๑ รายการ  เปนเงิน            ๑๓,๒๐๐ บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)    

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตต ิ

  

ปรบัลดรายจายทั้งหมด   ๓  รายการ 

 เปนเงินทั้งสิ้น   ๗๙๕,๖๐๐ บาท 

 

  คณะกรรมการแปรญัตติ ไดพิจารณาแลวมีมติใหคงไวตามรางเดิมเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเพื่อดําเนินการตอไปคะ 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ในชั้นแปรญัตติในวาระที่ ๒ น้ันมีผูแปรญัตติ ๒ ทาน ปรับลดรายการ แตคณะกรรมการแปรญัตติมีมติแลว

เห็นวาใหคงไวตามรางเดิม รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนวาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๕๘  หรือไม” ในชั้นนี้ไมมีการอภิปรายดังนั้นผมจึงขอมติที่ประชุมครับ 
 

 - สมาชิกทานใดไมใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ  

   พ.ศ. ๒๕๕๘  หรือไม   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ      

            พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียง 
 

 

     ที่ประชุม    

                  มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ  

       พ.ศ. ๒๕๕๘                                      

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอกราบทางฝายบริหารวาเมื่องบประมาณไดตราเปนเทศบัญญัติแลวนั้น จะสิ้นปงบประมาณแลวจะตองมี

การกันเงินถาทานจะกันขอความกรุณาทานใหกันเงินเขามาเรงดวนที่สุดเพราะวาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘       

เวลา ๑๓.๓๐ น.  สภาเทศบาลฯจะไดพิจารณาในเรื่องที่ทานขอกันเงินในญัตติกันเงินของทาน ๒ ญัตติแลว สภาจะ

พิจาณาใหพรุงนี้ พรอมกันนั้นทานจะกันในงบประมาณเพิ่มเติม ทานก็สามารถที่จะทําเขามาในเรื่องที่ดวนที่สุด      

และผมจะพิจารณานําเขาระเบียบวาระให ขอบคุณครับ 
 
 

 

 



๘. 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง   อื่นๆ 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง   อ่ืนๆ  เชิญทานสมาชิกครับ /  เชิญทานสุภาภรณ ครับ 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุภาภรณ   โตระไวศยะ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  ซึ่งทําหนาที่เปนประธานกรรมการแปรญัตติ ในการแปรญัตติ

ครั้งน้ีก็มีผูเสนอคําแปรญัตติอยู ๒ ทาน ซ่ึงผูของบประมาณเขามาก็คือนายกเทศมนตรี ในชั้นพิจารณาแปรญัตตินั้นก็

ไดเชิญเจาหนาที่มาชี้แจงและบอกถึงความจําเปนในการที่ จะใชงบประมาณซึ่งทางฝายบริหารเปนผูขอเขามา        

ทางนายกเทศมนตรี ก็ไดทําหนังสือมอบหมายให เลขานุการนายกฯ  ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ

กอง และเจาที่ที่เก่ียวของ เขารวมประชุมในการแปรญัตติดวย ซึ่งคณะกรรมการก็ใหทางผูอํานวยการกอง และทาน

ปลัดเทศบาลเขามาบอกถึงความจําเปนในการใชงบประมาณ แตไมมีฝายบริหารเขามาสักทานเลย ซึ่งคณะกรรมการ

แปรญัตติก็ไดคอยทั้ง ๒ วัน ถึง ๒ ครั้ง และใหทางทานปลัดและหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลติดตอไปเพ่ือใหทานเขามา

อธิบายถึงความจําเปนในการที่จะใชงบประมาณซ่ึงทานเปนผูขอเขามา แตก็ไมไดรับการตอบรับเขามาอธิบาย มีเพียง

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลและทานปลัดเทศบาล ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติเห็นถึงความจําเปนในการใชงบประมาณ

จึงใหผานไป แตอยากขอฝากทานประธานฝากไปยังฝายบริหารวาขอใหความสําคัญกับคณะกรรมการแปรญัตติดวย  

ซึ่งทานเปนผูของบประมาณเขามาก็อยากใหทานเขามาอธิบายใหเราฟงวาทานตองการใชงบประมาณตรงนั้นจริงๆ 

ขอบคุณมากคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายนัฐพล  รัตนูปการ      

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะฝากถึงคณะผูบริหาร ผมในนามคณะกรรมการ     

แปรญัตติที่เขารวมการแปรญัตติทั้ง ๒ วัน ตลอดทั้ง ๒ วันในการแปรญัตติทางสภาเทศบาลฯของเราก็ใหความรวมมือ

กับทานเสมอมา ตามที่ทานกลาวในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ อันทรงเกียรติแหงน้ี ถึงความตองการใหทางสภาฯรวมมือ

กับฝายบริหาร ทางสภาฯของเราก็ใหความรวมมือกับทานทุกครั้ง แตทานกับไมใหความรวมมือกับพวกเราเลย ในชั้น

กรรมการแปรญัตติ ทานก็สงแตเจาหนาที่เขามา เจาหนาที่ก็เลาถึงความเดือดรอนวาเขาอยากจะไดรถอยากจะไดนั่น

อยากจะไดนี่ เราทราบเราเขาใจครับ แตที่เราเขาใจคือนโยบายของทาน ทานลําดับความเดือดรอนของประชาชนทาน

คิดอยางไร และเวลานี้ทานขอรถมามี รถตู ๑ คัน รถกระบะ ๒ คัน รถมอเตอรไซด ๑ คัน ถามวาทานไมมี ทานไมได  

ทานก็คงไมไดเดือดรอนเทาไหร ถาเทียบกับชาวบานที่เดือดรอน ถาทานขอเปนรถเก็บขยะมา ตรงนี้ผมเห็นประโยชน

มากกวานะครับ ถาทานลําดับความสําคัญได ทานเขามาชี้แจงได ทานเขามาใหเหตุผลกับพวกผมได มันก็เปนเรื่องที่ดี

ตามที่ทานไดกลาวไววาทานตองการความรวมมือจากสภาฯ ทานก็ตองใหความรวมมือกับสภาฯดวย ขอบพระคุณครับ 

 

 



๙. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะใหความคดิเห็น / เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว      

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒  วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาลฯ แตผมไมทราบวายังเปน

การประชุมอยูหรือเปลามีเสียงอยูขางหลังเหมือนตลาดหรือบอนคาซิโนอะไรสักอยาง จากที่คณะกรรมการทําการ    

แปรญัตติผมก็เปนหน่ึงคนในคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอชมเชยเจาหนาที่ที่ไดเตรียมพรอมเปนอยางดีไมวาจะเปน

เอกสารตางๆที่คณะกรรมการแปรญัตติขอไป ก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี ดังนั้นแลวงบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๙    

ที่อีกไมนานก็จะไดนําเขามาก็จะมีกระบวนการแบบนี้ ก็เรียนผานไปทางทานประธานสภาฯไปยังผูบริหารวาขอใหมี

ขอมูลที่ชัดเจนไมวาจะเปนหนังสือ ระเบียบตางๆ จะไมตองเอามาอางกันที่หลังคือถาอางแตวามีหนังสือส่ังการมาแตไม

เห็นหนังสือตัวนั้น ทางคณะกรรมการผูแปรญัตติหรือผูทางผูที่ยื่นญัตติเขาก็คงไมเชื่อทาน เพราะวาพูดแตปากแตไมมี

หลักฐาน ดังน้ันแลวเพ่ือความชัดเจนครั้งหนาก็ขอใหเตรียมมาเลยจะไดไมตองมาอางหลักเกณฑที่มันไมถูกตอทาง   

สภาฯ ทั้งๆที่มันจะมีระเบียบที่ถูกตองอยูแลว แตทานก็อางขึ้นมาเฉยๆวามีหนังสือส่ังการมา ก็อยากจะเรียนฝากทาน

ประธานสภาฯไปยังฝายผูบริหาร กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ กอนอ่ืนเนื่องจากวันน้ีมีการถายทอดสดถือวาเปนความผิดของผมเองที่ผม

มาชา ทางเจาหนาที่เปลี่ยนปายใหผมดวยครับ เน่ืองจากปายชื่อเปนของคุณธนพล  เดี๋ยวประชาชนทางบานจะเขาใจ

ผิดครับ  เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เนื่องจากทาน

ไดยื่นญัตติของกันเงินเขามาจริงๆแลวชวงระยะเวลาตอนน้ี ซึ่งผมอยูในคณะกรรมการแปรญัตติจะตองวุนมากในการ

หาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่จะนําสงเขามาเทศบาลฯ ปนี้เปนปที่ทํางานสบายหนึ่งแตทุกขใจมาก สบายที่มี

ญัตติเขามาแคหนึ่งเร่ืองสองเรื่อง แตที่ทุกขใจวาปานนี้งบประมาณยังไมทําทาที่จะออกมาสูบริหารบานเมืองได ใหทาง

เทศบาลฯนําลงไปสูชุมชนเขาไปบริหารบานเมืองได อันน้ีคือเร่ืองทุกขใจขั้นที่หนึ่ง ทุกขใจขึ้นมาอีกยังไมรูวาเมื่อไหรจะ

เขามา ยังไมรูวาเมื่อไหรเราจะไดอนุมัติงบประมาณ ยังไมรูวาเมื่อไหรจะไดทราบวางบประมาณที่ทานตั้งขึ้นมาทานจะ

เอาไปทําอะไรแกไขปญหาตรงไหน ถูกจุดหรือไม ซึ่งหนาที่ตรงนี้ประชาชนไดมอบหมายใหทางเราไดมาดูแล แตตอนนี้

ความสําคัญของสภาฯ มันดอยลงไปเพราะทานไมเห็นถึงคุณคาของสภาฯ ทานมองไมเห็นถึงหนาที่ที่ประชาชน

มอบหมายมาให ทานสงเรื่องเขามาเราพิจารณาถามันเปนประโยชนเราก็ใหเรายินดีจะให การชี้แจงมันก็เปนอีก

ขั้นตอนหนึ่ง เมื่อสักครูทานนัฐพล ขออนุญาตเอยนาม ทานพูดไดดีมากวา การเรียงลําดับความสําคัญในการบริหาร 

เชนกันในเร่ืองการใหเกียรติขาราชการ ผมไดรับการรองเรียนจากขาราชการวามีเลขาฯทานบางคนไปขูเขาวาถาไม

พอใจทํางานรวมกันเขามีอํานาจปลดได โหใหญมาก นาตกใจมาก ทุกวันน้ีขาราชการอยาวาเดินอยูบนเสนดายเลยครับ 

เดินอยูบนริมหนาผาไมรูวาหินจะถลมเมื่อไหร อยูทางบานก็ไมกลาลูกจะซื้ออะไรก็อยาพึ่งซื้อเพราะไมรูวาพรุงนี้เขาจะ

ปลดแมออกจากตําแหนงไหม เร่ืองแบบนี้มันทําใหขวัญและกําลังใจของพนักงานเทศบาลฯ ลดนอยลงไปถดถอยลง 

มันมีอีกหลายเร่ืองที่อยากจะพูดในวันน้ี ทานควรจะปรับทัศนคติในการบริหารบานเมืองแหงนี้วา  ผมยอนกลับไป 



๑๐. 
 

ทานนัฐพล พูดไดดีมากทานเรียงลําดับความสําคัญผิด หนึ่งคืออะไร สองคืออะไร ที่ปรึกษาฯทาน ผมยอมรับมีแตคน

เกงๆ ทานรองนายกฯ แตละทานมีแตคนเกงๆ ทานปรับทัศนคติใหมทานมอบสภาฯแหงนี้ใหม แลวทานจะทํางาน

รวมกันเราได ทานจะรับใชประชาชนได อันนี้ฝากประธานสภาฯไปยังคณะผูบริหารในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ

ทานหนึ่งครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดจะใหความคิดเห็นอีกเชิญครับ  / เชิญทาน ณัฐพัฒน ครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน และฝายบริหาร กระผม ร.ต .อ.ณัฐพัฒน      

ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อยากจะฝากเรียนทานประธานไปยังฝายผูบริหารอยากจะให

ปรับปรุงตลาดใหญ จะทําอยางไรก็ไดใหมันดูดีกวาน้ี เพราะเปนหนาตาของชาวนครอุบลฯ เพราะแขกตางบานตาง

เมืองเวลาเขามาที่จังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญเขาแวะลงที่ตลาดใหญ ถือวาเปนหนาเปนตาของบานเมืองอยากจะให

ดูดีในหลายๆสวน เชน หองนํ้า ดานแผงที่ขายเน้ือสัตวก็อยากใหไปทํากันสาดใหเขาเพราะวาเวลาฝนตก แดดสองมาก็

จะทําใหเน้ือเสียเร็ว พอคาแมคาเขาก็อยากจะใหทํากันสาดแบบถาวรใหเขาก็คงราคาไมแพงถาเปนลักษณะแบบใช

โครงเหล็กและไมตองใชวัสดุแบบแพงมาก ผมคิดวานาจะทําได และก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถนนในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี บางครั้งมันก็ชํารุด ในสวนของเทศบาลนครอุบลราชธานี การปรับปรุงหรือซอมแซมผมคิดวามันก็ยังไมดี

สวนใหญก็จะเอาหินคลุกลงไปปะไปซอม มันก็ดูไมเรียบรอยเห็นเปนเศษหินเลี่ยลาดมากบางครั้งรถจักรยานยนตวิ่งก็

เกิดอุบัติเหตุ และการซอมแซมมันก็คอนขางไมถาวรมันเปนแคชั่วคราว พอชํารุดก็ตองมาซอมกันอีกหลายครั้งก็อยาก

ใหปรับปรุง จริงๆแลวผมอยากจะเสนอแนะพวกทานดวยวาคณะพวกทานไมตองไปทัศนศึกษาไกลที่ไหนหรอกครับ 

ผมอยากใหไปดูที่ขอนแกน เมื่อ ๓๐ กวาปที่แลวผมไปจังหวัดขอนแกน ผมวาจังหวัดของเราหางความเจริญกวาจังหวัด

ของเขาอยูประมาณ ๒๐กวาป หรือ ๓๐กวาป ผมก็อยากจะใหพิจารณาเรื่องน้ีครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะใหความคิดเห็นอีกเชิญครับ  / เชิญทาน เลิศชายครับ 

นายเลิศชาย   เสนหา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 เรียนประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายเลิศชาย เสนหา  สมาชิกสภาเทศบาล   

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ กระผมอยากจะใหทานสมาชิกและผูทรงเกียรติทราบวา กระผมไดไปคลุกคลีกับ

ทานบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ทราบวาคุณบัวหลวงไดรับวุฒิบัตร     

๓ ฉบับ ในเดือนสิงหาคม ผมก็แสดงความดีใจดวย ฉบับที่ ๑ คือ สตรีไทยดีเดนประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ จากสตรีแหงชาติ

ในพระบรมราชูปถัมภ และกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย  

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขออภัยครับทานเลิศชาย เอาเรื่องสวนรวมมาพูดนะครับ ขออภัยครับที่ตองขัดเพราะวาเราพูดในสภาเราตอง

พูดสวนรวมครับ เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง   อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางบัวหลวง   อาษาพล สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอบคุณทานเลิศชายนะคะที่ใหเกียรติมาพูดคุยในสภาของเราแหงนี้เพราะ 



๑๑. 
 

วาในฐานะทานไปบานบอยนะคะ และก็พอดีดิฉันก็ไดรับตําแหนงมาในปนี้ สามสี่ตําแหนงโดยเฉพาะสตรีไทยดีเดนของ

ระดับประเทศนะคะ และก็เปนคุณแมดีเดนดานพุทธศาสนาของประเทศไทยนะคะ และก็หลายๆตําแหนงที่ทานไป

เห็นไปพบไปคลุกคลีมา ก็ขอขอบคุณทานเลิศชายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ใหเกียรติมาพูดในที่ประชุมแหงนี้ อาจจะไม

เหมาะสม บางทานอาจจะวาเปนเรื่องสวนตัวก็ขอกราบอภัยแทนทานเลิศชายดวยนะคะ ในสวนตัวของดิฉันในเรื่อง

งานก็อยากจะพูดถึงเรื่องของสภาของเรานะคะ ชวงนี้ก็ฝนตกโดยเฉพาะเมื่อคืนน้ําก็ทวมอีกนะคะ ที่หนาบิ๊กซีก็ยังทวม

เหมือนเดิม ฝนตกทีไรตรงน้ีก็จะเปนปญหาทุกที อยางไรก็อยากจะเรียนทางทานประธานสภาไปยังฝายผูบริหารนะคะ 

ตรงน้ีคือเปนที่คนเดินทางผานไปมาตลอดนะคะ โดยเฉพาะแยกตลาดสดหนองบัว ถาเรามองไปทิศเหนือจะเปนการ

เลี้ยวซายเขาไปวัดหนองบัว ตรงนี้เคยบอกในที่ประชุมหลายครั้งแลวนะคะวา คือถนนที่เขาตัดใหมจะเหลืออยู

ประมาณ ๒ เมตร ซ่ึงสามารถที่จะไปเอาตรงน้ันออกไดเพราะวาบาน รานทองหรือรานแวนตาเขาก็ขยับใหเราแลวนะ

คะ ทางเทศบาลก็ควรจะไปเอาออกนะคะ เพราะจะทําใหการสัญจรไปมาสะดวกขึ้นเพราะวาถนนธรรมวิถีเสนนี้จะ

ทะลุออกไปถนนเลี่ยงเมืองเสนใหญ ซึ่งประชาชนสัญจรไปมาก็จะมาคิดวาถนนเสนน้ีเปนทางลัดนะคะ คนที่จะออกมา

ชยางกูรและคนที่จะออกไปแจงสนิทก็จะใชเสนนี้ตลอด อยางไรก็อยากใหทางคณะผูบริหารเรงรีบทางถนนเสนนี้หนอย

เพราะวาเชากับเย็นรถจะติดเปนยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะ จะติดตลอด โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลของเราซึ่งเปน

โรงเรียนอนุบาลหรือวาเทศบาล ๒ หนองบัวไดรับความนิยมเปนอันดับตนๆในเขตตรงนั้น นักเรียนก็เยอะมาก เชามา

ผูปกครองก็จะไปสงลูกหลานก็จะทําใหรถติดนะคะ อยางไรก็ชวยฝากดูแลถนนเสนนี้หนอยนะคะ และเมื่อสองอาทิตย

ที่แลวตัวดิฉันเองก็ไดมาที่หวยวังนองนะคะ มีหลายครั้งที่ผานรูสึกวาหวยวังนองเร่ิมจะเปดไฟซึ่งตัวดิฉันเองก็ตื่นตาตื่น

ใจเพราะวาในฐานะเปนที่ปรึกษาของสมาคมทองเที่ยว ซึ่งจะจัดไวเปนที่ทองเที่ยวแหงใหมของเทศบาลนครอุบลของ

เรานะคะ ทีน้ีในฝงตรงขามของหวยวังนองถาเราไปมองมันจะตางกันลิบลับเพราะฝงหวยวังนองจะมีน้ําพุตลอดแนว

สวยงามมาก แตฝงดานน้ีจะเปนฝงของเขตเทศบาลนครอุบลซึ่งอดีตเคยเปนสนามกีฬาซึ่งไมมีคนไปใชนานแลว รูสึกวา

จะเปนสิบป ก็อยากจะเรียนผานทางทานประธานไปยังทานผูบริหารจัดการตรงน้ีใหมันสอดคลองกับฝงดานนูนเขานะ

คะ เพราะวาฝงดานนูนเขาสวยงามแลวในฝงเทศบาลของเราคือฝงนี้จะไดสอดคลองกัน คนไปเที่ยวไปชมก็จะไดมองให

สวยงามตานะคะ ก็รบกวนใหผูบริหารชวยจัดการตรงนี้โดยเฉพาะไปทําความสะอาดกอนและไฟฟาแสงสวางนะคะ 

ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต

เลือกตั้งที่ ๒ ครับ ก็ตามที่ทานณัฐพัฒนขออนุญาตที่เอยนามไดพูดถึงเรื่องตลาดใหญนะครับ เรื่องกันสาดกันฝนสาด

เขามาเรื่องน้ีผมเห็นดวยนะครับ และอยากจะสอบถามไปยังผูบริหารวาตั้งแตพายุเขาทานเขาไปดู เขาไปสอบถาม

พอคาแมคาหรือยังวาเคาเดือดรอนขนาดไหนนะครับ อยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับคือทานณัฐพัฒนไดเสนอแนะไป

ยังผูบริหารวาควรที่จะติดกันสาดถาวรฝงที่เขาขายอาหารสด พวกขายหมู ขายไกครับ ก็อยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งถา

ทานจะไดทําแลว ก็ชวยทําดานทิศใตดวยนะครับ เพราะวาแมคาฝงนูนเขาก็เปยกเหมือนกันนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 



๑๒. 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับปงบประมาณ ๕๘ ก็จะหมดลงแลวภายในวันพรุงนี้ซึ่งเปนวันสุดทายของ

ปงบประมาณ แลวก็จะมีงบประมาณป ๕๙ เขามา ตอนน้ีนะครับทางเทศบาลนครอุบลก็ไดเกิดปรากฏการณใหมขึ้น

มานะครับ ตอนน้ีกําลังมีกลุมนักกีฬาเกิดขึ้นในเทศบาลของเรา กําลังวิ่งกันอุตลุดเลย นั่นก็คือลูกจางชั่วคราว ลูกจาง

ภารกิจ แนนอนครับวาหมดปงบประมาณ พอเปดงบประมาณใหมก็จะมีการตั้งงบประมาณใหม ลูกจางชั่วคราวก็คือ

การจางปตอปหรือลูกจางภารกิจที่กําลังหมดสัญญาจาง ตอนนี้กําลังเปนนักกีฬานะครับ กําลังวิ่งกันอุตลุด วิ่งเขาหาผูมี

อํานาจครับ มีการตอสายตรง connection ตางๆ กับคนที่อยูรอบๆตัวนายก หรือวาคนที่มีอํานาจมากกวานายก เขา

วิ่งหาเพ่ืออะไรครับ ก็เพื่อตองการที่จะไดทํางานตอไปในเทศบาล ผมก็ไดทําหลายคนวาเพ่ืออะไรนะครับ เขาก็บอกวา

เขามีครอบครัวที่ตองดูแลถาเลิกจางเขาตอนน้ีเขาจะไปทําอะไร จะมีงานที่ไหนรองรับเขา และบางคนก็ไดรับสัญญาณ

แลวนะครับ วาจะถูกเอาออก วาจะถูกใหเลิกจางดวยเหตุผลตางๆนาๆที่ทางฝายบริหารอาง แตบางคนที่เขามาดวย

วิธีการพิเศษอาจจะไมเดือดรอนนะครับ เพราะทางผูบริหารก็ไมกลาที่จะเลิกจางเขา ทั้งๆที่ความจริงแลวทํางานหวย

มากๆนะครับ คนเกาที่เขาอยูผมก็ไดยินเสียงบนวาเอาเขามาเยอะๆงานก็ไมทํา คุณภาพงานไมมี สรุปสุดทายนะครับ

คนที่ตองแบกภาระรับผิดชอบก็เปนลูกจางเกาที่มีประสบการณในการทํางาน ดังน้ันแลวผมอยากจะขอเรียนผานทาน

ประธานสภาเพ่ือผานไปยังผูบริหารวาอยามองเปนเร่ืองการเมืองนะครับ วาทานตองเอาลูกจางที่เขามาในยุคของคน

เกาออกแลวก็เอาคนใหมเขามา ขอใหทานเลิกมองแบบนี้นะครับแลวก็มองเสียวาเขาเขามาเขาก็ทํางาน เขาไมไดเขา

มาเพ่ือที่จะทํางานเอาอกเอาใจทาน แตเขามาทํางานเพ่ือสวนรวม ก็ขอใหทานอยามองอยางนั้น ก็มีหลายคนนะครับ

มาพูดกับผมวาพยายามติดตอรองคนนั้นรองคนน้ี หรือเลขาคนน้ันเลขาคนน้ี เขาไปหาทาทางใหญโต ก็อยากเรียนทาน

ประธานสภาเพ่ือผานไปยังผูบริหารวาทานนายกจะรูหรือไมวากําลังมีปรากฏการณเหลานี้ ปรากฏการณที่ลูกนองของ

ทานมีอํานาจมากกวาทาน ตรงนี้นะครับอยากจะใหทานแสดงความเปนผูนําในตัวของทาน ใชคุณธรรม จริยธรรม

สวนตัวของทานนะครับ โดยที่ไมจําเปนตองไปฟงคนรอบตัวของทาน ที่จะมองเปนเกมการเมืองมากไป นอกจาก

ลูกจางก็ยังมี อสม. หลายคนก็มารองเรียนกับทางสมาชิกสภา หลายๆทานดวยกันก็บอกวาจะถูกไลออก ทั้งๆที่เขาก็

ทํางานในสวนของเขาอยู แตที่เขาไมไดทํางานเปนเพราะวาหัวหนานะครับ ไมวาจะมีกิจกรรมอะไรจะไมแจงขาวคราว

นะครับ ผมไมรูวาเรื่องนี้เปนเรื่องการเมืองหรือไม เพราะถาเปน อสม. เกาที่อยูมาตั้งแตยุคทานผูบริหารเกาทาง

หัวหนาก็จะไมเรียกเขาทํางานเลย ดังนั้นเมื่อเขาไมรูวามีงานอะไรก็ตีความตีเหตุผลวาไมทํางานแลวก็จะเอาเขาออก ซึ่ง

ความจริงกอนหนาน้ีแลวเขาก็ทํางานดีนะครับ เงินเดือนก็อาจจะนอยนิดแตก็มีคานะครับ ดังนั้นแลวนะครับอยากจะ

ใหทานใหความสําคัญกับสิ่งเหลาน้ี ถาทานไมเลือกปฏิบัติหรือเลือกอะไรนะครับ รับรองคนจะรักทานมากกวาที่เปนอยู

ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ มีเรื่องไมสบายใจครับ ทานณัฐวุฒิครับผมขอใหทานถอนคําวา”ทํางาน

หวย” ออกครับ ขออนุญาตครับ 

 



๑๓. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็มันหวยจริงๆน่ีครับ จะใหทําอยางไร บอกวาทํางานไมดีก็ไดครับ ขอถอนคําวาหวยออกครับ เปนทํางานไมมี

ประสิทธิภาพครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง   อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางบัวหลวง   อาษาพล สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ คะ พอดีไปเที่ยวมาบอยนะคะก็เลยพอมองภาพกวางของที่อื่นมาไดนะคะ 

ดิฉันก็เรียนวาทางเทศบาลของเราก็เปนเทศบาลใหญระดับประเทศก็คือเปนเทศบาลนครนะคะ ทุงศรีเมืองเดี๋ยวนี้ก็

แออัดนะคะเพราะวาไมมีที่ออกกําลังกายสําหรับประชาชน ทุกคนก็มุงมาที่ทุงศรีเมืองแตทีนี้ถาพูดถึงที่หวยวังนองก็นา

วิ่งอีกนะคะก็เปนที่แหลงใหมที่ประชาชนจะมาใชบริการอีกนะคะ ในสวนตัวดิฉันเองพอดีไปที่นครพนมพึ่งกลับมา ไป

เห็นริมโขงของนครพนมซึ่งริมโขงเขาก็ทําเขื่อนเหมือนกันกับริมมูลของเรา ในตัวดิฉันเองก็ฉุกคิดขึ้นมาได ตรงนี้เลาสู

กันฟงแลวเผ่ือทางคณะผูบริหารจะเอาไปเขาแผนแลวก็ทํานะคะ ที่ริมโขงของเขาก็จะมีลูวิ่งเหมือนที่เราวิ่งที่หนองบัว

คะ ทําเปนลูวิ่งยางและเขาก็เอามาทําเปนลูวิ่งที่ริมแมน้ําโขงรูสึกวาจะเกือบๆสามกิโล ซึ่งเราไปตอนเชาคนวิ่งเยอะมาก

และก็เปนบรรยากาศที่ดี ถาเทศบาลของเราโดยเฉพาะริมเขื่อนที่ทางผูบริหารชุดเดิมไดทําเขื่อนไวนะคะ โดยเฉพาะ

ทาน ส.ส.เกรียง ที่เคยเอางบมาทําใหเรา ขออนุญาตที่เอยนามบุคคลภายนอกคะ ถือวาเปนผลงานของทานนะคะ ซึ่ง

ทางเทศบาลของเราหรือวาทางผูบริหารชุดใหมจะเพิ่มเติมในสวนของลูวิ่งซึ่งจะทําใหประชาชนที่อยูในเขตเมือง

สามารถเอาไปใชได โดยเฉพาะตอนเชาๆและเย็นๆซึ่งคงจะเปนบรรยากาศที่ดีมากๆนะคะ ตัวดิฉันเองก็ขอนําเสนอคะ 

ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต

เลือกตั้งที่ ๒ ครับ กอนที่เราจะประชุมกันเสร็จนะครับ กอนที่ทานประธานสภาจะปดประชุม อยากจะฝากผานทาน

ประธานผานไปยังทานผูบริหารเกี่ยวกับงบประมาณป ๒๕๕๙ อยากจะใหทานลําดับความสําคัญนะครับ ลําดับ

ความสําคัญกอนหลังวาสิ่งไหนที่ประชาชนตองการ ส่ิงไหนที่ประชาชนไมตองการนอยกวา และก็สิ่งไหนที่จะอํานวย

ใหกับพี่นองขาราชการที่ทํางานในเทศบาลนครอุบลทํางานสะดวกขึ้นนะครับ หรือสิ่งไหนที่ทําใหเขาปฏิบัติหนาที่ได

อยางสบายใจ ผมขอยกตัวอยางเก่ียวกับรถขยะนะครับ ตัวที่ทานไดนําขอมาครับ ถาทานลองเปรียบเทียบดู ลองลําดับ

ความสําคัญไดจะรูวาสิ่งไหนที่เปนประโยชนมากกวานะครับ อยากใหทานนําเรื่องนี้กลับไปคิดอีกครั้งหนึ่งในการทํา

งบประมาณป ๒๕๕๙ ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกครับ 



 

๑๔. 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกคะ ดิฉันนางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี ตองขอขอบพระคุณทางทานสมาชิกสภาทุกทานที่ไดลงมติเห็นชอบการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันนี้ ดิฉันตองขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง

นะคะ และสําหรับเร่ืองที่ทานไดเสนอ ชี้แนะมา ดิฉันก็จะนําไปปรึกษากับคณะผูบริหารเพื่อที่จะปรับปรุงในสวนที่ควร

จะแกไข และเกี่ยวกับเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๙ นี้เราก็ไดเรงดําเนินการและยื่นเสนอตอทางสภาคะ 

ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ผมขอนัดประชุมในวันพรุงนี้คือ การประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๔ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม        

ศรีบู รพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ครับ เพื่อพิจารณาในเรื่องญัตติขอกันเงินนะครับ              

ขอปดประชุมครับ  

 

**** ปดประชุมเวลา  ๑๔.๒๐ น. **** 
 

 

 
 

(ลงชื่อ) ................................... ผูจดรายงานการประชุม      (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

              (อดศิร  ประจํา)                                             (นางเดือนลอย   คําแดงสด) 

หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

            หวัหนาฝายกิจการสภา                                   
 

                     

       (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม 

             (นายอาทิตย   คูณผล)                                     (นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล)       

        ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                          เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

        คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่  ............................................. 

 
 

 (ลงชื่อ)………………………………….  ประธานกรรมการ   (ลงช่ือ)........................................กรรมการ 

                (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                              (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



 

๑๕. 
 

 

 

 (ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ             (ลงชื่อ)...................................กรรมการ 

                 (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                     (นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว) 

             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

 (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 

                                           (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

.................................................................. 
                                                

 

 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 

 


