รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้ งที่ ๔ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูร พาอุบล
........................
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นายอนั นต
ตันติศิรินทร
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
นายเลิศชาย
เสนหา
นางสาวนงนุช จิรันตกาล
นายเลิศ
อาชวานันทกุล
นางบัวหลวง
อาษาพล
นายปรเมศร
ศริพันธุ
นายนัฐพล
รัตนูปการ
นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
นางเฉลียว
คํานิยม
นายธนพล
โชควิวัฒนวนิช
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์
นางลําพูล
แสววงค
นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
นายสุภชัย
ศรีจรูญ
นายปยะ
ลายวิเศษกุล
น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม
นางสาวตนขาว ตังคโณบล

ผูไมเขารวมประชุม
๑. นางรฐา
๒. นายธานิ นทร
๓. นายณภัทร
๔. นายชื่ น

มณีภาค
สินธุประสิทธิ์
ลิ้มสุวรรณ
พรหมจารีย

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

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

เขต ๑
เขต ๓
เขต ๔
เขต ๑

(ลากิจ)
(ลาปวย)
(ลากิจ)
(ลาปวย)

๒.
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
๒. นายยอดยุทธ
เดชรุงเรื อง
๓. นายประชา
กิจตรงศิริ
๔. นายนพพร
เตชาวิวัฒนบูลย
๕. นายชัยยงค
โคตะสิน
๖. นายสุรจิต
เต็งศิริอรกุล
๗. นายอาทิตย
คูณผล
๘. นายอธิปไตย
โยธามาตย
๙. นายถาวร
เดชปองหา
๑๐. นางเดือนลอย
คําแดงสด
๑๑. นายวิสุทธิ์
เสนาภักดิ์
๑๒. นายกรศิริ
มิ่งชัย
๑๓. นายเรืองศักดิ์
ตรีราช
๑๔. นางพิมพนภัส
ภัทรกอพงศสุข
๑๕. นางสุรางค
พรหมประพันธ
๑๖. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ
๑๗. พจอ.อดิศร
ประจํา
๑๘. นายอนุ ชิต
อัปกาญจน
๑๙. นางสาวทิพยวรรณ คําโสม

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล
(แทน) ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ
ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหนาฝายกิจการสภา
เจาพนักงานธุรการ ๒
พนักงานจางทั่วไป

………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ

ระเบียบวาระที่ ๔ “ญัตติ”

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่อง ขออนุมัติกันเงิ นในหมวดคาครุภัณฑทดี่ ินและสิ่งกอสราง กรณียั งมิไดกอหนี้
ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
(สํานักการช าง เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
เรื่อง ขออนุมัติกันเงิ นในหมวดคาครุภัณฑทดี่ ินและสิ่งกอสราง กรณียั งมิไดกอหนี้
ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
ขออนุมัติกันเงิ นในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียั งมิไดกอหนี้ผูกพั น
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
อื่นๆ
……………………………………..

๓.
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๓.๓๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขาฯที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาลฯ ทานรองปลัดเทศบาลฯ และ ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน เมื่อมาครบ
องค ป ระชุม แลว ผมขอเป ด การประชุม สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี วั นนี้เป นการประชุม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สี่
ครั้งที่ ๔ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ในวั นพุธ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห องประชุม ศรีบู รพา
อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ นอกจากนี้มีสามาชิกลา ทั้งหมด ๔ ทาน คือ ท านธานินทร
สินธุประสิทธิ์ ลาปวย , ทานรฐา มณีภาค ลากิจ , ทานณภัทร ลิ้มสุวรรณ ลากิจ , ทานชื่น พรหมจารีย ลาป ว ย
กอนประชุมในวาระตอ เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออภั ย ครับ พอดี ว ามี ป ระเด็ นที่ ต องหารือเรงด ว น กราบเรีย นประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กระผม นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ กอนที่จะเขาระเบี ย บวาระต อไป
มีเรื่องที่จะตองหารือกับที่ประชุมแหงนี้ และก็ขอความเห็นใจไปยังฝายผูบริห ารเทศบาลนครอุบ ลราชธานี อยู ๒ , ๓
ประเด็น คือ ๑. จากการที่มีงบประมาณหมวดครุภัณฑ มีการใหสภาเทศบาลฯ ได ดํ าเนินการตามที่ ท านได ยื่ นญั ต ติ
เขามาจากการทํางานคณะกรรมการ โดยเฉพาะคณะที่ทํางานเกิดปญหาในการปฏิบัติงานก็คือ ปญหาเดิมๆที่ เคยหารือ
กับที่ประชุมแหงนี้ไววาหองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ถายั งอยู ใ นระหว างการก็เห็ นใจว าอยู ระหว างการ
ดําเนินการ แตวาทางสมาชิกปกติเมื่อมีญัตติเขามาเรามีการประชุมหรือปรึกษาหารือกันหรือไม แมในเรื่องของออฟฟศ
ที่จะใชในการจัดหาขอมูลตางๆ เพื่อมาประกอบการพิจารณา เราไมมีหองที่จะทํา งานและก็เห็ นใจทางโรงเรีย นแห งนี้
ทางโรงเรียนเทศบาลบูรพาแหงนี้ก็ไดอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกพอสมควร เพียงแตวาถาสิ่งไหนมั นผิด ที่ ผิด ทาง
อยากขอความเห็นใจไปยังฝายบริหารวาชวยใหเรงทําใหหองของสมาชิกสภาฯได ห รือไม เพราะการมาประชุม แต ละ
ครั้งการเขาออกความสะดวก หรือแมกระทั้งเราอาจจะมารบกวนการเรียนการสอนของทางโรงเรีย น เราก็เกรงใจทาง
โรงเรียน ก็อยากจะใหทางประธานสภาฯ สอบถามไปยังฝายผูบริหารวาเปนไปได ไ หมว าชว ยให ห องสมาชิกสภาเสร็จ
กอนเพื่อที่เราจะไดทํางานได เพราะจะมีงบประมาณเขามาอีกเปนเรื่องใหญมากที่เราจะตอ งมี ห องในการทํ างานห องที่
จะประชุมหรือแมกระทั่ งท านเขามาชี้แจง เราจะได มี ขอมู ลในการพิจ ารณา สว นเรื่องที่ ๒ ท านจะว ามั นเป นเรื่อง
เล็กนอยมันก็เปนเรื่องใหญระดับประเทศเหมือนกันนะครับ คือทางททท.เขาไดพรีเซนตไปวาสะพานเสรีป ระชาธิ ป ไตย
เปนสะพานที่ติด LED แลวสวยมากเปนมุมโคงน้ําที่สวยมาก มาดูพระอาทิตยตกดิน ทางผูอํานวยการ ททท. ก็ไ ม ท ราบ
เหมือนกันวา ทําไมทางเทศบาลไมเปดไฟ LED เกิดปญหาอะไรขึ้นมาบางอันนี้ผมไดรับโทรศัพทโดยตรง ทานโทรมาหา
ผมและรบกวนใหผมสอบถามใหดวยวา ทําไมไฟตัวนี้ถึงไมเป ด มั นอยู ใ นอํานาจของใครที่ จ ะดํ าเนินการถามั นมี อะไร
เหลือบากวาแรงที่ทางเทศบาลฯจะไมสามารถอํานวยการไดไหม เรื่องที่ ๓ เรื่องน้ําพุ ที่คนสัญจรไปมาที่เกี่ยวเนื่องมาก

๔
หลายหนวยงาน ทั้งเทศบาลวารินและเทศบาลนครอุบลราชธานี คนที่สัญจรไปมาผมคิดวาทุกคนอยากทราบวาทานทํ า
ขึ้นมารูปแบบเปนอยางไร ทานเห็นสถาปตยกรรมบัวที่หวยวังนองหรือไมครับ ตอนแรกที่กอสรางคนเรีย กรองว าอยาก
เห็นรูปแบบวาเปนอยางไร ทางผูรับเหมาเขาก็จัดมาให พอเขาเห็นรูป แบบเสร็จ จะสวยหรือไม สวยอยู ที่ ผูรับ เหมาทํ า
เชนกันครับน้ําพุเรา ถามีรูปแบบวาใหเห็นวาสรางเสร็จแลว มั นจะเป นแบบนี้นะมั นจะสวยนะ หรือว าสรางเสร็จ แลว
จราจรมันจะสะดวกขึ้น ที่ประชาชนมี ค วามเดื อดรอนเรื่องไฟจราจรต างๆ ก็จ ะไม มี เพราะว าน้ําพุมั นวิ เศษอย างไร
ทานพรีเซนตไปวาเปนเรื่องนี้ผมวามันเปนเรื่องที่ละเอียดออน และที่ทานไปบอกวากับชุมชนวาเราไมใหงบประมาณมั น
ขัดแยงกับการดําเนินการคือวาเราใหงบประมาณไปในฐานะที่เราให งบประมาณไป ในฐานะที่ ผมเป นคณะกรรมการ
ติด ตามงบประมาณ ผมก็อยากทราบวางบประมาณที่ใหไปที่กันเงินไวตอนนี้ยังเหลืออีกโครงการที่ ยั งไม ไ ด ทํ า ยั งไม ไ ด
เริ่มดําเนินการทําแมกระทั่งทานกันเงินเขามาในบางสวน อันนั้นลวนแตตองมาจัดลําดับความสําคัญใหม แต วั นที่ ผมขอ
เรื่องแรกคือผมขอหองประชุมฯ ขอหองทํางานให เราจะได มี การดํ าเนินการได อย างสะดวกสบายและเอื้อประโยชน
ใหกับพี่นองประชาชนไดเปนอยางดีครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุ ณครับ ท านนายกฯ มี รายละเอี ย ดชี้ แจงต างๆ ได ห รื อไม ว า อาคารที่ ป รับ ปรุง พอที่ จ ะใชงานได
เมื่อไหรครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขออนุญาตใหทานผอ.สํานักการชาง เปนผูชี้แจงทั้ง ๓ ขอ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทาน ผอ.วิสุทธิ์ ครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตามที่ ท านสมาชิกได ซักถามเรื่องการปรับ ปรุง
อาคารสํานักงานเทศบาลฯ ตอนนี้ยังอยูในสัญญาอยูยังไมเสร็จสิ้นสัญญา หองประชุม สภา ตอนนี้กําลังเปลี่ย นหลังคา
ชวงที่แลวเปลี่ยนไมไดเพราะฤดู ฝนมั นเขา เราก็ไ ม ใ ห เขาเปลี่ย น ตอนนี้เราดู กรมอุตุ แลว ว าพายุ ไ ม มี แลว เขาก็เริ่ม
เปลี่ยนให หองประชุมสภาตองอาศัยเวลาสักนิดครับพยายามจะเรงให เสร็จ ภายในสัญ ญา สว นห องทํ างานของท าน
สมาชิกดําเนินการเสร็จแลว พอใชงานไดอยูครับ ถาทานจะเขาไปทํางานผมจะใหนองเขาทํ าความสะอาดให เพื่อที่ จ ะ
ทํางานไดเฉพาะหองประธานสภาฯ อาจจะเกะกะในเรื่องการขึ้นลงสักหนอยเพราะว าครุภั ณฑ ของเราเยอะมี โ ต ะเกาอี้
อาจจะขวางทางเดินทานหนอย แตก็จะอํานวยความสะดวกใหครับ ขอชี้แจงเทานี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ จะใหดีครับผมวาใหมันคูกัน เพราะวาสมาชิกเมื่อมาทํางานแลวก็ตองเกี่ยวกับสภา เดี ย วสมาชิก
ทํางานที่โนนแลวมาประชุมที่นี่ ขอฝากไวดวยเพราะวาเพื่อความสะดวกในการประชุม สภาฯ เพราะคงไม นานเราจะ
ประชุมสภาฯเกี่ยวกับงบประมาณปพ.ศ.๒๕๕๙
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
คงตองรอสักหนอยครับเพราะตอ งมุงหลังคาใหเสร็จกอนและคอยทําฝาเพดานครับ

๕.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออภัยครับ ทานประธานสภาฯ อีกประเด็นหนึ่งครับที่สําคัญ เรื่อง LED ที่สะพานประชาธิปไตย ขออนุญ าต
รับคําชี้แจงดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
เรื่อง LED ยังใชไดอยูครับ แตเราจะเปดในงานนักขัตฤกษ งานแขงเรือ จะโปรโมท สักเดื อนหนึ่ง งานป ใ หม
งานวันพอ งานวันแม เราจะเปดใหงานเทศบาลเพราะวามีแขกบานแขกเมื องมาเที่ ย ว ให นักท องเที่ ย วได ชม
ทุ ก
อยางยังใชไดดีครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ถาเปดประจําจะมีปญหาหรือไมครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
ไมนามีปญหาครับ เราจะรับนโยบายนี้ไป วาเราจะเปดศุกร เสาร อาทิตย นักขัตฤกษ ก็จะรับขอเสนอนี้ไป
รับผิดชอบใหครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ก็ขอฝากไวพิจารณาดวยวา จะไดเปนการเสริมใหบานเมืองเราสวยงาม ก็ขอฝากไวพิจารณาดวยครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
สวนเรื่องน้ําพุ แบบแปลนก็อยูในสํานักการชาง ก็ยอมรับ ว าไม ไ ด ติ ด ตั้ งโฆษณาให เพราะภาพมั นจะไปขวาง
หนาบานเขาเลยไมไดติด ตั้งใหเพราะวาดานขางๆมี บ านคนเราก็ไ ม ไ ด ติ ด ตั้ งป ายต องใชขนาดใหญ ถาท านจะดู แบบ
แปลนสํานักการชางมีใหบริการทานแลว และทานก็อนุมัติใหแลวและเคยมอบแบบให ท านครั้งหนึ่งแลว แต ถาท านจะ
เอาอีก ก็ยินดีใหครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมไมติดใจเพราะผมเห็นแบบแปลนแลว เพียงแตวาผมอยากใหคนที่ผานไปผานมาได ท ราบว าทางเทศบาลฯ
ก็มีความคิดที่จะทําอยูเหมือนกันไมใ ชว ามี ค วามคิ ด ที่ จ ะติ อย างเดี ย ว และเรื่องของ LED คื อขาดการประสานงาน
ระหวางทางเทศบาลฯ กับ ทาง ททท. จริงๆเลยครับ เพราะวาทาง ททท. เขาประชาสัมพันธไปแลววา เขาไดต ิ ด ตรงนี้
และก็เชิญชวนใหพี่นองทั่วประเทศแมกระทั่งทั่วโลกมาดู พระอาทิตยตกดิน ณ ตรงนี้ เรามองขามการประชาสัม พันธ
ของ ททท. หรือขาดการประสานงาน คงเปนจุดออนดอยของเรา ขนาดไฟทานยั งเอาให พอค าแม ค าที่ อยู ถนนคนเดิ น
ใชได ผมวาไฟ LED คงไมเปลืองมากเทาไหร ถาทานจะทํา schedule วาเราจะเวลาเทาไหรถึงเท าไหรคื อพระอาทิ ต ย
ตกมันคงไมตกถึง หกทุ ม มั นไม ต กถึงทุ ม หนึ่งหรอก พระอาทิ ต ย ต กมั นก็อยู ใ นชว งขอบเวลาสั้นทํ าอย างไร ให มั น
พรีเซนตไดใหมันคุมคากับงบประมาณที่เขาเอามาลง อันนี้ตองขอขอบพระคุณอดีต ส.ส. หลายทานที่นํางบประมาณ

๖.
เหลานี้มาลงในเขตพื้นที่ แต ว าถูกมองขามจากเจ าของพื้นที่ ที่ ดู แลไป ผมว ามั นไม ใ ชเรื่องยากที่ เราจะทํ าเป นการ
สนับสนุนการทองเที่ยว เหมือนพี่นองประชาชนที่อยูรอบแมน้ําทั้งสองฝงเขาจะได ป ระโยชนจ ากการค าขาย
จาก
รานอาหารดวย ไม ว าจะเป นฝงวาริน ฝงเมื อง อันนี้มั นเป นผลประโยชนที่ พี่นองประชาชนจะได เรามองขามในสิ่ง
เล็กนอย แตของเขาเปนใหญหลวงที่จะเอื้ออํานวยใหเขา มีชีวิตที่ดีไดมีครอบครัวที่ดีไดและเป นแหลงชุม ชนที่ ไ ม เสื่อม
โทรมครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒ ก็เ ป นขอหารื อเรงด ว น เชนกันกั บ ท านสุภ ชั ย กอนที่ เ ราจะเขา ญั ต ติ ต อไป
คือสืบเนื่องจากเมื่อวานที่มีการประชุมสภาฯ พอดีไดรับเรื่องรองเรียนทาน อสม. ว าถูกไลออกอย างไม มี เหตุ ผลแลว ก็
ตอเนื่องจากหลายๆเขตถามเขามาอีกมีทั้ง ๑๐๖ ชุมชน ถามเขามา สาเหตุ ที่ เขาถูกให ออกโดยไม รูตั ว ก็อยากจะถาม
ฝายบริหารวามีหลักอะไรที่จะใหพวกเขาออกจากการเปน อสม. ทั้งที่เขาก็ทํางานดี อันนี้เปนคํ าถามเรงด ว นจริงๆครับ
และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการใชไฟของถนนคนเดิน ถายังจํากันไดที่มีผูแทนจากการไฟฟาเขามาทางสภาก็ไ ด ชี้แจงไปว า
การใชไฟถูกตองหรือไม ก็อยากจะทราบผลของการที่ ไ ปตรวจสอบมา ถนนคนเดิ นเป นถนนของใคร ใครเป นผูเก็บ
ผลประโยชน ก็ขอเรียนทานประธานสภาเพื่อหารือเรื่องนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขออนุญาตใหทานปลัดอาทิตย เปนผูตอบคะ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา และท านสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ในสว นของไฟโครงการถนนคนเดิ น
ซึ่งไดรับคําแนะนําจากทานสมาชิกฯ และทางเทศบาลฯไปประสานกับทางไฟฟาสวนภูมิภาค ขณะนี้ไ ด ต อถูกต องเสร็จ
สิ้นแลวสามารถตรวจสอบไดครับ สวนเรื่องของ อสม. เทาที่ปรากฏในเอกสาร ในฐานะที่ผมเปนผูผานเรื่องการเขาการ
ออกของ อสม. จนถึงขณะนี้ยังไมปรากฏเอกสารที่วาให อสม. ออกแตประการใดครับ เรียนใหทราบ ๒ ประเด็นครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูท รงเกีย รติ ค รับ ที่ ต อไฟแบบถูกต องคื อว าต อแบบไหนครับ
แลวถาทานบอกวาตอนนี้ตอแบบถูกตองแลว กอนหนานั้นละครับ เวลาเปนเกือบป ที่ยายไปย ายมาอยู ๒ , ๓ ที่ ต อไม
ถูกตองจะมีการเยียวยากันอยางไร ก็เลยอยากจะถามความถูกตองเปนแบบไหน ตรวจสอบไดอยางไรครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขออนุญาตใหทานปลัดอาทิตย คูณผล ชี้แจงเพิ่มเติมคะ

๗.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดอาทิตยครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตเรียนตอวา สําหรับเรื่องไฟที่ถูกตองตอนนี้เรามี ห ม อแปลงจากการไฟฟาอนุญ าต ที่ ผานมานั้นก็มี
หมอแปลงเชนเดียวกันแตวามีบางสวนที่เราไมยืนยันวามีผูประกอบการอาจจะหลงหูห ลงตาไปบ างนอกเหนือจากการ
ตรวจสอบของเทศบาลฯ เพราะจํานวนผูประกอบมีจํานวนหลายรอยรายก็อาจจะมีบางรายที่ไมผานทางเจ าหนาที่ ของ
ทางเทศบาลฯ อันนี้ผมยอมรับวามีจริงๆ แตวาไมสามารถตรวจได ว ามี เจ าไหนบ างที่ ดํ าเนินการในสว นนี้ แต เมื่ อเรา
ไดรับการทักทวงจากทานสมาชิกบาง จากคนที่ประกอบการถนนคนเดินเราก็ดําเนินการให ถูกต องเราไม ไ ด ป ลอยปละ
ละเลยครับทานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา อยากทราบวาเมื่อเรามีมิเตอรแลวใครเปนผูเก็บเงินคาไฟครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ก็เปนความรับผิดชอบของผูประกอบการครับ เพราะจะมีเงินจํานวนหนึ่งที่เราเก็บ มาเป นค าดํ าเนินการเราจะ
นําเงินสวนนั้นมาในการจายคาไฟฟาครับทาน
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือเก็บมาใหกับทางเทศบาลฯใชหรือไมครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอเรียนแบบนี้วาเราจะมีการใหผูประกอบการ อุทิ ศ เงินจํ านวนหนึ่งให กับ การดํ าเนินการซึ่งเป นเงินจํ านวน
หนึ่ง แตผมจําตัวเลขไมได แตสามารถดํ าเนินการในสว นนี้ไ ด เป นการอุทิ ศ เจาะจงในการดํ าเนินการโครงการถนน
คนเดิน
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เปนทางเทศบาลฯ เก็บไฟฟาใชหรือไมครับผม
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ไมใชครับผม เปนการอุทิศเจาะจงในโครงการถนนคนเดิน เงินจํานวนนี้เราจะสามารถนําไปใชจ ายอะไรก็ไ ด ใ น
โครงการนี้เทานั้น เราก็นําเงินจํานวนนี้ไปจายการไฟฟา
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
แตไมใชการไฟฟามาเก็บใชหรือไมครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เราเปนคนนําไปจายการไฟฟาแตมันอันเดียวกันครับ เรานําสงเขาก็ลักษณะเดียวกันครับมีใบเสร็จถูกตองครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ก็ไดคําตอบมาพอสมควร โดยทั่วไปคนที่เสียคาไฟ ไฟฟามาวางบิลเราก็ไปจายถาไม จ ายก็ถูกตั ด ดั งนั้นแลว ก็
อยากจะใหผูบริหารของเทศบาลฯ ตระหนักถึงเรื่องนี้ดวย มีผูคาอยูหลายรอยรานคาถาเจาไหนลักลอบใชไฟทานอยา

๘.
ปลอยไวทางเทศบาลฯเปนผูเสียผลประโยชน ทางไฟฟาก็เสียประโยชน เปนการประกอบธุ รกิจ ที่ เอาเปรีย บกันเกินไป
หรือไม ตรงนี้ก็อยากจะใหผูบริหารชวยตรวจสอบดูดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ เปนประเด็นที่ติดคางจริงๆครับ คื อเรื่องนี้ผมก็ไ ด รับ การประสานมาจาก
การไฟฟามาเหมือนกันวาตลอดระยะเวลาที่ผานมาการไฟฟาเหมือนถูกป ด ตาถูกขโมยใชไ ฟ พวกเราก็เหมื อนกับ เป น
การสงเสริมใหมีการทําผิดกฎหมาย บั ด นี้เขากลาวหาว าท านนายกฯขโมยใชไ ฟที่ ผานมา เขากลาวหาท านนายกฯ
ผมก็ยินดีด วยครับ ถาเขาไมกลาวหาเทศบาลฯ ผมกลัววาเขาจะกลาวหาทั้งเทศบาลฯเขาเหมารวมทั้ งเทศบาล ผมว า
เรื่องนี้คงจะปลอยใหมันผานไปไมไดครับ ทําเปนลืมไมไดวาเราเคยใชไ ฟโดยไม ถูกต องมั นเบี ย ดบั งผลประโยชนของ
ประเทศชาติ มันเบียดบังประชาชน หรือแมกระทั่งวาหมายถึงการทุจริต และหลีกเลี่ยงไมไดวาเปนการทุจริต ผมคิ ด ว า
เรื่องนี้ในฐานะผมเปนประธานกรรมมาธิการติ ด ตามงบประมาณ ก็ค งต องลงไปดู ใ นเรื่องนี้ด ว ย ในเรื่องนี้ผมคงต อง
ประสานไปกับทางไฟฟา แมกระทั่งดํ าเนินคดี ต ามกฎหมายที่ กําหนดไว เพราะว าผมก็เป นประชาชนคนหนึ่งที่ เสีย
ประโยชนจากการกระทํานี้ดวยครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมตอเนื่องจากทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เมื่อสักครูเกี่ยวกับเงินอุทิ ศ เท าที่ ท ราบมา
วาฝายบริหารไดนําเอกสารเปนรายรับของเทศบาลนครอุบลราชธานี นํายื่นประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปพ.ศ.๒๕๕๘ ที่นําเสนอตอสภาฯที่ผานมาครับ อยากจะสอบว าเงินอุทิ ศ โครงการถนนคน
เดินทานไดนําเขาเทศบาลฯหรือเปลาครับ เพราะตามที่ ผมได ขอมู ลมาจะมี การเรีย กเก็บ จากรานค าแต ละรานคื อ
รานละ ๑,๐๐๐ บาท ตามที่ผมไดขอมูลมาเจาหนาที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการเก็บเงิ นรานละ ๑,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑,๒๐๐ รานขึ้นไป ถึง ๑,๓๐๐ ราน ผมคํานวณเปนตั ว เลขคราวๆ คื อท านจะได เงินเขาเทศบาลฯ ประมาณ
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เปนขั้นต่ําอยากจะทราบวาเงินสวนนี้ทานนําเขาเทศบาลฯหรือเปลาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรี ย นท า นประธานสภาผ า นไปยั ง ท า นสมาชิ ก ดิ ฉั น ขอมอบให ท านพิ ม พ น ภั ส ภั ท รก อ พงศ สุ ข
ผอ.สวนบริหารงานคลัง เปนผูชี้แจงคะ
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
กราบเรียนทานประธานสภา ท านสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ดิ ฉันพิม พนภั ส ภั ท รกอพงศ สุข
ผอ.สวนบริหารงานคลัง ขอเรียนชี้แจงในเรื่องการเก็บรายไดตรงนี้วาเราไดรับเขาเปนเงินของเทศบาลเปนเงินรับฝาก

๙.
และอีกสวนหนึ่งเก็บ เขาไปเป นค าเก็บ ขยะมู ลฝอย ป นี้ก็มี ค าเก็บ ขยะมู ลฝอยเพิ่ม ขึ้น ประมาณลานกว าบาทเกือบ
สองลานงบประมาณรายไดของคาขยะเพิ่มขึ้น
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานครับ ตามที่ทานผอ.สวนบริหารงานคลัง ชี้แจงมาเมื่อสักครูแสดงวา ทานไมไ ด นําเงินที่
ประชาชนอุทิศใหจากผูประกอบการโครงการถนนคนเดิน นําเขาเทศบาลฯในสวนของเงินอุทิศใชห รือไม ค รับ อยากจะ
สอบถามครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สําหรับคําถามผมขออนุญาตอธิบายเรื่องรายรับของเทศบาล ใหทานไดทราบสักนิดไมเกิน ๒ นาที ค รับ คื อว า
รายรับของเทศบาลฯ จะมีรายรับอยู ๓ สวน ๑.จะเปนรายไดของเทศบาล ๒.จะเป นเงินอุด หนุน ซึ่งเงินรายได นี้ก็จ ะ
แยกเปนภาษีตางๆ เงินอุดหนุนก็จะแยกเปนเงินอุดหนุนทั่ว ไปกับ เงินอุด หนุนเฉพาะกิจ ที่ นี่ต ามระเบี ย บของ พ.ร.บ.
ของเทศบาลฯ ก็จะระบุไววาเทศบาลอาจจะมีรายไดจากกิจการต างๆ เชน กิจ การพาณิชย หรือมี ผูอุทิ ศ ให ก็จ ะโยง
มาถึงโครงการของถนนคนเดิน หลังจากที่ทางเทศบาลไดทําโครงการใหผูประกอบการมาขายสินค าในจุ ด ที่ เราผอนผัน
เราก็กําหนดกฎเกณฑนี้ขึ้นมา โดยขอตกลงของผูประกอบการนี้วาเขาจะมีการอุทิศเงินจํานวนเงินให จํ านวนหนึ่งแต ผม
จําไมไดวาในแตละรายนั้นอุทิศเทาไหร การอุทิศนี้ก็เปนการอุทิศเปน ๒ ลักษณะ ๑. อุทิศทั่วไป นี้เทศบาลฯสามารถที่
จะนําเขาเปนรายไดของเทศบาลฯก็ได หรือเทศบาลฯจะนําเขาเป นเงินรับ ฝากของเทศบาลฯก็ไ ด กรณีอุทิ ศ อันที่ ๒
เจาะจงเปนการอุทิศเรื่อง เชนงานประเพณีออกพรรษา อุทิศงานแขงเรือ หรืออุทิศงานโครงการถนนคนเดิ น กรณีที่ จ ะ
อุทิศทั่วไปนี้เทศบาลฯสามารถที่จะนําไปดําเนินการไดในภารกิจของเทศบาลฯ ที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.ของเทศบาลฯได
ทุกกรณี แตถาเปนการอุทิศเจาะจงนั้น ทางเทศบาลฯจะสามารถนําไปใชไดเฉพาะที่ประชาชนหรือผูอุทิศประสงค จ ะให
ดําเนินการในเรื่องนั้นเทานั้นเอง การบริหารจัดการเงินกอนนี้ถาเปนการอุทิศเจาะจงสวนใหญ ในทางปฏิ บั ติ เขาก็จ ะนํา
เป นรายได ของเทศบาลฯในประเภทเงิ นนอกงบประมาณ หรือ เรีย กว า เงิน รับ ฝาก สําหรับ การใชจ า ยเงิ นนอก
งบประมาณหรือเงินรับ ฝากก็ใ ชจ ายตามระเบี ย บพัสดุ โ ดยอนุโ ลมของถนนคนเดิ นนั้นเขาจะเฉพาะเจาะจงให เป น
โครงการถนนคนเดิน ดังนั้นเทศบาลสามารถนําเงินจํานวนนี้ ไปใชจายในโครงการถนนคนเดิ นได ใ นทุ กกรณี โดยเป น
อํานาจของนายกเทศมนตรี ครับทาน ก็เรียนใหทานสมาชิกไดทราบผมเปนเจ าหนาที่ งบประมาณก็เหลืออายุ ราชการ
ประมาณ ๒ ปเศษๆ ก็คงจะดูเรื่องนี้เปนพิเศษเพราะไมอยากมีปญหาในอนาคตเพราะเงินตรงนี้สามารถตรวจสอบได
ขอเรียนใหทราบครับทานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ

๑๐.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภา กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตอเนื่องจากเมื่อสักครูเกี่ยวกับเรื่องถนนคนเดิน ในการเรีย กเก็บ คื อท านเรีย กเก็บ ครั้งเดี ย วใชห รือไม
ครับและตลอดทั้งโครงการทั้งหมดก็ ๔ ถึง ๕ เดือน แตคาไฟออกมาเปนเดือน และผูป ระกอบการเขาจะอุทิ ศ ให ต อน
ไหนอีกครับ เพราะคาไฟมันออกมาเปนเดือนแตรานคาอุทิศ ครั้งเดี ย ว และอย างที่ ท ราบกันว าที่ ผานมาก็ผิด เงินอุทิ ศ
ตั้งแตอยูถนนเสนราชบุ ต ร และถนนเขื่อนธานี โครงการนี้ทํ าต อเนื่องมาตลอด กอนหนาที่ เงินอุทิ ศ ท านใชจ ายกัน
อยางไร เพราะอย างที่ รูว าไม ไ ด มี การขอใชไ ฟอย างถูกต องตามกฎหมาย ก็เลยอยากจะขอความรูจ ากท านปลัด ฯ
วาตอไปทําอะไรจะไดทําใหถูกกฎหมาย
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานครับ ตามที่ทานปลัดไดชี้แจงมาเมื่อสักครูครับ ตามความเขาใจของผมก็คื อเงินอุทิ ศ
เกี่ยวกับโครงการถนนคนเดิน คือทางเทศบาลฯ คณะผูบริห ารสามารถนําเงินไปใชไ ด โ ดยฝายสภาฯไม สามารถที่ จ ะ
ตรวจสอบได เพราะที่ผมไดตั้งขอสงสัยคือจากการที่ไดรับเอกสาร ในหมวดของเงินอุทิ ศ จะมี ตั ว เลขที่ ท างเทศบาลฯ
ไดรับอยูประมาณ เจ็ดแสนกว าบาท ตั ว เลขผมไม ค อยชัด แต ถาฝายบริห ารอยากทราบผมจะขออนุญ าตเขาไปนํา
เอกสารฉบับนั้นมาดู ในการรับเงินอุทิศถาทานรับเงินอุทิศจากรานคาแลวนําเขามาในหมวดของเงินอุทิศที่ป กติ ของทาง
เทศบาลฯไดตั้งงบตัวนี้ไว อยากจะสอบถามไวเปนความรูวาทานจะสามารถนําไปใชเกี่ย วกับ โครงการถนนคนเดิ นได
หรือไมครับ ขออนุญาตถามวาในหมวดของเงินอุทิศที่ไมไดระบุเจาะจงวาเปนโครงการถนนคนเดิ น ท านสามารถเบิ ก
นําไปใชจายในโครงการถนนคนเดินไดหรือไมครับ ตัวเลขเจ็ดแสนกวาบาทที่ทานไดรับไปครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดฯครับผม
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เงินอุทิศของถนนคนเดินเปนเงินอุทิศเจาะจง นายกเทศมนตรี สามารถนําไปใชเฉพาะโครงการถนนคนเดิ น
เทานั้น นายกเทศมนตรี ไมสามารถที่จะนําเงินไปใชทั่ ว ไปได ที่ ผมเรีย นเงินตั ว นี้การเบิ กจ ายหรืออะไรก็แลว แต การ
จัดซื้อจัดจางทั้งหลายทั้งปวง ทานสามารถขอดูและตรวจสอบไดครับทาน ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารเพราะว ามี อํานาจ
ในการตรวจสอบตรงนี้อยู สามารถตรวจสอบไดครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับทานปลัด อาทิตย คูณผล ขออนุญาตเอยนาม คําถามที่วาเงินอุทิศที่ไมไ ด ระบุ ว าต องไปใชใ น
หมวดไหนทานสามารถนําไปใชในโครงการถนนคงเดินไดหรือไมครับ

๑๑.
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตามหลักการแลวไดครับ แตวิธีปฏิบัติไมควรเอาไปเพราะโครงการที่อุทิศใหโครงการถนนคนเดิน ก็ยั งมี สตางค
ใชอยู ถาหากยังมีพอมีสตางคใชอยูจะเอาเงินอุทิศประเภทอื่นมาใชมั นก็ไ ม ชอบไม ค วรทํ า เพราะว าตั ว เลขที่ อุทิ ศ มา
ทั้งหมดนี้มันสามารถบริห ารจั ด การได จ บสิ้นกระบวนการไม จํ าเป นจะต องนําเงินอุทิ ศ ประเภทอื่นหรือแม กระทั่ ง
งบประมาณเทศบาลฯในหมวดอื่นๆ มาใช เพราะวาเงินของโครงการก็สามารถพอใชในโครงการของมันเองไดครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธาน ประเด็นตอเนื่องถนนคนเดินผมเขาใจวาเราทํามาหลายป เราก็ไ ปบอกกับ ผูที่ ม า
คาขายคือเพื่อนเราที่เราชวนมาคาขายดวยกันวาเงินอุทิ ศ ที่ ท านให จ ะเป นค าขยะ ค าไฟ ค าโนนค านี่ แสดงว าตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาเราไม เคยชี้แจงให ป ระชาชนเหลานั้นทราบเลยว าเงินที่ เขาอุทิ ศ เขามา เราใชเป นเงินอะไรบ าง
เหลือเทาไหร ใชไปเทาไหร สรุปที่ทานบริจาคมา ที่ทานอุทิศมาเปนเงินเหลือเขาเทศบาลเพื่อไปเป นเงินสะสมเท าไหร
แสดงวาเทาที่ทําโครงการมาไมมีความโปรงใสเลย ไมมีความคิดที่จะใหประชาชนเหลานั้นมามี สว นรว มในการบริห าร
เลย แสดงวาทานทํามาคาขายใชห รือไม ท านจะไปประกอบการแขงกับ ผูป ระกอบการใชห รือไม หรือมี ใ ครเขามา
เปนมาเฟยอยูในถนนคนเดินใชหรือไม อันนี้ทานตองตอบโจทยต รงนี้วาผมเห็นโรงเรียนอนุบ าลแห งหนึ่งในเดชอุด มซึ่ง
พี่ชายเองชวนเขาไปดู เด็กเขาทํางานเขาเก็บเงินคนละสองบาทสามบาท เดินเขาไปเขาติดปายเลยว าเงินงบประมาณที่
เขาทําทั้งหมดเทาไหร คิดเปนคาคณะกรรมการเก็บขยะเทาไหร คิดเปนคาไฟสนับสนุนโรงเรียนเท าไหร เหลือยอดเงิน
เทาไหร อันนั้นแคชั้นอนุบาลเขาทํา ผมวาเขาถูกปลูกฝงมาดี แต ผูใ หญ อย างพวกเราไม ต ระหนักเลยว าความโปรงใส
ในการบริหาร มันตองเริ่มจากพวกเราดวย พูดถึงจริงๆพวกเราคือประชาชนเลือกเขามาปกครองเลือกมาดํ าเนินการ
เรายิ่งตองโปรงใส ผมเสียใจจริงๆ เสียใจแทนผูประกอบการที่ตลอดระยะเวลาที่ผ านมาเขาไม ท ราบเลยว าเงินอุทิ ศ ให
เราเอาไปใชอะไรบาง เรื่องนี้ผมอยากใหทานประธานกําชับ ฝายผูบ ริห ารด ว ยว าถาวั นนี้โ ครงการแค นี้เริ่ม ไม โ ปรงใส
ไมตองพูดถึงโครงการอื่นมันมีการยักยอก มันมีการโกงกันแนนอนกราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ คิดวากอนจะเขาระเบียบวาระตอไป ผมขอเรียนท านสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน เนื่องจากว า
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ สภาแหงนี้ไดอนุมัติใหตราเปนเทศบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายเพิ่ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑ ไป
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ไปแลวนั้น ตามระเบียบก็จะตองมี การกอหนี้ผูกพัน ฉะนั้นเมื่ อผูว าราชการจั งหวั ด ได
ลงนามในเทศบัญญัติแลว ทางทานนายกเทศมนตรีไดทําญัตติดวนที่สุด คือหนังสือด ว นที่ สุด ที่ อบ ๕๒๐๐๘/๖๕๙๔
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เปนญัตติขอกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมได กอหนี้ผูกพันใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขามาถึงประธานสภา ด ว ยเหตุ นี้
ผมในฐานะประธานสภาก็ไดนําบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเปนวาระที่ ๔ กอน
วาระเรื่องอื่น ๆ ขอกราบเรียนใหทราบดังนี้ จะไดพิจารณาเปนลําดับไดถูกตองนะครับ และเอกสารจะได แจกให ท าน
สมาชิกเรียบรอยทุกทาน มีทานใดยังไมไดรับบาง ไดรับครบทุกทานนะครับ ขอเวลาพัก ๕ นาทีครับ
พักการประชุม ๕ นาที

๑๒.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตดําเนินการตอขออภัยที่ไดเบรกไว มีความจําเปนนิดหนึ่ง ต อไปเขาระเบี ย บวาระที่ ๒ ญั ต ติ เรื่อง
ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ตามที่ เทศบาลนครอุบ ลราชธานีไ ด ป ระกาศใช
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักการชาง ได รับ
งบประมาณจั ด ซื้อครุภั ณฑ ย านพาหนะและขนสง มี จํ านวน ๔ รายการ ที่ ไ ม สามารถจั ด ซื้อได โดยฝายพัสดุ และ
ทรัพยสิน สํานักการคลัง ไดดําเนินการประกาศสอบราคาจัดซื้อแลว จํ านวน ๒ ครั้ง ปรากฏว าไม มี ผูม าติ ด ต อขอรับ
เอกสารและติดตอขอยื่นเอกสารแตอยางใด เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิด ประโยชน
สูงสุดแกเทศบาลฯ เทศบาลนครอุบ ลราชธานีพิจ ารณาแลว เห็ นว าครุภั ณฑ ทั้ ง ๔ รายการยั งมี ค วามต องการและ
ความจําเปนที่จะใชปฏิ บั ติ งานอยู แต เนื่องจากขณะนี้ใ กลสิ้นป งบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๘ เกรงว า
จะดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไมทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค กรปกครองสว นท องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕๙ “ในกรณีที่ มี รายจ ายหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสราง
ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นต อไปอีก ให องค กรปกครองสว นท องถิ่นรายงานขออนุมั ติ
กันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป”
หลักการ
การขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ผูกพันในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เหตุผ ล
เทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาแลวเห็นวาครุภัณฑจํ านวน ๔ รายการที่ ยั งหาผูขายยั งไม ไ ด นั้น เทศบาล
นครอุบลราชธานียังมีความตองการและความจําเป นที่ จ ะใชป ฏิ บั ติ งานอยู แต เนื่องจากขณะนี้ใ กลสิ้นป งบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม สามารถดํ าเนินการการจั ด ซื้อครุภั ณฑ ย านพาหนะและ
ขนสง ตามระเบียบพัสดุไดทันภายในป งบประมาณ ๒๕๕๘ และเพื่อให มี งบประมาณเพีย งพอมาดํ าเนินการจั ด ซื้อ
ครุภั ณฑ ย านพาหนะดั งกลาว จํ า เป นต อ งดํ าเนิ นการกั นเงิน โดยขออนุมั ติ กัน เงินในหมวดค า ครุภั ณฑ ที่ ดิ นและ
สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ๒๔๒
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
- ประเภทคารถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๑,๕๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ
จํานวนเงินตามเทศบัญญัติ ๒๕๙,๐๐๐ บาท
- ประเภทคารถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเททาย ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
๖,๐๐๐ ซีซี ขนาดความจุไดไมนอยกวา ๔ ลูกบาศกหลา พรอมกระบะและเครื่องปรับอากาศ

๑๓.
จํานวนเงินตามเทศบัญญัติ ๑,๓๘๖,๐๐๐ บาท
- ประเภทคารถบรรทุกเอนกประสงค ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๑,๕๐๐ ซีซี เครื่องยนต ๔ สูบ ๑๖ วาลว
พรอมมีหลังคาไฟเบอรกลาส มีประตู เปด – ปด ดานหลัง จํานวนเงินตามเทศบัญญัติ ๓๖๔,๐๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ๓๑๒
- ประเภทคารถบรรทุก ๔ ลอ ชนิดดั้ม ยกเททายแบบไฮดรอลิค ขนาดไมนอยกวา ๑ ตัน เครื่องยนตดีเซล
ความจุกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี จํานวนเงินตามเทศบัญญัติ ๕๖๐,๐๐๐ บาท
รวม ๔ รายการเปนเงิน ๒,๕๖๙,๐๐๐ บาท (สองลานหาแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน)
ดังนั้น คณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคา ครุภั ณฑ ที่ ดิ นและ
สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โปรดพิจารณาตอไป
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธาน พอดีทางสมาชิกมีความสับสนนิดหนอย จึ งขออนุญ าตนําเรีย นท านประธานว า
ขออนุญาตพักการประชุมอีกรอบหนึ่ง เพื่อประชุมปรึกษาหารือกันภายในสัก ๑๐ นาทีครับ ขอประทานอภั ย เพื่อไม ใ ห
เกิดความสับสนในการประชุม ขอผูรับรองดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รับรองถูกตองนะครับ มีสมาชิกจะเสนอเปนอยางอื่นไหม ไมมีก็เปนอันวาพักการประชุม ๑๐ นาที ครับ
พักการประชุม ๑๐ นาที
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอประทานอภั ย ท านผูบ ริ ห ารทุ ก ท า นนะครั บ เนื่อ งจากท านสมาชิก สั บ สนเรื่ องวาระการประชุม ว า
งบประมาณของป ๒๕๕๘ แต ทํ าไมกันเงินแยก กันเงินเป น ๒ ญั ต ติ เขามาต องทํ าความเขาใจ สมาชิกก็เขาใจว า
เมื่ อป เดี ย วกัน นา จะยกมื อครั้ง เดี ย วจบ ผมกราบเรี ย นท านสมาชิ กว าเมื่ อเป น ญั ต ติ เ ขา มาอย า งนี้ ก็ต องลงมติ
เปนไปตามแตละญัตติ เขาใจกันก็ขอเริ่มประชุมตอในระเบียบวาระที่ ๒ สมาชิกท านใดจะอภิ ป ราย เชิญ ท านสุภ ชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ ง
ที่ ๔ ตามญัตติที่ทานขอกันเงินเขามา อันนี้ใหเงินไปแลวมันเปนเรื่องงายมากที่จะไปซื้อ ใหเงินไปแลว เป นการกอสราง
ไมเสร็จ ก อสรางไม ไ ด อันนั้นเป นอีกเรื่องหนึ่งที่ เราต องมาคุ ย กัน แต อันนี้เป นเงินที่ ใ ห ไ ปแลว เอาไปซื้อรถบรรทุ ก
อันที่ ๒ ก็ซื้อรถบรรทุก อันที่ ๓ รถบรรทุกเอนกประสงค มีหลังคาไฟเบอรกลาส มี ป ระตู เป ด – ป ด ด านหลัง ผมว า
เปนเรื่องงายที่จะทํา ถาผมมีเงินผมจะซื้อรถออกไปผมก็ซื้อได ถาผมมี เงิน ถาผมไม มี เงินผมไปดาว นก็ยั งได อันนี้สภา
ใหเงินไปแลว ทานไมสามารถซื้อไดผมอยากฟงคําชี้แจงวาเพราะอะไรทานถึงซื้อไมได ฝากทานประธานถามดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ

๑๔.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรี ย นท านป ระธ านฯ ผ า นไป ยั ง ท านสมาชิ ก ฯ ดิ ฉั น ขอมอบ ให ท านพิ ม พ น ภั ส ภั ท รก อ พงศ สุ ข
ผอ.สวนบริหารงานคลัง เปนผูตอบคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานพิมพนภัสครับ
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพิม พนภั ส ภั ท รกอพงศ สุข ผูอํานวยการ
สวนบริหารงานคลัง เรียนชี้แจงตามที่เทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๘ ได อนุมั ติ ใ ห ซื้อรถจํ านวน ๔ รายการ ซึ่งฝาย
พัสดุสํานักการคลัง ได ดํ าเนินการสอบราคาจํ านวน ๒ ครั้ง ก็ไ ม มี ผูรับ เหมารายใดมี สิท ธิ์ ม าซื้อหรือมายื่ นซองเลย
ซึ่งจากการสอบถามเขาคนที่มีอาชีพ เขาบอกวาราคาของเราต่ํามาก ไมสามารถที่จะซื้อได ก็ดําเนินการไป ๒ ครั้ง ตาม
ระเบี ย บพัสดุ ถาดํ าเนินการโดยวิ ธี อื่นไม ไ ด ก็จ ะดํ าเนินการทํ าวิ ธี พิเศษเราต องขออนุมั ติ ผูว าราชการจั งหวั ด กอน
ทางจั งหวั ด ก็แนะนํ าว าให ไ ปทบทวนราคากลางใหม ซึ่ง ไม เกี่ย วกับ ราคางบประมาณ ราคากลางก็คื อราคาตาม
ทองตลาดวาเทาไหร ไมเกี่ยวกับงบประมาณที่ตั้งไว พัสดุก็เลยสงคืนแตละกอง/สํานัก วาให ไ ปทบทวนราคากลางใหม
อีกทีวาเทาไหร ซึ่งจะสูงกวางบประมาณครึ่งตอครึ่ง ขอเรียนชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถาเปนไปตามที่ทานชี้แจง ผมมองไมเห็นประโยชนถึงการกันเงินที่จะกันไวอีก ก็คือถาซื้อไม ไ ด ท านก็ทํ าเขามา
งบประมาณใหม เพิ่มราคาเขามาใหสามารถจัดซื้อจัดจางได แบบนี้ดีกวาไหม ดีกวาที่เราจะมากันเงินไว คือถากันเงินไว
ผูสูญเสียประโยชนคื อเทศบาล มี เงินไม สามารถซื้อได ไม ต องกันเงินแลว เอาเขามาใหม แบบนั้นจะเหมาะสมกว า
ความหมายของทานคืองบประมาณที่เราใหไปทานไมสามารถจัดซื้อจั ด จ างได แลว ท านยั งจะมากันเงินอีกทํ าไมครับ
อันนี้คือคําถาม คําถามตอมาทานจะกันไวเพื่ออะไร ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูตอบคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดฯครับ
นายอาทิตย คูณผล
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ท านสมาชิกฯผูท รงเกีย รติ ต อจาก ผอ.พิม พนภั ส ภั ท รกอพงศ สุข
บอกวาทํา ๒ ครั้งแลว ไมมีผูมาเสนอราคา ต อไปต องเป นกระบวนการวิ ธี พิเศษ แต ว าวิ ธี พิเศษคํ าสั่ง คสช.ที่ ๑๐๔
ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ กระบวนการจัดซื้อจัด จ างโดยวิ ธี พิเศษต องขออนุมั ติ ผูว าราชการจั งหวั ด พอดี ๒
ครั้ง ไมมีใครมาประจวบกับจะสิ้นปงบประมาณก็กันเพื่อวาเราจะดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ถาวิธีพิเศษยังไมมีคน

๑๕.
มาเสนอราคาอีก เทศบาลก็มีหนาที่หาสตางคจากสวนอื่นมาสมทบเพื่อใหจัดซื้อจัดจางได เพราะฉะนั้นเราก็ต อบที่ ท าน
สมาชิกไดถามวาเรากันเงินไวทําไม กันไวเพื่อจะดําเนินการตามกระบวนการวิธีพิเศษโดยขออนุมั ติ ผูว าราชการจั งหวั ด
ก็จะหางบประมาณมาเพิ่มเติม ตรงนี้จะใชวิธีสั้นกวาการเสนองบประมาณเขามาใหม อันนี้คือเหตุผลครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธาน ในเรื่องของคารถบรรทุก ๓ คัน ณ วันที่อนุมัติงบประมาณผมเป นประธานกรรมการ
แปรญัตติ เราไดสอบถามกับทางขาราชการที่เขามาชี้แจงวางบที่เราใหไปที่ทานเสนอมาซื้อไดไหม ทานบอกผมวา ซื้อได
ทานบอกผมวาจัดหาใหได ในวันนี้ตอไปนี้คณะกรรมการไมตองฟงก็ได คณะกรรมการไม ต องพิจ ารณาก็ไ ด เราไม เชื่อ
ก็ได มันถึงยอนกลับไปวิธีคิดวาทําไมเวลาทานของบประมาณเขามาจั ด ซื้อรถอะไรสักอย าง ผมถึงต องให ต รวจสอบ
ตลาดมาใหผมดวยวารถที่ทานจะจัด ซื้อหามา ๔ - ๕ ยี่ ห อ มาเปรีย บเที ย บว าราคาเท านี้ คณะกรรมการจะรูว าให
งบประมาณไปเทาไหรทานจัดซื้อได ผมก็คิดวาผมอยูในวงการงานประมูลมาพอสมควร พอทราบว าอันนี้ทํ าได ถาทํ า
ไมได วันนี้ทานกันเงินมาอีกออกไปทําไมได มันก็เหมือนกับยืดระยะเวลาออกไปเรื่อยๆ ผมวาทานไปทํ าเขามาใหม ไ ม ดี
หรือครับ เอาใหที่ทานพอใจที่ทานทําเขามา อันนี้ ๒๕๙,๐๐๐ บาท ซื้อไมไดขอเขามา ๖๐๐,๐๐๐ บาทเลย ถาท านจะ
จัดซื้อไดทานก็ขอมา แตผมวาการกันเงินขามปเหลื่อมมาเรื่อยๆ เหมือนกับดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆ ทานไมสามารถจั ด
งบประมาณแบบราบรื่นปตอป ถาเปนสภาวะบริษัทก็คือสภาวะบริษัทที่ไมสามารถเรียกดุลขึ้นมาไดวา ณ วั นนี้ งบ
ดุลเราเทาไหรเราจะต องใชเท าไหร เรารับ มาเท าไหร เพราะเงินของป ที่ แลว ที่ บ ริษั ท ให ไ ปจั ด ซื้อไม ไ ด อันนี้คื อใน
ลักษณะบริษัทเล็กๆ ยังมีปญหา ถาองคกรใหญๆ อันนี้เทศบาลนครอุบลนะครับไมใช อบต. ถาเรายังทํา เรื่องแค นี้ไ ม ไ ด
ผมไมรูวาเราจะทําเรื่องใหญกวานี้ไดไหม ทานจะดูแลบานเมืองนี้ไดไหม ผมไม เห็ นด ว ยกับ การกันเงินในหมวดนี้ค รับ
กราบเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกชวยกันพิจารณาในเรื่องนี้ดวย กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานฯ ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิ กสภาฯ ตามที่ งบประมาณ ๒๕๕๘ ประกาศใชต ามที่
ทานนายกฯ ไดแถลงมาวันที่ ๑๘ ธันวาคม จนถึงวันนี้ซึ่งเปนวั นสุด ท ายของป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๑๐ เดื อน ท าน
ประกาศหาผูรับจาง ๒ ครั้ง ในระยะเวลา ๑๐ เดือน ทานประกาศไปแค ๒ ครั้ง ครั้งแรกที่ ท านประกาศไปก็ไ ม มี ผูม า
รับเอกสาร พอครั้งที่ ๒ ก็บอกวาไมมีผูรับเอกสารอีก จนมาวันนี้วันสุดทายไดรับการชี้ แจงว าต องกันเงินไว เพื่อที่ จ ะขอ
อํานาจผูวาฯ เพื่อใชกรณีพิเศษ ดังนั้นผมอยากทราบว า ๑๐ เดื อน ท านทํ าอะไรอยู ตามที่ ผมเขาใจถาผมเขาใจผิด
อยากขอความรูจากทานปลัดฯ หรือทาน ผอ.คลัง ถาทานประกาศมาแลว ๒ ครั้ง ทํ าไมท านไม ขอวิ ธี พิเศษเลย ทํ าไม
ทานมาขอกันเงินทําไม ถาใน ๑๐ เดือน ไมมีคนซื้อเลย ไมมีคนมาเสนอราคาอะไรเลย ถาครั้งแรกก็แลว ครั้งที่ ๒ ก็แลว
ระยะเวลานานมาก ทําไมทานไมขอใชวิธี พิเศษเลย เหตุ ใ ดท านต องมาขอกันเงิน ถาเป นลักษณะแบบนี้ผมขอเสนอ
ใหทานเพิ่มเขาไปในงบประมาณป ๒๕๕๙ จะเหมาะสมกวา ทานก็ขอเขามาเลย จะใชเงินเท าไหรที่ จ ะซื้อได ก็ใ ห ท าน
ทําเขามาเลย ที่ สําคั ญ ๑๐ เดื อน นับ ตั้ งแต งบประมาณป ๒๕๕๘ ประกาศใชมั นแสดงให เห็ นถึงอะไร ผูบ ริห ารมี
ลักษณะแบบไหน บริหารงานแบบไหน ๑๐ เดือนไมใชนอยๆ มันมากพอที่จะทําอะไรไดหลายอยาง แตผมก็ไมทราบวา

๑๖.
ทานบริหารงานอยางไร รองนายกฯ ก็ ๔ คน เปลี่ยนแลวเปลี่ยนอีก เลขาฯก็เหมือนกัน ผูชวยทานมากมายไปหมดยัง
ชวยกันทําไมไดเลย สุดทายวันนี้ขอกันเงิน พอสภามาพิจ ารณาแลว ก็รูสึกว าผูบ ริห ารมาบริห ารงาน ผมไม รูว าจะใช
คํ าพูด อะไรพู ด ไปก็อันนี้เปลาๆ บริห ารงานไม ดี ในระยะเวลา ๑๐ เดื อนที่ ผานมา มี เงิ นแต ใ ชไ ม เป น หรือมี เงิ น
มีการวางแผนอะไรสักอยาง หาคนตกลงอะไรไมได สภาก็สงสัยวาไมมีผูมารับจางงานตัวนี้ ทั้งๆ ที่เรื่ องราคารถคนที่ อยู
รอบตัวทานเป นเจ าของธุ รกิจ ขายรถยนต คงไม ต องบอกว าใครมี ห ลายคนไม ว าอยู ชุด ในบริห ารชุด นอกผูบ ริห าร
พรรคพวกของทาน ถาแคนี้ ๑๐ เดือนไมไดผมวาขอใหทานพิจารณาตนเองเถิดครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมมีสิ่งที่ตองการความรูจากทานผูอํานวยการสํานักการคลังสักนิด หนึ่ง
ครับ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ถาประกาศในรอบแรกแลว จะใชระยะเวลาเท าไหร เพื่อที่ จ ะพิจ ารณา
เพื่อที่จะประกาศในรอบถัดไปครับ คือมันมีระยะเวลาเทาไหร มีกฎหมายกําหนดหรือไมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานผูอํานวยการสวนบริหารงานคลังครับ
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
ขอเรียนชี้แจงนะคะทาน ไมมีกําหนดเวลาคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับ ถาไมมีกรอบเวลาทําไมระยะเวลา ๑๐ เดือนที่ผานมาทําไมถึงไมประกาศ ไปตั้งสามครั้งแลวก็จัดซื้อวิธี
พิเศษไปเลยครับ นี้แสดงวางบประมาณที่ เราใหไปทานไมสนใจที่จะใชมัน ไมสนใจที่จะติดตามการใชงบประมาณตัวนี้
ถาอยางนั้นก็คงไมมีอะไรตองพูดกั นแลวครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คืออยากจะทราบนะคะวาในเมื่อมีเวลาอยู ๑๐ เดือน ที่จะทําการจั ด ซื้อ
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง จํ านวน ๔ หั ว ขอนี้ คื อท านเริ่ม ประกาศครั้งแรกเมื่ อไหร ครั้งที่ สองเมื่ อไหรค ะ ขอทราบ
รายละเอียดดวยนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานผูอํานวยการสวนบริหารงานคลังครับ

๑๗.
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
กราบเรี ย นท านประธานสภาและสมาชิ กผูท รงเกีย รติ ทุ ก ท านค ะ ดิ ฉัน ขอเรีย นชี้แจงดั ง นี้นะคะ คื อถ า
เทศบัญญัติเราประกาศใช หนวยงานที่เปนเจาของงบประมาณก็จะทําเรื่องขออนุมั ติ ซื้อผานท านนายก แลว พออนุมั ติ
แลวก็จะสงมาที่พัสดุกลางของสํานักการคลังนะคะ เราก็จะแต งตั้ งกรรมการกําหนดคุ ณลักษณะ แลว ก็ป ระกาศสอบ
ราคาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ คะ และประกาศครั้งที่สองในวั นที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ค ะ หลังจาก
ประกาศครั้งที่สองเราก็ทําหนังสือไปขออนุมั ติ จั ด ซื้อโดยวิ ธี พิเศษ ในชว งของเดื อนสิงหาคมค ะ จํ าวั นที่ ไ ม ไ ด นะคะ
ทานผูวาก็เลยใหทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ใหทบทวนราคากลางหรือหางบประมาณเพิ่ม ดี ไ หมอย างนี้ค ะ ซึ่งถาเรามาสอบ
ราคาครั้งที่สามก็เกรงวาจะไมทันคะ ก็เลยตองไดกันเงินคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
แสดงวามาจัดซื้อตอนปลายปงบประมาณนะครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒ ยิ่ งได ฟงท าน ผอ. ให คํ าตอบมานะครับ มั นก็ยิ่ งทํ าให ส ภาแห งนี้รูสึกว าการ
บริหารงานของผูบริหารลมเหลวจริงๆ ตองขอเรียนใหทานประธานทราบนะครับวาผมก็เปนหนึ่งในคณะกรรมการแปร
ญัตติ ผมเห็นงบประมาณหลายตัวที่ขอเกี่ยวกับการซื้อรถนะครับ ไมวาจะเปนรถขยะ เมื่อไมกี่วันมานี้ผมก็พึ่งได เห็ นใน
เฟสบุคของเทศบาลวาตรวจรับรถขยะที่ทางสภาไดอนุมัติใหกับทางผูบริหารจัดซื้อนะครับ อนุมัติไปตั้งแต ทางผูบริหาร
ประกาศใชงบวันที่ ๑๘ พึ่งเห็นรับรถไปไมกี่วันที่ผานมานี้เอง เหตุใดทานถึงเอางบประมาณมาใชป ลายป งบประมาณ
ขนาดรถขยะคันใหญก ว านี้ท านก็ยั งซื้อได เลยนะครับ แลว ทํ าไมรถแค นี้ท านจะหาคนมารับ จ างไม ไ ด เพราะว าใน
ขั้นตอนแปรญัตติทางคณะกรรมการก็ไดถามซ้ําแลวซ้ําอีกนะครับ กับ ขาราชการที่ ม าให ขอมู ลเขาก็บ อกว าซื้อได แต
สุดทายเปนยังไงครับจนตองมาถึงวันนี้ ทานตองมาขอกันเงิน ทานมาประกาศครั้งสุดทายเดื อนสิงหาคม มั นเป นความ
ตั้งใจของทานหรือเปลา ที่ตองการจะใหมันเปนแบบนี้ ตรงนี้สภาขอตั้งขอสังเกตนะครับ แลวประชาชนเดื อดรอนมาตั้ ง
นาน เทศบาลก็ใชขออางต างๆนาๆ รถเสีย อย างนั้นอย างนี้ เสีย แลว เขาให เงินท านไปซื้อตั้ งแต วั นที่ ๑๘ ธั นวาคม
๒๕๕๗ ทานทําอะไรอยูครับ พึ่งสงมอบมาเมื่ อไม กี่วั นมานี้ ผมจํ าได แม นเลยครับ เพราะผมก็ติ ด ตามผลงานท านอยู
ประชาชนเดือดรอนตั้งนาน ทานพึ่งมารับรถขยะ กอนหนานี้รถเสียเกิดปรากฏการมี แมลงมี ป กบิ นทั่ ว เมื องอุบ ลท านก็
ยังเฉยชาอยูไดตั้งนานนะครับ ตรงนี้ทางสภาขอตําหนิการทํางานของทาน ทานทํางานลมเหลวจริงๆนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คะ พอดีไดรับฟงวาไดยื่นไปแลวสองครั้ง แลวก็ยื่นขอผูวาดวย ท านผูว า
ยังใหกลับมาทบทวนกอน แปลวาเกิดอะไรขึ้นกับงบประมาณตัวนี้หรือเปลา ถาเกิดสมมุติวาทานซื้อได ก็ตองซื้อไปแลว
มันก็นาจะจบไปแลว แต ณ ปจจุบันตอนนี้ถึงแมเราจะกันเงินไปแลวมันจะซื้อไดหรือไม ก็ในเมื่อทางจังหวัดก็ยั งสงเรื่อง
มาใหเราทบทวนเลยนะคะ แลวมันจะมีประโยชนอยางไรถาสมมุติวาถึงเวลาเราใหกันเงินไปแลวนั้น สุด ท ายมาท านจะ
ซื้อไดหรือเปลา ถาซื้อไมไดแลวเราจะทําอยางไรตอ หรือวาในสวนของราคาที่ตั้งขึ้นมานี้ ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็

๑๘.
ยืนยันวาผูที่เขามาให คํ าชี้แจง ณ ตอนที่ แปรญั ต ติ บ อกว าสามารถซื้อได แต สุด ท ายมาก็ยั งซื้อไม ไ ด เหตุ ใ ดถึงเกิด
เหตุการณแบบนี้ขึ้นมา หรือวาสุดทายมานี้คือเรามาซื้อตอนปลายปงบประมาณหรือเปลา พอเกิด ป ญ หาขึ้นมาแลว นี้ก็
จะต องมากันเงิน มาอย างนูนมาอย างนี้ เรามี เวลา ๑๐ เดื อน ค ะท าน ในการพัฒ นาบ านพัฒ นาเมื อง ทํ าให เกิ ด
ประโยชนสุขแกประชาชน แตตอนนี้รถจํานวนสี่คันนี้ ยังไมมีคนมายื่ นซองประมู ลเลย ดิ ฉันคิ ด ว ามั นต องมี อะไรแนๆ
เลยนะคะ ดิฉันอยากจะใหทานตั้งขอสังเกตตรงนี้ดวยนะคะ ขอบคุณมากคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น
/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบญัตติ ขออนุมัติกันเงิ นในหมวดคาครุภัณฑทดี่ ินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น
/ มีสมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง
ที่ประชุม
มีมติไมเห็นชอบ อนุมัติกันเงิ นในหมวดคาครุภัณฑทดี่ ินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (สํานักการชาง)

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ

เรื่อง ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภณ
ั ฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรี
นครอุบ ลราชธานี)
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่ อง ขออนุมั ติ กันเงินในหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสราง
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดรับงบประมาณจัดซื้อครุภั ณฑ ย านพาหนะและขนสง
คือ รถเข็นสําหรับขนขยะ (ถังไฟเบอร) จํานวน ๑๐ คัน ซึ่งไม สามารถจั ด ซื้อได ใ นขณะนี้ โดยฝายพัสดุ และทรัพย สิน
สํานักการคลัง ไดดําเนินการประกาศสอบราคาจัดซื้อแลว จํานวน ๒ ครั้ง ปรากฏวาไมมีผูมาติดตอขอรับเอกสารและ

๑๙.
ติด ต อขอยื่ นเอกสารแต อย างใด ตามรายงานผลการจั ด ซื้อของฝายพัสดุ ฯ ที่ แนบมาพรอมนี้ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ไดพิจารณาแลวเห็นวายังมีความตองการและความจําเป นที่ จ ะซื้อครุภั ณฑ ดั งกลาวอยู เพื่อให มี ค รุภั ณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงานตอไป
เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นป งบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๘ เกรงว าจะดํ าเนินการกอหนี้ผูกพันและ
เบิกจายไมทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยการรับ เงิน การเบิ กจ ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแต มี ค วามจํ าเป น
จะตองใชจายเงินนั้นต อไปอีก ให องค กรปกครองสว นท องถิ่นรายงานขออนุมั ติ กันเงินต อสภาท องถิ่นได อีกไม เกิน
ระยะเวลาหนึ่งป”
หลักการ
การขออนุมั ติ กันเงินในหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสราง กรณียั งไม กอหนี้ผูกพันในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เหตุผ ล
เทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาแลวเห็นวาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงคื อ รถเข็นสําหรับ ขนขยะ
ดังกลาวที่ยังหาผูขายยังไมไดนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานียังมีความตองการและความจําเปนที่จะใชปฏิบัติงานอยู แต
เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไม สามารถดํ าเนินการ
การจั ด ซื้ อครุ ภั ณฑ ย านพาหนะและขนสง ตามระเบี ย บพัส ดุ ไ ด ทั นภายในป งบประมาณ ๒๕๕๘ และเพื่อ ให มี
งบประมาณเพียงพอมาดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะดังกลาว จําเป นต องดํ าเนินการกันเงิน โดยขออนุมั ติ กัน
เงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ตามรายละเอียดดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๔๔)
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
คารถเข็นสําหรับขนขยะ(ถังไฟเบอร) จํานวน ๑๐ คัน จํานวนเงินตามเทศบัญญัติ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
ดังนั้น คณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุ มั ติ กันเงินในหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิ นและ
สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต อสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาตอไป
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต
เลือกตั้งที่ ๔ ครับ กระผมมีเรื่องเดียวที่ติดใจและอยากสอบถามวา ตามประกาศได กําหนดยื่ นซองสอบราคาระหว าง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ถึง ๒๖ สิงหาคม เดือนสิงหาคม มันก็พึ่งผานมาเมื่อเดือนที่แลว ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทานไป

๒๐.
ทําอะไรกันอยูครับ ถามันจําเปนตองใชจริงๆ ทานไดงบประมาณไปแลว ท านรูว างบประมาณเท าไหรผมว าท านออก
ตลาดเองก็ได เชิญชวนเขามาจัดซื้อจัดจางก็ได วาวันนี้เทศบาลมีเงินอยูเทานี้ จะซื้อรถ จะประกาศขายซองวั นนี้ท าน
มาซื้อสิ ทานสนใจไหม อันนี้หนว ยงานอื่นก็ทํ า หลายๆอย างผมก็ไ ด รับ การเชิญ ชวนจากหลายหนว ยงานอย างเชน
มหาวิทยาลัย ทางมหาดไทย ทางโยธา คือถามันใกลขอบระยะเวลาสิ้นสุดปงบประมาณมันก็มีหลากหลายวิ ธี คํ าถามก็
คือวาทานสนใจที่จะทําไหม ทานอยากไดจริงๆไหม มันเปนเรื่องแคนี้เองครับ ทางสภาแหงนี้ที่เราไดใหงบประมาณไปก็
ดวยเล็งเห็นความสําคัญวาสิ่งที่ทานขอมามันมีความจําเปนต อพี่นองประชาชน ต อการบริการพี่นองประชาชน สภา
แหงนี้ก็มาจากพี่นองประชาชน เพราะฉะนั้นเราใหไปเพื่อใหทานไปอํ านวยความสะดวกกับ พี่นองประชาชน ให ไ ปตั้ ง
นานพึ่งมาจัดซื้อเดือนสิงหาคม ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้นทําอะไรอยูครับ ทําไมไมเรงรีบจัดซื้อหรือวาบุคลากรไม พอ
หรือวาทานโยกขาราชการจนเกินไป เหตุผลมันมองไดวาทานไมไดใหความสําคัญกับสิ่งที่ทานมาขอสภาแห งนี้เลยครับ
อยากทราบคําชี้แจงวาทําไมเราถึงตองไปจัดซื้อจัดจางเดือนสิงหาคมครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให ผอ.กองสาธารณสุขฯ เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานผอ.กองสาธารณสุขฯครับ
นางสุรางค พรหมประพันธ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ ทุ กท านนะคะ ในสว นของค ารถเข็นขนขยะนี้นะคะ ก็ไ ด
ดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบ ตรงนี้มันเปนสวนของที่ทางกองสาธารณสุขฯไดดํา เนินการขั้นต น ซึ่งเป นต นเรื่องนะคะ
เสร็จแลวก็อยูในกระบวนการตามระเบียบพัสดุคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับญัตติขอกันเงินตัวนี้ก็เชนกันนะครับ ก็อยากเสนอท านประธานเพื่อผานไป
ยังทานผูบริหารวาอยากใหเอาเขามาเพิ่มเติมในงบประมาณป ๒๕๕๙ นะครับ ซึ่งญัตติส องญั ต ติ นี้จํ านวนเงินรวมกันก็
หาลานเศษๆนะครับ ซึ่งมันก็ไมใชเงินที่จะวามากก็ไมมากมายนักสําหรับงบประมาณของเทศบาลนครฯ ก็อยากจะขอ
เสนอใหเอาเขาไปในงบประมาณป ๒๕๕๙ นะครับ เรีย นท านประธานสภาเพื่อผานไปยั งท านผูบ ริห ารครับ และก็
อยากจะบอกฝายบริห ารว างบประมาณทุ กตั ว ที่ ขอมานะครับ ทางสภาก็เห็ นด ว ยเพราะว าแต ละตั ว ที่ ขอมาก็เป น
งบประมาณที่เอาไวใชสําหรับแกไขป ญ หาความเดื อดรอน ก็อยากจะให ท านผูบ ริห ารตระหนักถึงความจํ าเป นของ
งบประมาณตางๆที่ไดผานไปนะครับ และอยากใหทานชวยนํางบประมาณป ๕๙ เขามาให ท างสภาพิจ ารณาให อย าง
เรงดวนเลยเพื่อปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนของเราก็จะไดลดนอยลงนะครับ ขอบคุณครับ

๒๑.
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขอกราบเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานวา ขณะนี้นายกเทศมนตรีไ ด ยื่ นงบประมาณประจํ าป ๒๕๕๙
เขามายังประธานสภาเรียบรอยแลว ขณะนี้อยู ใ นขั้นตอนที่ ป ระธานสภาตรวจดู ค วามถูกต องอยู นะครับ ท านใดจะ
อภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทุ กท าน ดิ ฉันนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คะ พอดีด ูรายละเอียดที่ส งมาแนบด ว ยนะคะ พออานมาแลว ก็เจอว า
เริ่ม ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีผูมาติดตอขอรับเอกสารหนึ่งราย กําหนดยื่ นซอง ๑๔ กรกฎาคม ถึงวั นที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๕๘ แตไมมีคนมายื่นซอง รับไปแลวแตไมยื่น คือเกิดอะไรขึ้นหรือเปลา ตัวรถเข็นขยะที่ เป นถังไฟเบอรเขามี ขายใน
ทองตลาดหรือเปลา มันตองผลิตพิเศษหรือวาพอรับมาแลวอาจมีนอกมีในหรือเปลาที่ไม สามารถตกลงกันได และก็ใ น
สวนของรถขนขยะสิบคันนี้จํานวนเงินแค ๑๑๐,๐๐๐ บาท เองคะทาน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ใชเวลาประมาณสิบ เดื อน ถา
ซื้อไดหรือวาทางเทศบาลเราผลิตไดนี้เดือนละหนึ่งคันก็เพียงพอ ดิฉันคิดวามันก็นาจะจบไปแลว นะคะ มั นไม นาจะถึง
ขั้นตองมากันเงินกันอะไรใหมันยุงยาก ถาสมมุติวาทานไดทําเองอะไรอยางนี้มันก็ไมนาจะยากมาก มันไม จํ าเป นต องมา
กันเงินหรอกคะ เพียงแตวามันเกิดเหตุการณอะไรขึ้น ดิฉันก็อยากใหทานลองพิจารณาดูนะคะ รอบต อไปนี้ลองดู นะคะ
วาลองบริหารดูวาจํานวนเดือนที่เรามีอยูนี้ เหตุผลทําไมตองมาซื้อปลายปงบประมาณดวย กรกฎาคม กอนหนานี้ทํ าไม
ทานไมทําเพราะวางบประมาณที่เราผานใหก็มาตั้งแตเดือนธันวาคม ป ๕๗ แลว อยางไรก็ฝากใหท านพิจ ารณาด ว ยนะ
คะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา ท านสมาชิก คณะผูบ ริห ารและผูมี เกีย รติ ทุ กท า นครับ กระผมรอยตํ ารวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๓ ครับ ตามที่ ไ ด ขออนุมั ติ กันเงินซื้อ
รถเข็นถั งขยะไฟเบอร ซึ่งผมเห็ นแลว ว ารถเข็นมั นไม ไ ด มี สเป ค อะไรยุ งยากมากมาย มั นไม มี เหตุ ผลเพีย งพอที่ จ ะ
ดําเนินการลาชา ถาสมมุติวาในระดับประเทศไทยตอรถเข็นอยางนี้ไมได ผลิตรถเข็นอยางนี้ไมได ผมก็ไ ม รูจ ะว าอย างไร
ก็ถือวาการทํางานของพวกทานนี้ลาชา เขาตําราวาใฝรอนนอนเย็น ใฝเย็นดิ้นตาย ผมเสนอว าไม มี เหตุ ผลเพีย งพอที่ ว า
ลาชาในเรื่องของการหาซื้อรถเข็น ก็ขอสรุปเพียงเทานี้วาไมมีเหตุผลเพีย งพอเรื่องความลาชาการทํ างานในการขอซื้อ
รถเข็นนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ

๒๒.
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบญัตติ ขออนุมัติกันเงิ นในหมวดคาครุภัณฑทดี่ ินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง
ที่ประชุม
มีมติไมเห็นชอบ อนุมัติกันเงิ นในหมวดคาครุภัณฑทดี่ ินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ

เรื่อง ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภณ
ั ฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิ ไ ด
กอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรื่อง ญัต ติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เรี ย น ประธานสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ตามที่ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไดใหความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติ ม
ฉบั บ ที่ ๑ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่ อวั นที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ไปแลว นั้น เนื่องจากเป นชว งสิ้น
ปงบประมาณ เกรงวาการเบิกจายงบประมาณในหมวดคาครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสราง ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จะเบิ กจ ายไม ทั นในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๕๙ “ในกรณีที่ มีร ายจา ยหมวด
คาครุภัณ ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงิน นั้ น ต อ ไปอี ก ให อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” โดยรายการในหมวดคา
ครุภั ณฑ ที่ ดิ น และสิ่ง กอ สร าง ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายเพิ่ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑ ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ค ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่ นั่ง (ดี เ ซล) ปริ ม าตรกระบอกสูบ ไม ต่ํ ากว า ๒,๔๐๐ ซีซี จํ านวน ๑ คั น
งบประมาณ ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท
๒. คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากว า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับ เคลื่อน ๒ ลอ แบบมี
ชองวางดานหลังคนขับ (Cab) จํานวน ๒ คัน ๆ ละ ๖๕๗,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑,๓๑๔,๐๐๐ บาท
๓. คารถจักรยานยนต ขนาด ๑๑๐ ซี ซี แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๔๔,๐๐๐

๒๓.
รวมเปน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๕๒,๐๐๐ บาท
หลักการ
หลักขออนุมั ติ กันเงินในหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสราง กรณียั งมิ ไ ด กอหนี้ผูกพันในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี
เหตุผ ล
เพื่อใหเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดใชเปนหลักในการบริหารงานของเทศบาลตามนโยบายที่ฝ ายบริห ารได
แถลงตอสภาเทศบาลไว และจะไดใชจายงบประมาณไปดําเนินการตามโครงการพัฒ นาด านต างๆ ที่ กําหนดไว ใ นราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อันจะกอให เกิด ประโยชนสุขแก
ประชาชนและสามารถพัฒนาทองถิ่นให เจริญ กาวหนายิ่ งขึ้น จงขอเสนอญั ต ติ ขออนุมั ติ กันเงินในหมวดค าครุภั ณฑ
ที่ ดิ นและสิ่งกอสราง กรณียั งไม ไ ด กอหนี้ผูกพัน ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายเพิ่ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาตอไป
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภ ชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขต
เลือกตั้ งที่ ๔ ครับ เห็ นท านนําเรื่องกันเงินเขามาสองรางนะครับ แลว มี เรื่องที่ สามที่ เราอนุมั ติ เขาไปอีกเรื่องหนึ่ง
เพิ่มเติมเขามา แสดงความหวงใยไปยังฝายผูบริหารวาเกรงวามันจะตองมาทํากันเงินอีกสักรอบไหมครับ ถาสภาแห งนี้
กันเงินใหทานไป ณ ครั้งนี้ตรงนี้แลวทานจะสามารถทําการจัดซื้อจัดจางไดไหม อันนี้ผมขอถามดี กว าว าตามรายการที่
ทานเสนอมาทานจะทําการจัดซื้อจัดจางไดหรือไมครับ เพราะคณะกรรมการแปรญัตติเราไมตัดทานเลยแมแตสลึงเดี ย ว
ครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / ถาไมผมขอลงมติครับ
ที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียัง
มิไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ เสียง

๒๔.
ที่ประชุม
มีมีมติไมเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับ กอนที่จะไปเรื่องอื่นๆนะครับ เนื่องในเหตุผลตัวนี้ ถาทานคิดวาทานยังมีความจําเปนที่ จ ะใชงบประมาณ
ตัวนี้อยูใหนําแปรญัตติเขามาในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ครับ เพราะวาสภาแห งนี้ยั งไม ไ ด รับ คํ าชี้แจงจากท าน เราก็ไ ม
กลาใหกันเงินเหมือนกันครับ กราบขอบพระคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง
อื่นๆ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานสมาชิกครับ เชิญทานณัฐพัฒน ครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบ เรี ย นท า นประธานสภ า ท านสมาชิ ก ค ณะผู บ ริ ห ารและผู มี เกี ย รติ ทุ กท านค รั บ กระผม
รอยตํารวจเอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ ตามที่ ไ ด ป ระชุม สภา
มาหลายครั้งหลายรอบก็จะเห็นโครงการรถหลายๆอยาง เชนรถราง รถตู รถกระบะ รถขยะ ทั้ งหลายเหลานี้ต ลอดจน
รถเข็นขยะนะครับ อันนี้ผมก็รบกวนปรึกษาทางฝายสํานักการชางและทางฝายสมาชิกสภานะครับ ว า ป จ จุ บั นนี้พื้น
ถนนของในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนี้ชํารุดหลายที่ เชนถนนแถวชุมชนบุงกาแซว แถวทางออกไปริม มู ล มั นเป น
หลุมเปนบอลึกมากนะครับ แลวก็มีน้ําทวมขังอยูตลอดทั้งปเหมือนกับ ว ามั นเป นแหลงเสื่อมโทรมนะครับ ที นี้ผมก็ไ ม
เคยเห็นรถประเภทนี้ของเทศบาล รถผสมปูน รถผสมคอนกรีตสําเร็จรูปที่จะออกไปซอมถนนที่ ว าให มั นทั นเหตุ การณ
เพราะผมเคยเห็นแตวาใชแรงงานคน ใชบุงกี๋ ใชคราด ใชพลั่ว ไปปะไปซอมถนนซึ่งมันไมเขากันครับ เพราะว าพื้นถนน
เปนคอนกรีตแตเราไปเอาหินคลุกเอามาบด มาอัดๆเขาไปเสร็จแลวมันก็ไมอยูตัว ซักพั กเดี๋ ย วมั นก็เป นหลุม เป นบ ออีก
ทีนี้ผมก็อยากปรึกษาทางสมาชิกสภาและสํานักการชางวา จะเป นไปได ไ หมว ารถตั ว นี้มี ค วามจํ าเป นที่ จ ะต องเอามา
ซอมถนนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีใหทันเหตุการณครับ ขอบคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไมมีกอนจะป ด ประชุม ผมขอขอบคุ ณท านเจ าของพื้นที่ คื อ
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โดยทานผูอํานวยการกรศิริ มิ่งชัย ที่ ไ ด เอื้อเฟอสถานที่ และให ค วามสะดวกในเรื่องการ
แปรญัตติ ในเรื่องการประชุมสภา นะครับ และหวั งเป นอย างยิ่ งว าคราวหนาเราจะได กลับ เขาพื้นที่ ของเราไม ต อง
สัญจรอีกตอไปนะครับ และก็กราบขอบพระคุณทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ท านเลขาฯ ที่ ป รึกษาฯเป นอย างสูงนะ
ครับ ที่ไดรวมมือรวมใจกัน ถาเปนไปไดนะครับ ตอไปนี้มองดูบรรยากาศแล ว ก็คิ ด ว าดี ขึ้น อยากจะเห็ นความรว มมื อ
ทั้งสอง

๒๕.
ฝายนะครับวาทําอยางไรจะใหบานเมืองเราเจริญ รุงเรืองต อไปด ว ยดี ฝากไว ด ว ยนะครับ และขอขอบพระคุ ณท าน
สมาชิกผูทรงเกียรติเปนอยางสูง ทานผูอํานวยการสวนราชการทุกทาน กราบขอบพระคุณครับ ขอปดประชุมครับ
****ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.*****
(ลงชื่อ) ................................... ผูจดรายงานการประชุม
(อดิศร ประจํา)
หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน
หัวหนาฝายกิจการสภา

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

(นางเดือ นลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
(นายพิพัฒ น นิลรัตนศิริกุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่ .............................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
(นายนัฐพล รัตนูปการ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ
(นายปรเมศร ศริพันธุ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

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

(นายอนั นต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

