
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๔  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  

วันพุธที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๓๐ 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.     นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๑ 

          ๖.   นายเลิศ              อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

   ๗.   นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๑ 

   ๘.   นายปรเมศร         ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๒ 

   ๙.     นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๒ 

         ๑๐.    นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๒      

        ๑๑.    นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๒        

         ๑๒.    นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๒ 

         ๑๓.    นายธนพล   โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๓ 

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

  ๑๕. นางลําพูล แสววงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๓ 

  ๑๖.    นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๓ 

         ๑๗.    นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๔ 

         ๑๘.    นายปยะ           ลายวิเศษกุล      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.  นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๔    (ลากิจ) 

 ๔.  นายช่ืน  พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต  ๑   (ลาปวย) 

 

 



๒. 
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 

 ๑. นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๒.     นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง          รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ๓.     นายประชา    กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            

  ๔.     นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

          ๕.  นายชัยยงค           โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

          ๖.  นายสุรจิต               เต็งศิริอรกุล           เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

          ๗.  นายอาทิตย     คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

          ๘.  นายอธิปไตย     โยธามาตย        รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

          ๙.  นายถาวร     เดชปองหา       รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๑๐.     นางเดือนลอย     คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

        ๑๑.  นายวิสุทธิ์     เสนาภักดิ์        ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ๑๒. นายกรศิริ               มิ่งชัย            ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 

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

        ๑๔.   นางพิมพนภัส     ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

        ๑๕.     นางสุรางค     พรหมประพันธ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

        ๑๖.  นางสาวธัญญพัทธ     ศรีบุญสถิตพงษ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

        ๑๗. พจอ.อดิศร     ประจํา               รก.หัวหนาฝายกิจการสภา 

        ๑๘. นายอนุชิต     อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการ ๒    

         ๑๙. นางสาวทิพยวรรณ     คําโสม พนักงานจางทั่วไป 
 

       …………………………………………………. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   ญัตต ิ       เร่ือง ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ 

        ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

        (สํานักการชาง เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตต ิ       เร่ือง ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ 

        ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

                      (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

ระเบียบวาระที่ ๔ “ญัตติ”       ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง   กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

                                       ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ    

                                       พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง         อื่นๆ   

…………………………………….. 



๓. 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขณะนี้เวลา ๑๓.๓๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขาฯที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาลฯ ทานรองปลัดเทศบาลฯ และ ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน เมื่อมาครบ

องคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สี่       

ครั้งที่ ๔ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  ในวันพุธที่ ๓๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ หองประชุมศรีบูรพา 

อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ นอกจากนี้มีสามาชิกลา  ทั้งหมด ๔ ทาน   คือ  ทานธานินทร 

สินธุประสิทธิ์  ลาปวย  ,  ทานรฐา   มณีภาค  ลากิจ , ทานณภัทร  ลิ้มสุวรรณ  ลากิจ , ทานชื่น  พรหมจารีย ลาปวย  

กอนประชุมในวาระตอ เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับ พอดีวามีประเด็นที่ตองหารือเรงดวน  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

กระผม นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ กอนที่จะเขาระเบียบวาระตอไป 

มีเร่ืองที่จะตองหารือกับที่ประชุมแหงนี้ และก็ขอความเห็นใจไปยังฝายผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี อยู ๒ , ๓ 

ประเด็น  คือ ๑. จากการที่มีงบประมาณหมวดครุภัณฑ มีการใหสภาเทศบาลฯ ไดดําเนินการตามที่ทานไดยื่นญัตติ  

เขามาจากการทํางานคณะกรรมการ โดยเฉพาะคณะที่ทํางานเกิดปญหาในการปฏิบัติงานก็คือ ปญหาเดิมๆที่เคยหารือ

กับที่ประชุมแหงน้ีไววาหองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ถายังอยูในระหวางการก็เห็นใจวาอยูระหวางการ

ดําเนินการ แตวาทางสมาชิกปกติเมื่อมีญัตติเขามาเรามีการประชุมหรือปรึกษาหารือกันหรือไม แมในเรื่องของออฟฟศ

ที่จะใชในการจัดหาขอมูลตางๆ เพ่ือมาประกอบการพิจารณา เราไมมีหองที่จะทํางานและก็เห็นใจทางโรงเรียนแหงนี้ 

ทางโรงเรียนเทศบาลบูรพาแหงนี้ก็ไดอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกพอสมควร เพียงแตวาถาสิ่งไหนมันผิดที่ผิดทาง 

อยากขอความเห็นใจไปยังฝายบริหารวาชวยใหเรงทําใหหองของสมาชิกสภาฯไดหรือไม เพราะการมาประชุมแตละ

ครั้งการเขาออกความสะดวก หรือแมกระทั้งเราอาจจะมารบกวนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน เราก็เกรงใจทาง

โรงเรียน ก็อยากจะใหทางประธานสภาฯ สอบถามไปยังฝายผูบริหารวาเปนไปไดไหมวาชวยใหหองสมาชิกสภาเสร็จ

กอนเพื่อที่เราจะไดทํางานได เพราะจะมีงบประมาณเขามาอีกเปนเร่ืองใหญมากที่เราจะตองมีหองในการทํางานหองที่

จะประชุมหรือแมกระทั่งทานเขามาชี้แจง เราจะไดมีขอมูลในการพิจารณา สวนเรื่องที่ ๒ ทานจะวามันเปนเรื่อง

เล็กนอยมันก็เปนเรื่องใหญระดับประเทศเหมือนกันนะครับ คือทางททท.เขาไดพรีเซนตไปวาสะพานเสรีประชาธิปไตย

เปนสะพานที่ติด LED แลวสวยมากเปนมุมโคงน้ําที่สวยมาก มาดูพระอาทิตยตกดิน ทางผูอํานวยการ ททท. ก็ไมทราบ

เหมือนกันวา ทําไมทางเทศบาลไมเปดไฟ LED เกิดปญหาอะไรขึ้นมาบางอันน้ีผมไดรับโทรศัพทโดยตรง ทานโทรมาหา

ผมและรบกวนใหผมสอบถามใหดวยวา ทําไมไฟตัวนี้ถึงไมเปดมันอยูในอํานาจของใครที่จะดําเนินการถามันมีอะไร

เหลือบากวาแรงที่ทางเทศบาลฯจะไมสามารถอํานวยการไดไหม เร่ืองที่ ๓ เร่ืองน้ําพุ ที่คนสัญจรไปมาที่เก่ียวเน่ืองมาก 



๔ 
 

หลายหนวยงาน ทั้งเทศบาลวารินและเทศบาลนครอุบลราชธานี คนที่สัญจรไปมาผมคิดวาทุกคนอยากทราบวาทานทํา

ขึ้นมารูปแบบเปนอยางไร ทานเห็นสถาปตยกรรมบัวที่หวยวังนองหรือไมครับ ตอนแรกที่กอสรางคนเรียกรองวาอยาก

เห็นรูปแบบวาเปนอยางไร ทางผูรับเหมาเขาก็จัดมาให พอเขาเห็นรูปแบบเสร็จจะสวยหรือไมสวยอยูที่ผูรับเหมาทํา 

เชนกันครับน้ําพุเรา ถามีรูปแบบวาใหเห็นวาสรางเสร็จแลวมันจะเปนแบบนี้นะมันจะสวยนะ หรือวาสรางเสร็จแลว

จราจรมันจะสะดวกขึ้น ที่ประชาชนมีความเดือดรอนเรื่องไฟจราจรตางๆ ก็จะไมมีเพราะวาน้ําพุมันวิเศษอยางไร     

ทานพรีเซนตไปวาเปนเรื่องน้ีผมวามันเปนเรื่องที่ละเอียดออน และที่ทานไปบอกวากับชุมชนวาเราไมใหงบประมาณมัน

ขัดแยงกับการดําเนินการคือวาเราใหงบประมาณไปในฐานะที่เราใหงบประมาณไป ในฐานะที่ผมเปนคณะกรรมการ

ติดตามงบประมาณ ผมก็อยากทราบวางบประมาณที่ใหไปที่กันเงินไวตอนนี้ยังเหลืออีกโครงการที่ยังไมไดทํา ยังไมได

เร่ิมดําเนินการทําแมกระทั่งทานกันเงินเขามาในบางสวน อันนั้นลวนแตตองมาจัดลําดับความสําคัญใหม แตวันที่ผมขอ

เร่ืองแรกคือผมขอหองประชุมฯ ขอหองทํางานใหเราจะไดมีการดําเนินการไดอยางสะดวกสบายและเอื้อประโยชน

ใหกับพี่นองประชาชนไดเปนอยางดีครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ ทานนายกฯ มีรายละเอียดชี้แจงตางๆ ไดหรือไมวาอาคารที่ปรับปรุงพอที่ จะใชงานได       

เมื่อไหรครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขออนุญาตใหทานผอ.สํานักการชาง เปนผูชี้แจงทั้ง ๓ ขอ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทาน ผอ.วิสุทธิ์ ครับ 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ตามที่ทานสมาชิกไดซักถามเรื่องการปรับปรุง

อาคารสํานักงานเทศบาลฯ ตอนนี้ยังอยูในสัญญาอยูยังไมเสร็จสิ้นสัญญา หองประชุมสภา ตอนนี้กําลังเปลี่ยนหลังคา 

ชวงที่แลวเปลี่ยนไมไดเพราะฤดูฝนมันเขา เราก็ไมใหเขาเปลี่ยน ตอนนี้เราดูกรมอุตุแลววาพายุไมมีแลว เขาก็เริ่ม

เปลี่ยนให หองประชุมสภาตองอาศัยเวลาสักนิดครับพยายามจะเรงใหเสร็จภายในสัญญา สวนหองทํางานของทาน

สมาชิกดําเนินการเสร็จแลว พอใชงานไดอยูครับ ถาทานจะเขาไปทํางานผมจะใหนองเขาทําความสะอาดให เพื่อที่จะ

ทํางานไดเฉพาะหองประธานสภาฯ อาจจะเกะกะในเรื่องการข้ึนลงสักหนอยเพราะวาครุภัณฑของเราเยอะมีโตะเกาอี้

อาจจะขวางทางเดินทานหนอย แตก็จะอํานวยความสะดวกใหครับ ขอช้ีแจงเทานี้ครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ขอบคุณครับ จะใหดีครับผมวาใหมันคูกัน เพราะวาสมาชิกเมื่อมาทํางานแลวก็ตองเก่ียวกับสภา เดียวสมาชิก

ทํางานที่โนนแลวมาประชุมที่นี่ ขอฝากไวดวยเพราะวาเพ่ือความสะดวกในการประชุมสภาฯ เพราะคงไมนานเราจะ

ประชุมสภาฯเก่ียวกับงบประมาณปพ.ศ.๒๕๕๙  

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 คงตองรอสักหนอยครับเพราะตองมุงหลังคาใหเสร็จกอนและคอยทําฝาเพดานครับ  
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นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับ ทานประธานสภาฯ อีกประเด็นหน่ึงครับที่สําคัญ เร่ือง LED  ที่สะพานประชาธิปไตย ขออนุญาต

รับคําชี้แจงดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 เร่ือง LED  ยังใชไดอยูครับ แตเราจะเปดในงานนักขัตฤกษ งานแขงเรือ จะโปรโมท สักเดือนหนึ่ง งานปใหม 

งานวันพอ งานวันแม เราจะเปดใหงานเทศบาลเพราะวามีแขกบานแขกเมืองมาเที่ยว ใหนักทองเที่ยวไดชม      ทุก

อยางยังใชไดดีครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาเปดประจําจะมีปญหาหรือไมครับ 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ไมนามีปญหาครับ เราจะรับนโยบายน้ีไป วาเราจะเปดศุกร เสาร  อาทิตย  นักขัตฤกษ ก็จะรับขอเสนอน้ีไป

รับผิดชอบใหครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็ขอฝากไวพิจารณาดวยวา จะไดเปนการเสริมใหบานเมืองเราสวยงาม ก็ขอฝากไวพิจารณาดวยครับ 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 สวนเรื่องนํ้าพุ แบบแปลนก็อยูในสํานักการชาง ก็ยอมรับวาไมไดติดตั้งโฆษณาใหเพราะภาพมันจะไปขวาง

หนาบานเขาเลยไมไดติดตั้งใหเพราะวาดานขางๆมีบานคนเราก็ไมไดติดตั้งปายตองใชขนาดใหญ ถาทานจะดูแบบ

แปลนสํานักการชางมีใหบริการทานแลว และทานก็อนุมัติใหแลวและเคยมอบแบบใหทานครั้งหนึ่งแลวแตถาทานจะ

เอาอีก ก็ยินดีใหครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมไมติดใจเพราะผมเห็นแบบแปลนแลว เพียงแตวาผมอยากใหคนที่ผานไปผานมาไดทราบวาทางเทศบาลฯ 

ก็มีความคิดที่จะทําอยูเหมือนกันไมใชวามีความคิดที่จะติอยางเดียว และเรื่องของ LED  คือขาดการประสานงาน

ระหวางทางเทศบาลฯ กับ ทาง ททท.  จริงๆเลยครับ เพราะวาทาง ททท. เขาประชาสัมพันธไปแลววา เขาไดติดตรงนี้

และก็เชิญชวนใหพี่นองทั่วประเทศแมกระทั่งทั่วโลกมาดู  พระอาทิตยตกดิน ณ ตรงนี้  เรามองขามการประชาสัมพันธ

ของ ททท. หรือขาดการประสานงาน คงเปนจุดออนดอยของเรา ขนาดไฟทานยังเอาใหพอคาแมคาที่อยูถนนคนเดิน

ใชได ผมวาไฟ LED คงไมเปลืองมากเทาไหร ถาทานจะทํา schedule วาเราจะเวลาเทาไหรถึงเทาไหรคือพระอาทิตย

ตกมันคงไมตกถึง หกทุม มันไมตกถึงทุมหนึ่งหรอก พระอาทิตยตกมันก็อยูในชวงขอบเวลาสั้นทําอยางไร ใหมัน      

พรีเซนตไดใหมันคุมคากับงบประมาณที่เขาเอามาลง  อันน้ีตองขอขอบพระคุณอดีต  ส.ส. หลายทานที่นํางบประมาณ 



๖. 
 

เหลาน้ีมาลงในเขตพื้นที่ แตวาถูกมองขามจากเจาของพื้นที่ที่ดูแลไป ผมวามันไมใชเรื่องยากที่เราจะทําเปนการ

สนับสนุนการทองเที่ยว เหมือนพี่นองประชาชนที่อยูรอบแมน้ําทั้งสองฝงเขาจะไดประโยชนจากการคาขาย      จาก

รานอาหารดวย ไมวาจะเปนฝงวาริน ฝงเมือง อันนี้มันเปนผลประโยชนที่พี่นองประชาชนจะไดเรามองขามในสิ่ง

เล็กนอย แตของเขาเปนใหญหลวงที่จะเอื้ออํานวยใหเขา มีชีวิตที่ดีไดมีครอบครัวที่ดีไดและเปนแหลงชุมชนที่ไมเสื่อม

โทรมครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒  ก็เปนขอหารือเรงดวน เชนกันกับทานสุภชัย กอนที่เราจะเขาญัตติตอไป          

คือสืบเน่ืองจากเมื่อวานที่มีการประชุมสภาฯ พอดีไดรับเรื่องรองเรียนทาน อสม. วาถูกไลออกอยางไมมีเหตุผลแลวก็

ตอเน่ืองจากหลายๆเขตถามเขามาอีกมีทั้ง ๑๐๖ ชุมชน ถามเขามา สาเหตุที่เขาถูกใหออกโดยไมรูตัวก็อยากจะถาม

ฝายบริหารวามีหลักอะไรที่จะใหพวกเขาออกจากการเปน อสม. ทั้งที่เขาก็ทํางานดี อันนี้เปนคําถามเรงดวนจริงๆครับ

และอีกเร่ืองหนึ่งเก่ียวกับการใชไฟของถนนคนเดิน ถายังจํากันไดที่มีผูแทนจากการไฟฟาเขามาทางสภาก็ไดชี้แจงไปวา

การใชไฟถูกตองหรือไม ก็อยากจะทราบผลของการที่ไปตรวจสอบมา ถนนคนเดินเปนถนนของใคร ใครเปนผูเก็บ

ผลประโยชน ก็ขอเรียนทานประธานสภาเพื่อหารือเรื่องน้ีครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขออนุญาตใหทานปลัดอาทิตย เปนผูตอบคะ 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในสวนของไฟโครงการถนนคนเดิน        

ซึ่งไดรับคําแนะนําจากทานสมาชิกฯ และทางเทศบาลฯไปประสานกับทางไฟฟาสวนภูมิภาค ขณะนี้ไดตอถูกตองเสร็จ

สิ้นแลวสามารถตรวจสอบไดครับ สวนเรื่องของ อสม. เทาที่ปรากฏในเอกสาร ในฐานะที่ผมเปนผูผานเรื่องการเขาการ

ออกของ อสม. จนถึงขณะนี้ยังไมปรากฏเอกสารที่วาให อสม. ออกแตประการใดครับ เรียนใหทราบ ๒ ประเด็นครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ที่ตอไฟแบบถูกตองคือวาตอแบบไหนครับ 

แลวถาทานบอกวาตอนนี้ตอแบบถูกตองแลว กอนหนาน้ันละครับ เวลาเปนเกือบป ที่ยายไปยายมาอยู ๒ , ๓ ที่ตอไม

ถูกตองจะมีการเยียวยากันอยางไร ก็เลยอยากจะถามความถูกตองเปนแบบไหน ตรวจสอบไดอยางไรครับ  

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขออนุญาตใหทานปลัดอาทิตย คูณผล ชี้แจงเพิ่มเติมคะ 

 



๗. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดอาทิตยครับ 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตเรียนตอวา สําหรับเรื่องไฟที่ถูกตองตอนน้ีเรามีหมอแปลงจากการไฟฟาอนุญาต ที่ผานมานั้นก็มี

หมอแปลงเชนเดียวกันแตวามีบางสวนที่เราไมยืนยันวามีผูประกอบการอาจจะหลงหูหลงตาไปบางนอกเหนือจากการ

ตรวจสอบของเทศบาลฯ เพราะจํานวนผูประกอบมีจํานวนหลายรอยรายก็อาจจะมีบางรายที่ไมผานทางเจาหนาที่ของ

ทางเทศบาลฯ อันนี้ผมยอมรับวามีจริงๆ แตวาไมสามารถตรวจไดวามีเจาไหนบางที่ดําเนินการในสวนนี้ แตเมื่อเรา

ไดรับการทักทวงจากทานสมาชิกบาง จากคนที่ประกอบการถนนคนเดินเราก็ดําเนินการใหถูกตองเราไมไดปลอยปละ

ละเลยครับทานครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา อยากทราบวาเมื่อเรามีมิเตอรแลวใครเปนผูเก็บเงินคาไฟครับ 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็เปนความรับผิดชอบของผูประกอบการครับ เพราะจะมีเงินจํานวนหนึ่งที่เราเก็บมาเปนคาดําเนินการเราจะ

นําเงินสวนน้ันมาในการจายคาไฟฟาครับทาน 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือเก็บมาใหกับทางเทศบาลฯใชหรือไมครับ 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนแบบนี้วาเราจะมีการใหผูประกอบการ อุทิศเงินจํานวนหนึ่งใหกับการดําเนินการซึ่งเปนเงินจํานวน

หนึ่ง แตผมจําตัวเลขไมได แตสามารถดําเนินการในสวนนี้ได เปนการอุทิศเจาะจงในการดําเนินการโครงการถนน     

คนเดิน 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เปนทางเทศบาลฯ เก็บไฟฟาใชหรือไมครับผม 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมใชครับผม เปนการอุทิศเจาะจงในโครงการถนนคนเดิน เงินจํานวนน้ีเราจะสามารถนําไปใชจายอะไรก็ไดใน

โครงการนี้เทานั้น เราก็นําเงินจํานวนน้ีไปจายการไฟฟา 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตไมใชการไฟฟามาเก็บใชหรือไมครับ 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เราเปนคนนําไปจายการไฟฟาแตมันอันเดียวกันครับ เรานําสงเขาก็ลักษณะเดียวกันครับมีใบเสร็จถูกตองครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็ไดคําตอบมาพอสมควร โดยทั่วไปคนที่เสียคาไฟ ไฟฟามาวางบิลเราก็ไปจายถาไมจายก็ถูกตัด ดังนั้นแลวก็

อยากจะใหผูบริหารของเทศบาลฯ ตระหนักถึงเร่ืองนี้ดวย มีผูคาอยูหลายรอยรานคาถาเจาไหนลักลอบใชไฟทานอยา  
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ปลอยไวทางเทศบาลฯเปนผูเสียผลประโยชน ทางไฟฟาก็เสียประโยชน เปนการประกอบธุรกิจที่เอาเปรียบกันเกินไป

หรือไม ตรงนี้ก็อยากจะใหผูบริหารชวยตรวจสอบดูดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ เปนประเด็นที่ติดคางจริงๆครับ คือเรื่องนี้ผมก็ไดรับการประสานมาจาก

การไฟฟามาเหมือนกันวาตลอดระยะเวลาที่ผานมาการไฟฟาเหมือนถูกปดตาถูกขโมยใชไฟ พวกเราก็เหมือนกับเปน

การสงเสริมใหมีการทําผิดกฎหมาย บัดนี้เขากลาวหาวาทานนายกฯขโมยใชไฟที่ผานมา เขากลาวหาทานนายกฯ      

ผมก็ยินดีดวยครับ ถาเขาไมกลาวหาเทศบาลฯ ผมกลัววาเขาจะกลาวหาทั้งเทศบาลฯเขาเหมารวมทั้งเทศบาล ผมวา

เร่ืองนี้คงจะปลอยใหมันผานไปไมไดครับ ทําเปนลืมไมไดวาเราเคยใชไฟโดยไมถูกตองมันเบียดบังผลประโยชนของ

ประเทศชาติ มันเบียดบังประชาชน หรือแมกระทั่งวาหมายถึงการทุจริต และหลีกเล่ียงไมไดวาเปนการทุจริต ผมคิดวา

เร่ืองนี้ในฐานะผมเปนประธานกรรมมาธิการติดตามงบประมาณ ก็คงตองลงไปดูในเรื่องนี้ดวย ในเรื่องนี้ผมคงตอง

ประสานไปกับทางไฟฟา แมกระทั่งดําเนินคดีตามกฎหมายที่กําหนดไว เพราะวาผมก็เปนประชาชนคนหนึ่งที่เสีย

ประโยชนจากการกระทํานี้ดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะสอบถามเพ่ิมเติมตอเนื่องจากทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เมื่อสักครูเกี่ยวกับเงินอุทิศเทาที่ทราบมา

วาฝายบริหารไดนําเอกสารเปนรายรับของเทศบาลนครอุบลราชธานี นํายื่นประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปพ.ศ.๒๕๕๘ ที่นําเสนอตอสภาฯที่ผานมาครับ อยากจะสอบวาเงินอุทิศโครงการถนนคน

เดินทานไดนําเขาเทศบาลฯหรือเปลาครับ เพราะตามที่ผมไดขอมูลมาจะมีการเรียกเก็บจากรานคาแตละรานคือ      

รานละ ๑,๐๐๐ บาท ตามที่ผมไดขอมูลมาเจาหนาที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการเก็บเงินรานละ ๑,๐๐๐ บาท 

จํานวน ๑,๒๐๐ รานขึ้นไป ถึง ๑,๓๐๐ ราน ผมคํานวณเปนตัวเลขคราวๆ คือทานจะไดเงินเขาเทศบาลฯ ประมาณ

๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เปนขั้นต่ําอยากจะทราบวาเงินสวนน้ีทานนําเขาเทศบาลฯหรือเปลาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให   ท านพิมพนภั ส  ภัทรกอพงศสุ ข                

ผอ.สวนบริหารงานคลัง เปนผูชี้แจงคะ   

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข      ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดิฉันพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข                

ผอ.สวนบริหารงานคลัง ขอเรียนชี้แจงในเร่ืองการเก็บรายไดตรงน้ีวาเราไดรับเขาเปนเงินของเทศบาลเปนเงินรับฝาก 
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และอีกสวนหนึ่งเก็บเขาไปเปนคาเก็บขยะมูลฝอย ปนี้ก็มีคาเก็บขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ประมาณลานกวาบาทเกือบ     

สองลานงบประมาณรายไดของคาขยะเพิ่มขึ้น   

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานครับ ตามที่ทานผอ.สวนบริหารงานคลัง ชี้แจงมาเมื่อสักครูแสดงวา ทานไมไดนําเงินที่

ประชาชนอุทิศใหจากผูประกอบการโครงการถนนคนเดิน นําเขาเทศบาลฯในสวนของเงินอุทิศใชหรือไมครับ อยากจะ

สอบถามครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจงคะ   

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สําหรับคําถามผมขออนุญาตอธิบายเรื่องรายรับของเทศบาล ใหทานไดทราบสักนิดไมเกิน ๒ นาทีครับ คือวา

รายรับของเทศบาลฯ จะมีรายรับอยู ๓ สวน ๑.จะเปนรายไดของเทศบาล  ๒.จะเปนเงินอุดหนุน ซึ่งเงินรายไดนี้ก็จะ

แยกเปนภาษีตางๆ เงินอุดหนุนก็จะแยกเปนเงินอุดหนุนทั่วไปกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่นี่ตามระเบียบของ พ.ร.บ.

ของเทศบาลฯ ก็จะระบุไววาเทศบาลอาจจะมีรายไดจากกิจการตางๆ เชน กิจการพาณิชย หรือมีผูอุทิศให ก็จะโยง

มาถึงโครงการของถนนคนเดิน หลังจากที่ทางเทศบาลไดทําโครงการใหผูประกอบการมาขายสินคาในจุดที่เราผอนผัน

เราก็กําหนดกฎเกณฑน้ีขึ้นมา โดยขอตกลงของผูประกอบการน้ีวาเขาจะมีการอุทิศเงินจํานวนเงินใหจํานวนหนึ่งแตผม

จําไมไดวาในแตละรายน้ันอุทิศเทาไหร การอุทิศนี้ก็เปนการอุทิศเปน ๒ ลักษณะ ๑. อุทิศทั่วไป นี้เทศบาลฯสามารถที่

จะนําเขาเปนรายไดของเทศบาลฯก็ได หรือเทศบาลฯจะนําเขาเปนเงินรับฝากของเทศบาลฯก็ได กรณีอุทิศอันที่ ๒ 

เจาะจงเปนการอุทิศเร่ือง เชนงานประเพณีออกพรรษา อุทิศงานแขงเรือ หรืออุทิศงานโครงการถนนคนเดิน กรณีที่จะ

อุทิศทั่วไปนี้เทศบาลฯสามารถที่จะนําไปดําเนินการไดในภารกิจของเทศบาลฯ ที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.ของเทศบาลฯได

ทุกกรณี แตถาเปนการอุทิศเจาะจงน้ัน ทางเทศบาลฯจะสามารถนําไปใชไดเฉพาะที่ประชาชนหรือผูอุทิศประสงคจะให

ดําเนินการในเร่ืองนั้นเทาน้ันเอง การบริหารจัดการเงินกอนนี้ถาเปนการอุทิศเจาะจงสวนใหญ ในทางปฏิบัติเขาก็จะนํา

เปนรายไดของเทศบาลฯในประเภทเงินนอกงบประมาณ หรือเรียกวาเงินรับฝาก สําหรับการใชจายเงินนอก

งบประมาณหรือเงินรับฝากก็ใชจายตามระเบียบพัสดุโดยอนุโลมของถนนคนเดินนั้นเขาจะเฉพาะเจาะจงใหเปน

โครงการถนนคนเดิน ดังน้ันเทศบาลสามารถนําเงินจํานวนน้ี ไปใชจายในโครงการถนนคนเดินไดในทุกกรณี โดยเปน

อํานาจของนายกเทศมนตรี ครับทาน ก็เรียนใหทานสมาชิกไดทราบผมเปนเจาหนาที่งบประมาณก็เหลืออายุราชการ

ประมาณ ๒ ปเศษๆ ก็คงจะดูเรื่องน้ีเปนพิเศษเพราะไมอยากมีปญหาในอนาคตเพราะเงินตรงนี้สามารถตรวจสอบได 

ขอเรียนใหทราบครับทานครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
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นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตอเนื่องจากเมื่อสักครูเก่ียวกับเร่ืองถนนคนเดิน ในการเรียกเก็บคือทานเรียกเก็บครั้งเดียวใชหรือไม

ครับและตลอดทั้งโครงการทั้งหมดก็ ๔ ถึง ๕ เดือน แตคาไฟออกมาเปนเดือน และผูประกอบการเขาจะอุทิศใหตอน

ไหนอีกครับ เพราะคาไฟมันออกมาเปนเดือนแตรานคาอุทิศครั้งเดียว และอยางที่ทราบกันวาที่ผานมาก็ผิดเงินอุทิศ

ตั้งแตอยูถนนเสนราชบุตร และถนนเขื่อนธานี โครงการนี้ทําตอเนื่องมาตลอด กอนหนาที่เงินอุทิศทานใชจายกัน

อยางไร เพราะอยางที่รูวาไมไดมีการขอใชไฟอยางถูกตองตามกฎหมาย ก็เลยอยากจะขอความรูจากทานปลัดฯ       

วาตอไปทําอะไรจะไดทําใหถูกกฎหมาย  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานครับ  ตามที่ทานปลัดไดชี้แจงมาเมื่อสักครูครับ ตามความเขาใจของผมก็คือเงินอุทิศ

เก่ียวกับโครงการถนนคนเดิน คือทางเทศบาลฯ คณะผูบริหารสามารถนําเงินไปใชไดโดยฝายสภาฯไมสามารถที่จะ

ตรวจสอบได เพราะที่ผมไดตั้งขอสงสัยคือจากการที่ไดรับเอกสาร ในหมวดของเงินอุทิศจะมีตัวเลขที่ทางเทศบาลฯ

ไดรับอยูประมาณ เจ็ดแสนกวาบาท ตัวเลขผมไมคอยชัดแตถาฝายบริหารอยากทราบผมจะขออนุญาตเขาไปนํา

เอกสารฉบับนั้นมาดู ในการรับเงินอุทิศถาทานรับเงินอุทิศจากรานคาแลวนําเขามาในหมวดของเงินอุทิศที่ปกติของทาง 

เทศบาลฯไดตั้งงบตัวนี้ไว อยากจะสอบถามไวเปนความรูวาทานจะสามารถนําไปใชเกี่ยวกับโครงการถนนคนเดินได

หรือไมครับ  ขออนุญาตถามวาในหมวดของเงินอุทิศที่ไมไดระบุเจาะจงวาเปนโครงการถนนคนเดิน ทานสามารถเบิก

นําไปใชจายในโครงการถนนคนเดินไดหรือไมครับ ตัวเลขเจ็ดแสนกวาบาทที่ทานไดรับไปครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจงคะ   

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯครับผม 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เงินอุทิศของถนนคนเดินเปนเงินอุทิศเจาะจง นายกเทศมนตรี สามารถนําไปใชเฉพาะโครงการถนนคนเดิน

เทาน้ัน นายกเทศมนตรี ไมสามารถที่จะนําเงินไปใชทั่วไปได ที่ผมเรียนเงินตัวนี้การเบิกจายหรืออะไรก็แลวแตการ

จัดซื้อจัดจางทั้งหลายทั้งปวง ทานสามารถขอดูและตรวจสอบไดครับทาน ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารเพราะวามีอํานาจ

ในการตรวจสอบตรงนี้อยู สามารถตรวจสอบไดครับ  

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานปลัด อาทิตย  คูณผล ขออนุญาตเอยนาม คําถามที่วาเงินอุทิศที่ไมไดระบุวาตองไปใชใน

หมวดไหนทานสามารถนําไปใชในโครงการถนนคงเดินไดหรือไมครับ 

 



๑๑. 
 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตามหลักการแลวไดครับ แตวิธีปฏิบัติไมควรเอาไปเพราะโครงการที่อุทิศใหโครงการถนนคนเดินก็ยังมีสตางค

ใชอยู ถาหากยังมีพอมีสตางคใชอยูจะเอาเงินอุทิศประเภทอื่นมาใชมันก็ไมชอบไมควรทํา เพราะวาตัวเลขที่อุทิศมา

ทั้งหมดนี้มันสามารถบริหารจัดการไดจบสิ้นกระบวนการไมจําเปนจะตองนําเงินอุทิศประเภทอื่นหรือแมกระทั่ง

งบประมาณเทศบาลฯในหมวดอื่นๆ มาใช เพราะวาเงินของโครงการก็สามารถพอใชในโครงการของมันเองไดครับทาน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานสุภชัย   

นายสุภชัย    ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขออนุญาตครับทานประธาน ประเด็นตอเนื่องถนนคนเดินผมเขาใจวาเราทํามาหลายป เราก็ไปบอกกับผูที่มา

คาขายคือเพื่อนเราที่เราชวนมาคาขายดวยกันวาเงินอุทิศที่ทานใหจะเปนคาขยะ คาไฟ คาโนนคานี่ แสดงวาตลอด

ระยะเวลาที่ผานมาเราไมเคยชี้แจงใหประชาชนเหลานั้นทราบเลยวาเงินที่เขาอุทิศเขามา เราใชเปนเงินอะไรบาง   

เหลือเทาไหร ใชไปเทาไหร สรุปที่ทานบริจาคมา ที่ทานอุทิศมาเปนเงินเหลือเขาเทศบาลเพื่อไปเปนเงินสะสมเทาไหร 

แสดงวาเทาที่ทําโครงการมาไมมีความโปรงใสเลย ไมมีความคิดที่จะใหประชาชนเหลานั้นมามีสวนรวมในการบริหาร

เลย แสดงวาทานทํามาคาขายใชหรือไม ทานจะไปประกอบการแขงกับผูประกอบการใชหรือไม หรือมีใครเขามา

เปนมาเฟยอยูในถนนคนเดินใชหรือไม อันนี้ทานตองตอบโจทยตรงนี้วาผมเห็นโรงเรียนอนุบาลแหงหนึ่งในเดชอุดมซึ่ง

พี่ชายเองชวนเขาไปดู เด็กเขาทํางานเขาเก็บเงินคนละสองบาทสามบาท เดินเขาไปเขาติดปายเลยวาเงินงบประมาณที่

เขาทําทั้งหมดเทาไหร คิดเปนคาคณะกรรมการเก็บขยะเทาไหร คิดเปนคาไฟสนับสนุนโรงเรียนเทาไหร เหลือยอดเงิน

เทาไหร อันนั้นแคชั้นอนุบาลเขาทํา ผมวาเขาถูกปลูกฝงมาดีแตผูใหญอยางพวกเราไมตระหนักเลยวาความโปรงใส    

ในการบริหาร มันตองเริ่มจากพวกเราดวย  พูดถึงจริงๆพวกเราคือประชาชนเลือกเขามาปกครองเลือกมาดําเนินการ

เรายิ่งตองโปรงใส ผมเสียใจจริงๆ เสียใจแทนผูประกอบการที่ตลอดระยะเวลาที่ผานมาเขาไมทราบเลยวาเงินอุทิศให

เราเอาไปใชอะไรบาง เรื่องน้ีผมอยากใหทานประธานกําชับฝายผูบริหารดวยวาถาวันนี้โครงการแคนี้เริ่มไมโปรงใส    

ไมตองพูดถึงโครงการอื่นมันมีการยักยอก มันมีการโกงกันแนนอนกราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ คิดวากอนจะเขาระเบียบวาระตอไป ผมขอเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เนื่องจากวา

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ สภาแหงนี้ไดอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ไป 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ไปแลวนั้น ตามระเบียบก็จะตองมีการกอหนี้ผูกพัน ฉะนั้นเมื่อผูวาราชการจังหวัดได  

ลงนามในเทศบัญญัติแลว ทางทานนายกเทศมนตรีไดทําญัตติดวนที่สุด คือหนังสือดวนที่สุด ที่ อบ ๕๒๐๐๘/๖๕๙๔ 

ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เปนญัตติขอกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขามาถึงประธานสภา ดวยเหตุนี้

ผมในฐานะประธานสภาก็ไดนําบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซ่ึงเปนวาระที่ ๔ กอน

วาระเร่ืองอื่น ๆ ขอกราบเรียนใหทราบดังน้ี จะไดพิจารณาเปนลําดับไดถูกตองนะครับ และเอกสารจะไดแจกใหทาน

สมาชิกเรียบรอยทุกทาน มีทานใดยังไมไดรับบาง ไดรับครบทุกทานนะครับ ขอเวลาพัก ๕ นาทีครับ 

 

พักการประชุม ๕ นาที 



๑๒. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ขออนุญาตดําเนินการตอขออภัยที่ไดเบรกไว มีความจําเปนนิดหนึ่ง ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ เรื่อง 

ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

  เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดประกาศใช       

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักการชาง ไดรับ

งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง มีจํานวน ๔ รายการ ที่ไมสามารถจัดซื้อได โดยฝายพัสดุและ

ทรัพยสิน สํานักการคลัง ไดดําเนินการประกาศสอบราคาจัดซื้อแลว จํานวน ๒ ครั้ง ปรากฏวาไมมีผูมาติดตอขอรับ

เอกสารและติดตอขอยื่นเอกสารแตอยางใด เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชน

สูงสุดแกเทศบาลฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีพิจารณาแลว เห็นวาครุภัณฑทั้ง ๔ รายการยังมีความตองการและ   

ความจําเปนที่จะใชปฏิบัติงานอยู แตเนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ เกรงวา     

จะดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไมทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง     

ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติ  

กันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

หลักการ 

 การขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เหตุผล 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาแลวเห็นวาครุภัณฑจํานวน ๔ รายการที่ยังหาผูขายยังไมไดนั้น เทศบาล

นครอุบลราชธานียังมีความตองการและความจําเปนที่จะใชปฏิบัติงานอยู แตเนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลนครอุบลราชธานี ไมสามารถดําเนินการการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง ตามระเบียบพัสดุไดทันภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ และเพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอมาดําเนินการจัดซื้อ

ครุภัณฑยานพาหนะดังกลาว จําเปนตองดําเนินการกันเงิน โดยขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ตามรายละเอียดดังน้ี 

 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 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โปรดพิจารณาตอไป 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขออนุญาตครับทานประธาน พอดีทางสมาชิกมีความสับสนนิดหนอย จึงขออนุญาตนําเรียนทานประธานวา

ขออนุญาตพักการประชุมอีกรอบหนึ่ง เพ่ือประชุมปรึกษาหารือกันภายในสัก ๑๐ นาทีครับ ขอประทานอภัยเพื่อไมให

เกิดความสับสนในการประชุม ขอผูรับรองดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 รับรองถูกตองนะครับ มีสมาชิกจะเสนอเปนอยางอื่นไหม ไมมีก็เปนอันวาพักการประชุม ๑๐ นาที ครับ             
 

พักการประชุม ๑๐ นาท ี
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอประทานอภัยทานผูบริหารทุกทานนะครับ เนื่องจากทานสมาชิกสับสนเรื่องวาระการประชุมว า

งบประมาณของป ๒๕๕๘ แตทําไมกันเงินแยก กันเงินเปน ๒ ญัตติเขามาตองทําความเขาใจ สมาชิกก็เขาใจวา      

เมื่อป เดียวกันนาจะยกมือครั้งเดียวจบ ผมกราบเรียนทานสมาชิกว าเมื่อเปนญัตติเขามาอยางนี้ก็ต องลงมติ         

เปนไปตามแตละญัตติ เขาใจกันก็ขอเริ่มประชุมตอในระเบียบวาระที่ ๒ สมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญทานสุภชัย

นายสุภชัย    ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง

ที่ ๔  ตามญัตติที่ทานขอกันเงินเขามา อันนี้ใหเงินไปแลวมันเปนเรื่องงายมากที่จะไปซื้อ ใหเงินไปแลวเปนการกอสราง

ไมเสร็จ กอสรางไมได อันนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่งที่เราตองมาคุยกัน แตอันนี้เปนเงินที่ใหไปแลวเอาไปซื้อรถบรรทุก       

อันที่ ๒ ก็ซ้ือรถบรรทุก อันที่ ๓ รถบรรทุกเอนกประสงค มีหลังคาไฟเบอรกลาส มีประตู เปด – ปด ดานหลัง ผมวา

เปนเร่ืองงายที่จะทํา ถาผมมีเงินผมจะซื้อรถออกไปผมก็ซ้ือไดถาผมมีเงิน ถาผมไมมีเงินผมไปดาวนก็ยังได อันนี้สภา   

ใหเงินไปแลว ทานไมสามารถซ้ือไดผมอยากฟงคําชี้แจงวาเพราะอะไรทานถึงซ้ือไมได ฝากทานประธานถามดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 
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นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรี ยนท านประธ านฯ  ผ านไปยังท านสมาชิ กฯ  ดิ ฉั นขอมอบ ให ท านพิมพนภัส  ภัท รกอพงศ สุ ข                    

ผอ.สวนบริหารงานคลัง เปนผูตอบคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานพิมพนภัสครับ 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข      ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการ          

สวนบริหารงานคลัง เรียนชี้แจงตามที่เทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๘ ไดอนุมัติใหซื้อรถจํานวน ๔ รายการ ซึ่งฝาย

พัสดุสํานักการคลัง ไดดําเนินการสอบราคาจํานวน ๒ ครั้ง ก็ไมมีผูรับเหมารายใดมีสิทธิ์มาซื้อหรือมายื่นซองเลย      

ซึ่งจากการสอบถามเขาคนที่มีอาชีพ เขาบอกวาราคาของเราต่ํามาก ไมสามารถที่จะซื้อได ก็ดําเนินการไป ๒ ครั้ง ตาม

ระเบียบพัสดุถาดําเนินการโดยวิธีอื่นไมได ก็จะดําเนินการทําวิธีพิเศษเราตองขออนุมัติผูวาราชการจังหวัดกอน       

ทางจังหวัดก็แนะนําวาใหไปทบทวนราคากลางใหม ซึ่งไมเกี่ยวกับราคางบประมาณ ราคากลางก็คือราคาตาม

ทองตลาดวาเทาไหร ไมเกี่ยวกับงบประมาณที่ตั้งไว พัสดุก็เลยสงคืนแตละกอง/สํานัก วาใหไปทบทวนราคากลางใหม

อีกทีวาเทาไหร ซ่ึงจะสูงกวางบประมาณครึ่งตอครึ่ง ขอเรียนชี้แจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ถาเปนไปตามที่ทานชี้แจง ผมมองไมเห็นประโยชนถึงการกันเงินที่จะกันไวอีก ก็คือถาซ้ือไมไดทานก็ทําเขามา

งบประมาณใหม เพ่ิมราคาเขามาใหสามารถจัดซื้อจัดจางได แบบนี้ดีกวาไหม ดีกวาที่เราจะมากันเงินไว คือถากันเงินไว

ผูสูญเสียประโยชนคือเทศบาล มีเงินไมสามารถซื้อได ไมตองกันเงินแลวเอาเขามาใหมแบบนั้นจะเหมาะสมกวา 

ความหมายของทานคืองบประมาณที่เราใหไปทานไมสามารถจัดซื้อจัดจางได แลวทานยังจะมากันเงินอีกทําไมครับ 

อันนี้คือคําถาม คําถามตอมาทานจะกันไวเพ่ืออะไร ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูตอบคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานปลัดฯครับ 

นายอาทิตย   คูณผล         ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติ ตอจาก ผอ.พิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข    

บอกวาทํา ๒ ครั้งแลว ไมมีผูมาเสนอราคา ตอไปตองเปนกระบวนการวิธีพิเศษ แตวาวิธีพิเศษคําสั่ง คสช.ที่ ๑๐๔ 

ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ กระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษตองขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด พอดี ๒ 

ครั้ง ไมมีใครมาประจวบกับจะส้ินปงบประมาณก็กันเพ่ือวาเราจะดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ถาวิธีพิเศษยังไมมีคน 

 



๑๕. 
 

มาเสนอราคาอีก เทศบาลก็มีหนาที่หาสตางคจากสวนอ่ืนมาสมทบเพ่ือใหจัดซื้อจัดจางได เพราะฉะน้ันเราก็ตอบที่ทาน

สมาชิกไดถามวาเรากันเงินไวทําไม กันไวเพื่อจะดําเนินการตามกระบวนการวิธีพิเศษโดยขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด 

ก็จะหางบประมาณมาเพ่ิมเติม ตรงนี้จะใชวิธีสั้นกวาการเสนองบประมาณเขามาใหม อันนี้คือเหตุผลครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธาน ในเรื่องของคารถบรรทุก ๓ คัน ณ วันที่อนุมัติงบประมาณผมเปนประธานกรรมการ

แปรญัตติ เราไดสอบถามกับทางขาราชการที่เขามาชี้แจงวางบที่เราใหไปที่ทานเสนอมาซ้ือไดไหม ทานบอกผมวาซื้อได 

ทานบอกผมวาจัดหาใหได ในวันน้ีตอไปนี้คณะกรรมการไมตองฟงก็ได คณะกรรมการไมตองพิจารณาก็ได เราไมเชื่อ  

ก็ได มันถึงยอนกลับไปวิธีคิดวาทําไมเวลาทานของบประมาณเขามาจัดซื้อรถอะไรสักอยาง ผมถึงตองใหตรวจสอบ

ตลาดมาใหผมดวยวารถที่ทานจะจัดซื้อหามา ๔ - ๕ ยี่หอ มาเปรียบเทียบวาราคาเทานี้ คณะกรรมการจะรูวาให

งบประมาณไปเทาไหรทานจัดซื้อได ผมก็คิดวาผมอยูในวงการงานประมูลมาพอสมควร พอทราบวาอันนี้ทําได ถาทํา

ไมได วันน้ีทานกันเงินมาอีกออกไปทําไมได มันก็เหมือนกับยืดระยะเวลาออกไปเร่ือยๆ ผมวาทานไปทําเขามาใหมไมดี

หรือครับ เอาใหที่ทานพอใจที่ทานทําเขามา อันนี้ ๒๕๙,๐๐๐ บาท ซื้อไมไดขอเขามา ๖๐๐,๐๐๐ บาทเลย ถาทานจะ

จัดซื้อไดทานก็ขอมา แตผมวาการกันเงินขามปเหลื่อมมาเรื่อยๆ เหมือนกับดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆ ทานไมสามารถจัด

งบประมาณแบบราบรื่นปตอป ถาเปนสภาวะบริษัทก็คือสภาวะบริษัทที่ไมสามารถเรียกดุลขึ้นมาไดวา ณ วันนี้     งบ

ดุลเราเทาไหรเราจะตองใชเทาไหร เรารับมาเทาไหร เพราะเงินของปที่แลวที่บริษัทใหไปจัดซื้อไมได อันนี้คือใน

ลักษณะบริษัทเล็กๆ ยังมีปญหา ถาองคกรใหญๆ อันนี้เทศบาลนครอุบลนะครับไมใช อบต. ถาเรายังทําเรื่องแคนี้ไมได 

ผมไมรูวาเราจะทําเรื่องใหญกวาน้ีไดไหม ทานจะดูแลบานเมืองนี้ไดไหม ผมไมเห็นดวยกับการกันเงินในหมวดนี้ครับ 

กราบเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกชวยกันพิจารณาในเรื่องน้ีดวย กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานฯ ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาฯ ตามที่งบประมาณ ๒๕๕๘ ประกาศใชตามที่   

ทานนายกฯ ไดแถลงมาวันที่ ๑๘ ธันวาคม จนถึงวันนี้ซ่ึงเปนวันสุดทายของปงบประมาณ ๒๕๕๘   ๑๐ เดือน ทาน

ประกาศหาผูรับจาง ๒ ครั้ง ในระยะเวลา ๑๐ เดือน ทานประกาศไปแค ๒ ครั้ง ครั้งแรกที่ทานประกาศไปก็ไมมีผูมา

รับเอกสาร พอครั้งที่ ๒ ก็บอกวาไมมีผูรับเอกสารอีก จนมาวันนี้วันสุดทายไดรับการชี้แจงวาตองกันเงินไวเพื่อที่จะขอ

อํานาจผูวาฯ เพ่ือใชกรณีพิเศษ ดังน้ันผมอยากทราบวา ๑๐ เดือน ทานทําอะไรอยู ตามที่ผมเขาใจถาผมเขาใจผิด

อยากขอความรูจากทานปลัดฯ หรือทาน ผอ.คลัง ถาทานประกาศมาแลว ๒ ครั้ง ทําไมทานไมขอวิธีพิเศษเลย ทําไม

ทานมาขอกันเงินทําไม ถาใน ๑๐ เดือน ไมมีคนซ้ือเลย ไมมีคนมาเสนอราคาอะไรเลย ถาครั้งแรกก็แลวครั้งที่ ๒ ก็แลว 

ระยะเวลานานมาก ทําไมทานไมขอใชวิธีพิเศษเลย เหตุใดทานตองมาขอกันเงิน ถาเปนลักษณะแบบนี้ผมขอเสนอ    

ใหทานเพิ่มเขาไปในงบประมาณป ๒๕๕๙  จะเหมาะสมกวา ทานก็ขอเขามาเลย จะใชเงินเทาไหรที่จะซื้อไดก็ใหทาน

ทําเขามาเลย ที่สําคัญ ๑๐ เดือน นับตั้งแตงบประมาณป ๒๕๕๘ ประกาศใชมันแสดงใหเห็นถึงอะไร ผูบริหารมี

ลักษณะแบบไหน บริหารงานแบบไหน ๑๐ เดือนไมใชนอยๆ มันมากพอที่จะทําอะไรไดหลายอยาง แตผมก็ไมทราบวา 



๑๖. 
 

ทานบริหารงานอยางไร รองนายกฯ ก็ ๔ คน เปลี่ยนแลวเปลี่ยนอีก เลขาฯก็เหมือนกัน ผูชวยทานมากมายไปหมดยัง 

ชวยกันทําไมไดเลย สุดทายวันน้ีขอกันเงิน พอสภามาพิจารณาแลวก็รูสึกวาผูบริหารมาบริหารงาน ผมไมรูวาจะใช

คําพูดอะไรพูดไปก็อันนี้เปลาๆ บริหารงานไมดี ในระยะเวลา ๑๐ เดือนที่ผานมา มีเงินแตใชไมเปน หรือมีเงิน          

มีการวางแผนอะไรสักอยาง หาคนตกลงอะไรไมได สภาก็สงสัยวาไมมีผูมารับจางงานตัวนี้ ทั้งๆ ที่เร่ืองราคารถคนที่อยู

รอบตัวทานเปนเจาของธุรกิจขายรถยนต คงไมตองบอกวาใครมีหลายคนไมวาอยูชุดในบริหารชุดนอกผูบริหาร      

พรรคพวกของทาน ถาแคนี้ ๑๐ เดือนไมไดผมวาขอใหทานพิจารณาตนเองเถิดครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมมีสิ่งที่ตองการความรูจากทานผูอํานวยการสํานักการคลังสักนิดหนึ่ง

ครับ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ถาประกาศในรอบแรกแลวจะใชระยะเวลาเทาไหร เพื่อที่จะพิจารณา 

เพ่ือที่จะประกาศในรอบถัดไปครับ คือมันมีระยะเวลาเทาไหร มีกฎหมายกําหนดหรือไมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผูอํานวยการสวนบริหารงานคลังครับ 

นางพิมพนภัส    ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 ขอเรียนชี้แจงนะคะทาน ไมมีกําหนดเวลาคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ครับ ถาไมมีกรอบเวลาทําไมระยะเวลา ๑๐ เดือนที่ผานมาทําไมถึงไมประกาศ ไปตั้งสามครั้งแลวก็จัดซื้อวิธี

พิเศษไปเลยครับ นี้แสดงวางบประมาณที่เราใหไปทานไมสนใจที่จะใชมัน ไมสนใจที่จะติดตามการใชงบประมาณตัวนี้ 

ถาอยางนั้นก็คงไมมีอะไรตองพูดกันแลวครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คืออยากจะทราบนะคะวาในเมื่อมีเวลาอยู ๑๐ เดือน ที่จะทําการจัดซื้อ

ครุภัณฑและสิ่งกอสราง จํานวน ๔ หัวขอนี้ คือทานเริ่มประกาศครั้งแรกเมื่อไหร ครั้งที่สองเมื่อไหรคะ ขอทราบ

รายละเอียดดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผูอํานวยการสวนบริหารงานคลังครับ 
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นางพิมพนภัส    ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันขอเรียนชี้แจงดังนี้นะคะ คือถา         

เทศบัญญัติเราประกาศใช หนวยงานที่เปนเจาของงบประมาณก็จะทําเรื่องขออนุมัติซื้อผานทานนายก แลวพออนุมัติ

แลวก็จะสงมาที่พัสดุกลางของสํานักการคลังนะคะ เราก็จะแตงตั้งกรรมการกําหนดคุณลักษณะ แลวก็ประกาศสอบ

ราคาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ คะ และประกาศครั้งที่สองในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คะ หลังจาก

ประกาศครั้งที่สองเราก็ทําหนังสือไปขออนุมัติจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ในชวงของเดือนสิงหาคมคะ จําวันที่ไมไดนะคะ 

ทานผูวาก็เลยใหทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ใหทบทวนราคากลางหรือหางบประมาณเพิ่มดีไหมอยางนี้คะ ซึ่งถาเรามาสอบ

ราคาครั้งที่สามก็เกรงวาจะไมทันคะ ก็เลยตองไดกันเงินคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

แสดงวามาจัดซื้อตอนปลายปงบประมาณนะครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ยิ่งไดฟงทาน ผอ. ใหคําตอบมานะครับ มันก็ยิ่งทําใหสภาแหงนี้รูสึกวาการ

บริหารงานของผูบริหารลมเหลวจริงๆ ตองขอเรียนใหทานประธานทราบนะครับวาผมก็เปนหนึ่งในคณะกรรมการแปร

ญัตติ ผมเห็นงบประมาณหลายตัวที่ขอเกี่ยวกับการซ้ือรถนะครับ ไมวาจะเปนรถขยะ เมื่อไมกี่วันมานี้ผมก็พึ่งไดเห็นใน

เฟสบุคของเทศบาลวาตรวจรับรถขยะที่ทางสภาไดอนุมัติใหกับทางผูบริหารจัดซื้อนะครับ อนุมัติไปตั้งแต ทางผูบริหาร

ประกาศใชงบวันที่ ๑๘ พึ่งเห็นรับรถไปไมกี่วันที่ผานมานี้เอง เหตุใดทานถึงเอางบประมาณมาใชปลายปงบประมาณ 

ขนาดรถขยะคันใหญกวานี้ทานก็ยังซื้อไดเลยนะครับ แลวทําไมรถแคนี้ทานจะหาคนมารับจางไมได เพราะวาใน

ขั้นตอนแปรญัตติทางคณะกรรมการก็ไดถามซ้ําแลวซ้ําอีกนะครับ กับขาราชการที่มาใหขอมูลเขาก็บอกวาซื้อได แต

สุดทายเปนยังไงครับจนตองมาถึงวันนี้ ทานตองมาขอกันเงิน ทานมาประกาศครั้งสุดทายเดือนสิงหาคม มันเปนความ

ตั้งใจของทานหรือเปลา ที่ตองการจะใหมันเปนแบบนี้ ตรงนี้สภาขอตั้งขอสังเกตนะครับ แลวประชาชนเดือดรอนมาตั้ง

นาน เทศบาลก็ใชขออางตางๆนาๆ รถเสียอยางนั้นอยางนี้ เสียแลวเขาใหเงินทานไปซื้อตั้งแตวันที่ ๑๘ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ทานทําอะไรอยูครับ พึ่งสงมอบมาเมื่อไมกี่วันมานี้ ผมจําไดแมนเลยครับเพราะผมก็ติดตามผลงานทานอยู 

ประชาชนเดือดรอนตั้งนาน ทานพ่ึงมารับรถขยะ กอนหนาน้ีรถเสียเกิดปรากฏการมีแมลงมีปกบินทั่วเมืองอุบลทานก็

ยังเฉยชาอยูไดตั้งนานนะครับ ตรงน้ีทางสภาขอตําหนิการทํางานของทาน ทานทํางานลมเหลวจริงๆนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คะ พอดีไดรับฟงวาไดยื่นไปแลวสองครั้ง แลวก็ยื่นขอผูวาดวย ทานผูวา

ยังใหกลับมาทบทวนกอน แปลวาเกิดอะไรข้ึนกับงบประมาณตัวนี้หรือเปลา ถาเกิดสมมุติวาทานซื้อได ก็ตองซื้อไปแลว

มันก็นาจะจบไปแลว แต ณ ปจจุบันตอนน้ีถึงแมเราจะกันเงินไปแลวมันจะซ้ือไดหรือไม ก็ในเมื่อทางจังหวัดก็ยังสงเรื่อง

มาใหเราทบทวนเลยนะคะ แลวมันจะมีประโยชนอยางไรถาสมมุติวาถึงเวลาเราใหกันเงินไปแลวนั้น สุดทายมาทานจะ

ซื้อไดหรือเปลา ถาซื้อไมไดแลวเราจะทําอยางไรตอ หรือวาในสวนของราคาที่ตั้งข้ึนมาน้ี ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ 
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ยืนยันวาผูที่เขามาใหคําชี้แจง ณ ตอนที่แปรญัตติบอกวาสามารถซื้อได แตสุดทายมาก็ยังซื้อไมได เหตุใดถึงเกิด

เหตุการณแบบนี้ข้ึนมา หรือวาสุดทายมานี้คือเรามาซ้ือตอนปลายปงบประมาณหรือเปลา พอเกิดปญหาขึ้นมาแลวนี้ก็

จะตองมากันเงิน มาอยางนูนมาอยางนี้ เรามีเวลา ๑๐ เดือน คะทาน ในการพัฒนาบานพัฒนาเมือง ทําใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน แตตอนน้ีรถจํานวนสี่คันน้ี ยังไมมีคนมายื่นซองประมูลเลย ดิฉันคิดวามันตองมีอะไรแนๆ

เลยนะคะ ดิฉันอยากจะใหทานตั้งขอสังเกตตรงนี้ดวยนะคะ ขอบคุณมากคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได  

   กอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   โปรดยกมือขึ้น 

   / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได 

   กอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   โปรดยกมือขึ้น 

   / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง 

 

           ที่ประชุม    

                     มีมติไมเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ 

                     ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (สํานักการชาง) 

   

 

ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ       เรื่อง ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภณัฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได 

         กอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

         พ.ศ.๒๕๕๘  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตร ี

         นครอุบลราชธานี) 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ไดรับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คือ รถเข็นสําหรับขนขยะ (ถังไฟเบอร) จํานวน ๑๐ คัน ซ่ึงไมสามารถจัดซื้อไดในขณะนี้ โดยฝายพัสดุและทรัพยสิน 

สํานักการคลัง ไดดําเนินการประกาศสอบราคาจัดซื้อแลว จํานวน ๒ ครั้ง ปรากฏวาไมมีผูมาติดตอขอรับเอกสารและ 
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ติดตอขอยื่นเอกสารแตอยางใด ตามรายงานผลการจัดซื้อของฝายพัสดุฯที่แนบมาพรอมนี้ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม ไดพิจารณาแลวเห็นวายังมีความตองการและความจําเปนที่จะซื้อครุภัณฑดังกลาวอยู เพื่อใหมีครุภัณฑ

เพียงพอในการปฏิบัติงานตอไป 

 เน่ืองจากขณะน้ีใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ เกรงวาจะดําเนินการกอหนี้ผูกพันและ

เบิกจายไมทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปน

จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน

ระยะเวลาหนึ่งป” 

หลักการ 

  การขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เหตุผล 

  เทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาแลวเห็นวาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงคือ รถเข็นสําหรับขนขยะ

ดังกลาวที่ยังหาผูขายยังไมไดนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานียังมีความตองการและความจําเปนที่จะใชปฏิบัติงานอยู แต

เน่ืองจากขณะน้ีใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลนครอุบลราชธานี ไมสามารถดําเนินการ

การจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตามระเบียบพัสดุไดทันภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ และเพื่อใหมี

งบประมาณเพียงพอมาดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะดังกลาว จําเปนตองดําเนินการกันเงิน โดยขออนุมัติกัน

เงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ตามรายละเอียดดังน้ี 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๔๔) 

 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 

  คารถเข็นสําหรับขนขยะ(ถังไฟเบอร) จํานวน ๑๐ คัน จํานวนเงินตามเทศบัญญัติ ๑๑๐,๐๐๐ บาท  

 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) 
  

 ดังนั้น คณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตอสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณาตอไป  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             เขต

เลือกตั้งที่ ๔ ครับ กระผมมีเรื่องเดียวที่ติดใจและอยากสอบถามวา ตามประกาศไดกําหนดยื่นซองสอบราคาระหวาง

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ถึง ๒๖ สิงหาคม เดือนสิงหาคม มันก็พ่ึงผานมาเมื่อเดือนที่แลว ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทานไป 
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ทําอะไรกันอยูครับ ถามันจําเปนตองใชจริงๆ ทานไดงบประมาณไปแลว ทานรูวางบประมาณเทาไหรผมวาทานออก

ตลาดเองก็ได เชิญชวนเขามาจัดซื้อจัดจางก็ได วาวันน้ีเทศบาลมีเงินอยูเทานี้ จะซื้อรถ จะประกาศขายซองวันนี้ทาน

มาซื้อสิ ทานสนใจไหม อันนี้หนวยงานอื่นก็ทํา หลายๆอยางผมก็ไดรับการเชิญชวนจากหลายหนวยงานอยางเชน 

มหาวิทยาลัย ทางมหาดไทย ทางโยธา คือถามันใกลขอบระยะเวลาสิ้นสุดปงบประมาณมันก็มีหลากหลายวิธี คําถามก็

คือวาทานสนใจที่จะทําไหม ทานอยากไดจริงๆไหม มันเปนเรื่องแคนี้เองครับ ทางสภาแหงน้ีที่เราไดใหงบประมาณไปก็

ดวยเล็งเห็นความสําคัญวาสิ่งที่ทานขอมามันมีความจําเปนตอพี่นองประชาชน ตอการบริการพี่นองประชาชน สภา

แหงน้ีก็มาจากพ่ีนองประชาชน เพราะฉะน้ันเราใหไปเพ่ือใหทานไปอํานวยความสะดวกกับพี่นองประชาชน ใหไปตั้ง

นานพ่ึงมาจัดซื้อเดือนสิงหาคม ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้นทําอะไรอยูครับ ทําไมไมเรงรีบจัดซื้อหรือวาบุคลากรไมพอ 

หรือวาทานโยกขาราชการจนเกินไป เหตุผลมันมองไดวาทานไมไดใหความสําคัญกับสิ่งที่ทานมาขอสภาแหงนี้เลยครับ 

อยากทราบคําชี้แจงวาทําไมเราถึงตองไปจัดซื้อจัดจางเดือนสิงหาคมครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให ผอ.กองสาธารณสุขฯ เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.กองสาธารณสุขฯครับ 

นางสุรางค   พรหมประพันธ   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในสวนของคารถเข็นขนขยะนี้นะคะ ก็ได

ดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบ ตรงนี้มันเปนสวนของที่ทางกองสาธารณสุขฯไดดําเนินการขั้นตน ซึ่งเปนตนเรื่องนะคะ 

เสร็จแลวก็อยูในกระบวนการตามระเบียบพัสดุคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับญัตติขอกันเงินตัวนี้ก็เชนกันนะครับ ก็อยากเสนอทานประธานเพื่อผานไป

ยังทานผูบริหารวาอยากใหเอาเขามาเพิ่มเติมในงบประมาณป ๒๕๕๙ นะครับ ซึ่งญัตติสองญัตตินี้จํานวนเงินรวมกันก็

หาลานเศษๆนะครับ ซึ่งมันก็ไมใชเงินที่จะวามากก็ไมมากมายนักสําหรับงบประมาณของเทศบาลนครฯ ก็อยากจะขอ

เสนอใหเอาเขาไปในงบประมาณป ๒๕๕๙ นะครับ เรียนทานประธานสภาเพื่อผานไปยังทานผูบริหารครับ และก็

อยากจะบอกฝายบริหารวางบประมาณทุกตัวที่ขอมานะครับ ทางสภาก็เห็นดวยเพราะวาแตละตัวที่ขอมาก็เปน

งบประมาณที่เอาไวใชสําหรับแกไขปญหาความเดือดรอน ก็อยากจะใหทานผูบริหารตระหนักถึงความจําเปนของ

งบประมาณตางๆที่ไดผานไปนะครับ และอยากใหทานชวยนํางบประมาณป ๕๙ เขามาใหทางสภาพิจารณาใหอยาง

เรงดวนเลยเพื่อปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนของเราก็จะไดลดนอยลงนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอกราบเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานวา ขณะนี้นายกเทศมนตรีไดยื่นงบประมาณประจําป ๒๕๕๙ 

เขามายังประธานสภาเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนที่ประธานสภาตรวจดูความถูกตองอยูนะครับ ทานใดจะ

อภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คะ พอดีดูรายละเอียดที่สงมาแนบดวยนะคะ พออานมาแลวก็เจอวา

เร่ิม ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีผูมาติดตอขอรับเอกสารหนึ่งราย กําหนดยื่นซอง ๑๔ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม 

๒๕๕๘ แตไมมีคนมายื่นซอง รับไปแลวแตไมยื่น คือเกิดอะไรขึ้นหรือเปลา ตัวรถเข็นขยะที่เปนถังไฟเบอรเขามีขายใน

ทองตลาดหรือเปลา มันตองผลิตพิเศษหรือวาพอรับมาแลวอาจมีนอกมีในหรือเปลาที่ไมสามารถตกลงกันได และก็ใน

สวนของรถขนขยะสิบคันน้ีจํานวนเงินแค ๑๑๐,๐๐๐ บาท เองคะทาน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ใชเวลาประมาณสิบเดือน ถา

ซื้อไดหรือวาทางเทศบาลเราผลิตไดนี้เดือนละหน่ึงคันก็เพียงพอ ดิฉันคิดวามันก็นาจะจบไปแลวนะคะ มันไมนาจะถึง

ขั้นตองมากันเงินกันอะไรใหมันยุงยาก ถาสมมุติวาทานไดทําเองอะไรอยางนี้มันก็ไมนาจะยากมาก มันไมจําเปนตองมา

กันเงินหรอกคะ เพียงแตวามันเกิดเหตุการณอะไรขึ้น ดิฉันก็อยากใหทานลองพิจารณาดูนะคะ รอบตอไปนี้ลองดูนะคะ

วาลองบริหารดูวาจํานวนเดือนที่เรามีอยูน้ี เหตุผลทําไมตองมาซ้ือปลายปงบประมาณดวย กรกฎาคม กอนหนานี้ทําไม

ทานไมทําเพราะวางบประมาณที่เราผานใหก็มาตั้งแตเดือนธันวาคม ป ๕๗ แลว อยางไรก็ฝากใหทานพิจารณาดวยนะ

คะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ ตามที่ไดขออนุมัติกันเงินซื้อ

รถเข็นถังขยะไฟเบอร ซึ่งผมเห็นแลววารถเข็นมันไมไดมีสเปคอะไรยุงยากมากมาย มันไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะ

ดําเนินการลาชา ถาสมมุติวาในระดับประเทศไทยตอรถเข็นอยางนี้ไมได ผลิตรถเข็นอยางนี้ไมไดผมก็ไมรูจะวาอยางไร 

ก็ถือวาการทํางานของพวกทานนี้ลาชา เขาตําราวาใฝรอนนอนเย็น ใฝเย็นดิ้นตาย ผมเสนอวาไมมีเหตุผลเพียงพอที่วา

ลาชาในเรื่องของการหาซื้อรถเข็น ก็ขอสรุปเพียงเทาน้ีวาไมมีเหตุผลเพียงพอเรื่องความลาชาการทํางานในการขอซื้อ

รถเข็นนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได 

   กอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กองสาธารณสุข  

             และสิ่งแวดลอม)  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  



๒๒. 
 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได 

   กอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  (กองสาธารณสุข 

   และสิ่งแวดลอม) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง 

  

           ที่ประชุม    

                      มีมติไมเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ 

                      ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (กองสาธารณสุข 

                      และสิ่งแวดลอม)     

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ       เรื่อง ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภณัฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได 

         กอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบบัที่ ๑ ประจําป 

         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ “ญัตติ”  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง   กรณียังมิได

กอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ           พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เร่ือง ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่ม เติม ฉบับที่ ๑ ประจําป งบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๘  เรียน ประธานสภาเทศบาล               

นครอุบลราชธานี   ตามที่ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไดใหความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘  ไปแลวนั้น  เนื่องจากเปนชวงสิ้น

ปงบประมาณ เกรงวาการเบิกจายงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  จะเบิกจายไมทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจายหมวด

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” โดยรายการในหมวดคา

ครุภัณฑ   ที่ดินและสิ่งกอสราง ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายเพิ่ม เติม  ฉบับที่  ๑ ประจําป งบประมาณ           

พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังน้ี  

๑. คารถโดยสารขนาด  ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน    

งบประมาณ  ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท  

๒. คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบมี

ชองวางดานหลังคนขับ (Cab) จํานวน ๒ คัน ๆ ละ ๖๕๗,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑,๓๑๔,๐๐๐ บาท 

๓. คารถจักรยานยนต ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๔๔,๐๐๐  



๒๓. 
                    

                 รวมเปน  งบประมาณทั้งสิ้น  ๒,๖๕๒,๐๐๐ บาท 
 

หลักการ 

 หลักขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี 

เหตุผล 
 

 เพ่ือใหเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดใชเปนหลักในการบริหารงานของเทศบาลตามนโยบายที่ฝายบริหารได

แถลงตอสภาเทศบาลไว และจะไดใชจายงบประมาณไปดําเนินการตามโครงการพัฒนาดานตางๆ ที่กําหนดไวในราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนและสามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น จงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไม ไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาตอไป 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ  เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต

เลือกตั้งที่ ๔ ครับ เห็นทานนําเรื่องกันเงินเขามาสองรางนะครับ แลวมีเรื่องที่สามที่เราอนุมัติเขาไปอีกเรื่องหนึ่ง

เพ่ิมเติมเขามา แสดงความหวงใยไปยังฝายผูบริหารวาเกรงวามันจะตองมาทํากันเงินอีกสักรอบไหมครับ ถาสภาแหงนี้

กันเงินใหทานไป ณ ครั้งนี้ตรงนี้แลวทานจะสามารถทําการจัดซื้อจัดจางไดไหม อันนี้ผมขอถามดีกวาวาตามรายการที่

ทานเสนอมาทานจะทําการจัดซื้อจัดจางไดหรือไมครับ เพราะคณะกรรมการแปรญัตติเราไมตัดทานเลยแมแตสลึงเดียว

ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ  /  ถาไมผมขอลงมติครับ 
 

ที่ประชุม  

          - สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  กรณียังมิได 

  กอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

            โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียัง 

   มิไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ        

            พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ  ๑๕ เสียง 

 

 



๒๔. 

 

ที่ประชุม    

             มมีีมติไมเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในหมวดคาครภุัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ 

             ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

 

     

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ครับ กอนที่จะไปเร่ืองอื่นๆนะครับ เน่ืองในเหตุผลตัวนี้ ถาทานคิดวาทานยังมีความจําเปนที่จะใชงบประมาณ

ตัวนี้อยูใหนําแปรญัตติเขามาในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ครับ เพราะวาสภาแหงนี้ยังไมไดรับคําชี้แจงจากทาน เราก็ไม

กลาใหกันเงินเหมือนกันครับ กราบขอบพระคุณครับ  

ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่อง       อื่นๆ 
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 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อ่ืนๆ เชิญทานสมาชิกครับ เชิญทานณัฐพัฒน ครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบ เรียนทานประธานสภา ท านสมาชิ ก คณะผูบ ริหารและผูมี เกีย รติ ทุ กท านค รับ กระผม                  

รอยตํารวจเอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ ตามที่ไดประชุมสภา

มาหลายครั้งหลายรอบก็จะเห็นโครงการรถหลายๆอยาง เชนรถราง รถตู รถกระบะ รถขยะ ทั้งหลายเหลานี้ตลอดจน

รถเข็นขยะนะครับ อันนี้ผมก็รบกวนปรึกษาทางฝายสํานักการชางและทางฝายสมาชิกสภานะครับวา ปจจุบันนี้พื้น

ถนนของในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนี้ชํารุดหลายที่ เชนถนนแถวชุมชนบุงกาแซว แถวทางออกไปริมมูล มันเปน

หลุมเปนบอลึกมากนะครับ แลวก็มีนํ้าทวมขังอยูตลอดทั้งปเหมือนกับวามันเปนแหลงเสื่อมโทรมนะครับ ทีนี้ผมก็ไม

เคยเห็นรถประเภทนี้ของเทศบาล รถผสมปูน รถผสมคอนกรีตสําเร็จรูปที่จะออกไปซอมถนนที่วาใหมันทันเหตุการณ 

เพราะผมเคยเห็นแตวาใชแรงงานคน ใชบุงก๋ี ใชคราด ใชพลั่ว ไปปะไปซอมถนนซ่ึงมันไมเขากันครับ เพราะวาพื้นถนน

เปนคอนกรีตแตเราไปเอาหินคลุกเอามาบด มาอัดๆเขาไปเสร็จแลวมันก็ไมอยูตัว ซักพักเดี๋ยวมันก็เปนหลุมเปนบออีก 

ทีนี้ผมก็อยากปรึกษาทางสมาชิกสภาและสํานักการชางวา จะเปนไปไดไหมวารถตัวนี้มีความจําเปนที่จะตองเอามา

ซอมถนนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีใหทันเหตุการณครับ ขอบคุณมากครับ 
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  สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไมมีกอนจะปดประชุมผมขอขอบคุณทานเจาของพื้นที่ คือ

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โดยทานผูอํานวยการกรศิริ  มิ่งชัย ที่ไดเอื้อเฟอสถานที่และใหความสะดวกในเรื่องการ

แปรญัตติ ในเรื่องการประชุมสภา นะครับ และหวังเปนอยางยิ่งวาคราวหนาเราจะไดกลับเขาพื้นที่ของเราไมตอง

สัญจรอีกตอไปนะครับ และก็กราบขอบพระคุณทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทานเลขาฯ ที่ปรึกษาฯเปนอยางสูงนะ

ครับ ที่ไดรวมมือรวมใจกัน ถาเปนไปไดนะครับ ตอไปนี้มองดูบรรยากาศแลวก็คิดวาดีขึ้น อยากจะเห็นความรวมมือ  

ทั้งสอง 



๒๕. 
 

ฝายนะครับวาทําอยางไรจะใหบานเมืองเราเจริญรุงเรืองตอไปดวยดี ฝากไวดวยนะครับ และขอขอบพระคุณทาน

สมาชิกผูทรงเกียรติเปนอยางสูง ทานผูอํานวยการสวนราชการทุกทาน กราบขอบพระคุณครับ ขอปดประชุมครับ 

 

****ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ 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 
 

 

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

                 (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                     (นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว) 

             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

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

                                           (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

                                                
 

 

 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


