
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๕  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ (ขยายเวลา) 

วันพุธที่  ๒๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

........................ 
ผูมาประชุม 

 ๑. นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๔ 

 ๒.    นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๒   

          ๓.     นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๓     

 ๔. นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๑ 

 ๕.     นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๑ 

 ๖.     นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๑ 

          ๗. นายชื่น พรหมจารีย            สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๑ 

   ๘.   นายเลิศชาย เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๑ 

   ๙.   นายปรเมศร         ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๒ 

   ๑๐.   นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๒ 

         ๑๑.    นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๒    

  ๑๒.    นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๒        

         ๑๓.    นายธนพล   โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๓ 

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

  ๑๕. นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๓ 

  ๑๖.    นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๓ 

  ๑๗. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๓ 

         ๑๘.    นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๔ 

         ๑๙.    นายปยะ           ลายวิเศษกุล      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๔ 

         ๒๐.    นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๔      

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

         ๒๒.    นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๔ 
     
 

ผูไมเขารวมประชุม 

 ๑. นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๒   (ลาปวย) 

 ๒.  นายเลิศ           อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๑  (ลาปวย) 

 



๒. 
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 

 ๑. นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๒.     นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง          รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ๓.     นายประชา    กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   

 ๔.     นายวิทวัส    พันธนิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี          

  ๕.     นายศักดิ์ เลรุงรดิศ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

  ๖.     นางนัททิยา สระแกว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

          ๗.  นายชัยยงค           โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

          ๘.     นายนพพร    เตชาวิวัฒนบูลย      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

          ๙.     นายสุระจิต               เต็งศิริอรกุล           เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

        ๑๐.     นายอดิศักดิ์    กุลวงศ    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

        ๑๑.     นายอาทิตย    คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๑๒.     นายอธิปไตย    โยธามาตย        รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๑๓.      นายถาวร    เดชปองหา       รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๑๔.      นายกฤชพล    เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๑๕.     นางเดือนลอย    คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

        ๑๖.     นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์        ผูอํานวยการสํานักการชาง 

        ๑๗.     นายมนตรี    ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ๑๘.     นายสุรสีห    ใจหาญ (แทน) ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒  

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

        ๒๐.     นายประสพ             ปรุโปรง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ 

        ๒๑.     วาที่ ร.ท.คมกริช       ศรีสวัสดิ ์ ผอ. สถานศึกษาเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

        ๒๒.   นางพิมพนภัส    ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

        ๒๓.     นางสมลักษณ          บุญณพัฒน รก.ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

        ๒๔.     นางอัมพร        แกวเรือง รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

        ๒๕.     นางสุจิตรา    นามพิทักษ รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

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

        ๒๗.     นางอรอินทร    ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

        ๒๘.     นางสาวดวงใจ         สุพจนนิติภักด ี หัวหนางานธุรการสภา 

        ๒๙. นายอนุชิต     อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการ ๒                       

        ๓๐.     นางสาวทิพยวรรณ     คําโสม         พนักงานจางทั่วไป 
 

        

 



๓. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง   ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

          สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๓  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

     ณ  หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

          สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     วันพุธที่   ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐น. 

     ณ  หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตต ิ        ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่หนึ่ง “ชั้นรับหลักการ”   (เสนอโดยนายกเทศมนตรี)   

 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง         อื่นๆ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว  เชิญทานประธานสภาเทศบาล           

นครอุบลราชธานี เปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี ทาน

เลขาฯที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาลฯ ทานรองปลัดเทศบาลฯ และ ทานหัวหนาสวนราชการทุก

ทาน เมื่อมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  วันน้ีเปนการประชุมสมัย

สามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๕ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  (ขยายเวลา)  ในวันพุธที่ ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ .๒๕๕๘          

ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ นอกจากนี้มีสามาชิกลาปวย  ทั้งหมด ๒ ทาน คือ  

ทานเลิศ  อาชวานันทกุล  ลาปวย  ,  ทานเฉลียว  คํานิยม ลาปวย   

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ    

สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๓  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ วันอังคารที่  ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘   มีสมาชิกทานใดจะ

แกไขเปลี่ยนแปลง เชิญครับ / เมื่อไมมี / ผมขอมติที่ประชุมครับ  

 



๔. 
 

- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่      

  ครั้งที่ ๓  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๒๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือขึ้น / ไมมี   

  สมาชิกยกมือ 

- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่       

  ครั้งที่ ๓  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๒๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือขึ้น / มี 

  สมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

 มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๓ 

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๒๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ    สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ 

๔  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ วันอังคารที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘   มีสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลง       

เชิญครับ / เมื่อไมมี / ผมขอมติที่ประชุมครับ  

- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่      

  ครั้งที่ ๔  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือขึ้น / ไมมี   

  สมาชิกยกมือ 

- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่       

  ครั้งที่ ๔  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือขึ้น / มี 

  สมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

 มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๔ 

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕. 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ         ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่หนึ่ง “ชั้นรับหลักการ”   (เสนอโดย

นายกเทศมนตรี)   

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่หนึ่ง “ชั้นรับหลักการ”  เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับผม  

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียน ทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาหนังสือจั งหวัด

อุบลราชธานี  ดวนที่สุด ที่ อบ ๐๐๒๓.๔/๒๑๑๓๙ ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๘  จํานวน  ๑ ชุด              

๒. รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน  ๑ เลม  ๓. แบบแปลนและ

ประมาณราคารายการในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   จํานวน  ๑ ชุด  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดทํารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อตราเปนเทศบัญญัติตามความในมาตรา ๖๕  แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ . ๒๕๔๑ และแกไข    

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้   

หลักการ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดตั้งประมาณการรายรับไวไมเกิน  

๖๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งประมาณการรายจายทั่วไปไวไมเกิน  ๖๓๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

งบประมาณเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) ไดตั้งประมาณการรายรับไวไมเกิน  ๓๘,๖๖๖,๐๐๐ บาท 

และตั้งประมาณการรายจายไวไมเกิน ๓๐,๔๘๕,๕๐๐ บาท  

เหตุผล 

เพ่ือใหเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดเปนหลักในการบริหารงานของเทศบาลตามนโยบายที่ฝาย

บริหารไดแถลงตอสภาเทศบาลไว และจะไดใชจายงบประมาณไปดําเนินการตามโครงการพัฒนาดานตางๆ     

ที่กําหนดไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อันจะกอใหเกิดประโยชน

สุขแกประชาชนและสามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น  จึ งขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาล        

นครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ ตอไปเปนการพิจารณา รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      

พ.ศ.๒๕๕๙  ในวาระที่ ๑  ขอเรียนทานสมาชิกวาผมจะเร่ิมดวยการพิจารณางบรายรับและจะไปพิจารณาตาม

สํานัก กอง ฝาย ผมขอพิจารณารายรับของเทศบาลฯที่ทานนายกฯเสนอเขา ใหทานสมาชิกพิจารณาและสงสัย 

 



๖. 
 

ตรงไหน ขอเชิญอภิปรายครับ คํ าอธิบายตางๆ ในแฟมรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          

พ.ศ.๒๕๕๙ ที่เปนคําอธิบายตางๆอยูดานหลัง ในหัวขอ ๒.๑ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสมาชิกเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ สิ่งที่ผมจะขออภิปรายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวดที่ ๑ หมวดภาษีอากร จะเห็นไดวาใน ๓ ชองทานเปรียบเทียบดูวา

จากการประมาณการ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปพ.ศ.๒๕๕๗ รับจริงเขามา ๗๙ ลาน ปพ.ศ.๒๕๕๘ รับจริงเขามา 

๕๗ ลาน และประมาณการป พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งไว ๕๘ ลาน สิ่งที่ผมสงสัยก็คือวา ณ ปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจ

แบบนี้ในลักษณะของการพัฒนาบานเมืองเหมือนกับที่จะหยุดนิ่งตามสภาวะเศรษฐกิจการประมาณการของ

ทานเพิ่มขึ้นมาทานคิดวาจะสามารถเก็บจริงไดหรือไม อยากถามฝายบริหารทั้ง ๓ หัวขอเลยวา ภาษีโรงเรือน 

ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย ลวนแตมีแนวโนมที่จะเก็บไดนอยกวาการประมาณการ สิ่งที่จะสอบถามวาทาน

ประมาณการมาแลวทานจะสามารถทําไดจริงหรือไม ดวยหลักการอะไรที่จะสามารถดําเนินการได ตามที่ทาน

ไดประมาณการมา ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ  ทานนายกฯจะไดชี้แจงครั้งเดียวเลยครับ / เชิญทาน

นายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรี ยนท านประธ านผ านไปยั งท านนายกฯ  ดิ ฉั นขอมอบ ให ท านรองประชา  กิ จ ต รงศิ ริ                    

รองนายกเทศมนตรี  เปนผูชี้แจงคะ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอเรียนวาโดยนโยบายกวางๆ เรามี

ความเช่ือมั่นวาเศรษฐกิจในไตรมาสสุดทายไปจนถึงปหนานี้ มีแนวโนมวาจะดีขึ้น ขอแรกที่วารัฐบาลไดเปลี่ยน

รัฐมนตรีวากระทรวงการคลัง เขามาใหนโยบายกระจายเงินสูรากหญาเยอะมาก ไมวาจะเปนเรื่องของการให

กูยืมเงินในสวนของ  sme ในสวนของผูประกอบการรายยอย ตลอดจนไดผลักดันงบประมาณจํานวนเงิน 

หลายแสนลานบาท กระตุนเศรษฐกิจ เพราะฉะน้ันเรามีความเชื่อวาในปลายปนี้ไปจนถึงปหนานี้ เศรษฐกิจมี

แนวโนมที่จะดีขึ้น และดวยการอุดหนุนของรัฐบาลสวนหนึ่ง สวนที่สอง ก็คือสวนที่มีการซื้อขายที่ดินยิ่งไดตรอก

ย้ําชัดวาที่ผานมานโยบายประกาศการลดภาษีที่ดินทําใหการโอนซื้อขายที่ดินตลอดจนวัสดุกอสรางนาจะมี

แนวโนมที่ดีขึ้น ขอที่สามก็คือรัฐบาลกําลังเรงรัดรายจายในสวนของภาครัฐ ไมวาจะเปนเรื่องที่ผานไปแลวหรือ

เปนเร่ืองที่ตกคางอยู ซึ่งคิดวาสิ่งเหลานี้จะทําใหสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้น หากทานสงสัยในรายละเอียดตางๆ

หรือวาการช้ีแจงยังไมชัดเจนก็ขออนุญาตให รก.ผอ.สํานักการคลัง เปนผูชี้แจงในรายละเอียดแตโดยภาพรวม

แลวผูบริหารเรามีความเช่ือมั่นวาเศรษฐกิจจะดีขึ้นครับ  

 



๗. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบพระคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสมาชิกเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดังนั้นผมขอคําชี้แจงเลยครับวาตอนนี้ ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน    

ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย ณ ปจจุบันเวลานี้ทางกองคลังในสวนของการจัดเก็บในสวนที่เกี่ยวของ ถาคิดเปน

เปอรเซ็นตแลว เราสามารถจัดเก็บไดแลวประมาณกี่เปอรเซ็นต ทานชวยพูดใหสภาฯแหงน้ีไดรับความมั่นใจวา

ที่ทานไดประมาณการมา วาเราจะไดตัวเลขที่ใกลเคียง เมื่อสักครูทานก็พูดเองวามีการลดภาษีการโอนที่ดิน 

สภาแหงนี้เปนหวงมากเพราะวาทานประมาณการมาขัดแยงสวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจ ผมอยากรูวาผูที่ทํา

หนาที่จัดเก็บภาษีที่สามารถจัดเก็บไดเทาไหรแลว อยากขอเปนตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อใชในการประกอบการ

พิจารณาครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธ านผ านไปยังทานนายกฯ  สํ าหรับเรื่ องรายละเอียด ดิฉันขอมอบ ให  ทาน                

ผอ.สวนบริหารงานคลัง เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส    ภัทรกอพงศสุข     ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทุกทาน ดิฉันนางพิมพนภัส    

ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง ขอเรียนช้ีแจงในเรื่องของงบประมาณรายรับ ประมาณการ

รายรับที่เราตั้งไวไกลเคียงกับความเปนจริงที่เราเก็บไดในปที่แลวมา คาดวาจะเก็บไดตามเปาเหมือนเดิม

เพราะวาในเรื่องของภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย ยังไมมีกฎหมายใหลดหยอน เพราะประชาชนผูที่

มีทรัพยสินเขาก็ยังคงไวในเรื่องของการเสียภาษียังมีความซื่อสัตย ก็คาดวาก็คงไมลดแตจะคงไวเทาเดิม ถา

กระโดนสูงขึ้นไปก็เปนลูกหนี้รายใหญที่คางชําระที่ไมมาเสียภาษีเลยคะ แตสวนรายรับที่ทานถามวาไดเทาไหร 

พอดีพึ่งเปนตนปงบประมาณพึ่งดําเนินการได ๒๐ กวาวันก็ยังไมไดจัดเก็บไดเทาไหรและไมไดเตรียมขอมูลตรง

นี้มาคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบพระคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สอบถามไปยังทาน ผูอํานวยการ วาปพ.ศ.๒๕๕๘ ที่ทานประมาณการไว ทานจัดเก็บไดจริงเทาไหร

ครับเพราะที่ทานใหผมมายังเปนประมาณการอยูครับ ขอบพระคุณครับ 

 



๘. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีขอมูลหรือไมครับทานสมาชิกอยากจะทราบวา ในหมวดภาษีอากรน้ันในป พ.ศ.๒๕๕๘ ทานจัดเก็บ

ไดเทาไหร 

นางพิมพนภัส    ภัทรกอพงศสุข     ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 ขออนุญาตคะ ขอสงเอกสารตามหลังไดหรือไมคะ ขอบพระคุณคะ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เปนวาใหสงเอกสารที่หลังนะครับ เพราะรายรับสวนใหญจะอยูในหมวดภาษีอากร ที่สมาชิกหวงใหญ

เพราะวาทางรัฐบาล ไดปรับลดภาษีที่ดิน ภาษีจดจํานอง ภาษีที่ดินจาก ๑ เปน ๐.๐๑ จดจํานองจาก ๒ เปน 

๐.๐๐๑ ทางสมาชิกก็หวงตรงนี้วาทางการก็ปรับลดลงไปเยอะจะจัดเก็บไดตามเปาหรือไม ตอไปเปนการ

พิจารณาเรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ผมจะเริ่มดวยรายจายงบกลาง เชิญทาน

สมาชิกครับ / มีหรือไมครับ / ถาไมมีผมขอผานไป งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) สมาชิกทานจะอภิปราย     

เชิญทานปรเมศร ครับ 

นายปรเมศร  ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายปรเมศร  ศริพันธุ  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมมีความสงสัยเรื่องคาจางเหมาบริการอยากใหทางฝายผูบริหาร

ชวยชี้แจงเรื่องคาจางเหมาบริการดวยครับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ครับผม สมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญทานวรรณรัตน ครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน               

จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒ มีขอสงสัยในเรื่องของคาถายเอกสาร

เปนรายการที่ตั้งขึ้นมาใหมที่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยากจะทราบรายละเอียดในสวนนี้วา คาถายเอกสารจํานวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่จะนําไปใชนี้จะคุมคาหรือเปลาทําไมเราไมซื้อเครื่องถายเอกสารเองเลยเพราะตั้งไวถึง 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอทราบรายละเอียดดวยนะคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔  ดิฉันสงสัยในหนา สป. ๓  เงินทดแทนกรณีพนักงานจาง

ประสบอันตรายเจ็บปวยหรือสูญหาย งบตรงน้ีทําไมถึงตัดทิ้งทําไมงบตรงนี้ไมมี ขอทราบคําตอบตรงน้ีคะ 

 

 



๙. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ ก็เปน ๓ คําถาม ทางทานนายกฯพอที่จะใหความกระจางไดหรือไมครับ คาใชจาย     

จางเหมาบริการ คาถายเอกสาร คาเงินทดแทนพนักงานจางประสบอันตรายเจ็บปวยหรือสูญหาย เชิญทาน

นายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับ ๓ คําถาม ดิฉันขอมอบใหหัวหนาสํานัก

ปลัดเทศบาล ทานเดือนลอย  คําแดงสด เปนผูชี้แจงคะ 

นางเดือนลอย   คําแดงสด    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางเดือนลอย  คําแดงสด   

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงในสวนคําถามทั้ง ๓ หัวขอ อันดับแรกเงินทดแทนกรณีพนักงาน

จางประสบอันตรายเจ็บปวยหรือสูญหาย กรณีน้ีเราจะไปใชในสวนของประกันสังคมซึ่งระเบียบกําหนดวาใหไป

ใชในสวนน้ัน งบประมาณตรงนี้จึงไมไดตั้งไว ในสวนของเรื่องคาถายเอกสารนั้น สํานักปลัดประกอบดวย        

๔ ฝายไดแก ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายทะเบียนราษฎร  ฝายบริหารงานบุคคล ฝายกิจการสภา  ตรงนี้เปนการ

จางถายเอกสารเน่ืองจากวาใน ๔ ฝายน้ีไมมีเครื่องถายเอกสารก็คือจางบุคคลภายนอก ซึ่งจากที่เคยทดลองใช 

ปรากฏวาคุมกวาเราตองจางหรือซ้ือเครื่องถายเอกสารมาดําเนินการเอง  ในสวนของคาจางเหมาบริการนั้น    

จะเปนการจาง ๑. เปนการจางบุคคลภายนอกมาดําเนินการกิจการซึ่งไมใชการตอเติม หรือดัดแปลงครุภัณฑ 

สิ่งกอสราง กับการจางเหมาซึ่งเปนการจางยามในการที่จะมาดูแลสถานที่ในสวนเทศบาลนครอุบลราชธานี คะ

และก็ในสวนของการจางเหมาพนักงานซึ่งบางหนวยงานยังจําเปนตองใชอยู ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔  ดิฉันสงสัยเกี่ยวกับคาจางถายเอกสารที่บอกวาคุมกวา อยาก

ทราบวาคุมกวาอยางไรคะ ชวยชี้แจงใหทานสมาชิกทราบดวยคะ 

นางเดือนลอย   คําแดงสด    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 อันนี้จะมีสถิติเก็บไว คําวาคุมกวาหมายความวา เราไมตองไปดูแลบํารุงรักษาในสวนของครุภัณฑที่เรา

จะมี เพราะฉะน้ันจะมองวาคุมกวา เน่ืองจากวาเราไมตองจางคนมาถายเอกสาร ไมตองซื้อเครื่องถายเอกสารที่

เราจะตองมาบํารุงรักษาเองคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

 

 



๑๐. 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานสมาชิกไดสอบไปยังฝายผูบริหารเก่ียวกับเร่ืองคาถายเอกสารเทาที่ผมดูรายละเอียด

ของรางงบประมาณทั้งหมดแทบทุกกองจะมีคาถายเอกสาร ผมอยากจะสอบถามวาแลวเมื่อกอนทานทํา

อยางไรในการถายเอกสารทานไปจางเขาหรือทานถายเองทานซื้อกองละเครื่องราคาก็คงไมสูงขนาดนี้นะครับ

และก็เกี่ยวกับเรื่องคาจางเหมาบริการในรางงบประมาณทุกครั้งที่ทานยื่นเขามาใน ปพ.ศ.๒๕๕๖ , พ.ศ.๒๕๕๗

พ.ศ.๒๕๕๘ และลาสุดปพ.ศ.๒๕๕๙ งบประมาณปลาสุดที่ทานไดเสนอมายังสภาแหงนี้นะครับ ทางสภาเคย

เตือนทานแลววาในการจางเหมาบริการมันเปนเหมือนการทําลายขวัญและกําลังใจของพนักงานเจาหนาที่

เทศบาลฯ เราเคยบอกทานแลวเมื่อกอนเราเคยบอกทานวาพนักงานเทศบาลฯเขามีสวัสดิการในการทํางานใน

เทศบาลฯมีการตอสัญญา ๑ ป ตอ ๑ ครั้งแลวทานไดเปลี่ยนระบบใหมแลวทางสภาแหงนี้ก็ไมเห็นดวย  

บางครั้งก็พอจะทราบมาวาในบางหนวยบางกองใหพนักงานเซ็นตใบลาออกลวงหนา อันนี้ผมขอพูดยอนหลังกับ

การจางเหมาบริการ พนักงานจางเหมาบริหารเขาไมรูชะตากรรมชีวิตเขาเลยวาจะไดออกเมื่อไหร จะไดทํางาน

กี่เดือน เพราะการจางเหมาบริการเงินหมดเมื่อไหรเขาก็ไมมีงานทําทางคณะผูบริหารก็ขอเงินมาเพิ่มเปนจํานวน

เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบรายละเอียดวาทานจะนําไปใชอะไรบาง ทางสภาฯขอเปนเอกสารครับ ทาน

จะสามารถใหเอกสารกับสภาฯไดหรือไม เพ่ือใชประกอบการพิจารณา ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบพระคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ    

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ในหมวดคาจางเหมาบริการซึ่งในปที่ผานมาผมก็ทํา

หนาที่ในการแปลญัตติฯ ทานก็บอกกับพวกผมวาคาจางเหมาบริการมีความจําเปนตองใชเปนอยางมากดวย

เหตุผล นั่น นี่ โนน ทานก็อางมา และสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ เมื่อเอารายการที่ทานโอนเงินไปทานไมแฟรกับ  

สภาฯแหงน้ี ทานบอกวาทานจะใชเงิน ๑๐บาท เราใหไป ๑๐ บาท แลวทานเอาเงิน ๑๐ ไปใชเร่ืองอื่นไมตรงไป

ตามวัตถุประสงคที่ทานขอมาเสร็จแลวปนี้ทานจะมาขอเพิ่มอีก สิ่งที่เราจะอยากทราบจริงๆ วาใครเปนคนสั่งให

โอนงบประมาณเหลานี้ไป  โอนไปทําไมทั้งๆที่รายจายจริงก็มีมาใหเห็นวาใชจริงอยู  ๘๐๐,๐๐๐กวาบาท       

ปนี้ที่ผานมาทานตั้งไว ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เราใหไป ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แลวที่เหลือมันเกิดอะไรขึ้นครับ    

ทานโอนไปไหน โอนไปทําไม สิ่งที่เรามองเห็นคุณคาของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เราไมไดเห็น

คุณคาของจํานวนเงินเลย เรามองเห็นคุณคาที่ประชาชนจะไดรับผลประโยชนเหลานี้มากกวา อันนี้หลักการ

จริงๆ ที่เราเขาทํามาใหมีสภาฯแหงน้ี งบประมาณที่ออกมาและออกไปมันตอบสนองประชาชนในเขตเทศบาล        

นครอุบลราชธานี ไดมากนอยแคไหนไดเต็มประสิทธิภาพมากนอยแคไหน ไมใชวาเราตั้งไปและใหทานเอาไป

โอนเอาไปใชเร่ืองอะไรก็ไมรู ผมไมอยากพูดเพราะมันเปนเรื่องไรสาระ ใหผมคิดวาทานเอาไปใชใหมันเกิด 

 



๑๑. 
 

ประโยชนดีกวา แตสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ ระเบียบปฏิบัติการ ระเบียบการเงิน แมกระทั่งจรรยาบรรณในการใช

งบประมาณมีหรือไมและทานโอนไปตั้งเปนรายการใหม สิ่งที่ทานสงบัญชีมาใหดูมันก็คลุมเครือ ทานประธานก็

เจอกับตัวเองวาเหมือนเขาวงกตที่เราเดินตามบางทีโอนไป ๔ ซอน ๕ ซอน ทานจะทําใหพวกผมงงและทานจะ

งงดวยนะจะบอกให แลวระเบียบปฏิบัติมีมา ทําไมไมปฏิบัติ ขอเงินมาใชแตไมใชตามวัตถุประสงค แสดงวาเรา

สามารถพิจารณาไดตามวัตถุประสงคไดวาทานจะพอใชใชหรือไมครับ กราบเรียนทานประธานดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบพระคุณครับ ในสวนที่สมาชิกผูทรงเกียรติไดขอไป เรื่องคาจางเหมานี่ทานเอาไปทําอะไรบาง 

ทานนัฐพล ขอเปนเอกสาร ทางทานนายกฯจะขัดของหรือไมครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ไมขัดของคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานนายกฯ ไมขัดของนะครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขอเพิ่มเติมครับ ผมอยากไดเอกสาร ปพ.ศ.๒๕๕๖  ปพ.ศ.๒๕๕๗      

ที่มีการจางเหมาขอทั้งหมดเพ่ือประกอบการพิจารณา ขอบพระคุณมากครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปก็เปน สํานักปลัดเทศบาล ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (๐๐๑๒๑, ๐๐๑๒๓)           

ใน สป ๘ ครับ ในสวนของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกจะอภิปรายในสวนไหนเชิญครับ / เชิญ

ทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ในประเภทเงินเพิ่มตางของพนักงานจาง จะเห็นวาในป พ.ศ.๒๕๕๗   

ทานใชงบประมาณไป  ๙๕๖,๐๐๐ บาท ผมไมขอพูดถึงหลักหนวยนะครับ และก็ทานขอมาในปพ.ศ.๒๕๕๘ 

๒๓๙,๗๐๐ บาท อันนี้เราก็คิดตามอัตราของพนักงานจางที่ทานทํามาให และทานก็โอนออกไป ๑๐๐,๐๐๐ 

กวาบาท ทานใชจริง ๙๙,๐๐๐ บาท ผมอยากจะทราบพนักงานจางเหลานี้ทานยกเลิกจางไปแลวหรือยังไร  

หรือวาพนักงานจางถูกลดเงินคาจางลงด วยเหตุผลอะไร และจะมีในสวนของคาจางเหมาบริการ ตั้งไว 

๓๐,๐๐๐ บาท ทานยังอุตสาหโอนออกไปอีก ๒๙,๐๐๐ บาท เราใหตามความจําเปนที่ทานขอมาแตทานก็โอน

ไปใชอยางอื่น เหลือไว  ๑,๐๐๐ บาท ค าใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน        

ประเภทจัดตั้ง ทานตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทานหลอกสภาฯ ทานไมไดใชจริงอาสาสมัครปองกันภัยฝาย       

พลเรือน อาสาสมัครน่ีตองมีจิตอาสานะครับที่จะมาทํา ทานไมไดอบรมเลยทานโอนเงินไปเลย ๒๙๙,๐๐๐ บาท 

ถาไมจําเปนและทานขอมาทําไม มันทําใหเห็นวาการใชงบประมาณของทานมันไมเปนไปตามวิถีทางของ

งบประมาณ คือขอมาแลวไมใช ขอมาและโอนไปใชอยางอื่น โครงการอยางอื่นมันลอยอยางไรผมไมทราบ     

 



๑๒. 
 

ทานขอมาและทานเอาไปใชอยางอื่น หลายโครงการที่ทานโอนไป อยางเรื่องที่ทานขอมาก็เห็นเปนประโยชน

อยางยิ่งก็คือในเรื่องหัวฉีดดับเพลิง ซึ่งมันเปนปงบประมาณที่คาบเกี่ยวมา ทานขอมา ๒๔๐,๐๐๐ บาท       

ทานโอนออกไป ๒๓๙,๐๐๐ บาท เหลืออยู ๙๙๖ บาท หัวฉีดอะไรมันถูกจัง ไปซื้อรานไหนชวยบอกดวย

ประเทศชาตินี้จะไดประหยัดงบประมาณไปไดเยอะเลยนะ ขอมา ๒๔๐,๐๐๐ บาท โอนไป ๒๓๙,๐๐๐ บาท 

หัวฉีดดับเพลิงนะครับ ทานลองคิดจินตนาการดูวามันมีความสําคัญแคไหน และเร่ือง อปพร. เหมือนกันนะครับ 

สิ่งเหลาน้ีมันสะทอนใหเห็นวาทานยังไมมีความพรอมที่จะดูแลบานเมืองแหงน้ี แมกระทั่ง อปพร. ทานก็ยังโอน

เงินเขาทิ้ง แมกระทั่งหัวฉีดดับเพลิง ทานก็ยังโอนเงินเขาไปและทานจะดูแลบริหารบานเมืองไดอยางไร และที่

ทานขอมาทานโกหกสภาฯแหงนี้ใชหรือไมครับ กราบเรียนทานประธานสภาฯสอบถามไปดวยครับ 

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ พอที่จะใหความกระจางไดหรือไมครับในเรื่อง อปพร. และหัวฉีดดับเพลิง เชิญทานนายก

ฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหหัวหนาสํานักปลัดเปนผูชี้แจงคะ 

นางเดือนลอย  คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ดิฉันจะขออนุญาตใหเจาหนาที่ที่เก่ียวเปนผูชี้แจงคะ คือ

คุณภิเษกศักดิ์  คําศรี ซึ่งเปนผูควบคุมในสวนของครุภัณฑ 

นายภิเษกศักดิ์   คําศรี      เจาพนักงานปองกัน 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายภิเษกศักดิ์   คําศรี  ขออนุญาตตอบคําถามในเรื่องหัวฉีด

ดับเพลิง ที่เราตั้งงบประมาณไวคือเราไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดตามจํานวนที่เราตองการแลว สาเหตุเงินที่

เหลือเน่ืองจากวาการประกาศการจัดซื้อจัดจางมีราคานอยกวาที่เราตั้งไว พอประกาศแลวก็เลือกรานที่มีราคา

ต่ําที่สุด เลยทําใหเงินในสวนนี้เหลือแตจํานวนตัวที่ตั้งไวตรงตามวัตถุประสงคอยูครับ และในสวนของ อปพร.

ที่วาไมไดใชเลยเน่ืองจากวาการดําเนินการเราไดติดตอกับทางชุมชนแลวปรากฏวาไมมีผูที่จะมาสมัคร เนื่องจาก

บุคคลที่จะผานการฝก อปพร. น้ีจะตองไมต่ํากวา ๑๘ ป จุดประสงคของเราก็คือเราไมอยากไดประชาชนที่เคย

เปน อสม. มีตําแหนงอ่ืนอยูแลว เราอยากไดอาสาสมัครที่ยังไมเคยผาน อปพร. มาเลยและไมทําหนาที่ในสวน

อื่นดวย ทําใหไมมีประชาชนที่จะมาขอสมัครในการฝกอบรม อปพร. ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา แสดงวาการอบรม อปพร. เปนการตั้งขึ้นมาเปนโครงการลอยๆ โดยไมได

ตรวจสอบกอนวาโครงการจะทําไดหรือไม มีผูรวมเทาไหร เร่ืองหัวฉีดดับเพลิง ผมสงสัยก็คือวาเงินที่โอนไปทาน 

 



๑๓. 
 

นําเอาไปทําอะไร เหมือนโครงการ อบรม อปพร. เงินที่ไมไดใชทานโอนทานเอาไปทําอะไรครับ ขอคําชี้แจงดวย

ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ขอทําความเขาใจวาทางสมาชิกมีความสงสัยวา ในเอกสารที่ทานสมาชิกไดดูเปนการโอน

ออกและเงิน ๙๙๖ เปนเงินคงเหลือจากการโอน อยากทราบวาการโอนออกทานนําไปทําอะไรและเกี่ยวพันกับ

การซื้อหรือไม ที่ทางเจาหนาที่อธิบายวาซื้อแลวเงินเหลือ กับการโอนออกไปเหมือนกันหรือไม สมาชิกสงสัย

ตรงน้ีครับ พอใหความกระจางไดหรือไมครับ คือเขาใจงายๆวา เงิน ๙๙๖ บาทเปนเงินคงเหลือจากการโอน    

แตทางเจาหนาที่บอกวาเปนการจัดซื้อแลวเงินคงเหลือ แตกตางกันนะครับระหวางจัดซื้อกับเงินโอนสรุปวามี

อะไรกันแนใหความกระจางไดหรือไมครับ เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯครับ 

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับการโอนเงินทุกทาน เมื่อ

ปลายปงบประมาณที่ผานมาที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดกรุณาซักถาม ผมจําไดวาสําเนาการโอนนั้นไดใหทาน

สมาชิกทั้งหมดแลว ๒๔ ชุด แต ณ ตรงนี้ผมคงจํารายละเอียดตัวเลขไมได แตผมอยากจะชี้แจงหลักการในการ

โอนวาเอาไปทําอะไรบาง สําหรับการโอนเงินน้ันครั้งลาสุดปลายปงบประมาณ เปนหลักการพื้นๆในการจัดการ

บริหารงบประมาณในฐานะที่ผมเปนเจาหนาที่งบประมาณจะมีการโอนอยู  ๒ สวน คือ สวนที่หนึ่งใน

งบประมาณที่เราตั้งไวแลวยังไมไดใช อันที่สองเราตั้งไวแลวแตใชไมหมด กรณีที่หนึ่งที่เราตั้งไวแลวเราไมไดใช

เกิดจากสาเหตุราคาของวัสดุครุภัณฑที่เราตั้งไวและสภาฯไดอนุมัติงบประมาณใหนั้น ซื้อไมได หรือซื้อแลวเงิน

เหลือเราตองโอน ทีนี้เหตุผลในการโอนถาเราไมโอนเงินที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจางไปเปนรายการใหมก็จะตก

เปนเงินสะสมเมื่อตกเปนเงินสะสมผลเสียและสามารถมองเห็นไดงายๆเลยคือยอดเงินสะสมที่เรามีเยอะๆ     

เขาจะตัดไป ๑๐ เปอรเซ็นต ของยอดเงินสะสมไปรวมไวที่กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลหรือ กสท. เงินตัวนี้

เราจะเอาคืนมาไดมีกรณีเดียวเทาน้ันคือตองกูมา  เงินเราตองกูเงินเรา ผมวาการบริหารจัดการคงไมถูกตองนัก

เพราะฉะน้ัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน ใหแตละกองสํารวจปลายปงบประมาณวากองใดมีเงิน

เหลือใหโอนมาที่สวนกลาง และมาจัดสรรไปตางๆตามอํานาจของนายกเทศมนตรี ซึ่งนายกฯไดสามารถโอนเงิน

ไปตั้งจายใหมไดทุกรายการ ยกเวนคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตรงนั้นเปนอํานาจของสภาเทศบาลฯ      

ผมขอเรียนวาตัวเลขอยูในมือทานผูมีเกียรติทุกทานแลว ผมพรอมที่จะไปอธิบายใหทานฟงในชวงแปรญัตตินะ

ครับทาน แตตอนน้ีผมจําตัวเลขไมไดครับ วาเปนยอดเทาไหรบางและเอาไปใชอะไรบาง ขอบพระคุณครับ 

 

 



๑๔. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธาน เอาเปนวาเราจะลดความยุงยากใหกับทางราชการและทานปลัดฯ โดยการไม

อนุมัติงบฯ ทานจะไดไมตองไปสํารวจเงินเหลือเทาไหร ดีหรือไมครับ ผมวาดี เพราะผมเห็นใจขาราชการตองไป

นั่งอีกวาเงินใหไปแลวใชไมได ตองกลับไปกู ง้ันไมใหดีกวา ไมตองใหเลย ไมตองทําเปนเงินเหลือ เงินจะตกเปน

ของคนอื่นและไปกูกลับมา เอาแบบเหตุผลงายวา ทานบอกทานซ้ือไปแลวหัวฉีด และก็มีเงินโอนออก แสดงวา

ทานใชเงิน ๙๙๖ บาทในการซื้อใชหรือไมครับ ถามแคนี้เองครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ตามที่ทานปลัดอาทิตย ไดชี้แจงวาถาเงินใชไมหมดหรือยังไมได

ใชก็จะมีการโอนออกไป ถามองอีกมุมหนึ่งในมุมของผมครับ ในการของบประมาณเขามาตองมีแผน          

คณะผูบริหารทุกทานตองมีแผนวาจะนําเงินไปใชอะไร เหมือนลูกขอเงินพอแมไปซื้อของ มีไหมวาผมขอเงิน

หนอย ๑,๐๐๐ บาท แตผมยังไมรูวาจะไปซื้ออะไร มันก็ไมใชมันตองมีแผนกอน ถาไมงั้นเด็กก็ไปโกหกพอโกหก

แมขอเงินสัก ๑,๐๐๐ ,  ๒,๐๐๐ เอาไปกินไปเที่ยวเลนกับเพื่อน แตโกหกพอแมวาจะไปซื้อตําราเรียนจะไปซื้อ

อุปกรณการเรียน แตพอถึงเวลาทานไมซื้อทานเอาไปซื้อตามใจตัวเองตองการ มันเหมือนการมาหลอกสภาฯ

แหงน้ีวา ในการประชุมฯทุกครั้งในงบประมาณหมวดจางเหมาบริการทางสภาฯ ไดสอบถามไปยังฝายบริหารวา

ทานจะเอาไปใชอะไร ถึงจะไมละเอียดแตพอถึงชั้นแปรญัตติฯ ทานก็ไมเขามาทานสงเจาหนาที่เขามาเขาก็รับ

นโยบายมาจากฝายบริหารเอาไปทําไร เจาหนาที่ก็มาขอรองคณะกรรมการวาจําเปนจริงๆ ถาไมไดคนที่

เดือดรอนก็คือพนักงานจางเหมาบริการที่ทานปลดออกจากพนักงานจางของเทศบาล ดวยความเห็นใจดวย

ความสงสารที่เขาเคยทํางานที่เทศบาลนครอุบลราชธานี มา ๑๐ป , ๒๐ป บางทานอยู ๓๐ ป อยูกอนผมเกิดอีก

ครับ พอถึงวันทานเอาไปใชอยางอื่น ความรูสึกมันเสียครับทาน สงสารเขาเหมือนสภาฯแหงนี้กลั่นแกลง

พนักงานซึ่งจริงๆแลวมันไมใชครับ เราตองดูจากตนๆวาเขาไดออกเขาไมไดมีงานทําเพราะใคร ก็ขอฝากทาน

ประธานสภาฯไปยังฝายคณะผูบริหารวา ในการของบเก่ียวกับหมวดคาจางเหมาบริการ ขอใหทานตระหนัก

ดวยนะครับวา ถึงความคุมคาวาทานจะเอาไปใชอะไรครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในหนา สป. ๙ คาใชจายในโครงการฝกอบรมโครงการ 

 



๑๕. 
 

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อปพร. ประเภทจัดตั้งที่ทานบอกวาไมมีอาสาสมัคร หรือทานมีเจตนาที่จะ

ไมใชเงินตรงน้ี ดิฉันคิดวาถามองจริงแลว อาสาสมัครกูภัย อาสาสมัครตางๆ คนอุบลมากมายที่อยากจะเขามา

เปนอาสาสมัครที่อายุ ๑๘ ป ขึ้นไป แตทานไมไดลงพื้นที่จริงๆ หรือเปลา หรือทานไมมีเวลาที่จะใชเงินตรงนี้

เพราะวาทานเอางบประมาณเขามาชาทําใหทานตองโอนไปทางโนนโอนไปทางนี้ เจตนาที่จะไมใชตนเหตุจริงๆ

ก็คือทานเอางบประมาณเขามาเร็วทานก็จะมีเวลามากขึ้นมีเวลาในการใชงบประมาณมากขึ้นงายๆแคนี้เองคะ

ไมตองไปแกปญหาที่ปลายวาโอนไปทางโนนโอนไปทางนี้ เอาเขามาเร็วๆทุกอยางก็เปนไปตามกระบวนการ 

ขอบพระคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปสํานักปลัดเทศบาล ฝายเทศกิจ  (๐๐๑๒๒) เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธาน ขอคําชี้แจงเทศกิจ คือคาเชาบานที่ตั้ง ๑๗๐,๐๐๐ บาท ทานบอกวาคาจาย

จริง ปพ.ศ.๒๕๕๘  ตั้งแตวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๒๗ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ ใชไป ๑๐๖,๙๐๐ บาท อันนี้ผมไมใช

ประเด็นสงสัยแตผมสงสัยคือวาในบัญชีเงินโอนออกไป ๑๐๔,๘๐๐ บาท กับยอดที่ใชจริง ๑๐๖,๙๐๐ บาท

รวมกันแลว ผมสงสัยวามันเปนไปไดอยางเพราะวามันเกินงบประมาณที่ตั้งไว ๑๗๐,๐๐๐ บาท ขอบพระคุณ

ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกในฝายเทศกิจ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เหมือนกันกับรายการอ่ืนๆ คาจางเหมาบริการ ที่ทานจําเปนนักจําเปนหนาแตทานก็โอนออกไป สิ่งที่

สงสัยคือทานโอนออกไปตั้งลานกวาบาท ไมใชเงินนอยๆนะครับ สิ่งที่ผมสงสัยก็คือทานตั้งใจที่จะไมใชเงินตัวนี้

เพ่ือโอนไป โดยใชชองทางทางกฎหมายใชหรือไม แสดงวาปนี้เราก็พิจารณาตามเงินที่ทานโอนออกไปได       

เพ่ือเปนการประหยัดเวลาของขาราชการที่ไมตองมาเสาะหาจํานวนเงินที่มันเหลือ เพื่อโอนไปตั้งเปนรายการ

อื่นใชหรือไมครับ สวนเรื่องคาเชาบานที่ผมสงสัยมีหลายขอที่เปนแบบนี้ เงินใช ๑๐๐,๐๐๐ โอนไป ๑๔๐,๐๐๐ 

รวมกันอยางไงก็เปน ๒๔๐,๐๐๐ , ๒๕๐,๐๐๐ บาท แตงบประมาณตั้ งไว  ๑๗๐,๐๐๐ บาท ผมหวงว า

งบประมาณมันจะไมพอและที่ผมหวงอีกอยางก็คือหวงเจตนาในการโอนเงินของทาน ตั้งใจจะไมใชหรืออยางไร

เพ่ือตั้งเปนเงินโอนไปตั้งเปนรายการอื่น นี่ส่ิงที่เราสงสัยครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

พอจะใหความกระจางไดหรือไมครับ ตามที่ทานสมาชิกสงสัย / เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหหัวหนาฝายเทศกิจเปนผูชี้แจงคะ 

 

 



๑๖. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญหัวหนาฝายเทศกิจครับ 

นางสาววิรุณภัสร  ฐิติภัสรศุภเดช    หัวหนาฝายเทศกิจ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในสวนของคาเชาบานไมไดมีการ

โอน เบิกจายจริงจะมีบุคลากรอยู ๔ ราย คนละ ๓,๕๐๐ บาทตอเดือน รวมแลว ๑๒ เดือนเปนเงิน ๑๐๘,๐๐๐ 

บาท ก็ตั้ง ๑๗๐,๐๐๐ บาท ในสวนของคาจางเหมาบริการ ตอนเริ่มแรกที่ตั้งไวนองๆ ทุกคนอยูในหมวดจาง

เหมา และในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘ บรรจุเขากรอบเปนพนักงานจาง ทําใหเงินเหลือเลยโอนไปเฉลี่ยจาย

ในหมวดอื่นๆที่ไมเพียงพอกับการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตในใบโอนเร่ืองคาเชาบานโอนไปจริงๆเพราะมีหลักฐานการโอนไปเมื่อเดือน สิงหาคม กันยายน 

นี่เอง  

นางสาววิรุณภัสร   ฐิติภัสรศุภเดช    หัวหนาฝายเทศกิจ 

ตรงน้ีดิฉันขอตรวจสอบกอนนะและขอสงเอกสารเพ่ิมเติมภายหลังคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทาน กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่หัวหนาฝายเทศกิจชี้แจงมาเมื่อสักครูวาจะนําสงเอกสาร

เกี่ยวกับรายละเอียดการโอนมายังสภา อยาลืมอยางชาตองไมเกินชวงที่คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ      

เพ่ือประกอบการพิจารณานะครับขอบพระคุณมากครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับฝายเทศกิจ ถาไมมี ผมจะไปตอที่สํานัก

ปลัดเทศบาล ฝายสงเสริมการทองเที่ยว หนา สป ๑๔ เชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล

ราชาธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป อยากจะถามวาเปนพนักงานขับรถนําเที่ยวที่

เปนของ อบจ. ดวยหรือไมครับผม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ  / เชิญทานปรเมศรครับ 

 

 

 



๑๗. 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายปรเมศร  ศริพันธุ  อยากขอคําชี้แจง

คาใชจายในโครงการพัฒนาอาชีพสามลอเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ขอคําชี้แจงจากฝายบริหารดวยครับผม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็เปน ๒ คําถาม คําถามแรกก็คือพนักงานจางรวมถึงเจาหนาที่ขับรถทองเที่ยวดวยหรือไมครับ          

กับโครงการพัฒนาสามลอเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว / เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติในเร่ืองของรถนําเที่ยว ผมขอชี้แจงในภาพรวมวารถ

นําเที่ยวเปนสวนของ อบจ. รับผิดชอบ แตวาทางเทศบาลของเราไดประโยชนจากรถ อบจ. เพราะคาใชจายใน

สวนน้ี อบจ. เปนผูรับผิดชอบในสวนของเงินเดือนพนักงานขับรถรวมทั้งนํ้ามันดวย ซึ่งยอมรับวารถนําเที่ยวตรง

นี้สรางเศรษฐกิจทําใหคนมาเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเยอะมาก เพราะเราไดนําเที่ยว ๙ วัด และจอดรออยูหนา

ศาลหลักเมืองใครที่มาถึงเมืองอุบลฯจอดรถแลวก็ขึ้นรถนําเที่ยวซึ่งยอมรับวาประโยชนตรงนี้เปนการทํางาน

รวมกันระหวางเทศบาลนครอุบลกับ อบจ. ซึ่งถือวาเปนหนาเปนตาและไดรับประโยชนตรงนี้มาก วัดตางๆก็

ไดรับเงินอุดหนุนจากการบริจาคก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และในตอนหลังในสวนของวัดจีนก็ไดมีสวนรวมนํา

นักทองเที่ยวไปกินเจดวย และขออธิบายกับสมาชิกสภาวาไมไดมีสวนเกี่ยวของกันกับตรงนี้  สวนโครงการ

รถสามลอก็ยอมรับวาเปนโครงการที่สรางขึ้นมาใหม เพราะเราคิดวาสามลอถีบเรานาจะอนุรักษไว  ซึ่งจริงๆ

แลวเราคิดไปถึงรถมาแก็ปสมัยกอนที่มีรถมาดวยซ้ํา แตดวยขอจํากัดหลายอยางเราจึงคิดวาถาทาง อบจ. ทํารถ

นําเที่ยวแลวถาเรามาสงเสริมในเรื่องรถสามลอถีบตรงนี้นาจะเปนโครงการที่ดี ที่จะมาอนุรักษใหคนมาสราง

อาชีพถีบสามลอจางก็ไดประโยชนจากนักทองเที่ยวตรงนี้ ก็เปนการสงเสริมการทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง ไมอยาก

นั่งรถรางก็มีรถสามลอถีบเย็นสบายไปตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตรงนี้เรามองวาจะเปนโครงการที่ดีที่เรา

นาจะอนุรักษไว ซึ่งจริงๆแลวเมื่อกอนปพ.ศ.๒๕๐๐ ก็มีการอนุรักษ อาชีพสามลอกับอาชีพตัดผมใหกับคนไทย

สัญชาติไทยไมใหคนตางดาวมาทําอาชีพนี้ แตก็ยังไมสามารถที่จะผลักดันใหสามลอเปนปจจัยที่จะใชในการ

เดินทางได ซึ่งเรามีความเรล็งเห็นวาเราจะอนุรักษไวสําหรับสามลอนับวันจะเหลือนอยเต็มที ซึ่งคิดวาโครงการ

นี้นาจะเปนประโยชนสําหรับคนกลุมเล็กสามารถทําประโยชนใหกับคนกลุมใหญๆ ที่มาตางบานตางเมือง        

ในปจจุบันสามลอถีบมันแทบจะหาน่ังไมไดแลว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับขออภัยทานรองประชา คืออยูในใบโอนเมื่อวันที่ ๒๕  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โอนเพิ่ม 

๑๒๔,๐๐๐ บาท หมายเหตุในน้ันวาเปนคาขับรถนําเที่ยว มีใบโอน ๑๒๔,๐๐๐ บาท 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับในเรื่องรายละเอียดตรงนี้ผมขอใหทางสํานักปลัดฯชี้แจงครับ แตผมขอตอบในเรื่อง

นโยบายครับ  

 



๑๘. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับเชิญทานณัฐวุฒิ กอนครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล

ราชาธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในเรื่องรถนําเที่ยวผมก็เปนหนึ่งในการแปรญัตติเมื่อปที่แลวแตสภาฯก็ไมเห็นดวย

กับฝายบริหารที่ทานไปเอารถเขามาแลวก็ไปจางคนขับรวมถึง น้ํามัน และก็แกส และทางคณะกรรมการ     

แปรญัตติไดยื่นที่จะตัดงบประมาณคาจางสวนนี้ไป แตวาคนขับรถก็ยังอยูดังนั้นแลวเราเล็งเห็น สรุปแลวทาง

ฝายบริหารก็พยายามไปขูดเงินมาจากกองอ่ืนๆ เพื่อจะไปจายคาใชจายที่สภาฯไดตัดงบประมาณตัวนี้ ถูกตอง

หรือไมครับ ซึ่งทางสมาชิกก็เห็นดวยที่ฝายบริหารจะเอารถนําเที่ยวมาแลวก็เอาคนของเรา ที่เขาเอารถเขามา

และไมไดใชแปลวามันสิ้นเปลืองที่ อบจ.ไมใช และอีกเร่ืองหนึ่งโครงการสงเสริมสามลอถีบ ผมเห็นแตละคนอายุ 

๗๐ ป ๖๐ ป ขึ้นไปแลวไมรูวาทานจะสงเสริมทานไปอีกนานแคไหนตรงน้ีผมก็เห็นใจนะครับเพราะวาเปนอาชีพ

สุดคลาสสิก เพราะวาเด็กรุนใหมเขาไมปนสามลอผมก็ไมรูวาสนับสนุนอยางไร โดยสวนตัวแลวก็เปนอาชีพที่นา

อนุรักษไวแตวามันจะคุมคาไหมกับงบประมาณที่มันเสียไป ก็ฝากทานประธานเรียนไปยังฝายบริหารดวยครับ

ผม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกทานจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ตามที่ทานรองนายกฯกลาวเมื่อสักครูเก่ียวกับการโอนวา ทานเปนคณะ

ผูบริหารมีหนาที่เพียงใหนโยบาย สวนในเรื่องการโอนเงิน ถายเงิน โยกเงิน ก็เปนหนาที่ของขาราชการเปนที่นา

เห็นใจขาราชการเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราวาตองทําตามนโยบายของคณะผูบริหาร เปนไปไดหรือวา

ขาราชการจะโอนเงิน โยกยายเงิน โดยที่คณะผูบริหารไมสั่งลงมามันเปนไปไมไดนะครับ ขอที่ ๑ สวนขอที่ ๒ 

โครงการพัฒนาอาชีพสามลอ เปนโครงการที่ดี แตที่ผมอยากจะสอบถามไปยังฝายบริหารวาทานเคยสํารวจ

หรือเปลาวาสามลอคนที่เขาประกอบอาชีพสามลอ ณ ปจจุบันมีกี่คน มีกี่คัน และเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทจะเอาไป

ทําอะไรบาง ใหชี้แจงออกมาใหสภาฯแหงน้ีไดทราบทุกคนเพราะวาถาทานจะรอไปชี้แจงในชั้นแปรญัตติผม

เกรงวาคณะทานผูบริหารทานจะไมเขา เพราะตลอดระยะเวลา ๓ ป ทานไมเคยเขา ขอบพระคุณมากครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ กลับมาถึงเรื่องของรถนําเที่ยวที่ทาง อบจ. สนับสนุนมาครับ จริงๆผมเห็นดวยกับ

นโยบายการนํารถนําเที่ยวมาเพ่ือบริการประชาชนเปนอยางยิ่งนะครับแตดวยที่ผมเปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

 



๑๙. 
 

ไดดําเนินการในเร่ืองนี้ เราไดสอบถามไปยังกรมการขนสงทางบก คือรถที่วิ่งอยูที่ทานนํามาทําเปนรถนําเที่ยว

มันไมถูกตองตามพระราชบัญญัติของกรมการขนสงทางบก ไมมีมาตรฐาน ไมมีความปลอดภัย หรือไมมีแมแต 

พรบ. คุมครองผูประสบภัย ทางคณะกรรมการแปรญัตติจึงมีนโยบายไมสนับสนุนใหเทศบาลนครอุบลราชธานี

รวมกระทําความผิด รวมสงเสริมใหคนกระทําความผิด ฝากไปยัง อบจ. ก็ไดถาทานมีบุญมีวาสนาอยูตอ ทานก็

ไปทําใหมันถูกตองตามกฎหมาย ทานก็ไปทํา พรบ. ไปจดทะเบียนใหมันถูกตอง ไมใชวิ่งไปชนคนแลวยังไมรูวา

ตองไปเบิกเงินที่ไหน เราไมสนับสนุนใหทานกระทําความผิดหรือไปรวมใหคนอ่ืนกระทําความผิด ทานยังมีหนา

ไปโอนเงินใหเขาอีก สภามีหนาที่ไตรตรอง กลั่นกรองใหเรียบรอยแลว ทานยังไปรวมสนับสนุนกับเขา ที่เรา

ไมใหก็เพราะวามันผิดกฎหมาย ลองทานขับรถออกไปตอนนี้ทานไมมี พรบ. ไมมีใบขับขี่ ถูกจับไหมครับ ถูกจับ 

ผมไมเห็นตํารวจตั้งดานตรวจรถ อบจ. สักที ทานยังมีหนาไปโอนเงินใหเขาอีก ทานยังมีหนาไปสงเสริมใหเขา

กระทําความผิดอีก ทานบอกเขาสิวาทําใหมันถูกตองแลวสภาจะรวมมือดวย เราไมรวมมือใหคนไปกระทํา

ความผิดบนทองถนน เลวรายนะครับขับรถไปมีคนตกลงไปจะทําอยางไร พอมันผานกรมการขนสงทางบกเขาก็

จะไดตรวจมาตรฐาน เบรกเปนอยางไร จุไดกี่ที่น่ัง และเมื่อประสบเหตุแลวความปลอดภัยมีมากนอยแคไหน 

อันนั้นตางหากที่เราตระหนักถึง แลวเราตัดงบประมาณออกไมใหทานเอาไปใช ทานยังไปสนับสนุนใหเขา

กระทําผิดกฎหมายพระราชบัญญัติกรมการขนสงทางบกรอยเปอรเซ็นต กราบเรียนทานประธานผานไปยัง

ผูบริหารวาเลิกทําซะเถอะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดครับ 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เรื่องของรถนําเที่ยวนะครับแต

กอนน้ีเราก็ทํา MOU กับ อบจ. ก็มีเหตุผลอยูสองอยางที่ตอนนี้ทางเทศบาลเราไมไดสนับสนุนทั้งเชื้อเพลิงและ

เงินเดือนนะครับ ก็ไดรับคําแนะนําจากทานสมาชิกนี้ครับ ตอนนี้ทางเทศบาลเราไมไดทํารวมกันกับ อบจ. แลว

ครับ เปนสวนของ อบจ. ที่รับผิดชอบไป ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

 

 

 



๒๐. 
 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากสอบถามอีกนิดหนึ่งถา ณ ปจจุบันทานไมไดทําแลว อบจ. ไปทําเองนะครับ แลวที่

ผานมานี้คือทานไดทําใชหรือไมครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ คือตอนนี้ที่จอดอยูศาลหลักเมืองคือทางเราไมไดรับผิดชอบเรื่อง

คาใชจายคนขับรถกับคานํ้ามันแลวใชหรือไมครับ ไมไดรับเงินเดือนไมไดมีการโอนเงินแลวใชไหมครับ ขอบคุณ

ครับ 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ไมแลวครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนหนา สป.๑๖ งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) เชิญพิจารณาครับ มีหรือไมครับ / ไมมี เมื่อไมมี

ผมขอผานไปหนา สป.๑๗ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๐๐๑๒๑,๐๐๑๒๓) เชิญทานรฐาครับ 

นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต

เลือกตั้งที่ ๑ ดิฉันติดใจอยูที่งบเครื่องชวยหายใจ ชนิดอัดอากาศ แบบสะพายหลัง ใชจํานวน ๑๕ ชุดคะ ขอให

ชี้แจงดวยนะคะเนื่องจากจํานวนเยอะมากคะ ใชอะไรบาง ตอนไหนบางคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนผู

ชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลครับ 

นางเดือนลอย   คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ในสวนของเครื่องชวยหายใจ 

ชนิดแบบอัดอากาศ แบบสะพายหลัง ๑๕ ชุดนะคะ ตรงนี้เราซื้อเพื่อที่จะเตรียมพรอมในการชวยเหลือพี่นอง

ประชาชน หากเกิดเหตุอัคคีภัยนะคะ ซึ่งเครื่องชวยหายใจนั้นจะตองประกอบดวย หนากากแบบครอบเต็มหนา 

ชุดสะพายหลัง ถังอัดอากาศ ระบบปรับความดัน ระบบสัญญาณเสียงกระดิ่งเตือน มาตรวัดปริมาณอากาศและ 

 



๒๑. 
 

อุปกรณอ่ืนฯนะคะ ในสวนนี้ซื้อเพื่อใหเจาหนาที่ใชในการทํางานไดสะดวกขึ้น ซึ่งเจาหนาที่ของเราตอนนี้

ทั้งหมดมีอยูที่ประมาณ ๖๘ ทานนะคะ เครื่องชวยหายใจที่เรามีอยูนั้นไมเพียงพอในการที่จะชวยเหลือพี่นอง

ประชาชนหากวาเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น จึงไดเตรียมซื้อในสวนของครุภัณฑตรงนี้ไวคะ ประมาณ ๑๕ ชุด หากวา

ไดรับความเมตตาจากทางสภานะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมติดใจตรงชุดผจญเพลิง แตละชุดประกอบไปดวย            

เส้ือ กางเกง หมวกดับเพลิง ผาคลุมศรีษะกันเปลวไฟและความรอน รองเทาดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ราคาชุด

ละ๒๐,๐๐๐ บาท จริงๆมาตรฐานน้ีมันจําเปนนะครับ ชุดละสองหมื่นน้ีปกติซื้อกางเกงยีนสดีๆสักตัวยังไมไดเลย

นะครับ แลวทานตั้งมาสองหมื่นทานซื้อไดหรือครับ ทานซื้อที่ไหนครับ ผมก็อยากไดเหมือนกัน ปกติผมตรวจ

งานรอนๆนี้จะไดใสไปเดินขางนอกเหมือนกัน อันนี้มันจําเปนนะครับ มันมาเหมือนกับหัวฉีดดับเพลิงเลย ชุด

ผจญเพลิงน้ีถามวาจําเปนไหมมันก็จําเปนสิครับ คนดูแลบานเมืองถาไมมีชุดผจญเพลิงจะเขาไประงับเหตุเพลิง

ไหมไดอยางไร แตผมไมเชื่อหรอกวาชุดละสองหมื่นทานตั้งขึ้นมาแลวทานจะทําได แลวเราจายเพื่อการลงทุน

นะครับวงเล็บขางนอกวานอกมาตรฐาน นอกมาตรฐานครุภัณฑนี้มันจะตองตั้งกรรมการตามคําสั่งของ

กระทรวงมหาดไทยนะครับ ถามวารายชื่อคณะกรรมการที่ทานตั้งทานมีหรือยัง อันนี้ผมเปดโอกาสใหทานนะ

ครับ ทานตองรีบนํามาชี้แจงและชุดดับเพลิงชุดละสองหมื่นน้ันผมขอแค็ตตาล็อกดวย ถามันไดสภาให ใหดวย

ความยินดีดวยวามันประหยัดงบประมาณเรา เพราะทุกคนตระหนักเห็นดีวาชุดผจญเพลิงมันจําเปนตอการใช

ระงับเหตุ ใชเขาไปผจญเพลิง มีเด็กติดอยูขางใน ชุดผจญเพลิงชุดเดียวเขาไปชวยชีวิตคนได คุมครับถาชุดละ

สองหมื่น ผมขอแค็ตตาล็อกดวยนะครับวาทานไปซื้อมาจากไหน ราคาเทาไหร และครุภัณฑนอกมาตรฐานทาน

ตั้งคณะกรรมการตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือยัง กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ผมมีเรื่องติดใจตรงงบพัดลมระบายควัน ขนาดใบพัด ๑๖ 

นิ้ว ราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท อยากไดรับคําชี้แจงตัวนี้วามันเปนพัดลมชนิดไหนและมีอุปกรณเสริมอะไรหรือไม

ทําไมราคามันสูงมากครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯครับ 

 
 

 

 



๒๒. 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนผู

ชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลครับ 

นางเดือนลอย   คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ขออนุญาตเกริ่นนิดหนึ่งกอนที่จะ

ใหรายละเอียดเก่ียวกับพัดลมนะคะ ตอนนี้พัดลมในสวนของการชวยเหลือพี่นองประชาชนหากวาเกิดเหตุ

อัคคีภัยเรามีเพียงหน่ึงเครื่องอยูที่รถกูภัยนะคะ ซึ่งไดซื้อไวนานพอสมควรแลวนะคะ จึงมีความจําเปนอยากจะ

ขออนุญาตซื้ออีกนะคะ ในสวนที่เราประสงคก็คือพัดลมขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว เครื่องยนตไมนอยกวา ขนาด ๖ 

แรงมา ซึ่งประกอบดวยอุปกรณซ่ึงมีนํ้าหนักตามหลักเกณฑที่กําหนดนะคะ เปนเครื่องยนตเบนซิน ๔ จังหวะ มี

พัดลมดานหนาดานหลัง อัตราการหมุนของพัดลม ๓,๖๐๐ รอบ/วินาที อันน้ีคือคราวๆนะคะ ในสวนของพัดลม

ที่จะใชในการชวยเปาหากวาเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคารซึ่งเปนสถานที่ทึบนะคะ ตรงนั้นเราจําเปนที่จะตองใชพัด

ลมในการที่จะเปาเอาควันออกมาใหเจาหนาที่เราไดเขาไปชวยไดทันเหตุการณคะ ในสวนของรายละเอียดตางๆ

จะไดนํามอบใหกับทานสมาชิกในคราวแปรญัตติคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ครับ ในคราวแปรญัตติทานจะทราบไดอยางไรวาตัวนี้เขาจะแปรญัตตินะครับ เพราะวามันบอกไมไดวา

เขาจะแปรหรือไมแปรตัวนี้ ถาเกิดเขาไมแปรก็ไมไดใชไหมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลครับ 

นางเดือนลอย   คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตแกไขนะคะ จะสงเอกสารภายหลังคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ ตอไปเปนหนา สป.๑๘ ฝายเทศกิจ (๐๐๑๒๒) เชิญพิจารณาครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากจะสอบถามผูบริหารนะครับ ขอแรกก็คือการตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับครุภัณฑ

ที่วาอยูนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ ทานไดตั้งคณะกรรมการหรือไมครับ หรือทานไดเตรียมไวแลวหรือเปลานะ

ครับ เพราะวาตามคําสั่งของคณะ คสช. ระบุไวชัดเจนนะครับวางบประมาณใดเกินหาลานบาททานตองตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาถาไมมีมาตรฐานครุภัณฑนะครับ และก็เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับคาติดตั้งกลองวงจร

ปด ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ผมดูแลวก็คุมคาครับถามันเทียบกับชีวิตของประชาชน เพียงแตอยากทวงติงเกี่ยวกับ 

 



๒๓. 
 

ราคาตอหนวยนะครับ รายละเอียดคือจะติดตั้งกลองจํานวน ๑๑๕ ตัว ผมไดหารตัวเลขมาก็จะตกตัวหนึ่ง

ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาทนะครับ ในงบประมาณปที่ผานมาป ๒๕๕๖ ทานก็ไดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับกลอง

วงจรปดเขามาเหมือนกันแตคราวกอนทานตั้งเขามา ๓๑ ตัว ผมยังจําไดก็เฉลี่ยแลวนี้ที่ทานของบมารูสึกจะ

ประมาณหกลานกวาบาท หารเปนตัวเงินก็จะตกจุดละสองแสนสองนะครับ ซึ่งผมทวงติงทานไปก็ราคาสูง 

เพราะราคาในทองตลาดเก่ียวกับสินคาไอทีนะครับก็มีแตจะลดลง มันไมมีเพิ่มขึ้น หรือราคาเพิ่มขึ้นสเปคตอง

เพ่ิมขึ้นครับ ณ ปจจุบันผมสอบถามไปยังทานพิพัฒนขออนุญาตที่เอยนามครับ คาติดตั้ง คากลอง คาอุปกรณ 

เฉลี่ยตอจุดถาทานติดถึงรอยกวาตัวนี้นะครับเฉลี่ยตอตัวจะประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นบาทเทานั้นนะครับ ดูแลว

ราคาตอหนวยก็ยังสูงอยูดี ประเด็นที่หนึ่งนะครับ ประเด็นที่สองตามที่ผมไดติดตามงบประมาณของ อปท. ที่

ทับซอนกับเทศบาลของเราก็คือ อบจ. นะครับไดติดไปประมาณ ๔๐๐ ตัว อยากจะทราบวามันทับซอนกันหรือ

เปลานะครับ ทานไดสํารวจหรือเปลาวาตรงไหนติดแลวแลวเราไปติดซอนนั้นในเมื่อทานทํา MOU กับทาง 

อบจ. ทานทําไมไมประสานกับทางเขาดูวา ๔๐๐ ตัวนี้พอหรือยังนะครับ  ประเด็นที่สามเกี่ยวกับรายละเอียด

ของกลองไมไดระบุความคมชัดนะครับก็เขียนวากลองเฉยๆจํานวน ๑๑๕ ตัว ตัวนี้นั้นทานจะไปซื้อกลองถูก 

กลองแพง กลองถูกก็จะตกประมาณหกรอยกวาบาท ผมบวกคาสายบวกคาติดตั้งบวกคาตางๆแลว เทาที่ผม

สอบถามทานพิพัฒนก็จะตกไมเกินแปดหมื่นบาท มันก็ยังสูงอยูดีครับตกตัวละ ๑๒๐,๐๐๐ บาทนะครับ  ผม

ไมไดวาทานวาทุจริตนะครับผมวาราคาสวนตางมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับ และอยากจะสอบถามอยากให

ทานตอบนะครับวาเกี่ยวกับกลองวงจรปดนี้ทานไดตั้งคณะกรรมการหรือยังเพราะวามันเปนนอกมาตรฐานครับ 

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับรายละเอียดเรื่องกลองวงจรปดและจุด

ตางๆที่จะติดนั้น ขออนุญาตมอบใหเจาหนาที่ที่ไดไปรวมหาขอมูลเปนผูชี้แจงคะ ขออนุญาตใหหัวหนาฝาย

เทศกิจเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานหัวหนาฝายเทศกิจครับ 

นางสาววิรุณภัสร   ฐิติภัสรศุภเดช    หัวหนาฝายเทศกิจ 

 กราบเรียนทานประธานสภาคะ ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ทางฝายเทศกิจไดสํารวจจุดเบื้องตนที่เปนจุด

เส่ียงทั้งหมด ๔ เขต นะคะ จํานวนกลอง ๑๐๖ ตัว และเพิ่มจุดสวนสาธารณะหวยมวงเพิ่มอีก ๑ ตัว หวยวัง

นอง ๑ ตัว สถานธนานุบาลทั้งสองแหงแหงละ ๑ ตัว และโตรุงราชบุตร ๑ ตัว ถนนคนเดินทางเขาสี่ดานคะ ใน

สวนของบางจุดมันจะรวมอยูในแตละเขตอยูแลวคะ สวนในรายละเอียดของตัวกลองขอมอบใหเจาหนาที่ IT 

เปนผูชี้แจงคะ ขอบคุณคะ 

 



๒๔. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นายพงศธร    โชติมานนท     เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาทุกทานครับ กระผมนายพงศธร   โชติมานนท  

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สืบเน่ืองจากวาคากลองวงจรปดหรือ CCTV ที่เสนอไปคราวที่แลวนะครับ มัน

ยังเปนรางที่ยังไมปรากฏในกระทรวงนะครับ แต ณ ตอนนี้ปรากฏในกระทรวงแลวนะครับ รายละเอียดของ

กลองวงจรปดในปนี้จะอยูในของกระทรวงเลยนะครับ เปนหัวขอที่สอง เปนกลองวงจรปดชนิด IP แบบมุมมอง

คงที่ ซึ่งราคาของกระทรวงตั้งไวคือตัวละ ๔๑,๐๐๐ บาท จากการสํารวจนะครับ ทาง IT ก็ไดประสานกับราน

ผูประกอบการก็ไดสเปกรุนมาจะตกตัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถูกกวาของกระทรวงนะครับ แตวาสเปกไดตรง

ตามของกระทรวงไอซีที ในสวนของคาใชจายเกี่ยวกับกลอง CCTV แตละจุดคา Cost จะอยูที่สายนะครับ

เพราะตัวกลอง ๑๑๕ ตัวนี้คือกําหนดมาเลยวาตัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท แตวาคาสายคือสมมุติวาจากเทศบาลไป

หาชุมชนบานกานเหลือง Cost ของสายจะแพงครับ ซึ่งทําใหแตละจุดมีคาติดตั้งไมเทากัน ซึ่งถาเดินสายจาก

เทศบาลไปหาชุมชนบานกานเหลืองก็ตองใชสายที่มีคุณภาพที่สูงกวา เปนสาย ๒๔ Core นะครับ แตถาอยู

ใกลๆก็จะใชสาย ๔ Core ซึ่งก็จะทําให Cost ตางกันครับ ขอบคุณครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ขอสอบถามอีกนิดหนึ่งนะครับ เก่ียวกับการติดตั้งกลองวงจรปดที่ทางเจาหนาที่ไดชี้แจง

เมื่อสักครูวาติดตั้งในชุมชนทั้งหมด ๑๐๖ จุด ในเขตเทศบาลนครอุบลเรามีชุมชนทั้งหมด ๑๐๖ ชุมชน เทากับ

จํานวนกลองที่ทานจะติดนะครับ ก็อยากจะทราบวาทานจะติดตรงไหนของ ๑ ชุมชน มันจะนอยไปหรือเปลา

นะครับ ๑ ชุมชนประชากรโดยที่ผมคํานวณคราวๆก็อยูที่ประมาณ ๖๐๐-๑,๐๐๐ คน บานก็จะมีอยูประมาณ 

๗๐-๑๐๐ หลัง แลวแตความหนาแนนของชุมชนนะครับ ทานจะไปติดตรงไหนครับติดหนาชุมชนหรือเปลา 

หรือจะติดกลางหมูบาน ในเมื่อสเปกกลองที่ฝาย IT ผมก็ไมไดมีความรูเก่ียวกับดานอิเล็กทรอนิกสนะครับ แต

ตามความเขาใจก็เปนกลองที่หันไมไดใชไหมครับ ทานจะโฟกัสไวตรงจุดไหน สวนที่ผมอยากจะไดก็คือ

รายละเอียดเก่ียวกับการติดตั้งวาทานจะติดตรงไหน อยากขอรายละเอียดเปนเอกสารนะครับ ใหผมคนเดียวก็

ไดครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

 

 

 



๒๕. 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ อยากจะสอบถามทาง

ฝายเทศกิจที่บอกวามีการติดตั้งกลองที่บริเวณถนนคนเดินดวย ในความคิดของผมคิดวามันเปนเหมือนถนนการ

ขายสินคา เหมือนหาบเร แผงลอย ซึ่งไมมีความจําเปนที่จะติดตั้งกลองวงจรปด ในหวงเวลาไมกี่ชั่วโมงควรจะ

อยูในสวนความรับผิดชอบของฝายรักษาความสงบเรียบรอยของพนักงานเทศกิจ และสวนสาธารณะนี้ผมวา

เปนจุดสําคัญ อยางเชน สวนสาธารณะหนองบัวจะมีคนไปออกกําลังกายมาก หรือสวนสาธารณะทุงศรีเมืองที่มี

รถจักรยานยนตจํานวนมากที่จอดอยู ในสถิติที่ผมเคยทราบมาสวนใหญรถจักรยานยนตที่หายจะเปนชวงเวลาที่

คนออกมาออกกําลังกาย สถิติมีหายถึงวันละ ๒๐ คัน ตอ วัน ตามที่ทราบมาครับ จากประสบการณที่ผมเคย

ทํางานดานการปราบปราม เคยจับกุมผูกระทําความผิดเก่ียวกับการลักทรัพย ซ่ึงผมเคยขึ้นรถสายตรวจผานไป

ที่ตลาดบานดูตอนชวงหัวค่ําก็เห็นวัยรุนกําลังน่ังใชประแจหมุนลอรถ แลวผมก็เลยเขาไปสอบถามวาทําอะไร ซึ่ง

เขาก็ข้ึนรถหนีไปทางปากหวยวังนอง เผอิญวันน้ันผมไดแจงสายตรวจชุดของผมใหตั้งจุดสกัด เขาก็ไปที่จุดนั้น

พอดีแลวปรากฏวาก็พากลับมาที่จุดเกิดเหตุก็พบวาลอรถกองอยูสองลอ ก็เลยสอบถามวามาจากที่ไหนอีกลอ

หนึ่ง เขาก็ยอมรับวาพึ่งไปถอดมาจากทุงศรีเมืองอีกลอหนึ่ง ผมก็พาเขากลับมาทุงศรีเมืองก็ปรากฏวาก็มี

เจาของรถซึ่งมายืนรอเพราะกลับบานไมได ผมจึงเรียนมาวาจุดไหนที่ควรจะติดกลองวงจรปดอยางเชนที่ทาน

กลาวมาคือถนนคนเดินนั้นไมมีความจําเปนเพราะวาอยูในความดูแลของเทศกิจอยูแลวครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ เก่ียวกับเร่ืองกลองวงจรปดก็อยากจะเรียนถามไปยังฝายบริหารครับ 

วาจากที่ทานไปสํารวจมาน้ันมันไปทับซอนกับของเจาหนาที่ตํารวจหรือไม และทับซอนกับของ อบจ. หรือไม ที่

ทางทานนัฐพลไดกลาวไวขออนุญาตที่เอยนามครับ กวา ๔๐๐ ตัว มันทับกันหรือไม ตรงนี้ไมทราบวาทาน

ตรวจสอบหรือยังนะครับ และอยากจะบอกวาการสรางความปลอดภัยสําหรับพี่นองประชาชนเอางายๆนะครับ 

แคไฟฟาแสงสวางทานยังไมสามารถทําใหมันสวางไดเลย แมกระทั่งหนาบานของทานผูวานะครับดับทีละสี่หา

วันก็ยังดับ ทั้งๆที่เสาไฟแตละตนในเขตเทศบาลมันเปนการรับผิดชอบของทางเทศบาลทานยังไมสามารถทําได

เลย ตรงนี้ผมไมรูวาทานทราบหรือเปลานะครับ แตละที่ไฟดับเยอะมาก เมื่อไมนานมานี้หนาโรงเรียนสามัคคี

ดับอยูเปนป กวาสองปก็พ่ึงติด ผมก็ไมทราบนะครับวาทางฝายบริหารทําอะไรอยู ขี่รถผานไปผานมาไมรูมอง

หรือเปลา นี่เปนความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับขั้นตนๆเลยที่ทานจะเอาใจใสทานก็ยังทําไมได ทานกําลังจะ

ขามช็อตไปเปนกลองวงจรปด ถาทานติดกลองวงจรปดผมก็อยากถามวากลองแตละตัวที่ติดทานจะดูแลไดไหม 

กลองเล็กๆ ขนาดเครื่องเสียงอยูตลาดใหญนะครับซื้อมาดวยงบประมาณหลายลานบาททานก็ยังปลอยใหมัน

หายโดยที่ทานไมติดตาม หรืออาจจะแคแจงความพอเปนพิธีแกเขินแลวก็โยนหนาที่ติดตามใหคนอื่นไป ตึกอยู 

 



๒๖. 
 

ตรงตลาดใหญทานเคยไปดูไหม มีคนไปดมกาวอยูน่ันเกิดเปนแหลงเสื่อมโทรมอยูตึกที่สรางใหม ประตูไมไดปด

มิดชิดทานเคยไปดูไหม ทานเคยใสใจทรัพยสินที่เปนของเทศบาลไหมครับ ทรัพยสินของตัวเองทานดูแลไมได 

ทานจะไปดูแลพ่ีนองประชาชนไดอยางไร ตรงน้ีทานสักแตวามีเงินทานจะตั้งงบอะไรมาก็ได งบประมาณใชจาย

สุรุยสุรายใหไปแลวก็ยังไปดึงของแตละกองมาเอามาใชรายการอื่น มาใชในโครงการอื่นที่ทานไมไดขอไวใน

งบประมาณตลอดทั้งปทานก็ยังทํา ตรงนี้มันเปนเรื่องที่สําคัญมากนะครับ เรื่องความปลอดภัยของพี่นอง

ประชาชน เอาแคความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับ ไฟฟาแสงสวางทานยังดูแลไมไดเลย ตลาดใหญ ตึก อาคาร 

เอางายๆแคนี้ครับทานดูแลไมได ปลอยใหเด็กดมกาวไปดูแลอยูน่ัน ซ่ึงไมใชเจาหนาที่เทศบาลนะครับ ตรงนี้ผม

รูสึกเสียใจมากนะครับที่วางบประมาณที่ทานอางวาเพื่อประโยชนสุขแกพี่นองประชาชน แตทานกลับทํากับ

ทรัพยสินตัวเองแบบนี้นะครับ ถาทานจะใหเขาเฝาผมวาทานเอาไปใหเด็กดมกาวคาจางเจาหนาที่เดือนละ 

๙,๐๐๐ บาท ไปเฝาดีกวา ถาทานจะไมสนใจกันถึงขนาดนั้นนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานชื่นครับ  

นายชื่น   พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมนายชื่น  

พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ครับ พูดถึงเรื่องกลองวงจรปดนี้มันเปน

เหมือนลักษณะตําน้ําพริกละลายแมน้ํา เพราะวาจังหวัดอุบลนี้ใหญเหลือเกิน แตก็ไมใหญเทาอุดรหรอกครับแต

ก็ใหญ รัศมีของกลองแตละตัวนั้นมันไมไดมากเทาไหรึครับ ที่วาตั้งกลองที่จุดหวยมวงนี้ตั้งตรงไหนเพราะวา

อยางเมื่อเชาน้ีผมมามีรถเต็มถนนเลยครับที่หวยมวงทางชลประทาน ถาหากตั้งตรงนั้นก็จะดีครับ ที่วาตั้ง

ตรงไหนน้ันเพราะวามันมีรถกระบะตอนกลางคืน รถกระบะไปจอดแลวเอามอเตอรไซคขึ้นสองคัน โดยขึ้นรถ

แลวก็ไป ตํารวจไปหากลองที่ไหนก็ไมได ผลสุดทายรถก็หาย หาไมเจอไมมีหลักฐาน ฉะนั้นการติดกลองนี้รูสึก

วาเราจะติดลําบากครับ ติดที่ไหนมันถึงจะทั่วถึง ผมวาคงจะเปลืองงบประมาณของทางเทศบาลเปลาๆ ตาม

หอพักตางๆเขาก็ติดของเขาเองอยูแลวนะครับ แตทางเทศบาลนี้นั้นเลือกยากเหลือเกินก็นาเห็นใจนะครับ 

ฉะน้ันการติดตั้งนี้ก็ใหพิจารณาใหมากนะครับ แลวมันจะเสียงบประมาณบอยๆ แตถาไมทําเลยมันก็ไมได

เหมือนกันเพราะวาเราไมรักษาความสงบเรียบรอยใหแกประชาชน สําหรับผมก็มีขอคิดเพียงแคนี้ครับ ขอบคุณ

ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ขอบคุณครับ ตอไปเปนหนา สป.๑๙ ฝายสงเสริมการทองเที่ยว (๒๖๔) เชิญพิจารณาครับ มีหรือไม

ครับ / ไมมี เมื่อไมมีผมขอผานไปหนา ตรวจสอบภายใน ๑ งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๑) เชิญทานณัฐวุฒิ

ครับ 

 

 

 

 



๒๗. 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผานๆมาหลายกองหลายหนวยนะครับ อยากจะตั้งขอสังเกตวาแต

ละกองแตละหนวยมีคาเครื่องคอมพิวเตอรแทบจะทุกหนวยเลยนะครับ อยากจะถามวาคอมพิวเตอรที่ทานใช

อยูทุกวันนี้น้ันทานไมมีหรืออยางไร หรือวาที่ตั้งมาน้ีเพ่ือจะไวใชโอนหรือเปลานะครับ แทบจะทุกกองทุกหนวย

จริงๆนะครับ ไมใชเพียงแตกองที่เรากําลังพิจารณา หลังจากน้ีแทบจะทุกกองทุกหนวยจะมีคอมพิวเตอรนะครับ 

รวมหลายกองก็เปนเงินหลายแสนอยูเหมือนกัน ตรงนี้อยากจะสอบถามทานประธานเพ่ือเรียนไปยังฝายบริหาร

เพ่ืออยากใหตอบคําถามตรงนี้ดวยนะครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯครับ 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ยอมรับวาคอมพิวเตอรนี้ตั้งทุก

กองนะครับ นอยบางมากบางตามกําลังของแตละกอง มีเหตุผลอยูสองอยางที่ตั้งปน้ี ลองสังเกตดูปที่แลวก็ไมได

เยอะใชไหมครับทาน แตปนี้มีคอมพิวเตอรแทบทุกกอง อยางที่หนึ่งนี้คอมพิวเตอรที่ใชมามันเกาแลวครับ 

เพราะวาระบบไอทีพวกน้ีนะครับเมื่อสักครูทานสมาชิกผูทรงเกียรติทานหนึ่งก็บอกวามันลาสมัยเร็วนะครับ 

เหตุผลที่สองคอมพิวเตอรที่ซ้ือมาน้ีเราไมไดซื้อมานานแลวครับ เราก็เลยตั้งใหทุกกองครับ คอมพิวเตอรเกานี้ถา

หากวาไปซอมบํารุงแลวมันใชเงินเยอะก็เลยไดตั้งเกือบทุกกองที่มีปรากฏในรางเทศบัญญัติปงบประมาณป ๕๙ 

นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ขอเรียนทานประธานสภาเพื่อผานไปยังผูบริหารครับ ถาความ

จําเปนที่จะตองซื้อทุกหนวยทุกกองถาซื้อจริงๆสภายินดีครับ แตถาทานไมซื้อแลวทานเอาไปตั้งโอนอยางอื่น

สภาก็รูสึกเสียใจนะครับ ถาทานจะตั้งขึ้นมาแลวก็ไมไดซื้อจริงๆตรงน้ีขอเรียนนะครับวาถาซื้อทุกกองก็ตองซื้อ

จริงๆนะครับไมใชตั้งเอาไวโอน ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

 

 



๒๘. 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรองยอดยุทธ เปนผูช้ีแจงรายละเอียด

คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองนายกครับ 

นายยอดยุทธ     เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  และทานผูบริหารทุกทานครับ เรื่อง

คอมพิวเตอรตอขอซักถามของทานสมาชิก เรื่องคอมพิวเตอรน้ีผมอาจจะเขามาชวงแคสามเดือนแตผมไดซักไซ

ไลเลียงเรื่องของอุปกรณการทํางานของเทศบาลนครในฐานะที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบบริการประชาชน เรา

ก็ตองการฐานขอมูลหลายๆเรื่องในการบริการและฐานจัดเก็บภาษีหรืออะไรตางๆเหลาน้ีเปนตน เครื่องเกามาก

ครับบางเครื่องก็หาหกป บางเครื่องเกือบสิบป และสิ่งที่ปฏิบัติกันอยูโดยฐานะที่เราซักไซไลเลียงกันนี้ทําไมถึง

ซื้อทุกกอง คําถามนี้เปนคําถามเดียวกับทานแลวทําไมไมประหยัด ตอนนี้ตองยอมรับวาขาราชการในเทศบาลฯ

ใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว โนตบุคอะไรตางๆ ซึ่งจริงๆแลวมันก็ไมเปนระบบ วันนี้ที่เราตั้งไวทุกกองก็อยาก

ใหเปนเร่ืองของตั้งระบบเร่ือง IT มีความทันสมัยและรองรับการจัดเก็บขอมูลใหมันมีความรวดเร็วแมนยํา เก็บ

ฐานขอมูลไดเยอะถาเรามีฐานขอมูลที่ชัดเจนในการจัดเก็บใหชัดเจน การบริหารการตัดสินใจตางๆรวมทั้งการ

ชี้แจงตอระบบขอมูลซ่ึงเปนตัวเลขที่ไมตองใชคําบรรยายมากนักตอสภาแหงนี้ก็จะไดชัดเจนวาสมควรหรือไม

อยางไรนะครับ เปนขอมูลอันหน่ึงที่ใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารบานเมืองของเราครับ แลวจริงๆมัน

เปลี่ยนโอนไมได มันเปนครุภัณฑที่จะตองจัดซื้อจัดจาง ถาไมจัดซื้อจัดจางตามราคาที่ใหไวมันก็ตองมีเหตุผลใน

การอธิบายวาเพราะเหตุอะไร ทําไมจัดซื้อไมได สเปกที่เรากําหนดไวนี้เปนสเปกที่ทันสมัยและเหมาะที่จะ

ดําเนินการใชในปจจุบัน ถายโอนไมไดครับเพราะเปนครุภัณฑและมีมาตรฐานที่ชัดเจน ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ถามันเปนรายการที่โอนไมไดทางสภาก็ยินดี แตรายการที่มันโอนเขา

โอนออกแลวเอาไปตั้งเปนโครงการใหม ทางสภาสงสัยตรงจุดนี้นะครับ แลวถาเราไปดูตั้งแตเร่ิมตนงบประมาณ

ประมาณการไวประมาณหกรอยสามสิบกวาลาน และป ๕๘ ทางสภาก็ไดอนุมัติไปประมาณหารอยสามสิบสอง

ลาน แลวก็มีเพิ่มเติมเขามาอีกปลายปงบประมาณอีกสองลานเกือบสามลาน ดังนั้นแลวนะครับเราจะเห็นวา

ตัวเลขที่ทานประมาณการมาไมทราบวารับจริงหรือเปลา แตถึงกระน้ันนะครับทางสภาก็ไดปรับลดลงเพื่อความ

เหมาะสม การใชเงินของฝายบริหารก็ยังมีการโอนเขาโอนออกอีกนะครับ ซึ่งตัวนี้จะทําใหแตละโครงการ แตละ

งบประมาณที่ตั้งขึ้นมานั้นบั่นทอนประสิทธิภาพลงหรือไม เพราะวาทางฝายบริหารน้ีไปตั้งโครงการใหมขึ้นมา 

 

 



๒๙. 
 

แลวก็เปนหนาที่ของขาราชการที่จะตองแบงเงินงบประมาณที่แตละกองมีเอาไปสนองความตองการของฝาย

บริหาร ซึ่งทางสมาชิกเปนหวงตรงนี้นะครับ ถาสิ่งที่มันโอนไมไดเราก็ยินดีพรอมที่จะอนุมัติใหแกทาน แตสิ่งที่

อนุมัติไปแลวทานใชไมเต็มประสิทธิภาพแลวทานก็เอาไปใชจายในโครงการอื่นที่ประชาชนไมไดประโยชนทาง

สภานี้ก็ไมเห็นดวยนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ขอบคุณครับ ตอไปเปนหนา ตรวจสอบภายใน ๓ งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๑) เชิญพิจารณาครับ 

มีหรือไมครับ / ไมมี เมื่อไมมีผมขอผานไปหนา คลัง ๑ งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓) เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากจะสอบถามไปยังผูบริหารเกี่ยวกับประเภทคาตอบแทนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน

จางตามภารกิจมีการปรับเพิ่ม ๑๔๕,๐๐๐ บาท เงินเดือนพนักงานจางทั่วไปปรับเพ่ิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท สองตัว

นี้ผมไมติดใจอะไรนะครับ คือมีการเพิ่มใหพนักงานน้ีก็ดีใจครับ จะมาติดใจตรงหนา คลัง ๒ เปนคาจางเหมา

บริการ ทานไดขอเพิ่มมาอีก ๗๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิมงบป ๒๕๕๘ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอเพิ่มมาอีก ๗๐๐,๐๐๐ 

บาท เปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาทานไปปรับลดตัวเงินเดือนพนักงานหรือพนักงานจางทั่วไปนี้ ผมพอจะเขาใจ

วาเปนการปรับเปลี่ยนลดพนักงานลงแลวก็ยายเขาไปหมวดจางเหมาบริการ แตนี้เปนการปรับเพิ่มเงินขึ้นและ

จางเหมาทานก็เพ่ิมขึ้นนะครับ อยากจะสอบถามวาสวนตาง ๗๐๐,๐๐๐ บาท ที่ทานเพ่ิมขึ้นทานเอาไปทําอะไร

ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานพิมพนภัส เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานพิมพนภัสครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ขอชี้แจงในงบของคาจางเหมา

บริการนะคะ มีจางบุคคลสวนที่เหลือแลวก็จางเหมาบริการอยางอื่นดวยในเรื่องการจัดทําสิ่งของคะ แบง

ออกเปนสองสวนคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานนัฐพลครับ 

 

 

 

 



๓๐. 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ จะยอนกลับมาตรงหมวดคาจางเหมาบริการคือในป ๒๕๕๘ ทางสภา

ไดอนุมัติไปยอดเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีการจายจริงสุทธิวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ คือ ๕๔๗,๒๒๗.๒๐ บาท 

ทางสภานะครับอยากทราบรายละเอียดวาทานเอาไปใชจายอะไรบางในหมวดนี้นะครับ ขอเปนรายละเอียด

เก่ียวกับเอกสารนะครับ สวนเงินที่ทานจะขอเพ่ิมในงบประมาณป ๒๕๕๙ ทานจะเอาไปใชจายเกี่ยวกับอะไร 

อยากทราบรายละเอียดคราวๆวาทานเอาไปทําอะไรบางนะครับ ที่วาจะจางพนักงานเพิ่มนะครับ พนักงานจาง

เหมาบริการครับ อยากขอทราบรายละเอียดตัวเพ่ิมนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ผมมีความสงสัยอยูคลัง ๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน ปนี้

มีขอเพิ่มขึ้นมา ๕๘๘,๐๐๐ บาท เปนยอดทั้งหมด ๑๐,๐๒๕,๐๐๐ บาท ใชจายจริงปที่แลวแค ๖,๙๐๐,๐๐๐ 

บาท ผมอยากทราบวาทําไมปนี้เพิ่มขึ้นเยอะจังครับ ขอทราบคําชี้แจงดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานพิมพนภัส เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานพิมพนภัสครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ เงินเดือนเราตั้งตามเลทของ

บุคคลคะ ตามระเบียบทุกอยางเลยคะ เราตั้งไวตามกรอบที่มีอยางเชนตําแหนง ผอ. ตําแหนงคนที่วางเราก็ตั้ง

ไวตามระเบียบคะ เรามีบัญชีคะทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ อยากจะสอบถามทาน ผอ.คลัง อีกสักครั้งนะครับวาพอจะไดหรือไม

เอกสารเกี่ยวกับหมวดจางเหมาบริการครับ ป ๒๕๕๘ ที่วามีการจายจริงไป ๕๔๗,๒๒๗.๒๐ บาท คือทางสภา

อนุมัติใหสามแสนไมทราบวาทานเบิกจาย โอนมาจากทางไหนเราก็ไมทราบ อยากขอรายละเอียดเปนเอกสาร 

 

 



๓๑. 
 

นะครับ ขอเอกสารเปนชวงบายทั้งหมดที่ผมขอไวตั้งแตตนขอเอกสารเก่ียวกับการจางเหมาบริการทุกกองของป 

๒๕๕๘ ขอบพระคุณมากครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ครับ ผมมีเพิ่มเติมอยูหนาคลัง ๒ นะครับ คาใชจายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ปที่แลวไมเห็นตั้งเขามานะครับ ปนี้เพิ่มขึ้นมา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอคําชี้แจง

ตัวนี้ดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานพิมพนภัส เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานพิมพนภัสครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ คือปที่แลวโครงการปรับปรุงแผน

ที่ภาษีเราตั้งไวในคาวัสดุ คาใชสอย ซึ่งทานไมอนุมัติบอกวาใหไปเขียนโครงการมาในปนี้คะ ปนี้เราก็เลยนําเขา

งบประมาณคะ สวนรายละเอียดตางๆในเร่ืองของคาใชจายจะขอสงเปนเอกสารคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ขอบคุณครับ ตอไปเปนหนา คลัง ๔ งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓) เชิญพิจารณาครับ มีหรือไมครับ / 

ไมมี เมื่อไมมีผมขอผานไปกองวิชาการและแผนงาน งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) วช. ๑ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว  

ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ คะ ในหนา วช.๑ คาใชจายในโครงการ

บริการอินเตอรเน็ตเพื่อประชาชน ตรงนี้ดิฉันอยากทราบรายละเอียดคะเพราะวาในนี้จะมีงบประมาณเขามา

เปนงบใหมตั้งไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบรายละเอียดตรงนี้คะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเจาหนาที่ฝาย IT เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 
 

 



๓๒. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นายเจนณรงค   นามมณี  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายเจนณรงค   นาม

มณี  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร พอดีโครงการที่แลวก็คือเราทําอินเตอรเน็ตบริการประชาชนไป ๓ จุด 

บริเวณศาลเจาพอหลักเมืองครับ เราไดรับการตอบรับจากประชาชนประมาณ ๓๐๐ ราย มีประชาชนมา

คอนขางเยอะนะครับก็เลยมีโครงการตอเนื่องเพิ่มเปน ๙ จุดใหเต็มทุงศรีเมืองเพ่ือบริการประชาชนไดเต็มที่ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ปที่แลวผมจําไดวาคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมทานขอมาเราใหไป ๒๕๐,๐๐๐ 

บาท ทานปรับโอนออกไป ๑๖๔,๐๐๐ บาท ตัวนี้มันเปนโครงการตอเนื่องก็คือวาถาทานทําตัวนี้เสร็จแลวปนี้

ทานจะทําโครงขายปรับปรุงเน็ตเวิรกทานจะขอเขามาอีกเปนโครงการตอเนื่อง ถาทานโอนเงินสวนนี้เขาไป

แสดงวาโครงขายเน็ตเวิรกตอเน่ืองก็ไมจําเปนที่ตองใชใชไหมครับ ขอคําชี้แจงดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คืออยางนี้ครับ ทางทานสมาชิกสงสัยตรงคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมตั้งไว ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

แลวมีการโอนออกนะครับ  

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตนะครับ คือโครงการมันเปนโครงการตอเน่ืองก็คือคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมทาน

บอกวาทานจะเอาไปใชจายในเร่ืองติดตั้งเน็ตเวิรกเพื่อรองรับเซิรฟเวอรแลวก็เอามาปรับปรุงเน็ตเวิรกอีกทีหนึ่ง 

แตทีนี้เที่ยวที่แลวทานโอนออกไปตั้งหน่ึงแสนหก แลวเที่ยวนี้เน็ตเวิรกทานจะใชอะไรเปนเซิรฟเวอรรองรับครับ 

ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรักษาการผูอํานวยการกองวิชาการฯ 

เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรักษาการผูอํานวยการกองวิชาการฯครับ 
 

 

 



๓๓. 
 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน   รกัษาการผูอาํนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันนางสมลักษณ   บุญณพัฒน   

หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานคะ ในสวนของ

งบประมาณฝาย IT ในหนา วช.๒ ประเภทคาบริการส่ือสารและโทรคมนาคมที่ทางสภาเทศบาลไดพิจารณา

อนุมัติงบใหเมื่อป ๒๕๕๘ ๒๕๐,๐๐๐ บาท นะคะ และป ๕๙ น้ีเราก็ตั้งมา ๒๕๐,๐๐๐ บาท เชนเดียวกันนะคะ 

เมื่อ ๓๐ กันยายน เรามียอดจายจริงอยูที่ ๑๕๑,๔๙๘ บาท แตในชองสุดทายที่ปรากฏในเอกสารในมือของทาน

ก็จะเปนยอดจายเพียง ๑๐ เดือน ในสวนของรายการโอนที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปรายเมื่อสักครูนะคะ 

ดิฉันขออนุญาตเช็คยอดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะวาสวนใหญรายการนี้จะเปนรายการจายรายเดือนวาจะเปน

คาใชจายอะไรบางนะคะ ขออนุญาตที่จะสงเปนเอกสารเพิ่มเติมที่จะชี้แจงวารายการ ๒๕๐,๐๐๐ บาท นี้เรา

จายในคาอะไรบาง เดือนละเทาไหรบาง เพ่ือประกอบการพิจารณาของทานสมาชิกคะ ขอบคุณมากคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

คืออยางนี้นะครับ อยางที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครูวาทางสมาชิกสงสัยตรงที่วาเงินโอนกับเงินที่จาย

จริงมันเกินงบประมาณที่ตั้งให ตรงนี้เองนะครับ ขอทบทวนนิดหนึ่งนะครับวาถึงเดือนมิถุนายนทานใชไปหนึ่ง

แสนหนึ่งหมื่น แตเงินโอนหนึ่งแสนหกหมื่นส่ีพัน ใหไปสองแสนหาแตนี่มันเปนสองแสนเจ็ดแลว อยากทราบวา

มันเกินไดเพราะอะไรนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขออนุญาตนะครับ แลวมันก็ไปเกี่ยวเนื่องกับวาในเมื่อคาบริการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทานขอไวดวย

ความจําเปนในงบประมาณตัวนี้ซึ่งเราใหไปคิดวาเพียงพอ เมื่อคาบริการส่ือสารและโทรคมนาคมเพียงพอ ปนี้

ทานขอเน็ตเวิรกเขามาถาใชเต็มระบบภายในสํานักงานผมวามันก็จะเปนการดีกับทางเทศบาลเพราะเน็ตเวิรก

มันเพียงพอ อันนี้สมาชิกสภาก็ยินดีที่จะอนุมัติให แตเมื่อมีรายการโอนออกไปแสดงวาคาบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคมที่ทานขอมาไมเพียงพอตอระบบเน็ตเวิรกที่ตองทําแนนอน อันนี้ผมขอเปนเอกสารมาเพื่อ

ประกอบการพิจารณาวาที่ทานขอเน็ตเวิรกมาทานจะทําไดหรือไม และทําแลวจะเกิดประโยชนกับสํานักงาน

เทศบาลไดมากนอยเพียงใด ขนาดหองประชุมสภาเทศบาลยังไมมีใหเราเลย เมื่อทําเน็ตเวิรกมาเราจะไดใชจริง

ไหมแคนั้นเองครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ขอบคุณครับ ตอไปเปนหนา วช ๓ งานวางแผนสถิติและวิชาการ (๐๐๑๑๒) เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในหมวดคาตอบแทนนะครับเกี่ยวกับคาปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการขอมา ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตเราจะเห็นยอดใชจริงก็คือ ๗,๔๒๐ บาท ตรงนี้อยากทราบรายละเอียดและ

เหตุผลนะครับ 

 



๓๔. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรักษาการผูอํานวยการกองวิชาการฯ

เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรักษาการผูอํานวยการกองวิชาการครับ 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน   รกัษาการผูอาํนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ในสวนของงบประมาณกองวิชาการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทนะคะ อยางที่นําเรียนก็คือยอดทางขวาสุด

นี้จะเปนยอดการเบิกจาย ๑๐ เดือน อยูที่ ๗,๔๒๐ บาท แตปจจุบันน้ียอดเบิกจายจริง ณ ๓๐ กันยายน ๕๘ จะ

อยูที่ ๔๘,๔๔๐ บาท ก็เกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ตั้ง ในสวนของคาตอบแทนในสวนนี้นะคะตั้งไวสําหรับ

ใหงานในสวนของกองวิชาการทั้งหมดยกเวนงาน IT นะคะ ก็จะมีของฝายประชาสัมพันธ ฝายแผนงานและ

งบประมาณ และฝายนิติการนะคะ กรณีที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งก็เปนการประมาณตัวเลขไวนะคะ 

สวนภารกิจระหวางปก็อยูที่แตละฝายคะ ตั้งเพื่อประมาณการไวแลวแตทางสภาเทศบาลจะพิจารณานะคะ 

สวนใหญแลวการเบิกจายก็จะอยูที่สี่ถึงหกหมื่นคะ แตถาบางปที่มีกิจกรรมเยอะเราก็อาจจะเบิกเยอะ เราก็เลย

ตั้งไวเปนตัวเลขประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ก็อยากจะเตือนทางฝายวิชาการวาขณะนี้ทานไดโอนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปใหฝาย

ผูบริหารแลว ๕๐,๐๐๐ บาท นะครับ วันน้ีทานใชไปแลวสี่หมื่นแปดทานยังเหลืออีกนิดหนอยระมัดระวังดวย

นะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ สําหรับตัวเลขที่จายจริงตรงขวามือสุดนะครับ จะสังเกตวาเปนเดือน

ตุลาคม – ๓๐ มิถุนายน ซึ่งมันเปนวิธีการปกติในการพิจารณางบประมาณ ซึ่งงบประมาณนี้เขาก็แนะนําวาให

เอาเขาพิจารณากับสภานะครับ ก็คือกอน ๑๕ สิงหาคม แตในขณะน้ีเราก็กําลังพิจารณางบซึ่งมันอยูในชวงเวลา

ที่มันผิดปกติมาโดยตลอดสามปงบประมาณ น่ันเปนเพราะอะไรครับ ที่เราจะตองมาถามกัน มานั่งคิดยอนกัน

แบบนี้ ตรงนี้ขอตําหนิการทํางานของฝายบริหารนะครับ ที่ทานนํางบประมาณเขามาในชวงเวลาที่มัน 

 



๓๕. 
 

ไมปกติ ทั้งๆที่ปกติวิธีปฏิบัติตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยเขาบอกมาตลอดนะครับวาใหเอาเขากอน ๑๕ 

สิงหาคม เพราะถาเราชากวาน้ันประชาชนจะเสียประโยชน ตรงน้ีเปนเร่ืองจริงที่ทานจะตองยอมรับนะครับ วา

ทานทําใหงบประมาณนี้ไมปกติและก็เอาเขามาพิจารณาในชวงเวลาที่ไมปกติ ทําใหสภาแหงนี้เกิดคําถาม

มากมายเกี่ยวกับตัวเลขที่ทานประมาณการมา ดังน้ันแลวนะครับอยากจะขอแนะนําใหทานเอาเขามาในชวงที่

มันปกติในปงบประมาณหนาผมหมายถึงปงบประมาณ ๒๕๖๐ นะครับ ทานอยาทําแบบนี้นะครับ สามป

มาแลวที่ทานทําแบบนี้ ทานไมเคยจํานะครับ บทเรียนทานก็มี ตรงน้ีขอตําหนิทานนะครับ กราบขอบพระคุณ

ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ขอบคุณครับ มีทานใดจะอภิปรายตอหรือไมครับ / ไมมี เมื่อไมมีขอไปที่หนา วช. ๖ งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ (๑๑๒) เชิญพิจารณาครับ มีหรือไมครับ / ไมมี เมื่อไมมีผมขอพักการประชุมเพื่อรับประทาน

อาหาร เมื่อเสร็จแลวขอเชิญประชุมตอในเวลา ๑๔.๐๐ น. นะครับ ขอบคุณครับ 

 

******พักการประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.****** 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับ ขอดําเนินการประชุมตอจากเมื่อเชานะครับ ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลวผมขอ

ดําเนินการตอเลยนะครับ ไปที่ สธ ๑ งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , งานแผนงานสาธารณสุข 

(๐๐๒๒๑)  มีสมาชิกทานใดจะขอความกระจางเชิญครับ / ถาไมมี ผมขอไปที่งานสาธารณสุข (๐๐๒๒๓)  งาน

สงเสริมสุขภาพ , งานปองกันควบคุมโรค , งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม , งานสัตวแพทย หนา สธ 3 

เชิญครับ/ ไมมี ไปงานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น / ไมมี ไปงานศูนยบริการสาธารณสุข 

(๐๐๒๒๔) หนา สธ ๖  เชิญครับ / ไมมีขอไปงานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล , (๐๐๒๔๔) หนา สธ ๙ เชิญ     

ทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ    

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในเนื้อหาเร่ืองงานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลครับ สิ่งที่

ผมสงสัยคางคาใจไวก็คือคาใชจายในโครงการรักษแมมูลตั้งแตสมัยทานนายกฯรจนา ขออนุญาตเอยนาม

โครงการรักษแมมูลเปนโครงการที่เรารวมกันกับทาง NGO ในหลายๆหนวยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ทํา

โครงการรักษแมมูลมา แตสงสัยในป  พ.ศ.๒๕๕๙  ทานไดตัดงบประมาณเหลานี้จนหมด แลวก็ถึงทานจะตั้ง

รายการข้ึนมาใหมเปนคาใชจายโครงการรวมใจรักษส่ิงแวดลอม ผมวาโครงการรักษแมมูลเปนโครงการที่ดีเรา

จําเพาะออกไปวาในเทศบาลนครอุบลราชธานี มีลําน้ํามูลไหลพาดผานริมฝงตั้งแตตนเขตจนถึงสุดเขตติดอีกฝง

หนึ่งทั้งหมดของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมทั้งยังมีแมน้ําสาขาใหญนอยอีกไมนอยหลายๆสวนเราไดใช 

 



๓๖. 
 

แมน้ํามูลเปนจํานวนมากผมวาโครงการนี้ขออนุญาตตําหนิวาเราใหความสําคัญในสวนนี้นอยไปหรือเปลาครับ 

กราบเรียนทานประธานสอบถามไปยังฝายผูบริหารครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน รักษาการผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เปนผูชี้แจงคะ ทานอัมพร แกวเรือง คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานอัมพร ครับ 

นางอัมพร   แกวเรือง   รักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานนะคะ คือจริงๆโครงการรักษแมมูลเรา

ก็ยังดําเนินการอยูเพียงแตเราเปลี่ยนชื่อเฉยๆ แตการดําเนินการเราก็ดําเนินการที่ลําแมน้ํามูลอยูแลวคะ เมื่อ

งบประมาณปพ.ศ .๒๕๕๘ เราก็จะทําการปลูกตนลําพูนที่ลําน้ํามูล มีการประกวดชุมชนดานการรักษ

สิ่งแวดลอม ซึ่งมันเปนโครงการตอเน่ืองถึงอยางไรเราก็ไมทิ้งลํานํ้ามูล ซึ่งโครงการรวมใจรักษสิ่งแวดลอมที่เรา

ขอในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เราก็จะรณรงคการปลูกบัวและเราก็รณรงคเก่ียวกับแมน้ํามูลอยูแลวคะ ในตัว

หลักการและเหตุผลของโครงการคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือมันมี ๒ โครงการ คือโครงการประกวดชุมชนรักษสิ่งแวดลอม และโครงการรักษแมมูล ทานตัด

งบประมาณออกทั้งหมดเลย และทานจะใชงบประมาณในสวนไหนในการดําเนินการครับ กราบขอบพระคุณ

ครับ 

นางอัมพร   แกวเรือง   รักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตทานประธาน ชี้แจงนะคะ จริงๆแลวที่เราทําโครงการรักษแมมูลที่ผานมาแลวก็โครงการ

ประกวดชุมชน เรามีเครือขายของเราอยูแลวซึ่งเปนประชาชนทั่วไป ที่เราไดแพลนเอาไววาในตัวเครือขายของ

เราบางตัวเราไมจําเปนตองใชมากก็ได เพราะเราสามารถโคกับตัวแทนเครือขายของเราที่เราตั้งเอาไวคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   มีสมาชิกทานใดจะขอคําชี้แจงอีกครับ / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล

ราชาธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมมีขอสงสัยเก่ียวกับเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปที่เพ่ิมขึ้นมาเปนจํานวนมากและก็ 

 



๓๗. 
 

ไปดูที่บัญชีรายชื่อเงินเดือน มีการขีด - - - คือยังไมมีคนเขามาแตทานตั้งประมาณไว อยากทราบวาเปนเพราะ

สาเหตุใด 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหนางวิไลลักษณ  อัครอํานวย หัวหนาฝาย

บริหารงานทั่วไป เปนผูชี้แจงคะ  

นางวิไลลักษณ   อัครอํานวย      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ สาเหตุที่เงินเดือนพนักงานจางทั่วไป

เพ่ิมขึ้น เราตั้งตามกรอบอัตราวาง มันจะมีตั้งตามกรอบอัตรากําลัง ที่วางๆ เเดทๆ ไวนะคะ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตั้งงบรอไวใชหรือไมครับ ขออนุญาตทานประธานครับ 

นางวิไลลักษณ   อัครอํานวย      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 ใชคะ เพราะวาการจัดตั้งงบประมาณจะตั้งตามกรอบอัตรากําลังคะ สมมติเรามี ๒๖ อัตรา แตวามีคน

อยู ๒๐ คน เราตองตั้งอีก ๖ อัตราเพ่ือรองรับคะ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อันนี้ไมไดตั้งเผ่ือโอนนะครับ อันนี้ถามตรงๆเลย 

นางวิไลลักษณ   อัครอํานวย      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯตอบเลยนะคะ ไมมีคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล

ราชาธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ที่ทานตั้งไวเพ่ือรองรับคนเขามาทานวางแผนไวหรือยังจะใหคนเขามา ทานวางแผน

อะไรหรือยังวาจะใหเขามาทํางานตรงจุดไหนเพราะวาที่เราเห็นพนักงานก็ทําไดดี แตไมรูวาทานรับมาเพิ่มดวย

สาเหตุอะไร และจะเปนปญหาและภาระของเทศบาลหรือเปลาก็อยากจะถามวามันจําเปนหรือเปลาที่จะตอง

เพ่ิมตั้งกรอบไวมากขนาดนี้ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานประชา  กิจตรงศิริ เปนผูชี้แจงคะ 

 



๓๘. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชา ครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ในเรื่องกรอบอัตราตําแหนงเงินเดือนใน

สวนตรงนี้เรามีกรอบอยูแลว แตเนื่องจากอาจจะมีการโอนยายหรือมีการยายไปรับตําแหนงที่อื่น กรอบตรงนี้ก็

วางอยางเชนตอนนี้ทาน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทานขอลาออก ตําแหนงตรงนี้ก็วางแตเราก็ตองตั้งกรอบตรงนี้ไว     

ในทุกอัตราตําแหนงที่เราขอไวในกองสาธารณสุขฯวาจะตองมีจํานวน ๒๕ คนหรือ ๒๖ คน เราตองตั้งกรอบไว

รอ เผ่ือวันหนึ่งมีคนขอยายเขามาขอรับตําแหนง ภาระงานที่เราไดเขียนเอาไว เพราะการตั้งกรอบไมไดตั้งขึ้นมา

ลอยจะตองช้ีแจงไปทางสวนกลางวาการตั้งกรอบมีภาระงานอะไรครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ผมถามเปนพนักงานจางทั่วไป ไมใชขาราชการครับ และที่ตั้งกรอบไว

มันเปนการของบฯขึ้นมาใหมมันไมใชเขาลาออกไปแลวทานตั้งงบรอไว แตทานขอเพิ่มขึ้นมาใหม ตรงนี้อยากให

ทานชวยชี้แจงใหทางสภาฯ ทราบดวยครับ   

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชา ครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ คือพนักงานจางทั่วไปเราก็ตองขอกรอบเหมือนกัน ไมใชวาคิดอยากจะ

ตั้งก็จะตั้งได ตั้งแตพนักงานจางทั่วไป พนักงานจางตามภารกิจ จนถึงขาราชการตองมีกรอบทั้งหมดไมใชวามี

เงินแลวจะจางได หรือจะโอนมาจางได ขออธิบายตรงน้ีครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   สมาชิกทานใดจะขอความกระจางอีกครับ / มีหรือไมครับ / ถาไมมีผมจะขอความกระจางทานนายกฯ

วาบรรทัด เงินเดือนพนักงานจางทั่ วไป เพิ่ม ๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท ในชองเงินเพิ่มต างในป  พ.ศ.๒๕๕๘           

ยอด ๕๕๐,๐๐๐ บาท แตมาปนี้เพิ่มเปน ๒,๔๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมมามากขนาดนี้เปนเพราะเหตุใดครับ เงินเพิ่ม 

๒ ลานกวา แตเงินคาจาง ๕ แสนกวาบาท เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย เปนผูชี้แจงคะ 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก ที่ทานเห็นตัวเลขกระโดด เมื่อปที่แลวไดมีมติพนักงาน

เทศบาลใหเพ่ิมเงินคาจางพนักงานจางทั่วไป จาก ๙,๐๐๐ บาท เปน ๑๐,๐๐๐ บาท ทุกกองจะมียอดเพิ่มขึ้น  

 



๓๙. 
 

และวากองสาธารณสุขฯ เปนกองที่พนักงานจางทั่วไปมากที่สุดในบรรดา สํานัก กอง ฝาย ตางๆ ตัวเลขเลย

เพ่ิมขึ้นเยอะ นี่คือที่มาที่เพ่ิมขึ้น และเร็วๆนี้ไดขอเรียนใหทานทราบวาพนักงานเทศบาลทุกคนจะไดเงินเดือน

เพิ่มตามบัญชีหมายเลข ๔ ก็จะทําใหยอดเงินตรงนี้ เพิ่มมากขึ้นอีกมากๆเลย อันนี้ขอเรียนใหทราบครับ 

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะขอความกระจางอีกครับ เชิญครับ / ถาไมมีขอผานครับ ไปงาน

ครุภัณฑ  สธ ๑๒ เปนครุภัณฑคอมพิวเตอร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขฯ / ถาไมมีไปงานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หนา สธ ๑๓  คาครุภัณฑงานบานงานครัว   ครุภัณฑคอมพิว เตอร        

เชิญครับ/ ถาไมมี ไปงานศูนยบริการสาธารณสุข หนา สธ ๑๔ ครุภัณฑคอมพิวเตอรเชิญครับ / ไมมีผานไปงาน

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หนา สธ ๑๕ (๐๐๒๔๔) / ถาไมมีผมขอผานไปกองสวัสดิการสังคม งาน

บริหารงานทั่วไป , งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (๐๐๒๕๑ ,๐๐๒๕๒) เชิญครับ / ถาไมมีผม

ขอความกระจางจากฝายบริหารในหนา สว ๒ คาใชจายโครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส ตัดทิ้งไปหมดเพราะ

เหตุครับผม เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรองประชาเปนผูชี้แจงคะ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงครับ เนื่องจากคาใชจายในโครงการสงเคราะห

ผูดอยโอกาส สวนใหญนี้เราจะซื้อของไปเยี่ยมและไปอุดหนุนในเร่ืองอื่นๆ ถาเปนผูพิการเราก็จะซื้อเครื่องชวย

ตางๆ สวนใหญจะเปนการซ้ือของไปให แตดวยระเบียบเขาไมใหซื้อของไปให เราก็เลยคิดวาถาเชิญมาอบรมเรา

ก็จะทําอะไรไดไมมาก ก็เลยคิดวาถาเราชวยเหลือเขาทางดานกายภาพไมไดเราก็ยกเลิกโครงการนี้ไป เพราะวา

ถาเราเอามาฝกอบรม คิดวาผูดอยโอกาสมีจํานวนกระจัดกระจายและไมเยอะเดิมทีก็ชวยเหลือในดานการซื้อ

ของไปเยี่ยมเราก็เลยคิดวาถาทําไมไดเราก็ขอยกเลิกไปครับ ขอเรียนแบบนี้ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ทานสมาชิกมีทานใดจะขอคําชี้แจงอีกครับ  / เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานจาง ถายอนไปดูที่กองสาธารณสุขฯ งาน

กําจัดมูลฝอยนอกจากเงินเดือนพนักงานจางแลว ก็ยังมีเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ผมจึงสงสัยวาแลว 

สํานัก กอง ฝาย อื่นๆ ทําไมไมมีเงินเพิ่มของพนักงานจางบาง ที่ทานปลัดชี้แจงเมื่อสักครูวามีเงินเพิ่มของ

พนักงานจาง แลวจะตองเพ่ิมเหมือนกันหมดทุก กอง ฝาย หรือไมครับ ทําไมมีแตกองสาธารณสุขฯเทานั้นที่มี

เงินเพิ่มแตวาพอมาถึงกองสวัสดิการฯก็มีแตเงินเดือนพนักงานไมมีเงินเพิ่ม ก็อยากจะขอทราบเพื่อเปนความรู

ดวยนะครับ 

 



๔๐. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกเมื่อสักครูผมลืมเรียนไปวางบประมาณเงินเพิ่มของทุก

กองเพิ่มหมดตามที่ทานเขาใจ แตวากองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเปนกองที่มีพนักงานจางมากกวาเพื่อนก็

เลยตั้งประมาณในสวนเพ่ิมขึ้น คนละ  ๑,๐๐๐ บาท ไวที่กองสาธารณสุขฯ สวนกองอ่ืนในรางงบประมาณฉบับ

นี้ไมไดตั้ง ไมไดตั้งในสวนของ ๑,๐๐๐ บาทไว ตั้งไวแคของกองสาธารณสุขไวเพียงกองเดียว ถาถามวาในสวน

ของกองอ่ืนจะนําเงิน ๑,๐๐๐ บาท นั้นมาจากไหน สาเหตุที่ทําแบบนี้เพราะวาเปอรเซ็นตการตั้งงบประมาณ 

คือเพดานของเงินเดือนหรือเงินเพิ่มตางๆคาใชจายในดานบุคลากร งบประมาณฉบับนี้มีคาใชจายในดาน

งบประมาณของบุคลากรมากกวางบประมาณฉบับอื่นๆที่ผานมา ถาไมทําแบบนี้จะทําใหเพดานคาใชจายใน 

๔๐เปอรเซ็นต สูงมากเลย สาเหตุที่ไมไดตั้งกองอ่ืนไวเพราะวามีจํานวนนอย และถามวาจะเอามาจากไหน เมื่อ

เทศบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ประกาศใชแลวนายกเทศมนตรี สามารถจะจายขาดเงินสะสมมาใหเพิ่มขึ้นตรงนี้

ได พอทานพิจารณางบประมาณในช้ันแปรญัตติฯ ผมขออนุญาตเรียนใหทราบวาทานพิจารณาในสวนของแปร

ญัตติฯทานจะเห็นขอมูลในสวนที่ผมเห็นตรงนี้ เมื่อถึงตรงน้ีทานจะเขาใจในสวนที่ผมเรียนชี้แจง เรียนใหทราบ

เพียงเทานี้ครับ  ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตถาดูตามยอดเงินคาจางและเงินเพิ่มต างๆ ที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณทํามาใหดูว า          

มัน ๑๘๗ ลาน คิดเปนเปอรเซ็นต  ๒๙.๙๓ เปอรเซ็นต เทาน้ันเองถาหากวาทานตั้ง ยอด ๑,๐๐๐ บาท คงไม

สะเทือนเทาไหร เพราะเหรดมันอยูที่ ๒๙ กวาเทาน้ันเอง 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เปนรางงบประมาณแตที่จายจริง ปพ.ศ. ๒๕๕๘ ตอนนี้เราอยูที่ ๓๘.๒๒ 

ณ ตอนนี้ ครับทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ความเห็นของผมคือเรานาจะทําใหมันสมบูรณเลย ไมตองไปคอยวาจะตองไปจายขาดเงินสะสม 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ คือ ณ ตอนนั้นในชวงการแปรญัตติฯ คือที่อดีตผานมาที่ทางสภาฯ 

ไดแปรญัตติฯ ที่ผานมาผมเปนเจาหนาที่งบประมาณโดยตําแหนง ทางสภาฯไดแปรญัตติฯ ลดคาใชจายลง

ในชวงน้ันถาเกิดมันเกิดเหตุการณเหมือนที่ผานมาผมจะเสนอแนะใหนายกฯเทศมนตรี เสนอแปรญัตติเพิ่มเขา

ไปก็ไดนะครับ เพราะวามันยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งอยู แตอันนี้เปนรางเทศบัญญัติ มีหลายเทศบาลฯที่ไมไดตั้ง 

 



๔๑. 
 

งบประมาณในสวนน้ีไว เพราะวามันจะมีปญหาตรงนี้ เอาระดับนโยบายคือผมเปนกรรมาธิการสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแหงประเทศไทย ในสวนของการจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับทองถิ่น ตรงนี้ถารวมเงิน ๑,๐๐๐ บาทที่

เพ่ิมขึ้นมายังไมรวมเงินอีก ๔ เปอรเซ็นตที่กําลังจะตามมาเร็วๆนี้ มันจะทําใหคาใชจายในดาน ๔๐ เปอรเซ็นต

ของเทศบาลฯ มีปญหา ๙๐ เปอรเซ็นต เพราะทั่วประเทศจะมีปญหาเก่ียวกับเร่ืองนี้เกือบทั้งหมดเลย ตรงนี้เขา

กําลังจะผลักดันใหกับรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบในสวนน้ี อันนี้ขอเรียนใหทราบวาทําไมกองนี้ตั้งกองนี้ไมตั้ง คือเรา

ซักซอมในสวนของหัวหนาสวนคือเราตกลงกันไวอยางนี้ ถาหากวาเปอรเซ็นต สามารถขยับขึ้นขยับลงได

นายกเทศมนตรี สามารถจะแปรญัตติใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และอีกหลายๆเรื่องที่มัน

มีระเบียบใหมออกมาอยางเชน เรื่องของ สตง. แตไมขอเรียน ณ ตรงน้ี แตในชวงแปรญัตตินี้เราจะพูดคุยกันกับ

สภาฯ ผมคิดวาบรรยากาศในการคุยกันกับฝายบริหารกับฝายสภาฯ ก็จะเปนไปดวยไมตรีและบรรยากาศที่

เขาใจกันมากขึ้น ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ทานสมาชิกมีทานใดจะขอคําชี้แจงอีกครับ  / เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชาธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ถาเกิดทานกังวลวามันจะเกิน ๔๐ เปอรเซ็นต แลวเหตุใดทานจึงเพิ่มกรอบเอาพนักงานเขามา

อีกครับ คือมันสวนทางกัน ทานกลัวเกินเปอรเซ็นต แตทานกลับเอาคนเขามาอีกตรงนี้มันขัดแยงกันหรือไมครับ 

ผมอยากใหทานพิจารณาใหรอบคอบวามันถูกไหมกับที่ทานอางมาวามันเกินแตขณะเดียวกันทานเอาคนเพิ่ม

เขามา และก็มีเงินเพ่ิมเฉพาะกองสาธารณสุขฯ แลวกองอื่นไมมี แลวกองอ่ืนเขาโอเคมั้ย และความยุติธรรมมัน

อยูตรงไหน ไมตองไปเปรียบเทียบกับพนักงานจางครับ สมมุติเราหรือคนทั่วไปวาทํางานที่เดียวกัน แตเงินไดไม

เทากัน ทั้งที่เปนพนักงานระดับเดียวกัน ตรงนี้ความยุติธรรมอยูตรงไหน ก็อยากจะใหทานประธานสภาฝากไป

ยังผูบริหารวามันสวนทางกันแบบนี้แลวทานจะรับมาทําไม ครับขอฝากทานพิจารณาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ครับ ก็เลยทําใหผมตามติดไปถึงคําแถลงประกอบงบประมาณรายจายที่ทาน

บอกวา รายละเอียดรายจายบางรายการที่จําเปนตองใชในการบริหารองคกร ก็แสดงวามันยังไมสะทอนตัว

เลขที่แทจริงใชหรือไมครับ เพราะวาทานใหยอดเราที่ ๒๙.๔๔ ลานบาท แตทานใหรายละเอียดรายจายบาง

รายการที่จําเปนก็แสดงวายังมีอีก ถายังมีอีกเราจะพิจารณาจากคําแถลงงบประมาณรายรับของทานและ

รายจายของทานไดหรือไมครับ ผมขอสอบถามเปนความรูเลยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะขอความกระจางอีกครับ เชิญครับผม / ทางทานสุภชัยจะขอความกระจางครับ 
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นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ที่ทานใหเรามาพิจารณารายจาย ทานบอกวารายละเอียดรายจายบาง

รายการที่จําเปนตองใชในการบริหารกิจการขององคกร และทานก็ใหตัวเลขเรามาที่ ๒๙.๔๔ ลานบาท      เปน

เปอรเซ็นตในการคิด ถาแบบนี้เปอรเซ็นตมันก็ปรับเปลี่ยนได ถาทานไมทําเขามา และฟกสเปนเปอรเซ็นตไวเรา

ก็ยากตอการพิจารณางบประมาณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล  เปนผูชี้แจงคะ 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ที่วาเงินคาการบริหารกิจการขององคกร 

๒๙ เปอรเซ็นต ตัวเลขตัวนี้ ถาคิดตามเงินเพิ่มตัวเลขตัวนี้สามารถที่จะคาดเคลื่อนได ตามที่ทานสมาชิกตั้ง

ขอสังเกต แตวาการพิจารณารางเทศบัญญัติ ในวาระแรกชั้นรับหลักการ ก็ดีที่ทานสมาชิกไดซักถามในเรื่องของ

รายละเอียดเพราะผูบริหารก็พรอมขาราชการก็มาทั้งหมดเพื่อจะอธิบายใหทานเมื่อสงสัยตรงไหน แตวาการ

พิจารณารับหลักการมันไมควรจะลงลึกในขณะน้ี ผมขอเรียนกันตรงๆเลย เพราะวานายกเทศมนตรี สามารถที่

แปรญัตติปรับลด/แปรฯเพิ่มเติม หรือแปรฯเพิ่มในรายการตางๆได อันนี้ยอมรับกับทานสมาชิกวาตัวเลขนี้

สามารถคาดเคลื่อนไดครับทานครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ  กองสวัสดิการสังคม / เชิญทาน      

ณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชาธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๒  ถึงแมวาขณะน้ีจะเปนวาระแรกชั้นรับหลักการ แตคําถามที่ทางสมาชิกถามทางสมาชิกก็มี

สิทธิที่จะรูเพื่อนําไปเปนขอมูลในการแปรญัตติ คือไมใชเฉพาะผูอภิปราย สมาชิกทานอื่นที่ทานนั่งฟงอยูเขา

อาจจะไมถามแตเขาจะถามทีหลัง ถาอธิบายใหเขาเขาใจเลยมันก็จะดี กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ / เชิญทานรฐา ครับ 

นางรฐา   มณีภาค   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกทุกทาน ดิฉันนางรฐา  มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาล     

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่หนา สว ๒ คาใชจายสงเสริมอาชีพประชาชน ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ใชอยู 

๑๐๐,๐๐๐ บาท ปพ.ศ. ๒๕๕๘ ใชอยู ๑๐๐,๐๐๐ บาท และก็มีการโอนออกไป ไมไดใช แตในปพ.ศ. ๒๕๕๙  

 



๔๓. 
 

ทานขอมาเพ่ิมอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ขอมาอยากขอคําชี้แจงฝากทานประธานไปยัง

ฝายบริหารวาคาใชจายในสวนน้ีจะใชเกี่ยวกับอะไรบางขอบคุณมากคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรองประชาเปนผูชี้แจงคะ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ในโครงการสงเสริมอาชีพประชาชนเดิมทีเรา

ไดใชเงินอุดหนุนของ SML แตในปน้ีเขาไดยกเลิกเงินอุดหนุนของ SMLไปเราก็เลยตองตั้งขึ้นมา ๑๐๐,๐๐๐ 

และที่เราตั้งเพิ่มขึ้นมา เพราะวาชวงที่ผานการอบรมไดรับการตอบรับดีมากและมีการจัดอบรมกันอยางตอเนื่อง

ประชาชนในชุมชนใหความสนใจ อาจจะเปนเพราะวาที่ผานมาเศรษฐกิจไมดี วางงานก็เลยเขามารับการ

ฝกอบรมมากข้ึน เราก็จะมีการอบรมในเรื่องของการทํากระเปา ทําของที่ระลึก สานตะกราและหลายๆอยางที่

เราใชในโครงการนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกครับผม / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชาธานี 

เมื่อเชาทานวาเศรษฐกิจกําลังจะดี ตอนน้ีทานวาเศรษฐกิจไมดีคนเขามาอบรม ตกลงเอายังไงกันแนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  คือวาถาเศรษฐกิจดีเราก็อบรมอีกแบบหนึ่งครับ เราคงไมอบรมในเรื่อง

เดิมๆ เพราะมันคงเปนเรื่องที่ตอเนื่องกัน แตกอนเศรษฐกิจไมดีเราก็อบรมเรื่องพื้นฐานการทําทั่ว ไป           

เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเราก็อบรมในเน้ือหาสาระที่มากข้ึน เราก็คงไมอบรมแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มอีกครับ กองสวัสดิการฯ / เมื่อไมมีผมขอไปที่งบลงทุน 

กองสวัสดิการฯ (๒๕๑) คาครุภัณฑคอมพิวเตอร / ถาไมมีไปสํานักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (๐๐๒๑๑) เชิญครับ หนา ศก ๑ เชิญครับ / ถาไมมีผมขอความรู ในประเภทเงินเพิ่มตางๆ เมื่อสักครู

ทานใหความรูวาเตรียมความพรอมที่จะเพิ่มใหคนละ ๑,๐๐๐ บาท ในขณะนี้ทานลดเอง ๕,๔๐๐ แต

ขณะเดียวกันทานเพิ่มเงินเดือนพนักงานจางมาก ๑๐๘,๐๐๐ บาท เปน ๑ อัตรา เงินเพิ่มก็นาจะเพิ่มขึ้นแต

ทําไมทานลดลง 

 



๔๔. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯ ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานมนตรี  ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานัก

การศึกษา เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานมนตรี ครับ 

นายมนตรี   ธนะคุณ      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  ในประเด็นน้ีพนักงานจางเหมาได

เล่ือนขึ้นไปเปนพนักงานจางทั่วไป ก็เลยทําใหเงินเพิ่มตางๆ ลดลง ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือวาเงินเพิ่มตรงน้ีที่ทานปลัดวาเราพรอมที่จะจายใหเขาอยูแลว ผมติดใจตรงนี้วาแทนที่จะเพิ่มแต

กลับลดลงเพราะอะไร 

นายมนตรี   ธนะคุณ      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 เงินเพิ่มพนักงานจางทั่วไป คนละ ๑,๐๐๐ บาท  แตเนื่องจากตอนที่เราทํางบประมาณนั้นหนังสือ

ซักซอมยังมาไมถึง ดังน้ันเราจึงยังไมไดตั้งตรงนี้ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาทานบอกแบบนี้ทําไมกองสาธารณสุขฯเขาเพ่ิมได 

นายมนตรี   ธนะคุณ      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ วาในสวนของสํานักกองฝายที่เขียนวาเงินเพิ่มตางๆที่ดําเนินการตรงนี้

ทางกองสาธารณสุขฯนั้นมีพนักงานจางจํานวนมากครับ ประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ คน ผมไมมั่นใจสวนสํานัก

การศึกษานี้พนักงานจางนี้มีจํานวนนอย มีขาราชการเปนจํานวนมาก ทีนี้สวนของสํานักการศึกษาเองเงินเพิ่ม

ตางๆ จะนําเอาขอมูลของปที่ผานมา สวนพนักงานจางเหมาที่ลดลงเนื่องจากไดปรับใหมาเปนการจางพนักงาน

จางทั่วไป มันก็เลยไปเพิ่มในสวนของคาจางพนักงานจางทั่วไปอีก ๑ คน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ เนื่องจากพนักงานจางของสํานักการศึกษา

สวนของแผนงานโครงการและเจาหนาที่ตรงนี้ เราปรับจากสวนของพนักงานจางทั่วไปเปนพนักงานจางตาม

ภารกิจครับ ดังน้ันเงินของสวนตรงนี้ก็ตองปรับลดลงจากปที่แลว ก็คือเราไมไดจางเพิ่มนะครับแตเราปรับขึ้นไป

เปนภารกิจ ในสวนของเงินเพิ่มก็ตองลดลง  

 



๔๕. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือมันมีเพ่ิม ๑ อัตรา ๑๐๘,๐๐๐ บาท  

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 รายละเอียดไมชัดเจน ผมขอใหทานปลัดฯนํารายละเอียดใหทานประธานสภาฯอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับผม เพราะอยูในเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ๑๐๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ อัตราพอดีที่นี้ที่วา

เงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท และเพ่ิมใหอีก ๑,๐๐๐ บาท ตามเกณฑที่รัฐบาลปรับให ก็เพียงแตวาเงินจํานวนนี้ก็จะ

ไปเพิ่มใน ๑ อัตราที่ ๑๐๘,๐๐๐ บาทที่เพิ่มขึ้นมา / เชิญทานมนตรีครับ 

นายมนตรี   ธนะคุณ      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ครับก็เปนไปตามที่ทานประธานสภาฯเขาใจวาที่เพิ่ม ๑๐๘,๐๐๐ บาท เดิมเราจางเปนจางเหมา ๑  

คน ในปที่แลวและเราก็ปรับมาเปนจางทั่วไป ๑ อัตรา ในปพ.ศ.๒๕๕๙ เราก็ตั้งไวเพิ่มจากปที่ผานมา ๑ คน 

สวนเงินเพ่ิมที่เราตั้งไวเปนเงินเพิ่มที่ปรับเงินเดือนขึ้นของพนักงานจางตามภารกิจครับผม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พนักงานจางตามภารกิจทานเพิ่มใหแตพนักงานจางทั่วไปทานไมเพ่ิม 

นายมนตรี   ธนะคุณ      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 คือแบบนี้ครับทานเงินเพ่ิมของพนักงานจางทั่วไป เงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท ไมเพิ่มครับ แตจางตาม

ภารกิจ เงินเดือนจะเพิ่มครับมีบัญชีเพิ่มขึ้นทุกปๆละ ๔ เปอรเซ็นตครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมหมายถึงวาเราพูดถึงเรื่องเงินเพ่ิม วาเราบรรจุเขาไป ๑ อัตราแตเงินเพ่ิมกับลด เงินเพิ่มนาจะไปคอย

ในสวนของที่เพ่ิมมา ๑ อัตรามา เพราะวาอยางนอยๆมันจะตองมีเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท เอาแบบงายๆวาทานเพิ่ม   

๑ อัตรา เงินเพิ่มนาจะมากขึ้น แตเงินเพิ่มกับนอยลง 

นายมนตรี   ธนะคุณ      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 คือเงินเพิ่มสวนของ ๑,๐๐๐ บาท ในสวนของสํานักการศึกษาเรายังไมไดตั้งไวครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเชิญครับ / เชิญทานปรเมศร ครับ 

นายปรเมศร    ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายปรเมศร  ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมมีขอสงสัยใน ศก ๒ คาจางเหมาบริการปที่แลวทางสภาฯ อนุมัติใหไป ๑๐๘,๐๐๐ บาท ปนี้

ทานขอมาเพ่ิมอีก ๑๐๘,๐๐๐บาทแตปที่แลวมีการโอนออกไป๙๐,๐๐๐กวาบาท คงเหลืออยู ๙,๐๐๐       กวา

บาท อยากจะใหทานชี้แจงดวยครับผม 

 

 



๔๖. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ในสวนของการโอนวาโอนในหมวดของ ศก ๒ หรือไม เพราะวาจะเขา

ประเด็นเดิมวามีเงินอยู ๑๐๘,๐๐๐ บาท แตวาเราใชไปแลว ๗๒,๐๐๐ บาท ถามีการโอนออกไปอยางที่ทาน

สมาชิกวา ยอดก็จะเกิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท จะโอนไปไดอยางไร หรือจะโอนในหมวด ศก อื่นหรือเปลาครับ     

ผมก็สงสัยวาจะโอนไปไดอยางไร ตองขอโทษครับผมก็ไมไดดูเอกสารเรื่องโอน และสงสัยทางขาราชการผูปฏิบัติ

โอนไดอยางไร เราก็สงสัยเหมือนกันวาเอกสารที่สงมามันถูกตองตรงกันหรือไม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนวาเราเช็คตามหมวดอักษร อันน้ีหนึ่ง  และมันจะตอเนื่องกับเมื่อชวงเชา ทั้งเงินโอนกับเงินที่

ใชจายไปวามันจะเกินงบประมาณที่ใหไว นี่คือตัวที่สอง เมื่อเชาผมก็พูดไปครั้งหนึ่ง มีการโอนจริงๆ ๙๘,๐๐๐ 

บาท เมื่อเชาผมก็เรียนใหทราบแลววาเมื่อสองตัวรวมกันแลวมันเกินจากงบประมาณที่ตั้งไวครับ   เชิญทานสุ

ภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ รายการแบบนี้ที่มีการโอนแลวรวมกันมากกวางบประมาณที่ทางสภาฯ

กําหนดไว มีทั้งหมด ๔๑ รายการครับผม แจงใหทานประธานทราบครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เอาเปนวาเราจะมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่ง สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ / ถาไมมีผาน

ไป งานโรงเรียน งานระดับกอนวันเรียนและประถมศึกษา  หนา ศก ๔ / เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ กระผมอยากจะขอความรูจากทานปลัด ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงิน

อุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถายโอนเลือกทํา และเงินรายได ตัวนี้ตั้งไว ปพ.ศ. ๖๑,๕๐๘,๐๐๐ บาท และใน

รายการมีการโอนรายการน้ีออกไป ๑ ลานกวาบาท อันน้ีสามารถทําไดหรือไม และโอนไปอยางไร ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯ 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ คือวาเงินอุดหนุน จะมีอยู ๒ ประเภท อันที่ ๑ เขาเรียกวาเงินอุดหนุน

ทั่วไป อันที่สองเขาเรียกวาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผมจะขออธิบายเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไป ที่นี้เงินอุดหนุนทั่วไป

แบงเปน ๒ ประเภทอีกเชนกัน คือ ๑. เงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่  ๒. เงินอุดหนุนตามภารกิจที่ถายโอนมา 

ที่นี้เงินอุดหนุนทั่วไปมันใหเราทั้งกอน แตวาเราก็เอามาตั้งแยกตามรายการ สวนใหญจะเปนเงินเดือนครู หรือ

คาอาหารเสริมกลางวัน คาอาหารเสริมนม ที่นี้สมติครูเรามี  ๑๐๐  คน เขาใหมา  ๑๐๐  อัตรา เขาก็จะใหมา 

 



๔๗. 
 

ทั้งหมดเลย แตพอครูเราเกษียณบาง โอนยายบางในเม็ดเงินตรงนี้มันก็เหลือ แตที่นี้ในเงินอุดหนุนทั่วไป       

เปนรายไดประเภทหนึ่ง เมื่อถือวาเปนรายไดเราก็สามารถโอนไปดําเนินการในสวนของภารกิจตามอํานาจ

หนาที่ไดอันนี้เรียนใหทานสมาชิกทราบวาเงินอุดหนุนทั่วไปนี้สามารถโอนยายไดถาหากวามันเหลือจากภารกิจ

ที่เราจะดําเนินการแลว ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอเน่ืองครับ แลวถาเปนคาอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาล,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กรับโอนจาก 

สปช. เดิม ๑ ศูนย ,จากกรมศาสนา ๒ ศูนย (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถายโอนเลือกทํา) อันนี้มียอดโอน

ที่ตั้ง ๑๒ ลาน แลวก็มียอดโอนอันนี้ก็สามารถทําไดใชหรือไมครับ ขอความรูจากทานปลัดฯดวยครับหนา ศก ๖  

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯ 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ในหนา ศก ๖ ค าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาล,           

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กรับโอนจาก สปช. เดิม ๑ ศูนย ,จากกรมศาสนา ๒ ศูนย (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถาย

โอนเลือกทํา) อันน้ีก็เปนประเภทเดียวกันเปนเงินอุดหนุนทั่วไป สามารถดําเนินการไดแตวาจะมีพิเศษคือใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเราจะโอนไดในศูนยพัฒนาเด็กเล็กครับ คือถาเปนเงินศูนยจะทําภารกิจอ่ืนไมไดครับ จะตอง

อยูในศูนยเทานั้นเองครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ในหนา ศก ๙ ประเภทคาอาหารเสริมนม (อาหารเสริมนมสําหรับ รร.ในสังกัด

เทศบาล , รร.ในสังกัด สพฐ. และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด) ไดงบ ๒๔,๕๕๒,๐๐๐บาท อันนี้โอนไปเกือบลาน

กวา อันนี้จัดอยูในประเภทอะไรครับ เรียนสอบถามขอความรูจากทานปลัดฯครับ 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 สําหรับเงินอาหารกลางวัน , เงินเดือนครู , อาหารเสริม อันนี้ถือวาเปนเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

เลือกทําตามอํานาจหนาที่ถาเกิดวามีเงินเหลือตรงน้ีสามารถดําเนินการโอนตรงน้ีไดครับ อันนี้ยืนยัน แตวาตรง

นี้รัฐบาลกําลังพิจารณางบประมาณตรงนี้อยู สําหรับปพ.ศ.๒๕๕๙ ยังไมมีขอยุติ ทานอาจจะเห็นในไลท       

ครับทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ  เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

 



๔๘. 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  เก่ียวกับเร่ืองเงินโอนตางๆที่ ทานสมาชิกสภาฯ ทานสุชภัย ขออนุญาต

เอยนาม เร่ืองเก่ียวกับคาจางครู ครูเกษียณ หรือโอนยาย แลวทานโอนเงินออกไป ทางสภาฯไมติดใจ แตเรื่อง

คาอาหารกลางวัน คานม ทานไปลดอาหารเด็กหรืออยางไร อยางพวกนมเขาใหมาเต็มๆ เปนหัวแลวทานไปหัก

ของเด็กๆออก และโภชนาการเขาอยูตรงไหนครับ ตรงนี้ก็อยากใหฝายบริหารพิจารณาหนอยวาเงินของเด็กก็

อยาไปเอาอยาโอนเลยครับใหเด็กเขาไดกินเต็มๆเถอะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.มนตรี เปนผูชี้แจงคะ  

นายมนตรี   ธนะคุณ      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ในเรื่องของเงินอาหารเสริมนมและอาหาร

กลางวัน ทางกรมสงเสริมไดจัดสรรใหตามจํานวนนักเรียน ถาเปนโรงเรียนจะใชระบบ CIS ในการรายงาน

ขอมูลจํานวนนักเรียน ถาเปนศูนยเด็กเล็กจะเปน ระบบ CCIS ในเรื่องของจํานวนนักเรียน การจัดสรรในการ

พิจารณาแตละครั้งนั้น ทางกรมสงเสริมจะจัดสรรมาใหกอน บางครั้งจะจัดสรรมามากกวาจํานวนนักเรียนแตละ

ปซึ่งของเราซ่ึงจํานวนนักเรียนของเรามีจํานวนนอยลง เมื่อจัดสรรมาใหเทศบาลฯแลว ทางสํานักการศึกษาก็จะ

สํารวจขอมูลกอนที่จะจัดสรรไปใหศูนยเด็ก และ นักเรียนที่มีอยู ณ ปจจุบัน นักเรียนก็จะไดรับการจัดสรรราย

หัว เชน อาหารกลางวัน ก็จะได ๒๐ บาท ตอคนตอวัน ในสวนของโรงเรียนก็จะจัดสรรให ๒๐๐ วัน       ใน

สวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็จะจัดสรรให ๒๘๐วัน พอเราจัดสรรใหเราก็จะผลักเงินไปใหโรงเรียนดําเนินการ 

เงินที่เหลือจากกรมก็จะอยูที่เทศบาลฯ ฉะน้ันเงินสวนน้ีเราจัดสรรใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนแลว เราก็จะ

หมดภารกิจในการดําเนินการในสวนนี้เปนปๆไป เพราะทางกรมจะจัดสรรมาใหปละ ๒ ครั้งครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานครับ สิ่งที่ผมจะพูดตอไปนี้ครับ คือคุณครูอาจารยเขาก็อึดอัดใจแลวก็ไดคุย

สวนตัวกับตัวกระผมเองวันนี้ก็เปนโอกาสอันดีที่จะเลาใหผูบริหารฟงวา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯของเราแหง

หนึ่งมีการพิจารณาความดีความชอบใหกับคณะครู มีผูบริหารทานหนึ่งพูดขึ้นมาวา ตองใหครูที่มีรายชื่อ         

๑ ๒ ๓ ไดความดีความชอบเพราะวาเปนเด็กของนายที่พึ่งยายมา ผมไมรูนายคนไหนในน้ี สภาฯแหงน้ี เทศบาล

ฯแหงน้ี ประเทศนี้นายของพวกเราคือประชาชน และนายคนไหนที่ฝากครูเขามาใหได ๒ ขั้น ผมแถมใหก็ไดวา

เปนครูที่พึ่งยายเขามาแค ๓ เดือน ถา ๓ เดือน ไดความดีความชอบขนาดนั้นผมวาปหนึ่งไดเปน ผอ.  

 

 



๔๙. 
 

แนๆถาานกํากับดูแลโรงเรียนในเขตเทศบาลฯกันแบบนี้ เราก็ลําบากในการพิจารณางบประมาณ เงินเพิ่มตางๆ     

เงินโบนัสตางๆ คุยกันยากครับถายังมีคําวาเด็กนายเพิ่มขึ้นมาครูเขาอึดอัดใจครูเขาเปนขาราชการ เขาก็เปนคน

ของนายเหมือนกันนายของเขาก็คือประชาชนที่สงลูกหลานมาเรียน ผมฝากขอคิดนี้ทานประธานไปยังผูกํากับ

ดูแลสถานศึกษาทุกๆ แหงดวยนะครับเรื่องน้ีถาครูเขาไมอึดอัดใจเขาไมเลาใหฟงหรอกครับ กราบขอบพระคุณ

ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอคุณครับ เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่เปนหวงเปน

ใยในเรื่องน้ี ที่จริงในเรื่องน้ีผมไดรับบัญชาจากทานนายกเทศมนตรี ใหลงไปชวยทานรองวิทวัสดูแลเรื่องงาน

ดานการศึกษา ในชวงเวลาที่ผานผมรับประกันไดเลยวาทางฝายผูบริหารไมไดไปยุงเกี่ยวเรื่องการพิจารณาเรื่อง

ขั้นเงินเดือน เรื่องความดีความชอบ เปนเรื่องของภายในโรงเรียนที่ทํากันเองที่ทําขึ้นมา แตถามีผูอํานวยการ

โรงเรียนหรือผูบริหารที่สั่งการลงไปอยางนั้น ชวยบอกผมดวยนะครับเพราะผมตองการที่จะกําจัดระบบนี้

ออกไป หัวใจผมก็เชนเดียวกับหัวใจของทานครับ ที่ตองการเห็นความเปนธรรมในระบบการศึกษาเพื่อลูกหลาน

เราจะไดรับประโยชนสูงสุดจากตรงนี้ ผมเชื่อมั่นวาถาทานรวมมือกับเรา สามารถทําใหโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯเจริญเติบโตเคียงบาเคียงไหลกับโรงเรียนอ่ืนได และผมก็มีความเช่ือวาตั้งแตผมไดรับบัญชาจากทาน

นายกฯมา ผมพยายามจะทําใหนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลฯทั้งหมดไมมีความเหลื่อมล้ําเหมือนกับโรงเรียน

อื่นๆ ขอยกตัวอยางวาโรงเรียนประจําจังหวัดระดับปฐมศึกษาโรงเรียนชื่อดังของอุบลราชธานี ไดเรียนหอง

คอมพิวเตอรแบบไหน นักเรียนโรงเรียนบูรพาอุบลถึงแมจะมาจากแหงที่เปนสลัมที่เรียกวาชุมชนแออัดก็ตอง

ไดรับการศึกษาเทียบเทากับเด็กนักเรียนโรงเรียนอ่ืนๆถึงจะมาจากครอบครัวที่มีรายไดดี ผมใฝฝนและก็อยูใน

แวดวงการศึกษาอยูเสมอ ผมพยายามที่ทําใหความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหมันหมดไป โดยทําใหโรงเรียนใน

เขตเทศบาลฯของเราอยางนอยทางกายภาพ ทางหองประกอบ ทางอาคารเรียน อื่นๆ และภูมิทัศนตางๆ และ

ผมก็เชื่อวาวันนี้จะเปนนิมิตหมายอันดี ที่ทางฝายบริหารยินดีที่จะรวมกับทางสภาฯ เพื่อที่จะมาสรางโอกาส

ใหกับเด็กๆ ลูกหลานของเราลดความเหลื่อมล้ําใหมีความเทาเทียมกับที่อื่น โรงเรียนเอกชนชื่อดังวันหนึ่งได

เรียนในหองแอร วันน้ีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลฯ ที่มาจากชุมชนแออัดก็ตองมีโอกาสไดเรียนหองปรับ

อากาศเชนกัน ความใฝฝนของผมก็เปนเชนนี้ และผมก็ขอฝากไปถึงทานประธานวาเรามารวมมือกัน แมกระทั่ง

ในเรื่องกลองวงจรปด ผมขอยอนกลับไปวาถาเปนไปไดหรือไมวาเราจะหารือจุดตางๆที่เรากําหนดขึ้นมาเพื่อ

เปนตุกตาในการนําเสนอใหทานพิจารณาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบมันจะเปนไดหรือไมวามันจะเปนมิติใหมใหมา

ทํางานรวมกัน เราตั้งจุดติดที่ไมเหมาะสม ทานตั้งกรรมการเขามาทํางานรวมกับเราแลวไปหาจุดที่เหมาะสมกัน

ผมถือวาเราจะไดทํางานรวมกันผมเชื่อมั่นวาทานก็นาจะพรอมและเราก็พรอมที่จะทํางานรวมกัน พัฒนา

โรงเรียนของเรา พัฒนาเขตเทศบาลฯของเราใหเจริญเติบโตโดยเฉพาะดานการศึกษา ซ่ึงบอกตรงๆวาเราให 

 



๕๐. 
 

ความสําคัญตรงน้ีมาก ในดานการศึกษาเพราะวาเราจะหวังกับคนอายุ ๕๐ , ๖๐ ป เราก็จะทําไดเพียงแค

ควบคุมใหมันไปในทางที่ถูกตองแตถาเปนอนาคตประเทศชาติเราตองมาหวังพึ่งเด็กๆ อนุบาล ประถม ซึ่งจะ

เปนกําลังของชาติตอไป ผมก็เลยมีความหวังวาถาเปนไปไดในการพิจารณางบประมาณ สวนไหนที่ทาน

เห็นสมควร สวนไหนที่ทานเห็นวานาจะปรับ เราสามารถปรับไปดวยกันไดไหม ไปชี้จุดดวยกันไดไหม ลงพื้นที่

ดวยกันไดไหม มันก็จะเกิดการเห็นภาพวาเปนการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกสภาฯและคณะผูบริหาร ก็จะ

ทําใหบานเมืองเราไดรับประโยชนสูงสูด ซึ่งเราก็เห็นตรงกันวาประโยชนก็จะตกกับพี่นองประชาชนเชนกัน 

ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอคุณครับ ผมขอฝากเรียนทานรองประชา ที่ทานกลาวมานั้นเปนสิ่งที่ดี แตวาผมอยากใหไปทบทวน

วาสมาชิกไมเคยไดรับแจงใหทราบวาทางเทศบาลฯมีงานอะไรบางตลอด ๒ , ๓ มานี่ไมเคยมี ประชุมงาน

สงกรานต การแขงเรือไมเคยมี ก็เลยเหมือนวาเราไมไดรับแจงก็เหมือนอยูกันคนละฝาย ถาหากวาทานแจงแลว

สมาชิกไมไปนั้นก็อีกเรื่องหน่ึง แตวาทานไมไดแจงเลยทุกเรื่องทานไปตรวจสอบดูได แมกระทั่งการแถลงขาวกับ

สื่อมวลชนก็ไมมี ผมขอกราบเรียนทานแบบนี้ สวนสมาชิกน้ันพรอมและยินดีที่จะรวมมือแตเราไมไดรับแจงเลย

ก็ขอฝากเรียนไวดวยวาจะทําอยางไรเราถึงจะหันหนาเขาหากันได ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   ก็เปนเรื่องที่ดีที่ฝายบริหารมีความ

พยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ําของเด็กนักเรียนในสังกัดของเทศบาลฯ กับโรงเรียนอื่น แตผมคิดวาทานกําลัง

จะหลงประเด็น คือที่ทานสุภชัย ขออนุญาตเอยนาม เขาพูดถึงความเหลื่อมล้ําของขาราชการคนที่เขามาใหม    

๒ , ๓ เดือน แตไดขั้นเพราะถูกระบุวาเปนเด็กนายตรงน้ีที่ทานสุภชัยถามมากวาที่จะมาฟงทานพูดถึงนโยบาย

ลดความเหลื่อมล้ํา ทานสุภชัยกําลังถามถึงศักดิ์ศรีของขาราชการที่เขามาใหมกับคนที่อยูมากอน ไมใชเรื่อง

ความเหลื่อมล้ํา กําลังพูดถึงเด็กนาย ๑ , ๒ , ๓ ที่เขามา ๓ เดือนแลวขอขั้นและถูกระบุวาเปนเด็กนาย      

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมก็ไดตอบไปเบื้องตนแลว ผมก็อธิบายและขออนุญาตทานประธาน

พูดถึงเรื่องแนวทางการศึกษา ผมก็พูดไวตั้งแตตนวาถายายเขามา ๓ เดือน มันไมมีความเปนไปไดที่จะได ๒ ขั้น 

อันนี้เปนไปไมไดเลย ซึ่งผมก็อยากจะรูขอมูลตรงนี้เหมือนกัน เพราะการพิจารณาของคุณครูพึ่งจะเสร็จไป

ประมาณ ๑ หรือ ๒ อาทิตยและยังไมไดเสนอขึ้นมาถึงสํานักเลย เรายังไมไดทราบและเห็นในสวนนี้เลย แต

กระแสที่ออกไปเราก็ยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนเราอยากจะรูขอมูลเหมือนกันเพ่ือที่จะไดลดความเหลื่อมล้ําสราง 

 

 



๕๑. 
 

ความเปนธรรมใหเกิดกับวงการของคุณครู ผมก็ไดตอบไปแลวในเบื้องตนตลอดจนเรื่องแนวทางของการศึกษา

ผมก็ขออนุญาตใชเวทีตรงนี้อธิบายไปถึงเรื่องแนวทางการศึกษาซึ่งเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะครูเองก็เปน

เหมือนวิศวกรที่จะมาสรางคน ฉะน้ันเชื่อวาเร่ืองราวเหลาไมนาจะเกิดขึ้นเพราะเราไมเคยเขาไปสั่งการตรงนี้ จะ

เปนสวนของคุณครูทางโรงเรียนทําขึ้นมาทั้งน้ันอันน้ีขอเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกดวยครับ 

วาเราไมมีความคิดตรงนี้ ถามันมีตรงน้ีขอใหบอกวาคนน้ันเปนใครและ ๓ เดือนที่วาน้ีมันเปนไปอยางไร เพราะ

ในทางปฏิบัติมันเปนไปไมไดอยูแลว ขอกราบเรียนทานประธานสภาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอคุณครับ เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานครับ วันน้ีถือวาผมทํางานไดสําเร็จตามที่ประชาชนไดมอบหมายมา ถึงวันนี้

ทานไมตองเอาขอมูลจากผมก็ไดถาทานพูดไดแบบนี้ถาทานทําจริงผมก็สบายใจเพราะวาเรื่องมันยังไมเกิดทาน

ไมไดกํากับดูแลไมไดสั่งการแสดงวา ผอ.ทานน้ันทานทําดวยตัวทานเอง ผมก็สบายใจที่จะดําเนินการกับทานใน

ลําดับตอไป เร่ืองใหความรวมมือสภาฯแหงน้ียินดีใหความรวมมือถาไมอยางนั้นเราก็จะตัดงบประมาณของทาน

เหมือนหลายๆ สมัยที่ผานมาจนทําใหฝายผูบริหารทํางานไมได แตวันน้ีเราพรอมที่จะรับฟงเหตุผลขอเรื่องเดียว

วาใหชี้แจงใหเปนความจริงและเรื่องจริง เมื่อเราแปรญัตติฯ เราก็จะแปรญัตติตามเรื่องจริงและความจริง   

กราบเรียนทานประธานครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอคุณครับ ผานครับตอไปเปนงานระดับมัธยมศึกษา (๐๐๒๑๓) หนา ศก๑๒ เชิญครับ / ถาไมมีไป

หนา ศก ๑๓ งานการศึกษาไมกําหนดระดับ (๐๐๒๑๔) หนวยศึกษานิเทศก , ฝายการศึกษานอกระบบและ

ตามอัธยาศัย เชิญครับ / ถาไมมี ไป หนา ศก ๑๖ งานบริหารทั่วไปเก่ียวศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ , 

งานกีฬาและนันทนาการ , งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (๐๐๒๖๑ , ๐๐๒๖๒ ,๐๐๒๖๓) เชิญครับ / อยางที่

ทานสุภชัยไดกลาวไปแลววามีการโอนมากมายก็จะเปนงานตัวนี้ที่โอนมากที่สุดแทบทุกรายการ ประเภท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ในน้ีโอนเกือบทั้งหมดเลย ในหนา 

ศก ๑๗  เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  ในหนา ศก ๑๗ งานประเพณีสงกรานต 

เคยตั้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปนี้ขอเพิ่มอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และก็งานประเพณี

แหงเทียนพรรษา ซึ่งเราทราบดีวางานตัวนี้เปนงานของจังหวัด ทางเทศบาลฯอาจจะเขาไปสนับสนุน ปที่แลวตั้ง

ไว ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปนี้ขอเพิ่มอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้อยากจะขอความ

กระจางดวยครับ 

 

 



๕๒. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ  ๒ รายการใชไหมครับ ประเพณีสงกรานตกับแหเทียนพรรษา เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเสรี  ทองเลิศ  เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเสรีครับ 

นายเสรี    ทองเลิศ  รองผูอาํนวยการสํานกัการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กอนอื่นผมขอนําเรียนในเรื่อง

ของงานประเพณีที่ผมไดรับผิดชอบอยูนะครับวาทุกครั้งที่ทํางานประเพณีนั้นมันจะตองมีสื่อมวลชนเขามา

เก่ียวของและมีกิจกรรม ดังนั้นในการที่เราจะตอบโจทยใหประชาชนไดนี้ก็คือการที่เราจะตองจัดหากิจกรรมเขา

มารองรับใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม จากสภาวะที่ฝดเคืองทางดานเศรษฐกิจอันนี้เปนตัวหนึ่งที่เปน

ตัวกําหนด และกิจกรรมตัวหนึ่งก็เปนตัวกําหนดเชนกันคือเราก็มีในเรื่องของการทองเที่ยว ในเรื่องของการ

สงเสริมวัฒนธรรมเขามาเก่ียวของนะครับ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมทุกครั้งเราจะตองเพ่ิมงานเพิ่มกิจกรรมขึ้นมา

เร่ือยๆเพื่อที่เราจะตองเติบโตใหสามารถเปนแหลงทองเที่ยวไดนะครับ และกิจกรรมทุกอยางที่เรากําหนดขึ้นมา

มันจะตองสอดรับกับความตองการของประชาชนเปนหลักครับ ดังนั้นในการจัดงานทุกครั้งทําไมถึงไดขอ

งบประมาณเพิ่ม ก็เพราะเหตุผลวาในขีดจํากัดที่งบประมาณที่ไดมาเราไมสามารถตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชนไดเทาที่ควรครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คืออยางที่ทานสมาชิกสงสัยน้ันวา อยางงานแหเทียนพรรษามันเปนงานของจังหวัดเปนเจาภาพเรา

เพียงไปสมทบเทาน้ันเองนะครับ ทําไมถึงไดเพ่ิมมาอีกเทาตัวอยางนี้ เชิญทานเสรีครับ 

นายเสรี    ทองเลิศ  รองผูอาํนวยการสํานกัการศึกษา 

 ขออนุญาตนะครับ คือถามวางานประเพณีแหเทียนพรรษานั้นเปนงานประเพณีของจังหวัดอุบลฯ     

ในนามนะครับทาน แตในเบื้องตนน้ันทางจังหวัดเขาจะใหเทศบาลนครอุบลราชธานีน้ันดูแลตนเทียนที่อยูในเขต

เทศบาลฯทั้งหมด วัดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีทั้งหมด ๒๕ วัด นะครับ และเปนตนเทียนขนาดใหญที่

สามารถสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดอุบลราชธานี อันนี้คือประเด็นหลักๆ ตางอําเภอนั้นที่สงมาในนามจังหวัดตน

ใหญจะมีจํานวนประมาณสองถึงสามตน ทีน้ีภาระที่เทศบาลนครอุบลราชธานีรับผิดชอบอยูก็คือการดูแลตน

เทียนในเขตเทศบาลฯครับ จังหวัดไมไดใหการสนับสนุนตรงน้ีเลย และอีกประเด็นหนึ่งคือขบวนแหที่สวยงาม

ประมาณยี่สิบขบวนที่ทานเห็นอยูน้ันเทศบาลฯเปนคนดูแลครับ จังหวัดไมไดใหการสนับสนุนครับ ดังนั้นเม็ด

เงินที่ทางคุมวัดจําเปนมากที่สุดนะครับอันน้ีผมขอกราบเรียนเลยวาเปนทางคุมวัดที่แบกภาระหนักที่จะรับงาน

ประเพณี แตเม็ดเงินทางจังหวัดไมเคยลงไป ดังน้ันในสภาวะของเทศบาลนครฯที่รับผิดชอบดูแลอยู  

 



๕๓. 
 

จําเปนอยางยิ่งครับที่จะตองดูแลเขาใหสามารถทํางานนี้เดินตอไปไดนะครับ งบประมาณในสวนนี้นั้นมันจะ

เปนอยูที่ในคาจัดทําตนเทียนครับ จะไมไดแตกออกไปสวนอ่ืนเลย เปนคาจัดทําตนเทียน งบประมาณนี้ลงถึง

ทางวัดและลงถึงประชาชนโดยตรงเลยครับ และขบวนแหที่ทานเห็นอยูขบวนละรอยกวาคนน้ีก็เงินกอนนี้ครับที่

นําลงไป ดังนั้นกิจกรรมอื่นที่เรารับมาเรารับไมไดเลยนะครับ แลวทางจังหวัดนี้ก็ลอยแพ คาตกแตงเมืองทาง

เทศบาลฯก็ตองดูแลรับผิดชอบเอง คาตกแตงเมือง คาดูแลความสะอาดนี้พี่นองเราทํานะครับ องคกรเทศบาลฯ

ทําทั้งหมด ดังน้ันเราเคยของบไปแตไมเคยได ขอเขาไปก็ไมเคยได ตรงนี้แหละครับที่เปนประเด็นวาถาเปนไปได

ไหมที่ทางสภาจะชวยพิจารณาเรื่องน้ี ไมใชเพื่อเหตุผลอื่นนะครับ คือองคกรเทศบาลฯนี้จะไดขับเคลื่อนไดนะ

ครับ อันนี้ผมขอกราบเรียนวาเน้ืองานหลักๆแลวเทศบาลนครอุบลฯนี้ทําไมต่ํากวาประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นตของ

งานแหเทียนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ถาเปนลักษณะนี้นะครับ ผมวาแคนี้ก็ไมพอเดี๋ยวถาทานรับงายๆเดี๋ยวก็โยนมาอีกนะครับ 

เพราะวาพูดงายๆวาเราเปนคนลงทุนแตชื่อเสียงเขาเอาไป เราลงกี่สิบเขาก็วาจังหวัดทํา เขาไมไดวาเทศบาลฯ

ทําเลยนะครับ เพราะฉะน้ันผมวาทานอยาไปรับมางายๆ สปอนเซอรทองเที่ยวเขาสงเสริมมาใหเทาไหรมันควร

จะแบงกันบางนะครับ มันไมพอนะครับทานใหไปเทาไหรน้ีก็ไมพอเดี๋ยวปหนาก็เพ่ิมอีก เพราะฉะน้ันถาทานไมมี

ขีดจํากัดแลวไมพอแนๆ ขอฝากไวดวยนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมมีแนวทางอยู ๒ แนวทาง ๑.รองเรียนผูวาครับ ผูว าไมให

งบประมาณมาทําครับ ๒.ทํา MOU กับทาง อบจ. ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น   พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายชื่น  พรหมจารีย สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ครับ เรื่องที่การจัดงานประเพณีโดยเฉพาะงานแหเทียนนะครับ 

อยางทานเสรีขออนุญาตที่เอยนามที่พูดมานั้นเปนความจริงครับ ในฐานะที่ผมเปนมัคทายกวัดปาแสนอุดมก็

ไดรับในขอที่วาทางจังหวัดไมไดชวยอะไรเลย คําวายี่สิบกับแปดสิบเปอรเซ็นตนี้มันจะมากไปหรือเปลาที่วายี่สิบ

นั้น หาเปอรเซ็นตก็ไมไดจากจังหวัด ทีนี้ทานประธานสภาทวงติงมาวาถาอยางนั้นเราก็ไมตองรับสิ ไมตองรับมัน

ก็จะเสียหนาอุบลใชไหมครับ เสียหนาเทศบาลเสียหนากับคนจังหวัดอุบล เดี๋ยวจังหวัดนครราชสีมาก็ใหญกวา

เดี๋ยวก็พูดอีกอยางนี้ ทีนี้ก็จําเปนตองกลืนครับ กลืนไมไดก็ตองกลืน ก็ตองทํา อันนี้ก็เห็นใจทางเทศบาลฯ 

ฉะน้ันผมขอปรึกษาทานประธานสภาวาทางสภาของเรามีอํานาจอยางไรที่จะไปผลักดันทางจังหวัดดวยนะครับ 

ผมก็จะชวยอยางนี้เหมือนกันนะครับ ขอบคุณครับ 

 

 



๕๔. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอกราบเรียนทานชื่นวา สภาฯไมมีอํานาจในการบริหาร ไมมีอํานาจในการไปจัดการอะไรเลย เพียงแต

เรามีหนาที่ดูแลงบประมาณใหเทาน้ันเองนะครับ ในการตอรองการบริหารน้ันเปนของฝายผูบริหารครับ สภาฯ

นี้มีหนาที่อยางเดียวคือคอยอนุมัติงบประมาณนะครับ ขอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ 
 

*พักการประชุม ๑๐ นาท*ี 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตอไปเปนหนาครุภัณฑคอมพิวเตอร มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ ขอยอนกลับมาหนา

ศ.ก 17 เนื่องจากเมื่อสักครูผมยกมือตอนที่ทานประธานกลาวพักการประชุมพอดีครับ เรื่องคาใชจายใน

โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี นะครับซึ่งตั้ งงบประมาณ

ไว ๑๖๐,๐๐๐ บาท ในหวงที่ผานมาผมไดมีเพื่อนบานที่รูจักคุนเคยพอดีเคามีไลนโทรศัพทผมเคาไลนมาขอ

ความอนุเคราะหสนับสนุนเรื่องนํ้าดื่มหรือเครื่องดื่มใหกับนักกีฬา เด็กนักเรียนที่แขงกีฬา ทีนี้ผมไดติดตามดูวา

จะเปนอยางไร ผมก็ไมสามารถที่จะไปตอบปฏิเสธได ผมก็สนับสนุนเขาไปเล็กนอยตามกําลังนะครับ เขาก็สง

ภาพถายมาใหดูวาเขามอบเครื่องดื่มใหนักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ซึ่งผมมาดูแลวาการตั้งงบประมาณตัวนี้

นั้น การแขงขันกีฬาสีใน ๑ โรงเรียนน้ันมีกี่สีและจะตองใชน้ําดื่มหรืออาหารกลองอยางไรนะครับ ผมเห็นวา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครฯ ทั้งหมดมี ๕ โรงเรียน ผมอยากสอบถามงบประมาณตรงน้ีวานอยไปหรือไมและ

อีกขอหน่ึง คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธตัวนี้ซึ่งตัดออกไปเลยนี้ ผมอยากขอทราบเหตุผล

และขอใหทานที่รับผิดชอบชี้แจงดวยวาเพราะเหตุใดทําไมถึงตัดการแขงขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธหรือวาเพื่อ

เปนการพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อมิตรภาพของพนักงานเทศบาลฯ ดวยกันทําไมถึงไดตัด อยากใหชี้แจงหนอย

ครับขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขออภั ยค รับ  พอเราผานไปแล วถ าจ ะย อนไปย อนมามันจะไมจบสั กที นะค รับ  มาที่ห น า                  

ศก ๑๙ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (๒๑๑) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปตอที่

หนา ศก. ๒๐ งบลงทุน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (๒๑๒) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ/ไมมี เมื่อไมมี

ไปที่หนา ศก.๒๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว (๒๑๒) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่

หนาศก.๒๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร (๒๑๒) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ/ไมมี เมื่อไมมี

ไปที่หนา ศก.๒๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ (๒๑๒) ผมอยากใหทานดูที่คาครุภัณฑ

โฆษณาเผยแพร คําวาคาโทรทัศนแอลอีดีทีวีใชไหมครับ แตทานพิมพมาวาเปนคาโทรทัศนแอดอีดี เปนแอลอีดี

ใชหรือ 

 



๕๕. 

ไมครับ เปนแอลอีดีนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่หนา ศก.๒๔ โรงเรียน

เทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง (๒๑๒) เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพครับ เรามาถึงโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง             

นะครับ ตามที่ทานรองนายกฯ เมื่อสักครูนะครับ ขออนุญาตนะครับที่วาทานไดกลาวถึงความเหลื่อมล้ําทางการ

ศึกษาวาทานจะทําใหการศึกษาเรามีความเสมอภาค ผมไดดูในงบประมาณนะครับ ของโรงเรียน       ท.

๑ เปรียบเทียบกับโรงเรียน ท.๕ ไมทราบวาทานคณะผูบริหารไดเคยเขาไปสํารวจในโรงเรียน ท.๕ บางหรือ

เปลาวาความตองการของชุมชน ความตองการของโรงเรียนนี้วาตองการอะไรบางนะครับ ผมจะพูดถึงระยะทาง

ในการเดินทางนะครับ จากโรงเรียน ท.๕ เขามาถึงเขตเทศบาลนครอุบลก็จะใชระยะทางประมาณ   สี่ถึงหา

กิโลนะครับ ในชุมชนรอบรอบบริเวณโรงเรียนเทศบาล ท.๕ ก็จะมีครอบครัวที่เขามีลูกเด็กเล็กนะครับที่วา

ตองการฝากเลี้ยงเปนศูนยรับเลี้ยงเด็กเปนจํานวนมาก ก็เกิดความลําบากนะครับวาเขาจะเอาลูกหลานเขานี้ไป

ฝากเล้ียงไวที่ไหนนะครับ ก็เปนความตองการจริงๆของประชาชน แตทานก็ไมเคยเหลียวแลนะครับวาจะ

จัดสรรงบประมาณใหเกิดความเทาเทียมกัน ผมขอยกตัวอยางนะครับ ยกตัวอยางโรงเรียนเทศบาลบูรพาก็จะมี

งบประมาณในการพัฒนาโ รงเรี ยนอยู ที่ป ระมาณเก าลานกว าบ าท  ใ นโ รงเรี ยน ท .๕ ก็ จะมี อยู

ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถาดูในรายละเอียดแลวนั้น ตัวโครงสรางพื้นฐานพวกอาคารเรียนก็แทบไมมี

เลยนะครับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็อยากใหทางคณะผูบริหารนี้กลับไปพิจารณาดวยวาสมควรที่จะ

สรางอาคารใหเขาหรือเปลาครับ เปนศูนยเด็กเล็กนะครับ ผมมีเร่ืองฝากเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ ผมสงสัยนิดหนึ่งนะครับ ในหนา ศก.๒๔ บรรทัดสุดทาย คาเตาอบขนมพรอมเปนพรอม

เตาแกสและถังแกสหรือเปลาครับ เพราะวาจะตองชัดเจน ถาไปจัดซื้อจัดจางแลวมันจะผิดไป เชิญทานณัฐวุฒิ

ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาครับ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง เราจะสังเกตวานะครับ

ครุภัณฑสํานักงานมีคาเครื่องถายเอกสาร ๑ เครื่อง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตเมื่อเชาที่เราพิจารณากันเกี่ยวกับเรื่อง

นี้นะครับ แตละกองจะมีคาถายเอกสารซึ่งทางสมาชิกก็ไดสอบถามวาซื้อดีกวาไหม ดีกวาที่จะมาขอคาถาย

เอกสารทีละแสนสองแสนนะครับ ตรงนี้เพิ่งเห็นวาโรงเรียน ท.๕ ชุมชนกานเหลือง ขอซื้อเครื่องถายเอกสาร

มา สวนตัวผมคิดวาเหมาะสมนะครับดีกวาเราจะไปขอคาถายเอกสารซึ่งก็มีการชี้แจงวาถายเอกสารคุมคา

กวา ตรงนี้อยากจะฝากทางทานประธานเพื่อผานไปยังทานผูบริหารวาระหวางซื้อกับขอคาถายเอกสาร

อยางไหนจะคุมคากวากัน ขอบคุณครับ 

 

 

 

 



๕๖. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ กอนอื่นขอเรื่องเตาอบขนมพรอมแกสกอนนะครับเพื่อความชัดเจนวาจะเปนถังแกสหรือ

เตาแกส เพราะวาเวลาจะไปจัดซื้อจัดจางจะไดไมมีปญหา เปนถังแกสใชไหมครับ ถาอยางนั้นชวยเติมคํา       

คาเตาอบขนมพรอมถังแกสนะครับขอบคุณครับ เชิญทานรฐาครับ 

นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

เขตเลือกตั้งที่ ๑ คะ ดิฉันเห็นดวยกับทาน ส.ท.ณัฐพล รัตนูปการ ที่คิดวาโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง

นั้น ตองพัฒนาใหเทาเทียมกันกับโรงเรียนอื่นนะคะ ควรที่จะหันมามองโรงเรียนนี้มากๆเพราะวาเปนโรงเรียน   

ที่อยูหาง แตประชาชนเขาก็เขามาเอาลูกหลานมาฝากไวเยอะแยะนะคะ ขอบพระคุณมากคะ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

เรี ยนทานประธานสภาผ านไปยังทานสมาชิ กนะคะ ดิฉั นขออนุญ าตใหท านรองประชา                 

กิจตรงศิริ   เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายประชา   กิจตรงศิ ริ            

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีครับ  โรงเรียนเทศบาล ๕ นะครับกอนอื่นตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภา

ทั้งสองทานที่เปนหวงเปนใย ผมไดไปที่โรงเรียนเทศบาล ๕ นี้ ไมแนใจวากี่ครั้งนะครับแตวาเยอะมาก ทั้งไป

อยางเปนทางการและไมเปนทางการ และผมก็ไดลงเดินบริเวณโดยรอบ และผมก็กลาพูดไดวาเดินจนจําไดวา

อาคารไหนมีอะไร อาคารหองน้ําอยูตรงไหน อาคารปุยชีวภาพอยูตรงไหน อาคารที่ทําเกษตรพอเพียงอยู

ตรงไหน มีการวางกระถางกี่แบบ มีสนามกีฬาอยูตรงไหน ผมคิดวาผมไดเดินจนจําไม ไดวาผมไดไปกี่

ครั้ง       แตครั้งหลังสุดที่ผมไปประชุมกับคณะครูและผูบริหารโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลืองนี้นะครับ 

ก็มีปญหาในเร่ืองการวางผัง ตอนนี้เราไดอาคารเรียนใตถุนโลง ๑๒ หองเรียน และมีอาคารอเนกประสงคอีก

หนึ่งหลัง จริงๆแลวเราก็อยากไดโนนไดนี่เยอะ แตดวยปริมาณจํานวนนักเรียนมีประมาณ ๘๐ คน ก็ตองบอก

ตรงตรงวาโรงเรียนแหงนี้แหละที่มันสะทอนความเหลื่อมล้ํามาก กลาพูดไดว านาจะเปนโรงเรียนบาน

นอก     ขอใชคํานี้นะครับ อาคารก็แบบโทรมโทรม แตดวยขอจํากัดในจํานวนนักเรียน ถาตองการเงินอุดหนุน

คงเปนไปไดยาก ก็ตองอาศัยงบประมาณจากสวนของเทศบาลชวยเขาไป แตคิดวาในขั้นตอนแรกหลังจากที่เรา

ไดอาคารเรียน ๑๒ หองเรียนแลว เด็กนักเรียนประถมจะมีหองเรียนที่เพียงพอ ในขั้นแรกผมก็ไดสั่งการให

สํานักการชาง วันน้ันไดเขารวมประชุมกับทางโรงเรียนดวย ครับจัดวางมาสเตอรแพลนทั้งหมดของโรงเรียนนะ 

 



๕๗. 
 

ครับแลวก็มีการประชุมหารือกันวาในโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง จะสรางไดอีกสองอาคารเรียนนะ

ครับซึ่งเราตองการหองเรียนอยางนอยทั้งหมด ๓๖ หองเรียน เพราะเรามีความคิดวาประถม ๑ ถึง ๖ นี้ อยาง

นอยตองมี ๔ หองเรียน และอีก ๑๒ หองเรียนน้ันเปนหองเรียนสําหรับหองเรียนประกอบสําหรับนักเรียน เรา

ตองการอีกสองอาคารในอนาคต หลังจากที่เราไดอาคารหลังที่หนึ่งแลวและไดรับการยอมรับ หลังจากปรับภูมิ

ทัศนขอบเขตรั้วกั้นระหวางสวนวนารมยเรียบรอยแลวนะครับ เพ่ือใหรั้วรอบขอบชิดเพราะวาตอนนี้รั้วก็ยังเปน

รั้วลวดหนามมุดขามไปมุดขามมา ตรงน้ีก็เปนอีกตรงหนึ่งที่เราตองระวังมากก็คือวาตองยอมรับวาสวนวนารมย

เปนปา อาจจะตองออกแบบอาคารเรียนเปนมุงลวดทั้งหมดถาไมติดแอรนะครับตองเปนมุงลวดทั้งหมด และ

เราก็ตองมีอาคารสําหรับอนุบาลและกอนวัยอีกหนึ่งอาคาร เพราะฉะน้ันสวนอาคารเรียนนั้นคิดวาในอนาคตคง

จะตองฝากทานประธานฝากไปถึงทานสมาชิกเพื่อพิจารณาถึงอาคารอนุบาล ซึ่งเราคิดวาหลังจากที่เราสราง

อาคารตรงนี้แลวจะเปนโรงเรียนที่ไดมาตรฐาน มีทําเลที่เหมาะสมมากเพราะดานหลังติดสวนวนารมย แลว

ดานหนาพื้นที่กวางมากตลอดแนวถนน และชุมชนในละแวกนั้นมีทั้งคอนโด มีทั้งอาคารบานพักและการ

เคหะ สวนการเคหะเองเขาก็เล็งเห็นตรงโรงเรียนตรงนี้ เขาก็ไดอุดหนุนชวยในเรื่องของสนามกีฬาบาสเกตบอล

มาตอนนี้กําลังทวงถามไปถึงหวงบาสกับโกลบาส เขาอยูวาทําไมยังไมมาถึงนะครับ อันนี้ก็จะเปนสนามกีฬา ซึ่ง

แนวทางในอนาคตเราจะทําประถมกอนใหประสบความสําเร็จ หลังจากทําประถมสําเร็จแลวแนวทางของ

โรงเรียนแหงนี้จะเปนโรงเรียนของชุมชนเราคาดหวังที่จะใหชุมชนไดมีโอกาสไดใชสนามเพื่อการออก        

กําลังกาย เพราะฉะน้ันเราก็คงสนามดานหนาเอาไว แลวก็ใหเปนสนามกีฬาของชุมชนแลวเราก็จะมีอาคาร

อเนกประสงคที่กวางขวาง คนในชุมชนนั้นก็สามารถมาจัดงานแตงงาน จัดงานสําคัญตางๆได โรงเรียนนี้ก็จะ

เปนโรงเรียนของชุมชนที่สมบูรณ ผมก็คาดหวังวาการวางแนวทางของโรงเรียนนี้ ก็คาดหวังความรวมมือจาก

ทานสมาชิกเชนเดียวกันที่จะวางรากฐานของโรงเรียน นี้แลวก็ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา คนในชุมชนก็

จะไดรับการศึกษาเทียบเคียงเทากับโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดครับ ผมก็คาดหวังอยางนั้นเพราะวาผมถือวา

โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลืองน้ีเปนชุมชนที่ทําเลดีมากทําเลหนึ่ง เมื่อเราเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นที่มี

อยูนะครับ ผมถือวาชุมชนกานเหลืองน้ีเปนเปนโรงเรียนที่มีทําเลดีมาก  ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทางทานสมาชิก

ฯเปนหวงเปนใยและผมก็คาดหวังเห็นกันวาเราจะไดทํางานรวมกันทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนนะ

ครับและเด็กๆก็จะไดรับอานิสงสตรงน้ีจากพวกเรานะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ ทางสภายินดีครับคือมีความคิดตรงกันวาในสวนของโรงเรียนชุมชนกานเหลือง

นี้        ทําอยางไรจึงจะดึงดูดเด็กในละแวกน้ันใหไมตองเดินทางไกลและเขาศึกษาในตรงนั้นอันดับแรก อันดับ

สองก็คือปรับทัศนคติของขางในเขาวาชุมชนกานเหลืองน้ีเขาก็เทียบเทาโรงเรียนอื่นๆไดนะครับ ก็หมายความ

วาประสิทธิภาพนั้น เพ่ิมประสิทธิภาพใหมันสูงขึ้นแลวเคาจะไมตองมองขามไป ทางสภายินดีที่จะรวมมือในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการศึกษา ไมวาโรงเรียนไหนในสังกัดเทศบาลใหมันดีขึ้นเทียบเทาโรงเรียนในสังกัดอื่น

ครับ ยินดีครับ เชิญทานบัวหลวงครับ 

 



๕๘. 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันนางบัวหลวง  อาษาพล

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ คะ ดิฉันขอเพิ่มเติมเรื่องโรงเรียนบานกานเหลืองนี้นะ

คะ ซึ่งตัวดิฉันเองก็คุนเคยมาตั้งนานนะคะในสวนที่มองภาพวานักเรียนของโรงเรียนบานกานเหลืองนั้น มีแค 

๘๐ คน บางทานอาจจะสงสัยมากนะคะ แตกอนที่จะโอนมาเปนของเทศบาลของเรานะคะ แตกอนอยู สปช.

นั้น มีนักเรียนแค ๓๐ คนนะคะ มาอยูกับเรารูสึกจะประมาณหกเจ็ดปก็เพิ่มเปน ๘๐ คนนะคะ ซึ่งจริงๆแลว

นักเรียนในบริเวณแถวนั้นหรือวาของโรงเรียนนะคะเด็กสวนมากจะเปนเด็กนอกเขตไมใชเด็กในเขตเทศบาล

ของเรา จะอยูในตําบลขามใหญ ซึ่งมาจากที่นั่นหรือไมก็นาเมืองซึ่งเขามาอยูในนี้และก็ถึงหัวเรือนะคะ คือ ตาม

ธรรมชาติก็ทยอยเขามา อยางบานนาควายก็เขามาอยูในเขตเมืองหมด อุบลวิท อนุบาลอุบล ใชไหมคะ ทางฝง

นูนก็ทยอยเขามาก็เปนธรรมชาติของคนเขามาเรียนหนังสือนะคะ ซึ่งตัวดิฉันเองก็เคยปรึกษากับทางทาน

ผูบริหารหลายครั้งมาแลวนะคะวาโรงเรียนบานกานเหลืองเปนทําเลที่ดีมากนะคะ อยูในสวนที่สวยงาม ไมไกล

ไมไกลในเขตรอบเมืองของเรานะคะ แลวก็มีชุมชนเยอะอยางทานรองประชาวานะคะ ไมวาจะเปนคอนโด 

หมูบาน ขางหนา ขางๆก็จะเปนถนนเมนใหญ ก็อยากฝากทางทานผูบริหารนะคะ อยากชวยพัฒนาโรงเรียน

ตรงน้ีใหเปนไมใชมองวาเปนโรงเรียนของเด็กๆเฉยๆคะ อาจจะปรับเปลี่ยนเปนโรงเรียนอื่นๆก็ไดนะคะ หรือวา

จะเปนโรงเรียนมัธยมในเขตตรงนั้นเพราะวาอยูนอกเขตตรงนั้นคะ ก็ขอบคุณนะคะไมวาจะเปนสมาชิกฯของเรา

ที่มองเห็นการศึกษาของเด็กของเราคะและก็ฝายผูบริหาร กราบขอบคุณแทนชุมชนบานนาควายและชุมชน

กานเหลืองเพราะวาอยูในน้ันก็เปนชุมชนเดียวกันหมดนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ ตอไปเปนหนา ศก.๒๖ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี (๒๑๒)       

เชิญทานนัฐพลครับ  

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ขออนุญาตยอนไปที่โรงเรียน ท.๕ อีกสักนิดหนึ่งนะครับ   

คงไมเกินหานาทีที่ผมจะพูดนะครับก็คือ ตามที่ทานรองนายกไดกลาวเมื่อสักครูวาโรงเรียนนี้มีนักเรียนแค     

๘๐ คน เปนไปไดยากที่วาทางสวนกลางเขาจะสนับสนุนงบประมาณเขามาและก็ถาจะเปนไปไดก็คือทาง

เทศบาลฯเราเปนคนสรางใหนะครับ ทีนี้ผมมองในมุมผมนะครับ ถาเราจะรอใหประชากรในรอบๆโรงเรียนนี้

เพ่ิมขึ้นแลวก็จะมาเรียนโรงเรียนนี้น้ัน แลวทานคอยไปสรางทีหลังผมวามันไมทันการครับ ทานตองสรางรอไว

กอนยกตัวอยางนะครับ ศูนยเด็กนี้ถาเมื่อไหรทานสรางศูนยเด็กพอทานพัฒนาการศึกษาใหมันดีขึ้น ดูแล

ลูกหลานเขาดีขึ้น เปนไปไดยากครับที่เขาจะพาลูกไปเรียนที่อื่นที่ไกลกวา ก็อยากจะฝากไปยังคณะผูบริหาร

ครับ ชวยพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยเด็กของโรงเรียน ท.๕ นะครับ ขอบคุณครับ 

 

 

 



๕๙. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ มาที่หนา ศก.๒๖ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี (๒๑๒) มีสมาชิกทาน

ใดจะอภิปรายไหมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่หนา ศก.๒๗ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม (๒๑๒) มีสมาชิก

ทานใดจะอภิปรายไหมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่หนา ชาง ๑ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) 

สมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่หนา ชาง ๓ งานไฟฟาถนน (๐๐๒๔๒) สมาชิกทานใดจะ

อภิปรายไหมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่หนา ชาง ๕ งานสวนสาธารณะ (๐๐๒๔๓) เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา 

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คะ อยากจะสอบถามในเรื่องคาใชจายในการบํารุงดูแล

รักษาบริเวณสวนสาธารณะ จากเดิมป ๕๘ ตั้งไวที่ ๘๔๐,๐๐๐ บาท แตปนี้ขอเพิ่มมา ๒,๐๖๔,๐๐๐ บาท    

เปน ๒,๙๐๔,๐๐๐ บาท ขอทราบคําชี้แจงดวยคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผูอํานวยการสํานักการชางเปนผู

ชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผูอํานวยการสํานักการชางครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เพ่ือความกระจางนะครับ กระผมจะ

มอบใหทานเจาหนาที่ฝายแผนงานและงบประมาณเปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นางสาวภัสรา   สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเนื่องจากวาปจจุบัน

นี้เราไดจางบุคคลภายนอกดูแลสวนสาธารณะแคสองแหงคือหวยมวง กับเกาะกลางถนนเทพโยธีนะคะ แตสอง

ปที่ผานมาทานอนุมัติ งบปรับปรุงสวนเรามาตลอดเลยทั้งหนองบัว หวยมวงและทุงศรีเมือง ฉะนั้นเมื่อ

ดําเนินการกอสรางเสร็จสิ้นแลวเราจําเปนตองจัดหาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เนื่องจากวาเราไมไดทําการ

จางมาเปนเวลาหลายปแลวคะ เราตั้งมาทุกปทานตัดเราทุกป ปนี้คิดวาเมื่อเราปรับปรุงสวนเสร็จสมบูรณแลว

ทุกอยาง นาจะมีการบริหารจัดการดานน้ีจึงไดตั้งเขามา โดยสวนสาธารณะหนองบัวนี้จะจางในอัตราเดือนละ  

 

 



๖๐. 
 

๖๕,๐๐๐ บาท และทุงศรีเมืองก็ ๖๕,๐๐๐ บาท เชนเดียวกันคะ เราจะมีคาจางดูแลบัวรอบทุงศรีเมืองนะคะ

เน่ืองจากวาเราลงทุนตรงน้ีไปแลวเพ่ือความสวยงามและเปนเอกลักษณของจังหวัดอุบลราชธานี เราก็จะตั้งงบ

ดูแลดอกบัวรอบทุงศรีเมืองดวยคะในอัตราเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท จึงตกมาที่ ๒,๙๐๔,๐๐๐ บาท เอกสารจะ

จัดสงใหอีกทีคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เก่ียวกับคาบํารุงรักษาบริเวณสวนสาธารณะนะครับ คือเมื่อสักครูที่

ทานเจาหนาที่ตอบมาคือดูแลสวนทุงศรีเมืองกับหนองบัวใชไหมครับ  

นางสาวภัสรา   สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 ขออนุญาตคะ เราจะดูแลใหครบทุกสวนนะคะเนื่องจากปจจุบันเรามีเรามีสวนสาธารณะหนองบัว ,

หวยมวง,ทุงศรีเมือง,รอบศาลหลักเมืองและเกาะกลางถนนเทพโยธีคะ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ ขอเท็จจริงที่เราไดรับรูและสัมผัสนะครับ เหมือนอยางเชนทุงศรีเมืองเรามีคาดูแลแตทาง

สมาชิกก็ยังมีขอสงสัยวาทานดูแลอยางไรนะครับ เพราะวาเราจะสังเกตวาไมวาจะเปนหองน้ํา ไมวาจะเปนทาง

ทุงศรีเมืองและตรงศาลหลักเมืองทุกสิ่งทุกอยางพังครับ ถามันมีคนดูแลมันก็ตองดีกวานี้นะครับ อีกครั้งถาเรา

ไปสัมผัสกับขอเท็จจริงหองนํ้าตรงหลังพิพิธภัณฑ ตรงศาลหลักเมือง จะมีเด็กๆเยาวชนเขาไปมั่วสุมในชวงเวลา

กลางคืน ทําอะไรกันผมก็ไมรูนะครับ แตมันก็มีขยะกลาดเกลื่อนเลย ตรงนี้ถามีคนดูแลทําไมถึงเปนอยางนี้นะ

ครับ ก็อยากทราบขอเท็จจริงตรงน้ีดวย กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผูอํานวยการสํานักการชางครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ขออนุญาตทานประธานครับ หองนํ้าดานหลังที่ทานไปเห็นมันพังนั้นนะครับ ตอนที่เราอยูเขาไมทํา

อะไรนะครับ พอสามสี่ทุมก็มาแลวครับ เปนธรรมชาตินะครับตอนเราอยูเขาไมมานะครับทาน เพราะวาเราปด

มันไมมีที่ระบายเขาก็ทําลายทรัพยสินของเราครับ เบ็ดเสร็จเชามาเราก็ไปเก็บกวาดและโครงการสองตัว      

ชวงสองหลังที่ศาลหลักเมืองน้ีเราก็มีโครงการที่จะรื้อถอน อาจจะร้ือสุขาตรงนั้น ไมรื้อทั้งหมดนะครับ หรือจะ

รื้อก็ตองกลับมาคิดกอนครับวาจะรื้ออะไร แตที่แนๆก็คือตองปดการใชครับทาน เพื่อที่จะทําเปนที่ขายพวกธูป

เทียนแทนครับ คนจะไดไมไปทําลายทรัพยสินอีกครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรฐาครับ 

 



๖๑. 
 

นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาคะ อยากจะกราบเรียนเกี่ยวกับการตกแตงเกาะกลางถนนคะ ก็คือบางที

ที่เราตัดตนไมเสร็จแลวก็อยากใหเก็บใหเรียบรอยนะคะ เพราะอยางที่ดิฉันเห็นก็คืออยูหนาบานก็ยังไมเก็บและ

ก็เปนเศษสกปรกและก็อันตรายสําหรับผูขับขี่คะ ขอกราบเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารดวยนะคะ 

ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เกี่ยวกับสนามทุงศรีเมืองประชาชนเขาไปใชบริการมากขึ้นทุกๆวัน 

แตสวนสาธารณะของเรากลับแคบลง แคบลงตรงน้ีคืออยางไรครับ ตรงถนนหนาศาลหลักเมืองซึ่งทางสภาก็ได

ทวงติงกับทางผูบริหารวาทานเปดเสรีใหรถทุกชนิดเขาไปได นั่นแหละครับมันเปนบอเกิดการมั่วสุมของเด็ก

วัยรุน สวนสาธารณะนะครับไมใชที่สัญจรของรถครับ ตรงนี้ทางสภารูสึกไมเขาใจวาแนวนโยบายของทานเปน

อยางไร คือทานตองแยกใหออกระหวางสวนสาธารณะกับถนนสัญจรนะครับ ตรงนี้ถาลูกเล็กเด็กแดงเขาไปก็

อาจจะเกิดอันตรายได และขณะเดียวกันพื้นที่ที่เปนอิฐตัวหนอนที่เปนสีสันตรงหนาศาลหลักเมืองบัดนี้ก็ไดซีด

จางลงก็เปนเพราะวารถทุกชนิดสามารถเขาไปไดนะครับ ก็ไมอยากพูดถึงเมื่อกอนนะครับที่ทานไดเปดใหเขาไป

ไดใหมๆมีมอเตอรไซคไปขี่แขงกันตรงน้ัน ตรงนี้อยากจะใหทานเห็นความสําคัญของสวนสาธารณะนะครับ แยก

ใหออกระหวางสวนสาธารณะกับการขยายผิวจราจรนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับเรื่องบัวที่ทาน

เคยเติมตลอดเวลา ทานจะเติมอีกแคไหนครับตอนเขามาใหมๆทานก็บอกวาทานเติม ๙,๙๙๙ กอ หลังๆมามันก็

ลดลงเรื่อยๆนะครับ และทานก็เติมอยูเรื่อยๆก็อยากจะใหทานศึกษาการเติมบัวลงในอางน้ําขางทุงศรีเมืองนะ

ครับ ถาเกิดมันยังมีปลาอยูบัวมันจะเติบโตไดหรือไมนะครับ ไมใชวาพอมีเทศกาลทีหนึ่งทานก็เอามาเติมเพื่อให

คนของทานไปถายรูปไมวาจะเปนแอดมินสิบหรืออะไรนะครับไปถายรูปมา บางทีนะครับเขียนลงในเฟส       บุ

คเขียนแบบแตวแตกออก โวยวายอยางนูนอยางนี้วาสภาไมใหงบประมาณ ซึ่งผมขอเรียนวามันเปนอาการแตว

แตกนะครับ แอดมินคนที่ทําเพจเทศบาลนะครับ ทานตองดูขอเท็จจริงดวยวาฝายบริหารน้ันมีนโยบายอยางไร

เก่ียวกับสวนสาธารณะแหงน้ีนะครับ มันทรุดโทรมลงก็เพราะใคร งบประมาณป ๕๗ นะครับถาจําไมผิดมีการ

ปรับปรุงสนามใชเงินเปนสิบลานแตสนามบาสเก็ตบอลแตก ผูที่ไปใชบริการก็ไดรับบาดเจ็บเขาเฝอกกันหลาย

รายเลยน่ันคือสนามบาส ตรงน้ีนะครับผมไมทราบวาทานใหความสําคัญอยางไร ทานตองเอาขอเท็จจริงมาพูด

นะครับ สนามทุงศรีเมืองน้ีโทรมไปมากถึงแมวาเราจะปรับปรุงดวยงบประมาณกวาสิบลานแตการทําออกมา

เหมือนทําไมถึงงบสิบลาน ของเลนเด็กก็ไมมีนะครับ เกาอยางไรก็เกาอยางนั้น ตรงนี้ทานเคยใหความสําคัญบาง

ไหม ขอเรียนทานประธานเพื่อผานไปยังผูบริหารครับ กราบขอบพระคุณครับ 

 

 



๖๒. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ มาที่หนา ชาง ๗ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๔๔) มีสมาชิกทานใดจะ

อภิปรายไหมครับ เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ผมอยากทราบรายละเอียดคาบริการเพื่อกําจัดขยะมูลฝอย 

ปนี้เพิ่มขึ้นมาอีก ๔๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอทราบรายละเอียดตรงนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผูอํานวยการสํานักการชางเปน       

ผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผูอํานวยการสํานักการชางครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เพ่ือความกระจางนะครับ กระผมจะ

มอบใหทานเจาหนาที่ฝายแผนงานและงบประมาณเปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นางสาวภัสรา   สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ คาบริการกําจัดขยะที่เพิ่มขึ้นนั้นจาย

จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๘,๘๕๐,๔๕๐ บาท อันนี้เราเฉลี่ยทั้งป ปริมาณขยะอยูที่ ๒๙,๕๐๐ ตัน นะคะ      

ซึ่งเดี๋ยวนี้เราจายใหวารินตันละ ๓๐๐ บาท แตเมื่อวันที่ ๓ กันยายน เทศบาลเมืองวารินชําราบไดแจงมาที่

เทศบาลนครอุบลราชธานีวาจะขอข้ึนคากําจัดขยะเปนตันละ ๓๓๐ บาท ซึ่งงบประมาณที่ตั้งเพิ่มสี่แสนนี้ยังไม

พอเลยนะคะถาเราเฉลี่ย ๒๙,๐๐๐ ตัน/ป คะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ หมายความวาตั้งไวเพื่อเขาขึ้นราคาตอตันใชไหมครับ 

 

 

 

 

 



๖๓. 
 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ขออนุญาตครับทานประธานฯ พอดีตามที่ทานเจาหนาที่พูดนั้นทางวารินชําราบเขาขอขึ้นราคามาเปน 

๓๓๐ บาท เลยตั้งราคาเพ่ิมขึ้นมา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ช้ีแจงมาเปนตัวเลขพรอมนะครับ ดวยเหตุผลนี้มันถึง

ไดเพ่ิมขึ้นมาอีก ๔๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 

 นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ เก่ียวกับประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

นะครับ เราก็จะทราบกันวาน้ํามันนั้นราคาลดลงเยอะมาก เมื่อเทียบกับเมื่อสามสี่ปที่แลวนะครับ เมื่อคาน้ํามัน

ลดลงเหตุใดจึงของบเพิ่มครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นางสาวภัสรา   สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 ขออนุญาตคะ ยอดจายจริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๑,๙๒๘,๗๔๐ บาท คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในสวนเช้ือเพลิงตรงน้ีไปใชกับเครื่องจักรตัวไหนครับ 

นางสาวภัสรา   สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 ตัวนี้จะเปนเครื่องจักรที่ดันขยะอยูที่วารินชําราบสองตัวคะ หลักๆจะอยูที่น่ันคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่หนา ชาง ๙ งานบําบัดน้ําเสีย 

(๐๐๒๔๕) เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ตรงคาจางเหมาบริการนะครับ ปที่แลวขอ

มาที่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และใชไปประมาณแสนกวาบาท แตมาปนี้จอเพิ่มขึ้นมาอีก ๗๕๐,๐๐๐ บาท รวมเปน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบวาตรงคาจางเหมาบริการทานเอาไปทําอะไรครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นางสาวภัสรา   สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ยอดจายจริงของคาจางเหมาบริการ

งาน (๒๔๕) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน คือ ๖๒๖,๒๒๘ บาท ในป ๒๕๕๘ เรายังมีจางเหมาเหลืออยู ๒ ราย และเรา

จางราชภัฏในการศึกษาวิเคราะหระบบน้ําครั้งละ ๔,๕๐๐ บาท ปหนึ่งสี่ครั้งนะคะ และที่ตั้งเพิ่มขึ้นในป ๒๕๕๙ 

 



๖๔. 
 

เน่ืองจากวาในป ๒๕๕๘ เราไดจางเรือนจํากลางในการมาลอกคลองเพื่อปองกันน้ําทวมนะคะ เนื่องจากใชเงิน

เหลือจายจากป ๒๕๕๗ แตในป ๕๙ เราไดทําการสํารวจทั้งหมด ๒๑ สาย เปนเงิน ๘๗๕,๒๐๐ บาท จะขอยื่น

เอกสารใหทานในคราวแปรญัตติคะ ในป ๒๕๕๙ เราจะทําการลอกคลองอยูทั้งหมด ๒๑ สายคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่หนา ชาง ๑๑ งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา,งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (๐๐๓๑๑,๐๐๓๑๒) มีสมาชิกทานใดจะ

อภิปรายหรือไมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่หนา ชาง ๑๓ งบลงทุน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(๐๐๒๔๑) เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ผมมีขอสังเกตอยูอยางหนึ่งในคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร    

๑ เครื่อง เครื่องสํารองไฟ ๒ เครื่อง ครับ ผมอยากทราบวาเครื่องสํารองไฟอีกเครื่องหนึ่งใชไปกับอะไรครับ 

ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นางสาวภัสรา   สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ที่มีเครื่องสํารองไฟ ๒ เครื่องนั้น 

เน่ืองจากมาใชในงานแผนงานการเงินและบัญชี เพราะตัวเกามันชํารุด ซอมไมได ปจจุบันยืมของทาน ผอ.     

มาใชชั่วคราวอยูคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ครั้งตอไปขอรายละเอียดดวยนะครับ อยางเชนหนาชาง ๑๔ นี้ หมายเหตุก็จะบอกวาเอา

ไปใชอะไรบางนะครับ ถาทานลงไปตรงนี้ก็จะไดไมตองถามนะครับวาฝายไหนๆบาง ขอฝากไวดวยครับ     มี

สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่หนา ชาง ๑๔ งบลงทุน งานไฟฟาถนน 

(๐๐๒๔๒) เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ ในหมวดครุภัณฑกอสราง 

คาเตาตมยางแอสฟลทหรือภาษาชาวบานเรียกวายางมะตอยนั้นนะครับ ซึ่งในสวนนี้ผมก็เคยไดเรียนทาน

ประธานสภาผานไปยังฝายบริหารวาในพ้ืนที่ของเทศบาลนครอุบลนี้สวนใหญจะเปนคอนกรีต และเวลาถนน

ชํารุดทรุดโทรมลงไปเปนหลุมเปนบอน้ีเราเอาหินคลุกผสมยางมะตอยไปปะไปอะไรตางๆนั้นซึ่งไมสามารถแกไข

ไดเลยเพราะวา โดยมากแลวพื้นที่ของเราจะเปนนํ้าทวมขังไดงายเน่ืองจากระบบระบายน้ํายังไมสมบูรณแบบ 

 



๖๕. 
 

หรืออยางไรน้ีครับ แลวทีนี้ทําใหหลุดลอนพวกที่วาเอาไปปะไปซอมมันไมไดผล และโดยหลักแลวพื้นถนนเปน

คอนกรีตก็ตองซอมดวยคอนกรีตครับ ก็เหมือนผาครับผาเปนสีขาวแลวเอาสีดํามาปะมันก็ไมเขากันนะครับ 

เมืองของเราไมใชเมืองแบบจิ๊กซอวหรืออะไรเอามาปะๆ ทีนี้มันดูไมปราณีตไมเรียบรอยไมสมกับเปนระดับ

เทศบาลนคร ผมอยากใหงานพวกน้ีประณีตหนอย ในเรื่องของคาเตาตมยางแอสฟลทนี้ผมขอเสนอคณะฝาย

บริหารวาอยากใหพิจารณาในสวนนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่หนา ชาง ๑๕ งบลงทุน งานบําบัด

น้ําเสีย (๐๐๒๔๕) เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ เมื่อสักครูนี้ผมไดรับการชี้แจงวาในปนี้จะมี

การขุดลอกทอระบายน้ํายี่สิบกวาสาย ดังนั้นแลวทางสภาขอตารางการปฏิบัติงานในการขุดลอกแตละเสนดวย

นะครับ วาตลอดปนี้มีตรงไหนบางทางสภาจะไดชี้แจงกับประชาชนไดนะครับ ขอเอกสารรวมถึงรถดูดโคลน

ดวยนะครับ ขอบพระคุณครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่หนา ชาง ๑๖ งบลงทุน งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน (๐๐๓๑๒) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ/ไมมี เมื่อไมมีไปที่หนา ชาง ๑๗ โครงการ

กอสรางพ้ืนฐานที่บรรจุในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสุภาภรณ        

โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ จากที่ไดมีประสบการณกับงบประมาณ

มาทั้ง ๔ ป งบประมาณป ๒๕๕๙ ดิฉันผิดหวังที่สุดนะคะ ซึ่งดูจากโครงสรางพื้นฐานที่บรรจุเขามาทานให

ความสําคัญกับโครงสรางพ้ืนฐานนอยมาก ทั้งๆที่หนาที่หลักของเทศบาล ๗ ขอ โครงสรางพื้นฐานนี้เปนขอที่

สําคัญที่สุดสําหรับประชาชน ทานกลับนําเขามาแค ๑๑ โครงการเก่ียวกับถนน ซึ่งถาแบงทั้ง ๔ เขต แลวจะเปน

เงินเพียง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เขตละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หนาผิดหวังสําหรับเขต ๓ ที่สุดนะคะ มีเพียง

โครงการเดียวคือถนนพนม ๒ เปนเงินเพียง ๕๖๔,๐๐๐ บาท ดิฉันคิดวาหลายๆครั้งที่มีการประชุมสมาชิกสภา 

ทานสุภชัย ขออนุญาตที่เอยนาม ก็ไดบอกทุกครั้งวาลําดับความสําคัญของงานนาจะเอาลําดับที่สําคัญที่สุดมา

ทํากอน ซึ่ง ๗ ขอหลักของเทศบาล ทานนําเอาโครงสรางพื้นฐานรอง กลับใหความสําคัญการนําเอา

งบประมาณมาใชมากที่สุด ซึ่งดูจากโครงสรางพ้ืนฐานที่ทานขอเขามาเกี่ยวกับโครงการสายวางไฟฟาลงใตดิน

เปนเงินถึง ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึงจะเอาเพียงเปนการสนับสนุนกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตทานก็ไดนําเชิญ

นายชางการไฟฟาสวนภูมิภาคมาปรึกษาแลววาให ๓๐ เปอรเซ็นตของตรงน้ีก็ยังไมคุมคา เพราะทานก็ทราบอยู

แลววาจังหวัดอุบลเปนหน่ึงในสามที่จะไดรับงบประมาณสนับสนุนภายในปสองปน้ีเกือบเปนพันลาน ทานกลับ 
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นําเขามาเพื่อจะใชเงินของเทศบาลถึง ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปในโครงสรางนี้ ซึ่งเปนโครงสรางซึ่งเปนการ

สงเสริมพัฒนาบานเมืองซึ่งเปนขอที่ ๕ ในโครงสรางหลักของการพัฒนา ทานไมคํานึงถึงประชาชนสวนรวม

โดยมากเลยในพ้ืนที่ของจังหวัด ซึ่งมีความสําคัญกับเทศบาลโดยการเสียภาษีมากเปนลําดับหนึ่ง กลับไปให

ความสําคัญกับหมูนอย ซ่ึงดูจากโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการกอสรางระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ ๒ ซ่ึงก็มีความสําคัญอยู แตก็เปนความสําคัญเกือบจะเปนลําดับสุดทาย ทาน

กลับนําเอาความสําคัญขึ้นมาถึง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการศึกษาความเหมาะสมการกอสรางทาง

ยกระดับแยกดงอูผ้ึงและแยกวณารมณทานยังนําเขามา ซึ่งสภาก็ไดทวงติงไปแลววาเปนนอกอํานาจหนาที่ 

ดิฉันคิดวาการพูดมาถึง ๔ ป การทํานอกอํานาจหนาที่จะตองขอกับสภาทานก็ยังนําเขามาอีกซึ่งเปนเงินถึง 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดิฉันจึงขอเรียนทานประธานผานไปยังฝายบริหารนะคะวาทานนําหลักเกณฑใดมา

พิจารณาตั้งเปนงบประมาณขึ้นมา การใหคําตอบก็คงจะยากก็อยากฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารวาใน

การพิจารณางบประมาณในปน้ีกรรมการแปรญัตติคงไมตองน่ังคอยฝายบริหารทั้ง ๗ วันนะคะ ที่จะเขามาชี้แจง

รวมกับขาราชการซึ่งจะมาชี้แจงในการนํางบประมาณเขาซึ่งทานเปนคนขอเขามา ฝายทํางานก็จะมาชี้แจงแต

ขอใหฝายบริหารใหความสําคัญกับงานที่ทานจะตองทําดวย ก็จะนั่งคอยทานทั้ง ๗ วัน ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ      

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ผมมีขอสังเกตตรงโครงการศึกษาความเหมาะสม

การกอสรางทางยกระดับแยกดงอูผ้ึงและแยกวนารมย ใชงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นี่แคศึกษาเฉยๆนะ

ครับยังตั้ง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมอยากทราบอีกเร่ืองหนึ่งวามันใชอํานาจหนาที่ของเทศบาลหรือครับที่จะไป

ทําทางตางระดับครับ อยากจะฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารวาแคศึกษายังตั้ง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลว

ก็ไมใชหนาที่เรา เห็นสมควรหรือครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ถาเราดูโครงการที่สาม ที่สี่ ที่หาและก็ที่หกนะครับ เปนโครงการ

กอสรางทางเทา คือผมอยากจะถามทานนะครับวามันจะสิ้นสุดตรงไหนทางเทาน้ีครับ มันสวนทางกับความเปน

จริงนะครับ ทุกวันน้ีถาฝายบริหารจะขับรถผานไปเสนถนนนครบาลซึ่งทานเติมทางเทาทั้งสองฝง ทุกวันนี้รถ

จอดสองฝงไมได สภาพอาคารทั้งสองฝงอยางกับปาชานะครับ แทบจะไมมีรถผานและรถจอด คาขายแถวนั้นก็

คาขายไมได ผมไดยินเสียงบนเสียงดามาจากประชาชนรถจอดไมได และที่สําคัญนะครับทานอยาลืมนโยบาย 
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ของทานที่ทานแถลงไวตั้งแตวันแรกที่ทานเขามาทํางาน ณ เทศบาลแหงน้ี ทานบอกวาทานจะขยายผิวจราจร

ทางสภาก็ยังไมเห็นนะครับวาทานขยายตรงไหน แตละปงบประมาณที่ออกมามีแตงบประมาณที่จะลดผิว

จราจรลง ดังน้ันแลวนะครับขอใหทานพิจารณาโครงการตัวนี้กับความเปนจริง ทานอยาโทษศาลนะครับวาทาน

ทําตามคําสั่งศาล มันมีวิธีการมากมายที่ทานจะทําตัวนี้นะครับ เทศบาลนครของเราถนนแคบลงทุกๆปตรงนี้

ทานไมเอะใจอะไรบางหรือครับที่รถรามันแออัดทุกวันนี้ ไมวาจะเปนเสนอุบลวิทฯ เสนอนุบาลฯ ปริมาณรถ

สะสมอยูตรงถนนเสนนั้นมันก็ทําใหถนนชยางกูรนั้นติดไปดวย ตรงนี้ทานไมรูสึกอะไรบางหรือครับเกี่ยวกับ   

ฟุตบาตที่ทานทําขึ้นทุกๆป แลวงบลงทุนแตละตัวผมคิดวาวิศวกรแตละคนนาจะคิดอะไรที่มันดีกวานี้ อันนี้คิด

งายๆนะครับวาแตละปไมตองทําอะไรหรอก ปรับปรุงสวนสาธารณะ ปรับปรุงฟุตบาต เพิ่มฟุตบาต ลอกคลอง

ลอกถนน น่ีหรือครับที่ทานคิดได ระดับวิศวกรของเทศบาลคิดไดเทาน้ีหรือครับ ตรงนี้สมาชิกรูสึกผิดหวัง มันมี

หลายๆอยางที่ทานมองขามนะครับ ไมวาจะเปนสนามกีฬาบานดูทุกวันนี้มันเปนอะไรครับ เปนที่ทิ้งเศษ

คอนกรีต เศษหิน เศษปูน เศษทราย ถาทิ้งไมพอผมก็ไมรูวาทานเอาไปทิ้งไหน เอาไปทิ้งที่เอกชนบางแหงซึ่ง

แนนอนนะครับวาเปนส่ิงที่ผิดวาวัสดุอุปกรณที่ขูดออกจากแหลงกอสรางเกาจะตองเอาไปทิ้งที่เทศบาลจัดให 

แลวที่ทิ้งที่เอาไปทิ้งน้ันเปนที่ของเอกชนนะครับ ตรงนี้ใครเสียประโยชน ใครไดประโยชน เปนเรื่องงายๆนะครับ

เอาไปถมที่เอกชนที่ไหนไปชี้ดูครับก็รูเลยวาเปนดินของเทศบาล ตรงนี้ขอบอกวาอยาทํานะครับถาอันไหนที่มัน

ผิดกฎหมาย ทานอยามองขามในสิ่งที่เปนโครงสรางพื้นฐานของทางเทศบาลนครนั้นยังตองปรับปรุงอยู ผม

อยากใหทานโฟกัสไปที่สวนสาธารณะตางๆ ไมวาจะเปนสวนสาธารณะตรงหลังปองกันฯตรงถนนแจงสนิท ตรง

นี้ก็ไมเห็นวาทานจะไปปรับปรุงจะไปสนใจอะไรเลย ยิ่งบานดูยิ่งแลวใหญนะครับ ตรงนี้ก็เปนที่นาเสียใจจริงๆ 

อยากฝากทานประธานเพื่อผานไปยังผูบริหารวาใหทานคิดใหมไดแลวนะครับ และก็ใหทานทําตามนโยบายของ

ทาน นโยบายที่มันทําไมไดเราไมติดใจแตนโยบายที่ทานสามารถทําไดทานก็ควรจะทํา ทานไมควรจะมองขาม

นะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับเร่ืองสวนสาธารณะตรงหลังสถานีดับเพลิง

แจงสนิทไดมีการปรับปรุงเรียบรอยแลวนะคะ ก็มีการปรับปรุงตรงสวนของสนามบาสดวยนะคะ และตอง

ขอขอบพระคุณทานนะคะที่เปนหวงเปนใยเร่ืองของสวนสาธารณะตางๆนะคะ ตอนนี้เราก็ทยอยเขาไปปรับปรุง

ตามพื้นที่สวนสาธารณะที่ไดของบประมาณจากทางทานสมาชิกไว ตอนนี้ผูรับเหมาก็เตรียมลงมือเขาไป

ปรับปรุงนะคะ สําหรับตรงสวนไหนที่ตองแกไขเพ่ิมเติมเราก็ยินดีที่จะนําเขามาพิจารณาเปนนโยบายที่ปรับปรุง

เพ่ิมเติมตอไปนะคะ ขอบคุณคะ 
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นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ก็คงสมควรแลวนะครับในการพิจารณางบประมาณรายจายป ๒๕๕๙ ก็พิจารณากันไป

เสร็จสมบูรณนะครับ ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

             ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   

             ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียง มติเปนเอกฉันท 

 

 

 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ตามระเบียบแลวทานสมาชิกตองเสนอวาจะยื่น     

แปรญัตติกี่วันและแปรญัตติกี่วัน เชิญเสนอครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ  
 

นางสาววรรณรัตน    จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันเสนอยื่นคําแปร

ญัตติ กําหนด ๑๐ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ

พิจารณาคําแปรญัตติ ตั้ งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘      

กําหนด ๑๐ วันทําการคะ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอผูรับรองครับ / มีผูรับรองถูกตองครับ / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมีก็

เสนอใหคําแปรญัตติ ๑๐ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พิจารณาคําแปรญัตติ ๑๐ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ . ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน      

พ.ศ. ๒๕๕๘ ทานใดจะยื่นคําแปรญัตติขอใหทานยื่นคณะกรรมการแปรญัตติ มี ๕ ทาน คือ ทานสุภาภรณ     

โหตระไวศยะ เปนประธานกรรมการแปรญัตติ  ทานณัฐวุฒิ  ทองเถาว  เปนกรรมการ ทานนัฐพล รัตนูปการ 

เปนกรรมการ ทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการ และทานปฏิมาพร  จงรักษ เปนกรรมการและเลขานุการ     

ก็ขอใหทานยื่นตอประธานกรรมการในกําหนดเวลาดังกลาวครับ  

 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   

ในวาระที่ ๑ “ชั้นรับหลักการ” 



๖๙. 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง อื่นๆ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อ่ืนๆ เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ ผมอยากทวงถามถึง

หนังสือของวัดกุดคูณที่ไดทําเร่ืองขอเตาเผาศพไรมลพิษมาเพราะมีความจําเปนตองใชเพราะวาใชรวมกันหลาย

ชุมชน เชน ชุมชนกุดคูณ กุดแสนตอ วังสวาง โพธิ์ทองหรือวาเขตใกลเคียง ก็ไดทําหนังสือถึงทาน

นายกเทศมนตรีนครอุบล ก็อยากใหทานใหคําตอบกับทางวัดนะครับเพราะวาเปนเอกสาร ถือวาเปนเอกสาร

ราชการเหมือนกัน ถาทานจะดําเนินการก็ขอใหตอบหรือไมดําเนินการก็ขอใหตอบนะครับ ขอขอบพระคุณครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิยทานรองฯประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายประชา   กิจตรงศิ ริ             

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ตองขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกที่ไดใสใจในเรื่องน้ีครับ ผมขอหารือ

วาเดี๋ยวขอแปรฯเพิ่มไปเลยไดไหมครับในสวนตรงน้ี ก็จะเปนการชื่นชมที่ทานสมาชิกทานนี้เปนคนที่นําเสนอ

เร่ืองนี้เขาในสภา เราขอแปรเพ่ิมเลยนะครับเพราะวาไดสอบถามทางทานปลัดแลววามันอยูในแผนอยูแลวนะ

ครับ มันอาจตกหลนไปก็กราบขออภัยดวยนะครับ ก็ขอเปนวาในชวงที่มีการในขั้นกรรมการแปรญัตติเราจะขอ

แปรเพิ่มเขามาเลยไดหรือไมครับ ขอหารือครับ ยินดีครับขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 คือถาทานสงคําขอแปรญัตติเขาไปได แลวก็กรรมการแปรญัตติก็พิจารณานะครับ มีสมาชิกทานใดจะ

อภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ /ไมมี เมื่อไมมีผมขอปดประชุมครับ ขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง

ครับ 

 

 

 

 

 

 

*ปดประชุม เวลา 17.00 น.* 

 

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



   ๗๐. 
 

 
 

 

(ลงชื่อ) ................................... ผูจดรายงานการประชุม      (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรายงานการ

ประชุม 

              (อดศิร  ประจํา)                                             (นางเดือนลอย   คําแดงสด) 

หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

            หวัหนาฝายกิจการสภา                                   
 

                     

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

ประชุม 

             (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 ในคราวประชุมสภา

เทศบาล    .................................................................. 

                                                

 
 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


