รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
.....................
ผูมาประชุม
๑. นายอนันต
๒. นางสาววรรณรัตน
๓. นายพิพัฒน
๔. นางสาวนงนุช
๕. นางบัวหลวง
๖. นางรฐา
๗. นายเลิศชาย
๘. นายชื่น
๙. นายปรเมศร
๑๐. นายนัฐพล
๑๑. นายณัฐวุฒิ
๑๒. นางเฉลียว
๑๓. นางสุภาภรณ
๑๔. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
๑๕. นางลําพูล
๑๖. นายสุภชัย
๑๗. นายธานินทร
๑๘. นายปยะ
๑๙. นายณภัทร
๒๐. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน
๒๑. นางสาวตนขาว

ตันติศิรินทร
จิรัตนประภา
นิลรัตนศิริกุล
จิรันตกาล
อาษาพล
มณีภาค
เสนหา
พรหมจารีย
ศริพันธุ
รัตนูปการ
ทองเถาว
คํานิยม
โหตระไวศยะ
ศิลปสิทธิ์
แสงวงค
ศรีจรูญ
สินธุประสิทธิ์
ลายวิเศษกุล
ลิ้มสุวรรณ
เฟองงาม
ตังคโณบล

ผูไมเขารว มประชุม
๑. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
๒. นายธนพล
โชควิวัฒนวนิช
๓. นายเลิศ
อาชวานันทกุล

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

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางสาวสมปรารถนา
นายประชา
นายวิทวัส
นายสุระจิต
นายอดิศักดิ์

วิกรัยเจิดเจริญ
กิจตรงศิริ
พันธนิกุล
เต็งศิริอรกุล
กุลวงศ

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

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

๒.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

นายชัยยงค
นายอาทิตย
นายวิสุทธิ์
นางศิริวรรณ
นางพิมพนภัส
นายมนตตรี
นายกรศิริ
นายสุรสีห
นายสวาท
นางสุจิตรา
นางสมลักษณ
นางสาวธัญญพัทธ
พ.จ.อ.อดิศร
นางสาวดวงใจ
นายพงศธร
นายอนุชิต
นางสาวทิพยวรรณ

โคตะสิ น
คูณผล
เสนาภักดิ์
วิชัยโย
ภัทรกอพงศสุข
ธนะคุณ
มิ่งไชย
ใจหาญ
ดวงคํา
นามพิทักษ
บุญณพัฒน
ศรีบุญสถิตพงษ
ประจํา
สุพจนนิติภักดี
โชติมานนท
อัปกาญจน
คําโสม

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรีย นเทศบาล ๓ สามัคคี
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจางทั่วไป

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

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

- กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
- กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑)
- แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓
และ ขอ ๑๐๕

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

๓.
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ

ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๖๐
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามมาตรการสนันสนุน การพัฒนา
โครงสรางพื้ นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น ตามมติของคณะรัฐมนตรี
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง

อื่นๆ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพัฒน นิล รัตนศิริกุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุม แลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย และทําการเปดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวั ส ดี ค รั บ ท า นสมาชิ ก สภาฯผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ท า นนายกเทศมนตรี , ท า นรองนายกเทศมนตรี
ทานเลขานุการนายกฯ , ทานปลัดเทศบาลฯ และรองปลัดเทศบาลฯ ทุกทาน , ทานหัวหนาสว นราชการทุกทา น
วันนี้เปนการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลวผมขอเปด
การประชุม ในระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุม ทราบ เนื่องจากสภาฯ ไดรับเกีย รติจากรอยเอก ธราวุธ ศรีจันทร
ผูชว ยนายทหารฝา ยการสืบ สวนสอบสวน มทบ. ๒๒ อีก ทานคือ ทานรอยตรี ชัย ยัน ต มาคะพุ ฒ ผู แ ทนผูบั งคั บ
การทหารราบที่ ๖ ครับผม ก็ขอขอบพระคุณครับผม นอกจากนี้ก็สมาชิกลา ๓ ทาน คือ ทานเลิศ อาชวานันทกุล ,
ทานธนพล โชควิวัฒนวนิช , ทานปฏิมาพร จงรักษ , ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ
สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเชิญครับ / เชิญทานสุภชัย

๔.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๔ หนา ๑๒ นับขึ้นมาบรรทัดที่ ๘ เพิ่มเติมขออนุญาตตําหนิทานประธานสภาวาญัตตินี้ผมจําไม ไดวาเปนรอบที่
เทาไหรแลว ถาไมจําเปนจริงๆ พวกผมก็อนุมัติไปแลว ขอแลวไมไดก็ยังขออีกไม ใ ชไม ใ หดวยไม มี เหตุผล เติม คําวาไม
เขาไปนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมครับ เชิญครับ/ ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ
สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ
สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี สมัยวิสามัญ
สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

- กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
- กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๐
และขอ ๒๑)
- เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓
และขอ ๑๐๕)

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กําหนดสมัยประชุมและวันประชุม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๐ และ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เชิญสมาชิกเสนอครับ
เชิญทานปรเมศร ครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒
ขอเสนอสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๕.
ขอเสนอสมัยประชุม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เปน ๔ สมัย คือ
๑. สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแตวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป
มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
๒. สมัยสามัญ สมัยที่สอง ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
๓. สมัยสามัญ สมัยที่สาม ตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป
มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
๔. สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองดวยครับ / มีสมาชิกรับรอง / ถูกตองครับ / มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น เชิญครับ /
ถาไมมี เมื่อไมมีก็ถือวาการประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เปน ๔ สมัยตามที่ทานปรเมศรเสนอคือ
๑. สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแตวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป
มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
๒. สมัยสามัญ สมัยที่สอง ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
๓. สมัยสามัญ สมัยที่สาม ตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป
มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
๔. สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน
เปนอันวาสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ก็มี อยู ๔ สมั ย ตามที่ไดกราบเรีย นไปแลวนะครับ แตใ นข อบังคับการ
ประชุมบังคับไววาตองเสนอที่ประชุม สภาฯ สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนั้นขอเชิญสมาชิกเสนอ
สมัยแรกของป พ.ศ.๒๕๖๑ / เชิญทานนงนุช ครับ
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉั นนางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามั ญ สมั ย แรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เปนวันที่ ๑๐ กุม ภาพั นธ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไปมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองดวยครับ / มีสมาชิกรับรอง / ถูกตองครับ / มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น เชิญครับ
เมื่อไมมีก็ถือวา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เปนวันที่ ๑๐ กุม ภาพั นธ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไปมี
กําหนดไมเกินสามสิบวัน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนเรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกเสนอครับ เชิญทา นสุภาภรณ โหตระไวศยะ

๖.
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขออนุญาตเสนอชื่อคณะกรรมการเปนคณะ คือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้
๑. นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
๒. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๓. นายปรเมศร
ศริพันธุ
๔. นายนัฐพล
รัตนูปการ
๕. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับผม ตามมติหนังสือของกรมสั่งการมาใหลงมติเลือกเปนรายบุคคล ดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุม
เปนรายบุคคล วาเห็นชอบตามรายชื่อที่ทานสุภาภรณเสนอหรือไม
ทานที่ ๑ นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ ครับ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ทานที่ ๒ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานไมใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ทานที่ ๓ นายปรเมศร ศริพันธุ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน

๗.
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ทานที่ ๔ นายนัฐพล รัตนูปการ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น /มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ทานที่ ๕ นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปฏิมาพร จงรักษ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปฏิมาพร จงรักษ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาวปฏิมาพร จงรักษ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เปนอันวาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวย
๑. นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
๒. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๓. นายปรเมศร
ศริพันธุ
๔. นายนัฐพล
รัตนูปการ
๕. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
ตอไปเชิญทานสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ

๘.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการการแปรญั ตติรางเทศบัญญัติ ดังนี้
๑. นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
๒. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๓. นายสุภชัย
ศรีจรูญ
๔. นายนัฐพล
รัตนูปการ
๕. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
๖. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถ าไม มี ผมจะขอมติ
เปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสุภาภรณ โตระไวศยะ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ทานที่ ๒ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน

ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

๙.
ทานที่ ๓ นายสุภชัย ศรีจรูญ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ทานที่ ๔ นายนัฐพล รัตนูปการ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานที่ ๕ นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

๑๐.
ทานที่ ๖ นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปฏิมาพร จงรักษ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปฏิมาพร จงรักษ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาวปฏิมาพร จงรักษ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ประกอบไปดวย
๑. นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
๒. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๓. นายสุภชัย
ศรีจรูญ
๔. นายนัฐพล
รัตนูปการ
๕. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
๖. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
ตอไปเชิญเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ / เชิญทานตนขาว
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ดังนี้
๑. นายสุภชัย
ศรีจรูญ
๒. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๓. นางสาวตนขาว
ตังคโณบล
๔. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
๕. นายนัฐพล
รัตนูปการ
๖. นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
๗. นายปรเมศร
ศริพันธุ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถ าไม มี ผมจะขอมติ
เปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑ นายสุภชัย ศรีจรูญ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ

๑๑.
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ทานที่ ๒ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ทานที่ ๓ นางสาวตนขาว ตังคโณบล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มี ม ติ เ ห็ น ชอบให น างสาวต น ข า ว ตั งคโณบล เป น กรรมการตรวจสอบการบริ ห าร
งบประมาณ
ทานที่ ๔ นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน

๑๒.
ที่ประชุม
มี ม ติ เ ห็ น ชอบให น ายพิ พั ฒ น นิ ล รั ต น ศิ ริ กุ ล เป น กรรมการตรวจสอบการบริ ห าร
งบประมาณ
ทานที่ ๕ นายนัฐพล รัตนูปการ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบให ทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบให ทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให นายนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ

ทานที่ ๖ นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบให ทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบให ทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มี ม ติเห็น ชอบให นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ
ทานที่ ๗ นายปรเมศร ศริพันธุ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบให ทานปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบให ทานปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให นายปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ

๑๓.
ดังนั้นคณะกรรมการการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย
๑. นายสุภชัย
ศรีจรูญ
๒. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๓. นางสาวตนขาว
ตังคโณบล
๔. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
๕. นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
๖. นายปรเมศร
ศริพันธุ
๗. นายนัฐพล
รัตนูปการ
สมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการฝายอื่น เชิญเสนอครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานครับ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ ขอเสนอชื่อคณะกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟา
สาธารณะ ดังนี้ครับ
๑. นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
๒. นางสาวตนขาว
ตังคโณบล
๓. นายเลิศ
อาชวานันทกุล
๔. นายเลิศชาย
เสนหา
๕. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถ าไม มี ผมจะขอมติ
เปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑ ทานวรรณรัตน จิรัตนประภา
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานวรรณรัตน จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานวรรณรัตน จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟ า
สาธารณะ
ทานที่ ๒ นางสาวตนขาว ตังคโณบล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ

๑๔.
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มี ม ติเห็นชอบใหนางสาวตนข าว ตังคโณบล เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟ า
สาธารณะ
ทานที่ ๓ นายเลิศ อาชวานันทกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเลิศ อาชวานันทกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเลิศ อาชวานันทกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มี ม ติ เ ห็ น ชอบให น ายเลิ ศ อาชวานั น ทกุ ล เป น กรรมการฝ า ยงานจราจรและไฟฟ า
สาธารณะ
ทานที่ ๔ นายเลิศชาย เสนหา
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟ าสาธารณะ
งบประมาณ
ทานที่ ๕ นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน

๑๕.
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ
ดังนั้นคณะกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ ประกอบไปดวย
๑. นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
๒. นางสาวตนขาว
ตังคโณบล
๓. นายเลิศ
อาชวานันทกุล
๔. นายเลิศชาย
เสนหา
๕. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
สมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญเสนอคณะกรรมการตอไปครับ / เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดิฉั นนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๒
ขอเสนอคณะกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ดังนี้
๑. นางบัวหลวง
อาษาพล
๒. นายชื่น
พรหมจารีย
๓. นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม
๔. นายธานินทร
สินธุประสิทธิ์
๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
ศิลปสิทธิ์
๖. ทานนงนุช
จิรันตกาล
๗. ทานเฉลียว
คํานิยม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถ าไม มี ผมจะขอมติ
เปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑ นางบัวหลวง อาษาพล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานบัวหลวงอาษาพล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มี ม ติเห็นชอบใหนางบั วหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี

๑๖.
ทานที่ ๒ นายชื่น พรหมจารีย
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานชื่น พรหมจารีย เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานชื่น พรหมจารีย เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มี ม ติ เห็น ชอบให นายชื่ น พรหมจารี ย เปน กรรมการฝายการศึก ษา วัฒ นธรรมและ
ประเพณี
ทานที่ ๓ นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม เปนกรรมการฝายการศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม เปนกรรมการฝายการศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณี โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี
ทานที่ ๔ ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณีโปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี

๑๗.
ทานที่ ๕ นายธานินทร สินธุประสิทธิ์
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานธานินทร สินธุประสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานธานินทร สินธุประสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายธานินทร
และประเพณี

สินธุประสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม

ทานที่ ๖ นางสาวนงนุช จิรันตกาล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนงนุช จิรันตกาล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนงนุช จิรันตกาล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน

ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาวนงนุช จิรันตกาล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทานที่ ๗ นางเฉลียว คํานิยม
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มี ม ติเ ห็ นชอบใหน างเฉลี ย ว คํ านิ ย ม เป นกรรมการฝ า ยการศึ กษา วั ฒนธรรมและ
ประเพณี

๑๘.
ดังนั้นคณะกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบไปดวย
๑. นางบัวหลวง
อาษาพล
๒. นายชื่น
พรหมจารีย
๓. นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม
๔. นายธานินทร
สินธุประสิทธิ์
๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
ศิลปะสิทธิ์
๖. ทานนงนุช
จิรันตกาล
๗. ทานเฉลียว
คํานิยม
มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการฝายอื่นไหมครับ เชิญครับ / เชิญทานนัฐพล
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาฯ กระผมนายนัฐพล รัตนูป การ ขอเสนอคณะการกรรมการฝายสาธารณสุ ข
และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
๑. นางรฐา
มณีภาค
๒. นางเฉลียว คํานิยม
๓. นายเลิศชาย เสนหา
๔. นายสุภชัย ศรีจรูญ
๕. นางลําพูล แสงวงค
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถ าไม มี ผมจะขอมติ
เปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑ นางรฐา มณีภาค
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานรฐา มณีภาค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานรฐา มณีภาค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางรฐา มณีภาค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทานที่ ๒ นางเฉลียว คํานิยม
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน

๑๙.
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทานที่ ๓ นายเลิศชาย เสนหา
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทานที่ ๔ สุภชัย ศรีจรูญ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทานที่ ๕ นางลําพูล แสงวงค
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานลําพูล แสงวงค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานลําพูล แสงวงค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางลําพูล แสงวงค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เชิญเสนอคณะกรรมการฝายตอไปครับ / เชิญทานปรเมศรครับ

๒๐.
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นประธานสภาฯ ที่เ คารถ กระผมนายปรเมศร ศริพั น ธุ สมาชิก สภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการฝายการกีฬาและการทองเที่ยว ดังนี้
๑. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
๒. นางบัวหลวง
อาษาพล
๓. นายณภัทร
ลิ้มสุวรรณ
๔. นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
๕. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถ าไม มี ผมจะขอมติ
เปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑ นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
ทานที่ ๒ นางบัวหลวง อาษาพล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
ทานที่ ๓ นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง
ผมขอมติที่ประชุมครับ

๒๑.
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณภัทร ลิ้มสุวรรณ เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณภัทร ลิ้มสุวรรณ เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายณภัทร ลิ้มสุวรรณ เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
ทานที่ ๔ นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานวรรณรัตน จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายกีฬาและ
การทองเที่ยว โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานวรรณรัตน จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายกีฬา
และการทองเที่ยวโปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
ทานที่ ๕ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
ดังนั้น คณะกรรมการฝายการกีฬาและการทองเที่ยว ประกอบดวย
๑. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
๒. นางบัวหลวง
อาษาพล
๓. นายณภัทร
ลิ้มสุวรรณ
๔. นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
๕. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
ทานสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ เชิญทานณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์

๒๒.
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมร.ต.อ.ณัฐพั ฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ
รายชื่อ คณะกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ดังนี้
๑. นางสาวนงนุช จิรันตกาล
๒. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๓. นายปยะ
ลายวิเศษกุล
๔. นางสาวตนขาว ตังคโณบล
๕. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถ าไม มี ผมจะขอมติ
เปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑ นางสาวนงนุช จิรันตกาล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนงนุช จิรันตกาล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนงนุช จิรันตกาล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาวนงนุช จิรันตกาล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
ทานที่ ๒ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น /ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
ทานที่ ๓ นายปยะ ลายวิเศษกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปยะ ลายวิเศษกุล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปยะ ลายวิเศษกุล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน

๒๓.
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายปยะ ลายวิเศษกุล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
ทานที่ ๔ นางสาวตนขาว ตังคโณบล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชนโปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาวตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
ทานที่ ๕ นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
ดังนั้น คณะกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ประกอบดวย
๑. นางสาวนงนุช จิรันตกาล
๒. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๓. นายปยะ
ลายวิเศษกุล
๔. นางสาวตนขาว ตังคโณบล
๕. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการฝายอื่นไหมครับ เชิญครับ / ถาไมมีก็ระเบียบวาระที่๔

๒๔.
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ / เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
” เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ไดรับ
อนุมัติงบประมาณในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิ วเตอร
รายการคา Hard Disk Server พรอม RAM Server จํานวน ๒ ชุดๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท แต
เนื่องจากรายการที่ไดรับอนุมั ติดังกลาวมี รายละเอีย ดคุณลักษณะและราคาไม ตรงตามคุณลั กษณะของครุภัณฑ ที่
สามารถจัดซื้อได จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วา ดวยวิธีก ารงบประมาณขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑
รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ย นแปลงสถานที่กอสราง
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
เนื่องจากคําชี้ แ จงงบประมาณรายจ ายประจําปง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดคาครุ ภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการคา Hard Disk Server พรอม RAM Server ไม ถู กตองตามหลักเกณฑการจัดหาตาม
ระเบียบพัสดุฯ จึงจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและราคาใหม รายละเอียด ดังนี้
ขอความเดิม
คา Hard Disk Server พรอม RAM Server จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อจายเปนคาจัดซื้อ Hard Disk Server พรอม RAM Server (๑ ชุด ประกอบดวย Hard Disk Server
ขนาด ๓๐๐ Gb ๒ ลูก พรอม RAM Server ๑๖ Gb ๒ แถว) จํานวน ๒ ชุดๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ขอความใหม
คา Hard Disk Server พรอม RAM Server จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อจายเปนคาจัดซื้อ Hard Disk Server พรอม RAM Server (๑ ชุด ประกอบดวย Hard Disk Server
ขนาด ๓๐๐ Gb ๑ ลูก พรอม RAM Server ๑๖ Gb ๒ แถว) จํานวน ๑ ชุดๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท

๒๕.
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชนสูงสุดและมี วัสดุอุปกรณ
เครื่องมื อ เครื่องใชใ นการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติ ขออนุมั ติแ กไ ข
เปลี่ ย นแปลงคํ าชี้แ จงงบประมาณรายจา ยประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตอ สภาเทศบาลนครอุ บลราชธานี
เพื่อโปรดพิจารณา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ สมาชิกทา นใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญ ทานนัฐพลครับ
นายนัฐ พล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และคณะผูบริ หาร กระผมนายนั ฐพล รั ตนูป การ
สมาชิกสภาเทศบาลอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะสอบถามไปยั งฝายบริหารวาหลักเกณฑนี้ หลักเกณฑ
ตามมาตรฐานครุภั ณฑว ามี ก ารเปลี่ย นแปลงนานแลวก อนที่ท านจะนํา งบตั วนี้ม าขอกับสภาฯและไดอ นุมั ติ ใ หไ ป
อยากจะสอบถามวา ข อ ๑. พึ่ งมี การเปลี่ย นแปลงจัดซื้อ Hard Disk ตัวนี้ หรือมี การเปลี่ย นแปลงกอนที่ทานจะมา
ของบประมาณตัวนี้ ขอ ๒. จํานวนที่ทานขอกับสภาฯ และอนุมั ติใ หไปนั้น เปนจํานวน ๒ ชุดๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ที่ทานมาขอแกไขใหมคือสเปคเทาเดิมแตจํานวนลดลงเหลือ ๑ ชุด ก็อยากจะสอบถามไปวา
ทําไมมันแพงขึ้นหรือทานอิงจากราคาที่ทางกรมระบุมาใหหรืออยางไรครับสอบถามดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรี ย นท า นประธานสภาฯ ผ านไปยั ง ทา นสมาชิ ก ดิ ฉั น ขอมอบให น ายพงศธร โชติ ม านนท นัก วิ ชาการ
คอมพิวเตอรปฏิบัติการ เปนผูชี้แจงคะ
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทาน เหตุผลที่เสนอขอแกไขคําเปลี่ย นแปลงคําชี้แ จงซื้อ
Hard Disk Server พรอ ม RAM Server เหตุผลข อแรกตอบท านสมาชิ กครั บผมตัวนี้ เปน ครุภั ณฑน อกเกณฑ
มาตรฐาน เหตุการณนี้เกิดกอนที่จะเขาทางสภาฯ คือทางทีม ไอทีตองการที่จะเพิ่ ม ศักยภาพของเครื่องคอมพิ วเตอร
เซิฟเวอร ปจจุบันเรามี อยู ๔ เครื่อง และยั งเหลืออีก ๒ เครื่อง ที่ยังไม ทํางานเราก็จะซื้อ Hard Disk Server พรอม
RAM ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหแมขายเครื่องทํางาน เพื่ อเอามาพั ฒนาเปนโปรแกรมใหกับภายในองคกรของ
เราครับ ความตองการแรกเริ่ม ของเราคือตองการ Hard Disk จํานวน ๑ ลูก ขนาด ๓๐๐ GB เราตองการ RAM
ขนาด ๓.๒ GB จํานวน ๑ แถว รวมราคา ๔๐,๐๐๐ บาท คือ เปน Hard Disk ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท RAM ราคา
๒๐,๐๐๐ บาท แตที นี้ระหวางนําเรื่ องส งงานแผนเข าสูสภาฯ ทางร านผู ประกอบก็ ไดโทรมาแจงผมวา ขณะนี้ RAM
ขนาด ๓.๒ GB ในทองตลาดไมมีแลว ขอเปลี่ยนเปน ๑๖ GB ๒ แถวไดไหม ในทางปฏิบัติสามารถทําไดผมก็ปรึกษา
ทางผูชํานาญการเขาก็บอกวาสามารถทําไดไมมีปญหา แตความผิดพลาดอาจจะเกิดจากผมที่สื่อสารไมตรงกันเริ่ม จาก
การไปวาตองการ Hard Disk จํานวน ๑ ลูก และ RAM จํานวน ๑ แถว แตผมไปเปลี่ย นจากเลข ๑ เปน ๒ ชุ ด
ความหมายเลยเปลี่ยน ก็เลยกลายเปน Hard Disk จํานวน ๒ ลูก และ RAM จํานวน ๒ แถว ผานไปทางรานเห็นราง
เทศบัญญัติที่พี่ขอมา ในวงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท มันไมสามารถซื้อไดนะครับ ก็จะกลายเปนวา RAM ๒๐,๐๐๐ บาท
ถูกตอง แต Hard Disk จํานวน ๒ ลูกจะกลายเปน ๔๐,๐๐๐ บาท ยอดรวมเปน ๖๐,๐๐๐ บาท ถาพี่แกไขเปน

๒๖.
Hard Disk จํานวน ๑ ลูก RAM จํานวน ๒ แถว ๔๐,๐๐๐บาท ก็ยังคงเหมื อนเดิม ก็เลยตองอนุญาตทางสภาฯเพื่ อ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐ พล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สรุปวา เปนของนอกมาตรฐานครุ ภัณฑ ก็ ยังข อ งใจอยู วาเมื่ อ ฝายบริหารรู แ ลวว าราคาเทานี้ มั นซื้อไม ไดใ น
จํานวน ๒ ชุด ในชวงที่ทํางบประมาณเราก็แจงกับผูบริหารไปแลววาในงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๐ ตามปกติทานก็เอา
เขาชาอยูแลว แตปนี้ถือวาทานนําเขาเร็วกวาเกานิดหนึ่ง ทางสภาฯก็เรงให ก็แจงทานไปในสภาฯแลววาถ าทานมี การ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณตรงสวนไหนใหทานรีบนําเขามา ก็เปนปญหาเดิมๆของสภาฯแหงนี้ที่ขาดความรอบครอบผม
ก็ไมรูจะวาอยางไร ก็ให ส.ท.ดวยกันชวยพิจารณาตัวนี้ดวยวาสมควรใหเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือจะปลอยใหตกไปครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ เกี่ย วกับ
เรื่องครุภัณฑคอมพิวเตอร ในอดีตที่ผานมาในการจัดทําที่ผ านมามี ปญหาคลายๆวาในตอนนั้นมี การอางเกี่ย วกับการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร มั นตองมี ระเบีย บของคณะกรรมการจังหวัด ตรงนี้ก็อยากจะขอความรูดวยนะครับ วาคือการ
จัดซื้อครั้งที่ผานมาที่มีปญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ เกี่ยวกับคณะกรรมการคอมพิวเตอรที่จังหวัด จึงอยากจะสอบถามไป
ยังฝายบริหารวาเพื่อประกอบการพิจารณาวา ตองมีระเบียบอะไรที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการจังหวัดหรือไม ใ นการ
ซื้อคอมพิวเตอรตรงนี้
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรี ย นท า นประธานสภาฯ ผ านไปยั ง ทา นสมาชิ ก ดิ ฉั น ขอมอบให น ายพงศธร โชติ ม านนท นัก วิ ชาการ
คอมพิวเตอรปฏิบัติการ เปนผูชี้แจงคะ
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
ตามที่ทานสมาชิกสภาฯไดเรียนสอบถาม ในการเขาที่ประชุมฯ เปนคณะกรรมการไอซีทีจังหวัด รายการ Hard
Disk Server พรอม RAM Server ไดเขาไปพิจารณาของคณะกรรมการดวยครับ แตในสวนนี้คณะกรรมการไม ไดเข า
มาดูวาจํานวนที่เราซื้อเทาไหร เขาจะดูวาคุณสมบัติเหมาะสมกับการทํางานของแตละหนวยงานที่เขาเข ามาหรือเปลา
ในการเขาประชุม คราวที่แลวเกณฑมาตรฐานคอมพิวเตอรข องเราผานหมด เขาไม ติดใจอะไรเพราะวานํามาใชงาน
จริงครับผม ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนประธานสภา นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตถามญัตติ
นี้วา Disk Server ใชทําหนาที่ในการ Back up การปฏิบัติงานของระบบ Server ใหญ ใชหรือไมครับ

๒๗.
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
ใชครับผม เพราะอยางที่ผมบอกไปแลววาเรามี Server ทั้งหมด ๔ ลูก เราไดถ อด ฮารดดิส กับแรมเอาไปใส
๒ เครื่อง เพื่อใหมันแรงขึ้น ตอนนี้เรามีฮารดดิสเปลาอยู ๒ ตัว เหตุผลที่ผมถอดออกมาเพราะวาเราทํา โปรแกรมพั งซึ่ง
ตองใชการประมวลผลที่สูงขึ้น ทางรานผูจัดทําโปรแกรมเราควรจะอัพ เกรดในสวนของฮารดดิสและแรมใหมั นสูงขึ้ น
ณ ปจจุบันนี้มันมีโปรแกรมสําเร็จรูปเยอะแยะ แตวาเหตุผลที่ใหมามันก็ไมตรงกับการทํางานจริงของเทศบาลฯขนาด
ใหญ ตอนนี้ทางทีมงานไอที กําลังพัฒนาแอฟพิเคชั่นเพื่อมารองรับการทํางานของแตแ ละหนวยงานภายในเทศบาลฯ
ซึ่งตอนนี้เราไดทําโปรแกรมของพัสดุ และโปรแกรมของคลัง ตอไปเราจะพั ฒนาในงานของงานงบประมาณและงาน
ตรวจสอบภายในครับ เราก็เลยขอฮารดดิสและแรม มาใสใน Server ๒ ตัวนี้ใหมาทํางานในแอฟพิ เคชั่นใหพั ฒนาขึ้ น
มาครับผม
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตถามตอเนื่องครับ ถาเราเปลี่ยนจาก Disk Server จาก ๒ ลูก ขนาด ๓๐๐ GB มาเปน ๑ ลูก ยั งถื อ
วาความจํายังพอเพียงกับการปฏิบัติของ Server ตัวนี้หรือไมครับ
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
ขออนุญาตครับ คือความตองการเราตอนแรกก็คือ ๑ ลูกอยูแลวครับ เราตองการ ฮารดดิส ๑ ลูก แรม ๑ แถว
แตวาแรมมีปญหา จะไดแรม ๒ แถว ถาเราได ๓๐๐ Gb คือความตองการนี้สามารถรองรับอยูแลว
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สรุปว าพอเพี ย งนะครับ ก็อยาถื อวาเปนสาระสําคัญความผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ ถ ามั นเอื้อประโยชนใ หกับ
เทศบาลฯเราเดินหนาไปได ขอความเห็นใจเพื่อนสมาชิก ชวยอนุเคราะหเผื่อเราจะไดเลนอินเตอรเน็ตที่เร็วขึ้ นนะครับ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ไมมีอะไรมากครับ เพียงแตวาดูแลวเหมือนกับวาซื้อแพงขึ้น จาก ๒ ชุดมาเปนชุดเดียว ก็ขอความกรุณาตอไปก็
ใหดูใหรอบคอบนิดหนึ่ง มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเปนอยางอื่นอีกเชิญครับ เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติใหแกไขเปลี่ย นแปลงคําชี้แ จงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ

ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๖๐
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

๒๘.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบีย บวาระที่ ๕ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการ
กํ า หนดบริ เ วณห า มก อ สร า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช อ าคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภทในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่อ ง ญั ตติ ขอรับความเห็น ชอบรา งเทศบัญ ญัติ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่อ งการกํา หนดบริ เวณหา ม
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมื อง
อุบลราชธานี จัง หวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ เรีย นประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สิ่งที่สงมาดว ย
รางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง จํานวน ๒๔ ฉบับ
ดัวยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงคขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่องการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ย นการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่ น ไดรับการถ ายโอนภารกิจในการวางและจัดทําผังเมื องรวมตามแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น เรงรัดใหดําเนินการวางและจัดทําผังเมื องรวมตามที่ไดรับการถ าย
โอนภารกิ จ รวมทั้ งการดํา เนิ นการออกเทศบั ญญั ติท องถิ่ น โดยอาศัย อํา นาจตามพระราชบั ญญั ติค วบคุม อาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินไปพลางกอน ในระหวางที่กฎกระทรวงใหใ ชบังคับผังเมื องรวมสิ้นสุด
ระยะเวลาใชบังคับ
เหตุผล
เนื่องดวยเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการเติบโตดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากรเพิ่ ม มากขึ้ น ทําใหมี
การขยายตัว ดานการกอสรางอาคาร แตใ นพื้ นที่เ ขตเทศบาลนครอุบลราชธานียังไม มี ก ฎหมายในการควบคุม การ
กอสรางอาคารในแตละบริเวณที่เหมาะสมตอการขยายตัวของชุม ชน ประกอบกับกฎกระทรวงผังเมื องยังไม มี ผ ล
บังคับใช ดังนั้น เพื่ อประโยชนแ หงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมทางดานผังเมื อง จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติ นี้
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๙ วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเห็นควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การ
กํ า หนดบริ เ วณห า มก อ สร า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช อ าคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภทในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี อําเภอเมื องอุบลราชธานี จังหวัดอุ บลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเสนอญั ตติตอสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ขอแสดงความนับถือคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ กอนจะอภิปราย ผมจะขอฝากทานนายกฯในตัวราง ทานไดเซ็นมากอนแลวก็ข อความกรุณาวา
ใหรอบคอบ วาในตัวรางจะเหมือนๆ กับในรางเทศบัญญัติงบประมาณเหมือนๆกั นวาผานแลวๆคอยมาเซ็นทีหลังมั นมี
ปรากฏอยูก็ขอฝากดวย สมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับผม เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯกระผม นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เกี่ย วกับ
การขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ ผมอยากจะถามไปยังทานประธานฯ เพื่อสงตอไปยังฝายบริหาร พ.ร.บ. ที่มี

๒๙.
ใชบังคับในปจจุบัน พ.ร.บ.ปจจุบันทานยังไมสามารถทําตามขอบังคับใน พ.ร.บ. ไดเลยแลวทานก็ยังเอารางเทศบัญญัติ
ตัวใหมเสนอเขามาคืออยากจะฝากทานผูบริหารชวยพิ จารณาดวย การกําหนดการกอสรางหรือหามดัดแปลงอาคาร
ตางๆ ทุกวันนี้เราก็มี พ.ร.บ. ที่เปน พ.ร.บ. กฎหมายระดับชาติบังคับใชอยู แ ลว แตถึ งแม กระทั้งจะมี การบังคับใช
กฎหมายแบบใดก็ ตามเราก็ ยั ง เห็ นว ายั งมี ก ารกอ สร างที่ผิ ดแบบผิ ดประเภทอยู ซึ่ งทางสภาฯ สมาชิ กหลายคนก็
สัง เกตเห็น ก็ไ ม เ ข า ใจเหมื อ นกั นในการกอ สร างหลายๆแบบ มั นผ านมาได อย างไรหลายอย างผิด ชัด เจน อย าให
ยกตัวอยาง ถายกตัวอยางขึ้นมาทานก็ตอบไมได ในเมื่อ พ.ร.บ. ที่บังคับใชอยูแ ลวมั นก็ดีแ ลวก็แ ทบจะครบคุม ดังนั้น
แลว ก็ อยากจะใหมี การร างกฎหมายตั วใหม ขึ้ นมาแลว ก็ร อใชกฎหมายฉบั บนั้ นดีก วา ที่เ ราทอ งถิ่ น จะมากํา หนด
กฎเกณฑเอาเอง สมมุ ติวาทานนายกฯ มี ที่อยู ใ นเมื อง อยากจะกอสรางอะไรก็กอสรางไม ได เพราะวาติดกฎหมาย
ตัวเองหรือถาทานพอใจที่จะใหใครสรางอะไรอยางนี้ก็ประสานโดยตรงกับทานได เทศบัญญัติตัวนี้ ถ าพิ จารณาดีๆ มั น
เหมื อนการใชดุลพิ นิจสวนตัวในการที่จ ะกําหนดวาตรงนี้ตรงนั้น สามารถทําตรงนี้ตรงนั้นได ซึ่งจะเปน การ ซึ่งทาง
สมาชิกหลายคนก็มองวากฎหมายตัวนี้เปนกฎหมายที่จะทําใหประชาชนถูกกลั่นแกลงไดนะครับผม กลั่นแกลงยังไงนะ
ครับผมถาใครมีแนวคิดที่ไมตรงกับฝายบริหารเกิดเขามาขออนุญาตกอสราง ก็อาจจะมี การอางการใชกฎระเบีย บตัวนี้
ไดและที่สําคัญทางสมาชิกก็รูสึกไมสบายใจแมกระทั้งกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันมี บังคับใชอยูแ ลวแตทานนายกฯ ก็ยั ง
ทําผิดกฎหมายซะเอง เรื่องอะไรครับ อยางเชนเรื่องการตั้งปายไฟ นายกฯก็อนุญาตใหเอกชนมาตั้งปา ยไฟได ซึ่งตอนนี้
มันก็มีการวินิจฉัยแลววามันผิดกฎหมาย ไมใชอํานาจของผูบริหารที่จะอนุญาตใหใ ครก็ไดม าตั้งปายไฟตามทางเทาได
ตรงนี้ทางสภาฯเองก็เปนหวงวาถ าเทศบัญญัติตัวนี้ออกไปจะเปนการกลั่นแกลงประชาชน คนที่เขามี ที่ดินที่เขาจะ
กอสรางอะไรและที่สําคัญอยาลืมนะครับวารายไดหลักของเทศบาลฯ เราก็คือภาษีโรงเรือนผมดีใ จซะอีก ที่เห็นการ
กอสรางขึ้นแตวาการกอสรางจะผิดหรือจะถูกมันก็อยูที่ฝายทานวาทานจะดูแลเขาอยางไร ไมใชวากอสรางผิดทานก็ยั ง
ปลอยเลยตามเลยถายกตัวอยางหลายๆตัวอยาง ผมไมอยากยกถ ายกขึ้ นมาแลวผมคิดวามั นตองมี ปญหาแนๆ ดังนี้ก็
อยากจะฝากสมาชิกหลายๆทานชวยกลั่นกรองดูเทศบัญญัติตัวนี้ดวยวาสมควรแลวหรือยังที่เราจะออกเทศบัญญัติตัวนี้
นะครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทาน สุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกเทศบาลนครอุบลราชธานี วาดวยเรื่อง
ของกฎระเบียบผังเมืองของผมกําหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารเห็นแตขอหามผมยั ง
ไมเห็นสิ่งที่ทานจะอํานวยความสะดวกกับพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลฯได ทําไมเราไม เริ่ม ตนจากการกําหนดพื้ น
ที่วาพื้นที่ ณ จุดตรงนี้บริเวณตรงนี้ มันมีโรงงานประเภทนี้อยูแลว จากการศึกษาดูแบบแผนแลวก็ผังที่ส งมาใหผมนี่ผม
ไม สามารถระบุได มั นมี อ ยูสามสี่ โรงงานที่ผู ประกอบการเขาทํ างานมากอ นหนา นี้แ ลวถ าเทศบัญญัติ ฯตัวนี้ ออกไป
โรงงานผมไมแนใจวาตองหยุดดําเนินกิจการไหม คือวิธีการคิดของเราคิดในสภาฯวาเราจะออกกฎมาหามพื้ นที่ตรง
นั้นๆ เราสํารวจหรือยั งพื้ นที่ตรงนั้นมั นมี ข อหามที่ตรงกับที่ ทานจะออก พ.ร.บ. เมื องนี้จะออกไปไหมออกผังตรงนี้
ออกไปไหม ผมเห็นดวยกับทานณัฐวุฒิ ขออนุญาตที่เอย นามทานมั นเปนเหมื อนกับการที่เราออกกฎมาลอมไว คือ
กํากับเอาไวหา มทําอะไรแตใ นขณะเดีย วกันเราเปน ผูปกครองเรานาจะสํ ารวจกอ นวาขณะตอนนี้ ที่อยู ภายใตการ
ปกครองของผูอยูในผังเมืองของเราเขาประกอบกิจการอะไรไวบางถาประการตัวนี้ออกไปตูม หลายที่ตองปดกิจการลง
ผมไมเห็นวาประโยชนที่จะไดรับจากการนําขอกําหนดนี้เขามามันไมเอื้อประโยชนใหกับพี่ นองประชาชนไดม ากเทากับ
โทษที่ทานจะใหเขาซึ่งมากกวาผมอยากใหฝายผูบริหารนําไปคิดใหมแลวก็นํา ไปทําใหมันเปนแบบแผนขึ้นมาวา

๓๐.
เหมือนกับแผนที่ที่ทานสงมาใหผมขอ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ อะไรนี่ตามข อกําหนดตางๆ อันนี้ผมพู ดถึ งวาสวนที่มั นไปเกี่ย ว
เชื่อมกั บองค กรปกครองสวนท องถิ่ น อื่นๆไม เอื้อ ประโยชนใ หเขา มิ หนํ าซ้ํายั งขั ดแย งในแนวทางพั ฒ นาดว ยซ้ําไป
อยางเชน ขอ ๒.๑ มีเนื้อหารายละเอียดผมวาทานพิจารณาไดเพียงแตทานเซ็นแคนั้นทานไม พิ จารณาดวยซ้ําไปวาเมื่ อ
ขอกําหนดนี้ออกมามันจะกอใหเกิดผลเสียตอพี่นองประชาชนมากกวาผลดีที่จะไดรับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใหนํา
ขอกําหนดดังกลาวไปทําแบบบูรณาการใหมากกวานี้ อยาใหผิดพลาดเหมื อนแยกดงอูผึ้งเหมื อนแยกวนารมย เหมื อน
แยกสืบสารถึงไงทางหลวงก็ยังงงทําอะไรกันทานคิดเฉพาะทานทานไมคิดเผื่อคนอื่นทานไม คิดถึ งผลกระทบของพี่ นอง
ประชาชนเขตเทศบาลฯ เมืองหลวงของจังหวัดอุบลฯ นอกจากประชากรที่เรามี อยูแ ลวประชากรแฝงที่เข ามาสราง
รายได เ ข า มาลงหลั ก ป กฐานเข า มาประกอบสั ม มาอาชี พ ก็ เ ยอะไม เ หมื อนสิ่ ง อื่ น ใดเราต อ งการยืด เงิ น ทุ น จาก
ตางประเทศเขามาเพื่อพัฒนาบานเมืองนี้รวมกัน อยาขีดเสนแบงขั้นวาหามเข าพื้ นที่ตรงนี้หามเข าพื้ นที่ตรงนี้ แตพื้ นที่
ตรงไหนที่เหมาะสมที่จะทํานั้นคือขอคิดที่ทานจะสามารถนําไปพัฒนาขอกําหนดเหลานี้ได กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นทานประธานสภาฯและสมาชิกผู ทรงเกี ย รติ ผมนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี
ขออนุญาตชี้แจงเรื่อง ญัตติ ตรงนี้นะครับจริงๆแลวเราคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งนะครับวาการจะออกเทศบัญญัติครั้งหนึ่ง
ไมไดคิดจะอยากจะออกก็ออก เรามีการประชุมหาลือเรื่องนี้กันมาพอสมควร ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ ผมขอ
ถามนิดหนึ่งเรื่องผังเมืองตรงนี้ ซึ่งจริงๆแลวการออก พ.ร.บ. อยางที่ทา นสมาชิกทรงเกีย รติไดกรุณาใหข อชี้แ นะหลาย
อยางมันเปนขอหามกฎหมายมันเปนขอหามและก็ขออนุญาตทานอาจมองวาข อหามนั้นไม เกิดประโยชน แตข อหาม
ทานลองศึกษาใหดีวาวันก็มีดานที่มีประโยชนและเราไดหาลือเรื่องนี้มาพอสมควร เรื่องราวมั นเปนแบบนี้ครับ โดยเดิม
เราไมเคยมีผังเมืองเลยแลวเราก็มีการประกาศใชผังเมืองแบงโซนสีออก สีเขี ย ว สีแ ดง สีเหลือง ทีนี้ปญหามั นอยู ที่วา
ผังเมืองที่มันถูกประกาศใชนี้มันหมดอายุการใชไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ คราวนี้การหมดอายุเขาใหมีการตอผังเมื องตรงนี้อีก
๔ ป พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ เขาก็ใหตออีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งถึงป พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งผังเมืองอันนี้ก็หมดอายุก ารใชงานจน
มาถึงปจจุบันนี้ ๘ ปนี้เราไมมีการบังคับใชผังเมืองตรงนี้เลยนะครับมันก็เลย กลายเปนวาใครอยากจะทําอะไรในสีอะไร
ยังไงก็เปนเหมือนสูญญากาศที่ใครจะทําก็ทําไดสวนเทศบาลฯเองก็เลยไดแคใช พ.ร.บ. การควบคุม การกอสรางอาคาร
กับสาธารณสุขเขามาจับ อยางเชนบางโซนจะมาเลี้ยงไกเกิดความรําคาญเราก็ใช พ.ร.บ.ของสาธารณสุข เข ามาจับบาง
คนก็เขามาเปดรานขายของเกา ซึ่งมั นก็เขาก็บอกวามั นมี ที่ตรงนี้เข าจะทํา ซึ่งตอนนี้มั นก็เกิดสูญญากาศเราก็ตองใช
ความสะอาดความสงบเรียบรองอื่นๆเขามาจับตรงนี้ มั นก็เกิดปญหาขึ้ นมาพอสมควรอยูนี้ เราก็เปรีย บเสมื อนวาใคร
ใครทําอะไรในชวงนี้มันก็ทําแตถามวามันมีการควบคุมโดยอะไรสักอยางไหมจริงๆแลวมั นก็มี การออก พ.ร.บ.ควบคุม
อยู ผังเมืองรวมของจังหวัดอุบลฯ มีไหมมีแตวาเรามาศึกษาดูแ ลววาผังเมื องรวมเขาพู ดถึ งทั้งจังหวัดแลวก็แ บงโซนสี
ออกเปนแค ๓ โซนแคนั้นเอง ไดแก เขียวออน เขียว แลวก็ สีชมพู นี้ก็เปนเขตในเทศบาลฯ ทั้งนั้นในนี้พู ดเปนภาพรวม
กวางๆขึ้นมาวาไมใหทําโนนทํานี่ ซึ่งก็วาเหมื อนกันก็หามๆสถานที่ทํา ปม แกสหามสะสมเชื้อเพลิงตางๆ ก็ลอกันมา
คลายๆกันแตวามันกวางมากที่นี้เทศบาลนครอุบลฯนี่ชุม ชนคอนข างจะแออัด เราก็เลยมาดูวาเราจะทํายังไงกับเรื่อง
ตรงนี้เราการแบงโซนออกมาอีก ๕ โซน เนื่องจากวาพื้ นที่ประชากรมั นแออัดแลวก็พื้ นที่เรามั นแค ๒๙.๐๔ ตาราง
กิโลเมตร ทานก็เห็นวาเราแบงโซนออกมาทั้ง ๕ โซน โซนชุมชนแออัด โซนชุม ชนไม แ ออัด โซนที่เปนสวนสาธารณะ
แลวก็แบงออกมา ซึ่งการออก พ.ร.บ. ตรงนี้ถามวาเราคิดเองทําเองไหม ซึ่งความเปนจริงก็คือเราก็ลอจาก พ.ร.บ. ผัง
เมืองที่หมดอายุนั้นแหละครับเราไมไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือคิดวาอยากจะเพิ่มโซนเปลี่ย นพวกนี้เราก็ลอจากผัง

๓๑.
เมื องเดิม มาใชเปนการชั่วคราว เพราะวาที่ปญหาทุกวันนี้ที่เราไม มี เครื่องไม เครื่องมื อนี้ ก็จะเกิดปญหาในการใคร
อยากจะสร า งตึก สู งใครอยากจะสร า งยั ง ไงก็ ส รา ง ซึ่ ง มั นไม มี ก ารควบคุม ตรงนี้ เพราะว า มั น ภาพรวมมากถ า ใน
รายละเอียดคงจะขออนุญาตใหทานทางสํานักชางอธิบายรายละเอียดวาสีนี้ทําอะไรไมทําอะไรแตที่เราดูม า เราก็ไม ได
ทําอะไรผิดแผนที่ควรจะเปนเราลอของเดิมมา คลายๆวาขอใชข องเกาไปพลางกอน เพราะวาผังเมื องใหม ตอนนี้ที่ ที่
เขากําลังสํารวจกันอยูตอนนี้ ก็เราก็ถามเขาอยูวา เมื่ อไหรผังเมื องของจริงจะออกมา ซึ่งการทําผังเมื องเขาจะทํา ๑๘
ขั้นตอนทั้งหมดจะมีการประกาศใชมีการสํารวจออกแบบแลวก็ ตอนนี้กําลังจะเข าสูการทําประชาคม แลวก็เราเอง
การออก พ.ร.บ. ไมออก พ.ร.บ. ซึ่งๆเราตองขออนุญาตประธานจริงๆ วาเรานิยึ ดหลักนิติธรรมไม ไดหมายความวา
นายกฯจะมีอํานาจวาคนนี้สรางไดคนนี้สรางไมได ซึ่งก็เปนที่ทราบกันวามี สมาชิกที่เปน สภาฯก็คอยตรวจสอบการ
ทํางานอยูมีทั้ง ปปช. , อบจ. ที่คอยตรวจสอบตรงนี้นะครับวาถาเลือกปฏิบัติมันก็คงเปนไปไมไดเพราะวากฎหมายมั นก็
มีบังคับใชอยู ผมก็ขอกราบเรียนชี้แจงวาถ าสิ่งที่เราพยายามทําก็คือขอยึดการใชผังเมื องเดิม ออกไปเพื่ อจัดระเบีย บ
ไมใหมันสะเปะสะปะดีกวาที่เปนอยูเพราะวาทุกวันนี้เราก็ออกหนังสือเตือนทั้งที่กอสรางไม ข ออนุญาตวันๆหนึ่งเยอะ
มาก แลวก็คาขายที่กอใหเกิดความรําคาญ เชนขายของเกาเอยอะไรเอยหลายๆอยางแลวก็ทะเลาะกับชาวบานไปเรื่อย
เพราะวาขางบานไมโอเคตรงนี้ไมโอเค ถาเราไดเครื่องไมเครื่องมือ ซึ่งตรงนี้ก็ไมไดผิดแผนไปจากเดิม ซึ่งลอจากของเกา
มาไมไดคิดกันเองทํากันเองวาจะเอาโซนไหนเปนอะไรอยางไร ถ าทานสมาชิกไดมี โอกาสศึกษาดูก็ข ออนุญาตนําเรีย น
ชี้แจงโดยภาพรวมวามั นเปนอยางนี้ถ า ทานสมาชิกจะเห็นดวยไม เห็นดวยก็เปนเอกสิทธิ์ แตก็ตองการรายละเอีย ด
มากกวาที่ผมเสนอนี่ผมก็คิดวา สํานักชางก็คงจะพรอมนําเสนอนะครับขอกราบเรียนชี้แจงเทานี้ครับขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับผม มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทาน สุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตสอบถามครับ กฎหมายควบคุมอาคารตอนนี้เรายังประกาศใชอยูยังมีผลดําเนินการตามกฎหมายใช
หรือไมครับ รบกวนสอบถามผูอํานวยการสํานักการชางครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับ ขออนุญาตทานประธานฯครับ ก็ยังมิ ใ ชอยูครับ ก็จะมี การควบคุม เพราะวากฎหมายตรงนี้
เทศบาลฯ ตองนําไปใชอยูแลวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีอีกไหมคับ เชิญทาน สุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับ กอนอื่นผมก็จะขอเทาความเดิมกอนวาหลังจากที่เราเคยมีการยืนญัตติฯตัวนี้เข ามาแลวรอบหนึ่งผมก็ได
นําเนื้อหาแลวก็ผลกระทบตางๆเขาไปปรึกษากับคณะทํางานเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองโดยรวมของจังหวั ดอุบลฯ บางสวนก็
ขัดแยงกับแผนพัฒนาใหญ จริงอยูที่ทานวาลอของเกาเพราะวามันเปนของเกาเขาเลยตองทําใหม เพราะฉะนั้นผมเห็น
วาเราอดใจรออีกสักพักหนึ่งรอประกาศตัวใหญออกมาแลวเราคอยมาทําข อกําหนดตางๆรองรับแผนใหญที่ประกาศ
เปนผังเมืองโดยรวมออกมาผมวา ณ วันนี้เราก็มีขอกฎหมายที่จะควบคุมในพื้นที่ของเราไดอยูแลวครับ กราบเรีย นทาน
ประธานครับ กราบขอบพระคุณครับ

๓๑.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มี ส มาชิก ทา นใดจะอภิป รายอี กเชิ ญครับ ถ าไม มี ผมขอทํา ความเข า ใจกับ ทา นสมาชิก นิด หนึ่ งนะครับ ว า
เนื่องจากญัตติฯนี้เปนญัตติเปนรางเทศบัญญัติ จึงตองมีการพิจารณา ๓ วาระซึ่งวาระแรกที่เรากําลังอภิปรายกันอยูนี้
คือวาระรับหลักการ วาระที่สองที่จะมีการแปรญัตติ วาระที่สามใหใชหรือไมใหใชเพราะฉะนั้นในวาระที่ ๑ นี้หากวาไม
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการกําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการกําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มี ม ติ ไม รับ หลั กการรา งเทศบัญญั ติเ ทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่อ งการกํา หนดบริเ วณหา ม
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ย นการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ

เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามมาตรการสนันสนุน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น
ตามมติของคณะรัฐมนตรี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามมาตรการสนันสนุน
การพัฒนาโครงสรางพื้ นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น ตามมติของคณะรัฐมนตรี เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๒๓.๔/๒๖๑๘
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
จํานวน ๒๔ ชุด
๒. แบบแปลนประมาณราคาตามโครงการฯ ที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
จํานวน ๓๙ โครงการ
จํานวน ๒๔ ชุด
๓. รายละเอียดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ จํานวน ๒๔ชุด

๓๓.
ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคขออนุมั ติจายขาดเงิ นสะสมเพื่ อดําเนินการตามาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้ นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่ น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๕๙ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดเสอนญัตติขออนุมั ติจายขาดเงิ นสะสมเพื่ อดําเนินการตามมาตรการ
และมติ ครม. ดังกลาว จํานวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๒๔๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป ๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานีมีมติไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมเพื่ อดําเนินโครงการที่เสนอขอทั้งหมด เทศบาลนครอุบลราชธานี
จึ ง ได ข ออนุ มั ติ ทํ า ความตกลงต อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เพื่ อ ขอยกเว น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรั บเงิน การเบิ กจ ายเงิน การฝากเงิ น การเก็ บรักษาเงิ นและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมแกไขเพิ่ มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ข อ ๘๙ การอนุมั ติใหใชจายเงินสะสมเปน
อํานาจของสภาท องถิ่ นใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมั ติและผูว าราชการจังหวั ดอุบลราชธานีได แจงเทศบาลนคร
อุบลราชธานีทราบตามหนังสือจังหวั ดอุ บลราชธานี ที่อบ ๐๐๒๓.๔/๒๖๑๘ ลงวั นที่ ๒๐ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๐ โดยมี
ประเด็นใหพิจารณาคือ การที่สภาทองถิ่นไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมซึ่งอาจเปนเหตุใหประชาชนเสียประโยชนหรือเสีย
โอกาสในการพั ฒนาหรื อประชาชนไดรั บความเดื อดรอน ถื อเป นความรับผิดชอบของสภาท องถิ่ นและเพื่ อใหการใช
จายเงินสะสมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดสนับสนุนการพั ฒนาโครงสรางพื้ นฐาน เศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่ น ตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั นที่ ๑๓ กั นยายน ๒๕๕๙ นายกเทศมนตรี นครอุ บ ลราชธานี ควรเสนอสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานีพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
เหตุผล
เพื่ อใหการขออนุมั ติ จายขาดเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯที่เกี่ ยวข องและเปนการดําเนิ นการตาม
มาตรการสนับสนุนการพั ฒนาโครงสรางพื้ นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่ น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๙ และเพื่ อเปนการแกไขป ญหาความเดื อดรอนใหกั บประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่ ง
โครงการที่เสนอขอเปนโครงการที่รวบรวมจากปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล ผานชองทางตางๆ
เชน เวทีประชาคม การลงพื้นที่ คํารองทั่วไป ดังนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดจัดทําโครงการดานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและดานการพั ฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวน ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓๗,๐๓๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑.โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร ๑๒ และชยางกูร ๑๔ งบประมาณ
๗,๔๘๙,๐๐๐บาท
๒. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยแยกสุขาสงเคราะห ๙ งบประมาณ
๒,๗๗๐,๐๐๐บาท
๓. โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยโพธิ์ทอง ๓ งบประมาณ ๒,๘๔๐,๐๐๐บาท
๔. โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ วัดใหมกุดคูณ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกูร (ชวงถนนสรรพสิทธิ์– ถนนราชธานี)
งบประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐บาท
๖. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ งบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐บาท

๓๔.
๗. โครงการปรับปรุงถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนแจงสนิท – ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๑) งบประมาณ
๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยธรรมวิถี ๔ (ชวงถนนธรรมวิถี – ลํารางนาควาย) งบประมาณ
๒,๙๐๙,๐๐๐บาท
๙.โครงการปรับปรุงซอยธรรมวิถี ๑ (ชวงถนนธรรมวิถี – ถนนแจงสนิท) งบประมาณ
๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําภายในเขตเทศบาล (ชวงถนนเลียบแมน้ํามูลชุมชนบุงกาแซว)
งบประมาณ ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท
๑๑. โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ
๕,๗๔๔,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําหนองบัว งบประมาณ ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑๓. โครงการปรับปรุงบอน้ําโจก งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐.-บาท
๑๔. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ (หนองฮาง) งบประมาณ ๒,๕๖๐,๐๐๐บาท
๑๕. โครงการปรับปรุงถนนที่จัดแสดงเทียนพรรษาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๖. โครงการกอสรางลานอเนกประสงคสวนสาธารณะหวยมวง งบประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐บาท
๑๗. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางแบบหลอด LED ขนาด ๑๑๐วัตต จํานวน ๕๒๐ จุด
งบประมาณ ๘,๖๓๐,๐๐๐ บาท
๑๘. โครงการกอสรางติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง (เสาไฮแมส) ความสูง ๒๐ ม. จํานวน ๑๐ จุด
งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐บาท
๑๙. คาใชจายในการบํารุงดูแลรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ
๕,๗๖๐,๐๐๐บาท โดยดําเนินการจางดูแลจํานวน ๓ แหง ดังนี้
สวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท
สวนสาธารณะหนองบัว จํานวน ๒,๐๑๐,๐๐๐ บาท
สวนสาธารณะหวยมวง จํานวน ๒,๐๑๐,๐๐๐ บาท
๒๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตซอยเลี่ยงเมือง ๗ งบประมาณ
๔,๐๑๐,๐๐๐ บาท
๒๑. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๒๐,๑๗๐,๐๐๐บาท
๒๒. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๕ งบประมาณ ๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท
๒๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๗ งบประมาณ ๙๓๐,๐๐๐ บาท
๒๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๙ งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท
๒๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๑๑ งบประมาณ ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท
๒๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๑๓ งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๑๕ งบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ บาท
๒๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๑๗ งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท

๓๕.
๓๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๑๙ งบประมาณ ๘๒๐,๐๐๐ บาท
๓๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๒๑ งบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท
๓๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุริยาตร ๖ งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท
๓๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุริยาตร ๘ งบประมาณ ๖๗๐,๐๐๐บาท
๓๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตซอยสุริยาตร ๑๐ งบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐บาท
๓๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตซอยสุริยาตร ๑๒ งบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐บาท
๓๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตซอยสุริยาตร ๑๔ งบประมาณ ๖๗๐,๐๐๐บาท
๓๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตซอยบูรพาใน ๓ งบประมาณ ๑,๓๓๐,๐๐๐บาท
๓๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนแจงสนิท–ถนนบูรพา
นอก) หนาวัดศรีประดู งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓๙. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยชยางกูร ๔๒ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐บาท
๔๐. โครงการ “หอพัก คัดขยะ” งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐บาท
๔๑. โครงการจัดหาครูสอนภาษาและสอนทักษะพิเศษดานตางๆ ใหกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ดังนั้ น เทศบาลนครอุบ ลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุ มั ติจ ายขาดเงิ นสะสมเพื่ อดําเนินการตาม
มาตรการดังกลาว จํานวน ๔๑ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๓๗,๐๓๒,๐๐๐บาท (สองรอยสามสิบเจ็ดลานสาม
หมื่นสองพันบาทถวน) ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี มี ย อดเงินสะสมเพี ย ง
พอที่จะสามารถดําเนินการได (ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้ เชิญครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉั นนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คะ อยากจะสอบถามเพื่ อความกระจางนิดหนึ่งนะคะเรื่องยอดเงิน
สะสมที่ เรามี อ ยู นะคะ พอดี เ ห็น มี รายการแจ ง ข อ ๑ คื อ ข อ มู ลเงิ นสะสมสํ ารองรายจ า ยประจํ า ป ณ วั น ที่ ๒๗
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เปนยอดเงินสะสมคงเหลือที่นําไปใชไดประมาณ ๔๕๕ ลานบาท แตวาในสวนของข อ ๒ ทุนสํารอง
เงินสะสม ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ จํานวน ๓๘๔ ลานกวาๆนี้คือตัวเลขทําไมไม เทากันในสวนที่แ จงเข ามาคะ
ขอความกระจางนิดหนึ่งนะคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานพิมพนภัส เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานพิมพนภัสครับ
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง

๓๖.
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า นนะคะ ดิ ฉั น นางพิ ม พ น ภั ส
ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลังคะ ขอเรียนตอบขอซักถามนะคะ เงินสะสมที่นําไปใชไดใ นปจจุบัน
ซึ่งเราหักทั้งหมดแลวนะคะ จะอยูที่ขอสุดทายเลยคะคือ ๔๕๕,๒๘๗,๙๔๖.๙๑ บาทคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คืออยา งนี้ ครั บทา น ผอ. ที่สมาชิ กผู ทรงเกี ย รติไ ดถ ามว าตั วข างบนกั บตั วกลางเงิ นสํ ารองเงิน สะสม ๒๗
กุมภาพันธเหลืออยู ๓๘๔ ลานเศษๆ แตขางบนมัน ๔๕๕ ลาน มันแตกตางกันเพราะอะไร คือสมาชิกอยากจะไดความ
เขาใจตรงนี้ครับ
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
ขออนุญาตคะ คือยอดเงินสะสมกับสํารองเงินสะสมเปนคนละยอดคะทาน สํารองเงินสะสมนี้จะเหลืออยูสาม
รอยกวาลานคะ แตเงินสะสมก็คือยอดสี่รอยกวาลานคะ มันคนละบัญชีคะทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือหมายความวาเงินสะสมเราจะมีอยูสี่รอยกวาลานใชไหมครับ แลวเงินสะสมสํารองจะมีอยูสามรอยกวาลาน
ถูกตองไหมครับ ขอบคุณครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
อยากสอบถามอีกนะคะวาเราสามารถใชเงินไดทั้งหมดเทาไหรกันแนนะคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดฯครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกีย รติทุกทานครับ ที่ทานสมาชิกไดกรุณาซักถามเมื่ อ
สักครู ผมเขาใจวาอยางนี้นะครับวาทานอยากจะทราบวาหลักเกณฑการใชเงินทั้งสองยอดนี้ใ ชไหมครับ ยอดเงินสะสม
นี้จะมีอยูทั้งหมดที่จะใชไดคือ ๔๕๕ ลานบาท อันนี้คือหมายความวาเราหักทุกอยางแลว หักเงินสํารองเงินสะสมแลว
เงินสํารองเงินสะสมนี้จะเปน ๓๘๔ ลานเศษๆนะครับ ทีนี้ถ ามวาทั้งสองยอดนี้ใ ชไดหรือไม นะครับ ตอบอย างนี้วาทั้ง
สองยอดนี้ใชไดนะครับแตมีขอจํากัดในการใชแตกตางกัน เงินสะสมที่ใชไดนี้ ๔๕๕ ลานบาทนี้ เงินยอดนี้เปนเอกสิทธิ์
ของสภาเทศบาลและก็เปนเอกสิทธิ์ของนายกเทศมนตรีฯที่จะใชตรงนี้ แตอีกเชนกันวาเงื่อนไขในการใชก็แ ตกตางกัน
นะครับ อํานาจในการอนุมัติใชเงินสะสมของนายกเทศมนตรีฯนี้จะเปนพวกอุทกภัย พวกที่เกิดเหตุฉุ กเฉิ นตางๆ แตวา
การใชเงินสะสมของสภาเทศบาลนี้จะเปนใชไดทั้งหมดเลยนะครับ ทั้งอํานาจนายกฯ ก็ใ ชไดทั้งข อจํากัดตางๆไม มี นะ
ครับ สภาเทศบาลใชไดตามอํานาจหนาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล และก็พ ระราชบัญญัติแ ผนและขั้ นตอน
การกระจายอํานาจ หมายความวาชงเขาสภาแลวสภาอนุมั ติแ ลวนั้นสามารถใชไดเลย หมายถึ งยอด ๔๕๕ ลานบาท
มันเปนเงินสะสมที่ใชได ทีนี้มาดูทุนสํารองเงินสะสมนะครับ ทุนสํารองเงินสะสมนี้ก็ใ ชไดเชนเดีย วกันแตวาตองใชได
หลังจากที่ใชเงินสะสมตรงที่ย อดที่ผมวานี้ไปกอน แตการใชเงินทุนสํารองเงินสะสมนี้จะใชย ากกวาเงินสะสม นั่นก็
หมายความวาเมื่อผานสภาเทศบาลฯแลวนั้น ตองรายงานไปใหทางผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง และก็

๓๗.
ใชทุนสํารองเงินสะสมรูสึกวาเขาจะมีเพดานกําหนดการใชซึ่งผมจํารายละเอียดตัวนี้ไมไดครับ อันนี้คือรายละเอีย ดครับ
ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ คือความเขาใจของผมจะผิดหรือเปลานะครับ คือเงินสํารองเงินสะสมนั้นจะใชตอเมื่ อใชจายเงิน
สะสมแลวไมพอถึงมาจายเงินสํารองเงินสะสม ประการแรก ประการที่สองก็คือวานายกฯ ใชเงินสะสมไดโดยที่ไม ตอง
ผานสภาฯคือมีเหตุฉุกเฉินใชไหมครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
ใชครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ คือถาไมใชเหตุฉุกเฉินตองขอสภาฯ เขาใจตรงกันนะครับทานสมาชิก เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานปลัดฯ ขออนุญาตที่เอย นาม ที่ไดใ หข อมู ลความรูเกี่ย วกับการใชเงินสะสมและก็อีกประเด็น
หนึ่งนะครับที่วาทานไดบอกวาเปนเอกสิทธิ์ข องนายกในการใชเงินสะสมไดแ ละก็เปนเอกสิทธิ์ข องสภาฯ และทาน
นายกฯจะใชไดก็ตอเมื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับ เกิดอุทกภัยก็ที่ผานมาทานก็ใชไปแลวก็เกิดปญหา ซึ่งทางสภาก็สอบถาม
ไปหลายครั้ง สอบถามทานก็ไมเคยตอบซักทีวาทานเอาไปใชนี้ทานรอบคอบหรือไมนะครับ หรือคิดแตวาอยากจะใชนะ
ครับ สุดทายแลวก็เกิดปญหา ทาง สตง. เขาชี้มูลมาแลววาทานผิดนะทานซื้อแพง ใหทานคืนเงินนะครับ ข าราชการ
ที่วาผมก็ไมทราบเหมือนกันเขาอาจจะทําตามคําสั่งทาน เซ็นไปก็เดือดรอนกันถวนหนานะครับ แตทีนี้นั้นในชวงนี้มัน
ไมเกิดอุทกภัย เอกสิทธิ์ของทานก็ไมมีที่จะใชเงินตรงสวนนี้ ทานก็จะมาใชเอกสิท ธิ์ข องทางสภาฯ แลวผมถามกลับกัน
หนอยวาจะใหทางสภาฯนี้เชื่อใจทานไดอยางไรวาทานจะนําเงินจํานวนนี้เอาไปใชอยางถูกตองนะครับ ก็อยากฝากทาน
เพื่อนๆสมาชิกทุกทานชวยพิจารณาดีๆนะครับเกี่ยวกับการขอใชเงินสะสมครั้งนี้นะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เกี่ยวกับญัตตินี้นะครับผมรูสึกวาซ้ําซากเหลือเกิน ซ้ําซากอยางไร การประชุม ครั้งที่
แลววันที่ ๒๐ มกราคม เหตุผลหลายๆอยางที่ทางสมาชิกสภาไดนําเรีย นไปนะครับ ทานไม อานหรืออย างไรแลววันนี้
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของการใชเงินสะสมมันก็ซ้ําซากอีกแลว ครั้งที่แลวนะครับถาทานไปอานการประชุม ดีๆ ผมเปนผู
อภิปรายเองครับ ผมบอกวาเงินสะสมเราเอาไปใชเมื่อตอนเกิดเหตุจําเปนเรงดวน แลววันนี้ก็มี การอธิบายอีกรอบหนี่ง
ผมไมทราบวาทานสมาชิกนัฐพล ขออนุญาตที่เอยนาม ทานลืม หรือเปลาวาผมเคยอภิปรายไปแลวนะครับ แลววันนี้
ทานปลัดฯ ขออนุญาตที่เอย นามครับ ทานก็ยังอธิบายอีก หรือแม กระทั่งผูแ ทนจาก มทบ.๒๒ ทานก็ไดรับฟ งการ
อภิปรายไปวาการใชเงินสะสมมีหลักเกณฑอยางไร อยางที่ทานทราบนะครับเมืองอุบลฯของเราเปนพื้นที่รองรับน้ําจาก
อีสานใตน้ํามูล น้ําชีก็ไหลลงแมน้ํามูลก็คือจังหวัดอุบลฯเรา ดังนั้นแลวจังหวัดอุบลฯของเราเปนที่รองรับน้ําเต็ม ๆนะ
ครับ ทานคาดการณไดอยางไรวาเงินจํานวนที่ทานกันไวนั้นมันจะพอและที่สําคัญครั้งที่แ ลวถ าผมจําไม ผิดนะครับ ก็มี
สมาชิกทานหนึ่งไดอภิปรายไป ไมวาจะ สตง. ไดเรียกเงินคืนจากทานในตอนที่ทานใชงบฉุกเฉินตัวนี้ อีกทั้งสมาชิกทาน
ดังกลาวก็ยังไดพูดวาเขาก็ไมสบายใจที่ทีมบริหารที่อยูขางตัวทานมีเรื่องรองเรียนผมคิดวาหลายๆทานก็คงทราบดีวามี

๓๘.
ปญหาอยางไรนะครับ สมาชิกหลายคนก็ไมสบายใจในจุดนี้นะครับจึงอยากจะใหทานเคลียรตัวเองใหเรีย บรอยเสีย กอน
แลวทานคอยบรรจุเขามาใหม งบประมาณป ๖๐ เพิ่งผานไปและในขณะนี้กําลังมีการใชจายเงิน จะเห็นไดวามี การมา
ขอแกไขคําเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคอมพิว เตอรเมื่ อวาระที่ผานมา ก็คือกําลังมี การใชเงินนะครับ ใชยังไม หมดยังมี อีก
หลายโครงการนะครับที่ทานยังไมทําการจัดซื้อจัดจาง ผมคิดวาทานใชตัวนี้ใหหมดถ าเกิดไม พ อทานเลือกเอาโครงการ
ที่มันจําเปนจริงๆแกใหถูกจุดนะครับไมใชวาถนนคอนกรีตดีๆแลวเอาราดยางไปทับแลวบอกวาปรับปรุงนะครับ ทาน
แกใหถูกจุดถาแกไมถูกจุดเงินภาษีประชาชนมันนาเสียดายนะครับ เรามี ตัวอย างใหเห็นแลวครั้งที่แ ลวผมอภิปรายไป
อยางเชนเลนจักรยานของทาน ถนนดีๆเอาสีไปทาแลวก็หามรถเข าไปวิ่งนะครับภาษีประชาชนทั้งนั้นนะครับ ดังนั้น
อยากจะใหทางสภาไดพิ จารณาอีกรอบหนึ่งนะครับ ยอนกลับไปอานวาระการประชุม ครั้งที่แ ลวก็ไดนะครับแลว ก็
สุดทายผมก็ขอตําหนิทานประธานนะครับที่ทานบรรจุญัตติตัวนี้เขามาอีก ผมวามันซ้ําซาก กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯแ ละสม าชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ค รั บ กระผมนาย ประชา กิ จ ตรงศิ ริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ถาเรายืนเหมือนยืนคนละฝง ผมก็อยากเรีย นทานประธานฯวาเรามองวาสี่สิบ
กวาโครงการนี้เปนประโยชน ถาจะซ้ําซากก็ซ้ําซากเพื่อจะใหเกิดประโยชนผมก็จะนําเข าผูบริหารก็จะนําเข าเพราะวา
แตละโครงการนั้นลวนแลวแตเปนประโยชน แตเมื่อมีการอางถึงเรื่องของการจัดซื้อที่ผานมา อาจจะมี สตง. สั่งวาซื้อ
แพงแตความเปนจริงผมก็อยากจะบอกวามั นยังไม จบ ขอใหเรื่องนี้ถ ามั นจบวาผูบริหารผิดจริงชวงนี้ก็ยังสั่งการมา
ถูกตองไหมเราก็ยอมรับวามันมีการสั่งการมาเชนนั้น แตตอนนี้เราก็อยูในระหวางการชี้แจงยังไมไดชี้มู ลผิด ทุจริตตางๆ
นาๆออกมา ผมคิดวาชวงนี้เราก็ยังชี้แจงอยูเพราะวาการเปรียบเทียบของการซื้อถูกซื้อแพงนั้นมันไม ไดม าเปรีย บเทีย บ
ในรุนเดียวกัน ยี่หอเดียวกันนะครับ ตอนนี้ก็ยังมีการแกและก็ชี้แจงขอที่มันถูกตองอยูเรื่องมันก็ยังไมไดจบวาถู กหรือผิด
นะครับ สวนเรื่องประเด็นของ อบจ. ก็ข อใหประเด็นของ อบจ. นะครับวาถ าถึ งที่สิ้นสุดผมคิดวากระบวนการทาง
กฎหมายก็ ดํ าเนิ นการ เขายืน อยู ใ นสัง คมไม ไ ด แ น น อนถ าเขาผิ ด อย างนั้ นจริ ง ผมคิ ด วา ทั้ง หมดทั้ งมวลก็ ยั งเป น
กระบวนการที่ยังมีการตรวจสอบกันอยู ยังมีการชี้แจงกันอยู นะครับ ผมก็เลยอยากจะบอกวาเราอยาเพิ่ งดวนสรุปได
ไหมวามันเปนแบบนั้นมันเปนแบบนี้แลวตางๆนาๆก็เปนบุคคลที่สาม หลายคนก็เปนบุคคลที่สามที่ไม อยูใ นที่แ หงนี้ผม
คิดวาเรื่องของ อบจ. ก็ให อบจ. เขาเคลียรกัน สวนที่จะพัวพันมาถึงที่นี่ก็ขอใหทุกอยางมั นชี้ชัดออกมา ผมคิดวาไม ใ ช
เฉพาะยืนในเทศบาลไมไดนะครับ ยืนในสังคมเมืองอุบลฯไมไดแนนอน ผมเองก็ข ออธิบายเรื่องราวตางๆวาสวนเรื่อง
ของการสํารองเงินตางๆเราก็สํารองในระเบีย บทุกอยางซึ่งก็มี การอธิบายชัดวาเรามี เงินที่จะสามารถใชได๖๔๘ ลาน
กวาบาท เราก็กันเงินเดือน กันสาธารณภัย กันทุกอยางออกไปหมดแลว ซึ่งเรามีเงินใชไ ดทันที ๔๕๕ ลานกวาบาท ซึ่ง
กอนนี้ก็ถือวามีเงินอยูสี่รอยกวาลาน การที่เราขอเขามาสองรอยกวาลานเราก็ไม ไดข อไปทั้งหมดทั้งมวล เราขอแคถ า
เทียบกันแลวก็ครึ่งเดียวที่มีอยู แลวสิ่งที่ทําก็เปนกระบวนการจัดซื้อจัดจางก็ตองวากันไปถ าใครทุจริตก็ตองตรวจสอบ
และก็เอาเรื่องกันไป ผมคิดวาเรื่องพวกนี้เราคงไมไดมาเอาเงินมาแลวก็มาซื้อกันเองมาขายกันเองคงไมใช มันก็ตองผาน
กระบวนการทางระเบี ย บกฎหมายที่ เ ราทํ า กัน มาอยูต ลอด ถ า ท านจะอา งว าอั น นี้ เ สร็ จ อั นนั้ น เสร็จ ผมคิด ว า ใน
กระบวนการทั้งหมดมันสามารถทําไปดวยกัน การจัดซื้อจัดจางก็ทําไป ผูรับเหมาก็เปดอีออปชั่นก็เข ามาประมู ลแลวก็
ทํากัน ไป ผมคิดว าการทําแบบนี้นอกจากจะเปนการสนองนโยบายรั ฐบาลที่ตอ งการใหมี ก ารซื้อ ขายกั น ให มี การ
เคลื่อนไหว ใหมีการจัดจางแรงงานเขามาทํางานตรงนี้ก็ทําใหสามารถเพิ่มเศรษฐกิจได สองรอยกวาลานลองหมุ นเข าไป
สักสองรอบสามรอบคนมีเงิน คนไดคาแรงทําถนนเอาเงินไปซื้อกวยเตี๋ยวคนขายไดเงินก็ไปซื้อแปงซื้ออะไรมาเศรษฐกิจ

๓๙.
มันหมุนไปสามสี่รอบมันเปนพันลาน ซึ่งอันนี้ก็เปนนโยบายของรัฐบาลที่ชี้ชัดอยูแลววาตองการใหมั นเกิดการเศรษฐกิจ
ที่มันดีขึ้นนะครับ เราก็ขอเขากระบวนการที่มั นถู กตองก็ถื อวาเงินกอนนี้ก็ตองผานการอนุมั ติจากสภาฯ แตวาทานก็
อาจมองวาเห็นดวยหรือไม เห็นดวยก็ตองขอขอบคุณทานประธานสภาฯนะครับที่อนุเคราะหใ หเอาญัตตินี้แ ม จะเข า
ซ้ําๆซากๆก็ยังตองขอกราบขอบพระคุณทานประธานสภาฯที่ยังเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับ และในเรื่องอื่นๆผมก็คิด
วาการที่จะมีภัยพิบัติแบบน้ําทวมภาคใตที่เรากําลังตื่นตระหนกหรือวาเราอาจจะคิดไป ภาษาอาจจะบอกวามโนไปไหม
หรืออะไรไปไหมซึ่งจริงๆแลวกอน ๔๕๕ ลาน ถ าวันนี้ใ ชไป ๒๐๐ กวาลานก็ยังเหลืออีก ๒๐๐ กวาลาน แลวก็ยังมี
เงินทุนสํ ารองอีก ๓๐๐ กวาลาน วันนี้เทศบาลฯเรามี เงินเกือบพั นล านที่พ รอ มจะเข า มาพั ฒนาบานเมื อ ง แตวัน นี้
โครงการตางๆผมมองวาหลายโครงการทานอาจจะเห็นชอบไมเห็นชอบแตผมเชื่อวาในสี่สิบกวาโครงการมั นจะไม มี สัก
โครงการหรือสองโครงการที่โดนขอใชภาษาวัยรุนนะครับ แลวทานก็อาจจะอนุมั ติเปนโครงการๆไปไดหรือไม นะครับ
หรือทานจะยกทั้งหมดก็เปนเอกสิทธิ์ของทานนะครับ แตผมก็ข อชี้แ จงวาถ าเกิดเปนน้ําทวมในลักษณะอย างที่วานี้ถ า
เราศึกษาประวัติศาสตรจริงๆแลวนั้นเขตเทศบาลนครอุบลของเรา ๒๙.๐๔ ตร.กม. ที่น้ําทวมสวนใหญเปนริม ตลิ่งที่
เปนอยู สวนตัวเมืองเองตองขอยกยอดใหกับทานทาวคําผงที่ยายเมื องมาอยูตรงนี้ซึ่งเดิม อยู ดอนมดแดงซึ่งถ าเราอาน
ประวัติศาสตรวาน้ํามันทวมดอนมดแดงจนทวมทั้งเมืองทานก็ใชทหารเอกพลิกวิกฤตเปนโอกาสใหทหารเอกลองเรือมา
ดูซิวาตรงไหนน้ําไมทวม ทานก็ลองมาถึงดงอูผึ้งก็มาสรางเมืองตรงนี้ซึ่งก็ถือวาวิกฤตตรงนั้นก็มาสรางเมื องตรงนี้ทานจะ
เห็นวาน้ําทวมในเมืองอุบลฯนี้มันไมไดทวมขัง มันเปนการทวมเพราะระบายไมทันเปนซะสวนใหญ ถาทานคิดวาจะเผื่อ
แบบภาคใตที่ทวมหนักๆถาแบบนี้นะครับผมคิดวารัฐบาลกลางตองเขา มาดูแ ลสวนหนึ่ง ซึ่งถ าเปนภาระลักษณะอยาง
นั้นเทศบาลฯก็คงรับไมไหวนะครับ ภัยพิบัติอยางอื่นก็ตองถื อวาทางอุบลฯนี้ถื อวาโชคดีไม มี พ ายุหนักๆที่เข ามา ปาย
ตางๆอาจจะปลิววอนไปบางแตก็ไมไดหมายความวาจะมีพายุถึงขนาดจะเปนพายุไซโคลนเข ามาซึ่งก็ไม มี ความเปนไป
ไดนะครับ เงินทุนสํารองเราก็มีเพียงพอและก็ถามันวิกฤตรัฐบาลกลางก็ตองลงมาดูแลเหมือนภาคใต ถารัฐบาลกลางไม
ลงมาดูแลก็คงเปนไปไมได ผมก็ขออนุญาตชี้แ จงทางทานประธานฯวาอาจจะซ้ําซากบางครับ ก็ตองขอขอบคุณทาน
ประธานฯที่ใหความกรุณาและก็เคารพในการตัดสินใจของทานสมาชิกฯ ตองกราบขออภัย ดวยที่ทําใหขุ นเคืองในเรื่อง
เดิมๆแตเราก็มองวาฝงทางเราก็มองวาเปนประโยชนกับประชาชนนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า นนะคะ ดิ ฉั น นางสุ ภ าภรณ
โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในญัตติที่ทานนายกฯเสนอเข าสูสภาฯอีกครั้ง
หนึ่งทานอางถึงหลักการหนังสือของจังหวัดวาซึ่งทานผูวาไดใหวาเปนประเด็นพิจารณาคือการที่สภาทองถิ่นไม อนุมั ติใ ห
จายขาดเงิน สะสมซึ่ง อาจเปน เหตุใ หป ระชาชนเสี ย ประโยชนนั้ น ดิฉั นกลับ มองว าตอนนี้ส มาชิก สภากํ าลั งรั กษา
ผลประโยชนใ ห กับประชาชน ซึ่งจะเห็นวาญัต ติที่ทานนําเข า มาทานนําเข า มาเปนญั ตติเดีย วแตเป นโครงการรวม
เหมือนจะปดความรับผิดชอบมาใหกับสภาฯวาทานจะเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งขึ้นมาก็ไดแ ตถ าเปนโครงการรวม
แลวมันมีทั่วทั้งจังหวัด ทั่วทั้งเขตเทศบาลฯถาเราใหโครงการนี้อีกโครงการหนึ่งไม ใ ห ประชาชนตรงสวนนั้นก็จะมาวา
เปนความรับผิดชอบของสภาวาทําไมคุณใหตรงนั้นแตตรงนี้ไมให ซึ่งโครงการหลายๆโครงการแทนที่ทานจะนําเข าไป
ในงบประมาณ ซึ่งมันเปนการวางแผนระยะยาวไดมันไมใชเหตุจําเปนเรงดวนเลยและหลายๆโครงการสมาชิกสภาก็ได
นําเรียนทานอยูในทั้งสวนของงบประมาณทุกๆปแ ลวซึ่งทานนําเข ามาวามั นไม คุม คากับที่ทานนําเข ามา ซึ่งสวนใหญ
แลวเปนแอสฟลทคอนกรีต อยางที่ทานรองนายกประชาทานนําเรียนเมื่อสักครูวาน้ําทวมเมืองอุบลฯเป นเขตตลิ่ง ก็ไม

๔๐.
ทราบวาตอนที่ทวมเมืองอุบลฯทานไปอยูตรงไหนนะคะ เพราะมันทวมทั่วไปเลยตามเขตซอกซอยแตที่ทานนําเข ามานี้
แอสฟลทคอนกรีตนี้ทานทําตามซอยเลย ซึ่งถาเกิดมี การทวมอีกซึ่งไม ใ ชมั นทวมตั้งแตสมั ย ไหน ๒ ปที่ผานมาก็มี การ
ทวมเหมือนกัน ถามีการทวมอีกแอสฟลทคอนกรีตก็จะมีการลอยตัวขึ้นซึ่งไม คุม คากับที่ทานจะนําลงไปเกือบสองรอย
กวาลานเลย ดิฉันจึงคิดวาตอนนี้สมาชิกสภาฯกําลังรักษาผลประโยชนใหประชาชนมากกวาที่จะเสีย ผลประโยชนตรงนี้
คะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขอใชสิทธิ์พาดพิงวาทานสมาชิกถามวาผมไปไหน
ผมไมไดไปไหน ผมก็ทํางานอยูตรงเทศบาลวางๆผมก็ไดแวะไปอุดหนุนทานกวยเตี๋ย วที่ทานทําอยูไม ไดไปไหน ผมขอ
อนุญาตอยางนี้วาเรื่องน้ําทวมนั้นผมก็ไดออกไปลุย น้ําทวมอยูตามตรอกตามซอย แตมี สักกี่แ หง ที่เปนน้ําทวมขั งนะ
ครับ ซึ่งเราก็เห็นวาถาในซอย ๑๐ ผมก็ยืนแชน้ําอยูประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง ก็ประมาณ ๓ ชั่วโมงก็ระบายออกไปนะครับ
ก็ตองยอมรับวาตอนนี้ในการแกไขเรื่องระบายน้ําเราก็ทํากันอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ซึ่ง ผมก็ไดพ ยายามอธิบายวา
ลองใชความเปนธรรมแลวก็ตั้งจิตตั้งใจที่มองความเปนธรรมวาน้ําทว มขั งในปจจุบันนี้มั นเร็วขึ้ นไหม มั นระบายเร็วขึ้ น
ไหมนะครับ ผมก็อยากจะอธิบายตรงนี้วาเราก็พยายามทําแลวก็ทํากันอย างตอเนื่องตั้งแตทุกยุคทุกสมั ย นะครับ ก็ทํา
กันอยางตอเนื่องมาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็พยายามทําแตการที่จะรักษาผลประโยชนของพี่นองประชาชนก็คือวาถ ามองวา
การไมทําอะไรเลยคือรักษาเงินเอาไวก็คือรักษาผลประโยชน แตสิ่งที่ประโยชนที่จะไดรับหลายๆอยางผมก็ม องวาถ ามี
ความเปนไปไดในบรรยากาศแบบนี้สี่สิบกวาโครงการนี้ผมคิดวาความคิดความเข าใจก็เริ่ม จะตรงกันมากยิ่งขึ้ นและก็
เพื่อลดปญหาความซ้ําซากจําเจ เพื่อสรางบรรยากาศการปรองดองขึ้ นมาได ผมขอกราบเรีย นทานประธานฯวาหารือ
อยางนี้ไดไหมวาใน ๔๑ โครงการนี้มันจะไมโดนสักโครงการเลยหรือ ผมขอใชเวทีตรงนี้เพื่ อความปรองดองและก็เพื่ อ
ความเปนประโยชนของบานเมืองไดไหมวาทานเห็นชอบโครงการไหน คราวหนาผมก็จะเอาญัตตินั้นเฉพาะโครงการที่
ทานเห็นชอบ หรือทานไมเห็นชอบเลยทั้ง ๔๑ โครงการผมก็คิดวาไม นาจะเปนไปได แตถ ามองวาท็อปปงมั นไม ดี เท
แอสฟ ล ทคอนกรีตมั น ไม ดี นี้เราไดโครงการมา ๒๐๐ กว าลานจากกรมโยธา จากอุปลีส านเลี่ ย งไปทางสายอุบลตระการ ออกไปทางเลี่ยงเมืองทางโนน ๒๐๐ กวาลาน ซึ่งเมื่อสักครูผมก็อานไลนวาอานหนังสือพิ ม พ เขาสงมาวาเขาก็
อนุมัติผานไปแลว ถาทานเห็นวาโครงการนี้ไมดีก็ดูเขาทําก็ได แตผมไม เชื่อวาโครงการอื่นๆเชน เมรุวัดใหม กุดคูณซึ่ง
ทานสมาชิกสภาฯณัฐพั ฒนเปนคนนําเสนอตรงนี้กันมาตลอด คุย กันมาตลอดวาเรานาจะมี เมรุที่ปลอดสารพิ ษ เรา
เปลี่ยนการหารือตรงนี้ที่ยืนคนละฝงมายืนฝงเดียวกันไดไหมครับวาถามีแค ๒ โครงการก็เอาแค ๒ โครงการก็ได เราก็
ไม เอาสี่สิบกวาโครงการเรามาเปลี่ย นวิธีการทํางานได ไหมวา มาหารือกันว าทานชอบโครงการไหน ทานเห็นดว ย
โครงการไหนเราก็ทําโครงการนั้นดีไหมครับ แลวเราก็ไม ตองมายืนคนละฝง มาพู ดโนนพู ดนี่ทานก็คงจะจําเจบางทีก็
สรางความรําคาญใหกับทานประธานฯเหมือนกัน เอาเปนวายึดหลักการมีสวนรวม เอาสี่สิบกวาโครงการมาเปดแลวก็
ทานเอาโครงการไหนดีกวา คราวหนาก็จะไดไมตองทําใหทานรําคาญจําเจเรื่องอยางนี้ ผมก็หารือวาสี่สิบกวาโครงการ
มันตองมีสักโครงการ โครงการเดียวก็ไดถาโดน ไดไหมครับผมขอหารืออยางนี้เพื่ อประโยชนข องบานเมื องเพื่ อใหมั น
เดินไปไดนะครับ ซึ่งโครงการที่เรานําเขาในงบประมาณรายจายประจําปเราก็เข าเต็ม ๆอยูแ ลว ทานก็พิ จารณาตามที่
ทานเห็นสมควร แตวันนี้ผมขอเปลี่ยนการหารือวาวันนี้เทาที่ดูบรรยากาศก็คงจะยืนคนละฝงเหมื อนเดิม ขออนุญาต
ทานประธานวาเรามายืนฝงเดียวกันไดไหมครับ เราเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม ขออนุญาตหารือนะครับ ขอบคุณครับ

๔๑.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกีย รติทุกทานนะคะ ขออนุญาตพาดพิ งนะคะทาน
ประชา ถาหากทานหารือวาสี่สิบกวาโครงการมีสักโครงการหนึ่งไหมที่ดี ทําไมทานไม ทําญัตติม า ๑ โครงการที่ดีที่สุด
ของตรงนี้เสนอเขาสูสภาคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกีย รติครับ คืออยางนี้นะครับผมวาการทํางานรวมกันขอ
อนุญาตนะครับวาอยาตั้งแงโนนนี่นั่นเลย ผมขออนุญาตนะครับอาจจะลวงเกิน อาจจะไม สุภาพ ผมคิดวาเราเปดใจ
กวางๆวันนี้มาคุยกันวาใน ๔๑ โครงการเราเห็นดวยทั้ง ๔๑ โครงการครับแตผมอยากจะกราบเรีย นถามทานสมาชิกวา
ทานเห็นดวยสักโครงการไหม ใหทานเสนอขึ้นมาแลว คราวหนาเมื่ อเปดการประชุม สภาเราก็จะไดนําเอาญัตตินั้นเข า
ดีกวาไหมครับ อยางเชนวาวันนี้เสียเวลานิดหนึ่งทานวามาเลยวาใน ๔๑ โครงการ เอาเปนแบบไมตองเปนทางการมาก
ก็ไดวาทานเอาโครงการที่ ๑๕,๑๖,๑๗ ผมก็จะเอาเขาเฉพาะโครงการที่ ๑๕,๑๖,๑๗ อยามองวาจะใหผมเอาโครงการที่
ดีที่สุด นะครับผมคิด วานี่ คือก็ ยั งเป นการยืน คนละฝง อยูดี ขอเปนว าวัน นี้เราขอฟ งความเห็นของพวกท านว า ๔๑
โครงการนี้ก็อยากจะฟงชัดๆวามันไมโดนใชไหม ถามันไมโดนอะไรที่ทานโดนทานเสนอมาเลยเราจะใหสํานักการชางไป
สํารวจแลวทําอันที่ทานโดนนะครับ เรามาหารือการทํางานรวมกันแบบนี้ดีไหมครับ เพื่ อใหบานเมื องมั นไปไดนะครับ
ขออนุญาตนะครับถาผมไมสุภาพในการที่บอกวาจําเปนแบบไหน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตนะครับ ผมขอดําเนินการตามญัตติตอไปเลยนะครับ ไมใชอะไรครับเหมือนการจายขาดเงินสะสมที่
ผานมา ๑.ทานไมเห็นความสําคัญของสภาฯแลวทานยังจะชวนสภาฯทํางาน ตามที่ทานขออนุมัติขอตกลงละเวน
เรื่องระเบียบมหาดไทยไปยังจังหวัดและจังหวัดตอบกลับมาวาจังหวัดอุบลราชธานีพิ จารณาแลวเห็นวาเนื่องจากวา
กฎระเบียบขอ ๘๙ วรรคแรก บัญญัติวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่ น
นี่ตางหากคือสาระที่ผมตองการ การอนุมั ติงบประมาณจากสภาทองถิ่ นมี ระเบีย บขั้ นตอนปฏิบัติ ถ าเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณสามวาระครับ วาระเห็นชอบในหลักการ วาระที่สองมาถกกันวาโครงการนั้นใหประโยชนอยางไรกับพี่ นอง
ประชาชน มีผูเสียประโยชนอยางไร คุมคาหรือไมกับงบประมาณที่ทํา วันนี้ทานบอกวาผูบริหารตางๆที่เปนเรื่องอยูใ น
องคกรปกครองสวนทองถิ่ นอื่น คนละประเด็นคนละคดีกับที่นี่ มหาดไทยชี้วาทานมี ความผิดในการอนุญาตใหใ ชที่
สาธารณะตั้งปาย ทานใชงบประมาณฉุกเฉิ นไปจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ณ วันนี้ยังไม จบครับ สตง. แคเรีย กเงินคืน ปปช.
กําลังขยับ ผมมองในภาพรวมทานณัฐวุฒิขออนุญาตที่เอยนามไปขอซื้อรถหนึ่งคันทานณัฐวุฒิติดบูโรเครดิตไม ผานอันนี้
เรื่องจริง ขออนุญาตผมสมมุตินะครับ ซื้อไม ไดทานพิ พั ฒนไปค้ํา ทานพิ พั ฒนติดบูโรไม โปรงใสค้ําไม ไดซื้อไม ได นี่คือ
สาระสําคัญ ทานสุภาภรณบอกวาที่จังหวัดติงมาจังหวัดทานมองอยูขา งบน จังหวัดทานไม ไดลงมาดูวาโครงการตางๆ
ผูบริหารฝายตางๆหองนั้นหองนี้ทานตองเคลียรทุกอยางใหโปรงใส พวกผมตองการที่จะโปรงใสพวกผมตองการรักษา
ผลประโยชนใหพี่นองประชาชน มีระเบียบขั้นตอนปฏิบัติที่เอื้อใหพวกผมไดคือเทศบัญญัติ ทานเห็นวามันมีประโยชน

๔๒.
ทําไมทานไมเอาเขาตั้งแตเทศบัญญัติ ผมก็เห็นวามันมีประโยชน มันมีประโยชนตั้งแตทานเลนตัวเลขมาขอสภาตัวเลข
หนึ่ ง ไปขอกับ จั ง หวั ด อี กตั ว เลขหนึ่ง สอดแทรกอะไรเข า มา อั น นี้ ตา งหากคื อประเด็ น ของมั น อั น นี้ผ มไม ตํ า หนิ
ประธานสภาฯผมยกยองทานประธานสภาฯอยางนอยผมยังไดใ สชุดสีกากีออกจากบานมา เขามี ใ บปลิวใหพ วกผมใช
เงินคากาแฟประชุมครั้งละลาน ชาพะยอมนี่หรือลานหนึ่ง เบี้ยประชุมมียังไมไดเลย ตอนนี้ สท.ตนข าวเดือดรอนหนัก
ครับชุดสีกากีใสไมได ทานประชุมอีกกี่ครั้งตองตัดชุดใหม อีก งบสวนตัวอีกนี่ตางหากคือผลประโยชนที่เรารักษาใหพี่
นองประชาชน นี่ตางหากคือกฎระเบียบ นี่ตางหากคือหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาลที่ใ หม ากํากับดูแ ลและตรวจสอบ
การดําเนินการการใชจายงบประมาณ เราก็เหมือนกับคณะกรรมการของธนาคารที่ม านั่งดูวาลูกคาคนนี้อนุมั ติเข ามามี
การผอนชําระกับแบงคอื่นติดคางไวไหม ไมอยากยอนกลับไปทานณัฐวุฒิดูวาถาทานณัฐวุฒิติดบูโรไปขออีกเขาไม ใ หนะ
ครับ เขาไมใหไมเทาไหรแตอยากอายเขาอีกเดินออกมานะครับ ถาทานจะมาชวนใหมาทําโครงการ ผมเห็นดวยเอาเข า
เทศบัญญัติมาเลย ผมบอกตั้งแตกอนเทศบัญญัติที่จะเอาเข าแลววาโครงการหลายโครงการที่มั นมี ประโยชนทานเอา
เขามาเถอะ ขนาดแปรญัตติอยูโครงการไหนที่มั นเปนประโยชนแ ลวทานเอายัดเข ามาในจายขาดเงินสะสมเพื่ อบีบ
บังคับพวกผมใหอนุมัติ ทานแปรญัตติเพิ่มเขามาพวกผมเห็นประโยชนพวกผมก็อนุมัติ เห็นไหมครับพวกผมไม ไดยื นคน
ละฝงกับทาน ผมอยูฝงที่จะดูแลเทศบาลนครอุบลฯ ผมอยูฝงที่จะเอื้อประโยชนใ หกับพี่ นองประชาชนนี่คือหนาที่ข อง
พวกผม ไม ตอ งมาพู ด ถึ งผลประโยชนครับ พวกผมรับเงิ นเดือนพวกผมมี เกีย รติครับ พวกผมมี ประโยชนกั บพี่ นอ ง
ประชาชนไดมากกวามีประโยชนใหกับบางพวกพอง นี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมใจ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทําญัตตินี้ใ หจบไม
ตองมาชวนคุยเรื่องอื่น ถางบประมาณมันมีประโยชนเอาเขาเทศบัญญัติมาเรามาคุยกันในเทศบัญญัติ วาระหนึ่ง วาระ
สอง วาระสาม อนุมั ติออกมาใหพี่ นอ งประชาชนไดใ ช นี่แ หละครับคื อประโยชนสูงสุ ดของสภาแหงนี้ ครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ทานพูดถึงเครดิตบูโรผมขออธิบายอยางนี้นะครับ
วาคนที่จะติดเครดิตบูโรนี้ก็คือวาคุณซื้อของแลวตกลงวาจะผอนชําระเขาแลวคุณก็ไมจายเขา พอไม จายเขาเขาก็ขึ้ นวา
คุณเครดิตไมดี ก็เลยติดเครดิตบูโรอันนั้นคือการกระทํากรรมนั้นมันจบสิ้นเรีย บรอยแลวเพราะคุณผิดแลวที่คุณไม จาย
ตามวาระแตสิ่งที่ทานพูดถึงการบริหารจัดการที่มีการ สตง. สั่งผมยังบอกวามันยังไมไดอยูใ นกระบวนการที่จบแลว ถ า
จบแลวคุณทุจริต ปปช. สั่ง ศาลสั่ง คุณติดคุกคุณโนนนี่นั่น นั่นคือจบแลวคุณก็มายืนในสังคมไมได การที่คุณจะมา
คาดการณและก็เหมารวมมั นก็ไม เปนธรรมสําหรับบางคนหรือทุกคนนะครับ ผมคิดวานักการเมื องหลายคนก็อยูใ น
ระหวางการตรวจสอบ อยูในระหวางการที่โดน สตง. เรียกเงินคืนก็มีการตอสูกันอยู ผมยังมองวาตรงนี้แ หละที่มั นยั งไม
จบ เราอยาเพิ่งดวนสรุปไดไหมเพราะวามันไมเปนธรรมสําหรับเขา แตผมมองวาถ าถึ งที่สุดแลวเมื่ อเอาผิดแลวศาลสั่ง
แลวอยาวาแตยื นที่นี่เลยไปยืนที่ไหนก็ไ ม ได แลวเราก็เห็นตรงกันวาก็ไม สมควรจะใหเขายื นในสังคมแหงนี้นะครั บ
เพราะมันยังไมจบผมก็เลยคิดวาขออนุญาตวาอยาเพิ่งดวนสรุป สวนเรื่องโครงการที่เขาเทศบัญญัติ เราก็เข าจนแทบจะ
บอกไดวารายรับรายจายอยูในคอนขางที่จะสมดุลแลวก็เข าจนครบก็วากันไปเพราะอํานาจหนาที่ แตการใชจายเงิน
สะสมมันก็เปนชองทางหนึ่งที่เราสามารถจะนําเงินที่เรามีอยูมาพัฒนาซึ่งก็ไมไดแตกตางจากเทศบัญญัติ ซึ่งเรามี เงินเรา
ก็เอามาพัฒนาถาวันนี้การนําเงินจายขาดเงินสะสมมาแลวก็ทําผิดระเบีย บไม ไดกันเงินไวจะมาใชโนนนี่นั่นและก็ไม อยู
ในระเบียบที่สามารถนํามาใชได ผมก็มองวามันมีระเบียบใหใชเราก็ทําตามระเบียบทานก็เห็นวาเรายื่ นถู กระเบีย บ แต
สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือวาวันนี้หลายทานไดเปดประเด็นเรื่องญัตติตางๆผมก็ยังมองวาถาวันนี้เราไมพูดเรื่องอดีตกัน เรามา

๔๓.
พูดเรื่องวาเราจะพัฒนาบานเมืองอยางไร ขอเวลาอาหารกลางวันทานนิดหนึ่งวาทานบอกมาเลยวา ๔๑ โครงการนี้มั น
ไมโดนเลยสักโครงการ ขอเอาโดนๆเขามาแลวก็มาคุยกันวาทานชอบโครงการนี้ ทานณัฐพั ฒนข อเมรุวัดใหม กุดคูณซึ่ง
แถวนั้นก็เปนชุมชนเปนหมูบาน กลิ่นของการเผาแบบเดิม ๆมั นก็ยังเปนปญหาสําหรับคนในชุม ชนแถบนั้นอยู ก็ทาน
บอกวาเอาโครงการนี้เราก็จะเลือกเอาโครงการนี้เขามาในครั้งหนา ซึ่งเราก็ไมไดคาดหวังวาจะตองเปนสิบยี่ สิบโครงการ
เราเปดใจเลยทานเห็นโครงการไหน โครงการเดียวก็ได สองโครงการก็ได ขอใหบานเมื องมั นเจริญไปไดแ ลวมั นมี การ
พัฒนา จะกาวสั้นๆแตขอใหมันไดกาวก็ยังดีกวามันอยูนิ่งตรงนี้แลวก็ตองรอเทศบัญญัติรายจายในสิ้นปงบประมาณ ผม
ก็มองวาเรามาเปลี่ยนวิธีทํางานกันดีไหมที่ผมบอกวาเรามานั่งคุย กัน มาหารือกันในที่แ หงนี้วายื่ นกันมาสี่หาครั้งแลว
วันนี้ไดไหมเรามาคุย กั น จะไม มี สั กโครงการเลยหรือครั บเชนจางครูสอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาจีนอยางนี้ หรื อ
จะตองรอเขาเทศบัญญัติตามที่ทานเห็นสมควร ผมวาเรามาเปลี่ย นวิธีคิดวิธีทํางานดีไหมครับเพราะวานี่ก็ลวงเลยที่
ทํางานกันมาสี่หาป มันก็ยังเปนขออภัยนะครับเหมือนไมเบื้อไมเบาซ้ําๆซากๆอยางที่ทานสมาชิกวานะครับ ที่ผมอยาก
หารือก็คือเปลี่ยนวิธีทํางานดีไหมครับเราพรอมนะครับ ถาใน ๔๑ โครงการทานเห็นวาไมโอเคทานคิดมาเลยนะครับวา
อยากทําอะไรมันจะเดินทางไหนก็ไดขอใหมันจะโดนกลุมไหนก็ไดขอใหบานเมืองมันเดินไปได กลุมนี้ไดประโยชนวันนี้ก็
ไมไดหมายความวากลุมนี้จะไมได วันนี้กลุมนี้ไดตอไปกลุมนี้ไดไหมมันก็ตองคอยๆทําไป จะใหทุกอยางคนเรือนแสนจะ
ไดประโยชนในครั้งเดียวก็คงจะเปนไปไมได วันนี้เขต ๑ อาจจะได เขต ๓ ไม ไดก็รอไปครั้งหนาไดไหมเพราะเราก็ไม
สามารถที่จะทําใหทุกคนพอใจได แลวโครงการนี้จะมาแบงเงินใหมันเทาๆกัน สรางโครงการใหมั นสม่ํ าเสมอกันผมคิด
วาขอหารือนะครับวาเราเปลี่ยนวิธีทํางานไดไหมครับเพื่ออยางนอยรัฐบาลก็ มี การปรองดอง มี การพู ดคุย กันในทางที่ดี
ถาเราเปลี่ยนจากที่อยูคนละฝงอยางที่ผมยืนยันนะครับมาอยู ฝงเดีย วกันแลวมาพู ดคุย วาใน ๔๑ โครงการ ขอวาทาน
เอาชอบอันไหนแลวเราก็คราวหนาผมก็จะขอยื่นเอาเขาเฉพาะอันที่ทานโอเคก็แลวกันนะครับ ผมขอหารือผมก็ใ ฝฝนวา
อยากจะหาเปลี่ ย นวิธีทํางานแทนที่จะมาอันนั้นก็ไม ดีติติงกัน โนนแลวก็เลาเรื่องเดิม ๆผมคิดวาเราเดินหนาพู ดเรื่อง
ใหมๆดีไหมครับ ผมคิดวาทานประธานฯเองก็ผานประสบการณรอนหนาวมาตรงนี้ ก็ขอหารือนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท า นประธานสภาฯและสมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บลราชธานี ทุก ท าน ดิ ฉั นนางสาวต นข า ว
ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ คะ ดิฉันมี เรื่องสงสัย นิดหนึ่งวางบประมาณที่ผาน
มานั้นหกรอยกวาลานนั้นพวกทานใชอะไรอยางไรกันทานถึ งขอเงินสะสมเข ามาทุกครั้ง และถ าสมมุ ตินะคะถ าวันนี้มี
การผานบางโครงการอยางที่ทานวาหรือผานทั้งหมด ปหนาทานก็ตองขอเขามาใชเงินสะสมอีก หลังจากที่งบประมาณ
ป พ.ศ.๒๕๖๑ ผานไปอยางนี้เหรอคะ ดิฉันก็ไมเขาใจวามันตองเปนอยางนี้ไปตลอดโดยการที่บอกวาขอใชเงินสะสม
นําโครงการที่ทานคิดวาจําเปนทั้งๆที่ตลอดเวลาสี่หาปที่ผานมา สท. อนุมั ติงบไปสองพั นกวาลานแตทานลองดูสภาพ
บานเมืองดูนะคะ และดิฉันยืนยันวาพวกเราไมไดยืนอยูตรงขามพวกทานนะคะ ถ าพวกเรายืนอยูตรงข ามกับพวกทาน
งบประมาณสองพันกวาลานพวกเราคงไมไดผานให แตอันนี้พวกเราทําเพื่อประชาชนจริงๆคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกีย รติครับ คือถ าเราพู ดเรื่องเดิม นะครับทานอนุมั ติเงินสอง
พันกวาลานมันก็จะกลับมาเรื่องเดิมๆอีก เพราะในสองพันกวาลานมันไมไดหมายความวามันเปนงบที่ขออนุญาตตอง

๔๔.
ชี้แจงนะครับเพราะวาผมเองก็ไม ไดที่อยากจะมาพู ดคุย เรื่องพวกนี้ ผมอยากจะคุย เรื่องใหม ๆ ขออนุญาตชี้แ จงทาน
สมาชิกนิดหนึ่งวาสองพันกวาลานนี้มันเปนงบลงทุน งบพัฒนาเทาไหร มั นก็จะเปนเงินเดือน คาใชจายประจํานะครับ
เพราะวาผมเองก็ไมเห็นดวยเพราะวาถาทานเริ่มประเด็นตรงนี้มันก็ยิ่งทําใหเราไปยืนอยูคนละฝง เพราะวาพอทานเริ่ม
ประเด็นตรงนี้วามีโซเชียลมีเดียขออนุญาตนะครับทานประธานฯ ผมก็ดูบา งไม ดูบางผมก็ไม คอยถนัดเทาไหรผมก็อายุ
ขนาดนี้เรื่องพวกนี้ก็มีการเขาเอามาใหดูวา ทางนี้บอกวานายกฯใชจายวันละลานกวาบาททางนี้ก็โตตอบไปวาสมาชิก
ประชุมสี่หาครั้ง เงินเดือนหารออกมาแลวตกครั้งละลานกวาบาท ประชุมครั้งละลานกวาบาท ผมวาเราควรจะเลิ ก ไม มี
ใครผิดไมมีใครถูก ควรจะเลิกวิธีการแบบนี้แลวก็กลับมาคุยกันอยางที่ผมวา ตรงนี้วามันไมไดหมายความวางบประมาณ
ตองผานเทศบัญญัติอยางเดียว มันสามารถผานกระบวนการใชจายเงินสะสมซึ่งเรามี เงินเยอะแยะ ขอพู ดวาเยอะมาก
และก็เปนเทศบาลที่ร่ํารวยที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้ เขาก็สามารถเอาเงินตรงนี้ม าพั ฒนาจุดนั้นจุดนี้ได ซึ่ง
หลักเกณฑตรงนี้ก็เปนหลักเกณฑทั่วไปและก็เปนระเบีย บที่เขาเตรีย มไวใ หพ วกเราอยูแ ลว วาหลังจากใชเทศบัญญัติ
แลว เราเห็นวาตรงไหนมันเปนประโยชนเราก็เอาตรงนี้มาใชได พอหลังจากที่เราใชเทศบัญญัติแ ลวเราก็มี งบพั ฒนาอยู
แคไมกี่สิบลาน ซึ่งเรามีเงินสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ได เราสามารถมีเมรุใหมได เราสามารถจางครูสอนภาษาเพิ่ ม เติม
จากที่เราทําได ผมถึงบอกวาเรามาคุยกันแบบประเด็นใหม ดีไหมถ าเริ่ม จากแบบเดิม มั นก็จะไปแบบเดิม เพราะวาเรา
ตางมีประวัติศาสตรรวมกันที่ก็ตองยอมรับวามั นไม คอยดี แตวันนี้ผมอยากจะเริ่ม ประวัติศาสตรหนาใหม ที่มั นดีๆ แค
นั้นเองนะครับ ที่หารือตรงนี้ก็คืออยากจะทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาใหมเปนมิติใหมผมก็คิดวานาจะตองเห็นอะไรที่มั นกาวไป
ขางหนากับการที่มาทําแบบนี้นะครับ ผมก็ไมเชื่อนะครับเทาที่ดู ๔๑ โครงการผมก็ยังไมเชื่อวามั นจะไม มี โครงการไหน
โดนเลย ผมก็ยังไมเชื่อแตผมก็อยากจะไดวิธีการทํางานในมิติใหมๆมากกว าที่เราไม พู ดเรื่องเดิม ไดไหม เรามาพู ดเรื่อง
ขางหนาวาวิธีการของผมทานไม เห็นดวยก็จบไปแลวก็ลงมติก็จบไปก็แ คนั้นเองนะครับ ผมขอเลยวาเรามาพู ดเรื่อง
ขางหนาดีกวานะครับ ขออนุญาตเรียนปรึกษาหารือครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นทานประธานสภาฯ ทา นสมาชิก คณะผูบ ริหารและผูมี เกีย รติทุกทา นครับ กระผมรอ ยตํารวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ กระผมก็ข อกราบเรีย นผานไป
ทางทานประธานสภาฯ วาทางสมาชิกสภาฯ ไมไดยืนกันคนละฝงกับทานอยางเชนโครงการเตาเผาศพไรม ลพิ ษผมวา
ถาทานเอาเขามาในงบประมาณประจําป ๖๐ ตั้งแตกอนโนนเรื่องนี้แ ลวจริงๆแลวผมไม ใ ชผูข อ จริงๆเจาอาวาสเปนผู
ขอทําหนังสือขอถึ งนายกเทศมนตรีฯ ขึ้ นมาเองแล วเพี ย งแตผมเปนผูอภิ ปรายสนับสนุน สะทอนปญหาหรือความ
ตองการของชุมชนหรือประชาชนขึ้นมา เราไมไดยืนคนละฝงเราจะยืนคนละฝงแนนอนถา ทานเอาเข ามาในเทศบัญญัติ
ประจําป ๒๕๖๐ แลวก็อีกอยางหนึ่งเรื่องการไววางใจหรือไมไววางใจในการนําเงินไปใชสะสมมันเปนเอกสิทธิ์ข องทาน
สมาชิกสภาฯกับคณะฝายผูบริหารในสวนของผมก็ไมสามารถไปจูงใจใครหรือไปดึงจูงใจเพื่ อนสมาชิกดัวยกัน บอกวา
ไววางใจนะนี้ก็เปนเอกสิทธิ์ของเขาผมก็ขอเรียนใหทราบแลวก็ถาไมพูดถึงเรื่องนี้เรื่องที่เกี่ย วถู กดําเนินการสอบสวนผม
ก็ไมอยากพูดไปทั้งทางผูที่มีเรื่องมีปญหาปวดหัวแยอยูแลวผมก็เขาใจนะครับถาจะตั้งกรรมการสอบสวนหรือถู กดําเนิน
คดีอาญาผมเขาใจปวดหัวแยแลวเอามาพูดเรื่องโครงการดีกวาหลายๆโครงการที่ทานนําเสนอเข ามามั นก็เปนการใช
จายสิ้นเปลืองงบประมาณอยางเชนซอยโพธิ์ทอง ๓ ซึ่งเอาเขามาเปนหินคลุกซึ่งบริเวณนั้นน้ําทวมถึ งทุกป บริเวณนั้น
ผมลงไปชาวบานก็ยังมีการปลูกบัวฉัตรเปนอาชีพอยูเปนพื้นที่น้ําทวมถึงครับก็จะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ แลวก็
ถนนสรรพสิทธิ์ชวงแจงสนิทที่ทานซึ่งทานเสนอเปนคอนกรีตขึ้นมาซึ่งทางสมาชิกสภาฯรวมทั้งตัวกระผมก็ไมเห็นดวย

๔๕.
กระผมขอกลาวอางโดยรวมนะครับหลายๆโครงการที่ทานนําเขามาก็เปนการสิ้นเปลืองที่ก็อยากใหอนุมั ติเปนโครงการ
อนุมัติเปนรายการในการจายสะสมมั นก็ผิดหลักการถ าไม อนุมั ติก็ไม อนุมั ติทั้งญัตติคือจะอนุมั ติใ หเปนโครงการเปน
เฉพาะเปนขอๆหรือเปนเรื่องๆก็ไมไดนะครับ ก็ขอเรียนผานทานประธานสภาไปเทานี้นะครับหวังวาก็คงไม มี ใ บปลิวไป
อีกนะครับไมทราบวามาจากที่ไหนนะครับทางบานเขาสมาชิกสภาบางทานเขาไมเกี่ยวของกับเรื่องการเมื องก็มี ใ บปลิว
ไปอยูที่บานของสมาชิกฯหาวาสมาชิกสภาฯไมใหงบประมาณไปพัฒนาบา นเมื อง ซึ่งดูตามเหตุผลความเปนจริงหรือดู
การถายทอดตามที่สมาชิกสภาฯ
แตละทานไดอภิปรายไปก็มีเหตุผลความเปนจริงอยูครับวาเพราะเหตุผลอะไร ก็ขอขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คงพอสมควรแลวนะครับ เดี๋ยวโตไปโตมาเดี๋ยวไมจบสักที คงอภิปรายมาพอสมควรทางผูบ ริหารก็อธิบายให
ฟงแลววามีความจําเปนอยางไร ทางฝายสมาชิกก็มีเหตุผลตางฝายตางมีเหตุผลนะครับ ก็คิดวาคงพอสมควรผมจะขอ
มติในที่ประชุมนะครับ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหอนุมั ติจ ายขาดเงิน สะสมเพื่ อ ดําเนินการตามมาตรการสนันสนุ นการพั ฒนา
โครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น ตามมติของคณะรัฐมนตรี เชิญยกมื อครับ / ไม มี
สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่ อดําเนินการตามมาตรการสนันสนุนการพั ฒนา
โครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่ น ตามมติของคณะรัฐมนตรี เชิญยกมือครับ/
มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติไมเห็นชอบใหอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามมาตรการสนันสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้ นฐาน
เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น ตามมติของคณะรัฐมนตรี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง

อื่นๆ

นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เมื่อไมมีทานใดจะอภิปรายผมขอปดประชุมครับ
ปดประชุม เวลา ๑๒.๒๐น.
************************

๔๖.
(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม
(อดิศร ประจํา)
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ

(ลงชื่อ) ................................ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

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

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล)
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการสามั ญประจํา สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม สภา
เทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่ .............................................

(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

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

(ลงชื่อ)...................................กรรมการ
(นายนัฐพล รัตนูปการ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
...........................................................................................
(นายอนันต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

