รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
.....................
ผูมาประชุม
๑. นายอนันต
๒. นางสาววรรณรัตน
๓. นายพิพัฒน
๔. นางสาวนงนุช
๕. นางบัวหลวง
๖. นางรฐา
๗. นายเลิศ
๘. นายเลิศชาย
๙. นายชื่น
๑๐. นายปรเมศร
๑๑. นายนัฐพล
๑๒. นายณัฐวุฒิ
๑๓. นางเฉลียว
๑๔. นางสุภาภรณ
๑๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
๑๖. นางลําพูล
๑๗. นายสุภชัย
๑๘. นายปยะ
๑๙. นายณภัทร
๒๐. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน

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

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

ผูไมเขารว มประชุม
๑. นางสาวปฏิมาพร
๒. นายธนพล
๓. นายธานินทร
๔. นางสาวตนขาว

จงรักษ
โชควิวัฒนวนิช
สินธุประสิทธิ์
ตังคโณบล

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑. นางสาวสมปรารถนา
๒. นายประชา
๓. นายยอดยุทธ
๔. นายวิทวัส
๕. นายอดิศักดิ์

วิกรัยเจิดเจริญ
กิจตรงศิริ
เดชรุงเรือง
พันธนิกุล
กุลวงศ

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

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

๒.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

นายอาทิตย
นายอธิปไตย
นายกฤชพล
นายวิสุทธิ์
นางศิริวรรณ
นางพิมพนภัส
นายมนตตรี
นายกรศิริ
นายสุรสีห
นายสวาท
นายประสพ
วาที่ ร.ท.คมกริช
นางสุจิตรา
นางสมลักษณ
นางศิริพร
นางสาวธัญญพัทธ
นายสมเดช
นางภัททิยาภรณ
พ.จ.อ.อดิศร
นางสาวดวงใจ
จ.อ.นนทธวัช
น.ส.ณัฐปภัสร
นายอนุชิต
นางสาวทิพยวรรณ

คูณผล
โยธามาตย
เมืองเหนือ
เสนาภักดิ์
วิชัยโย
ภัทรกอพงศสุข
ธนะคุณ
มิ่งไชย
ใจหาญ
ดวงคํา
ปรุโปรง
ศรีสวัสดิ์
นามพิทักษ
บุญณพัฒน
แจมใส
ศรีบุญสถิตพงษ
คําโสม
ใครบุตร
ประจํา
สุพจนนิติภักดี
ทาศิริ
ฎปวรนันท
อัปกาญจน
คําโสม

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรีย นเทศบาล ๓ สามัคคี
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นิติกร/รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ
นักวิชาการคลัง
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจางทั่วไป

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

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การติดตามการดําเนินการ และติดตามงานสาธารณประโยชนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี (นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)

๓.
ระเบียบวาระที่ ๔ กระทู

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ

เรื่อง การติดตามการใชงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อนุมัติให
(นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
ขอรับความเห็นชอบการรับมอบรถยนตดับเพลิง กูภัย จากสโมสรโรตารีใ น
ประเทศญี่ปุน (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ

ขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ

ขอรับความเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโครงการกอสราง
ปรับปรุงเตาเผาศพแบบไรมลพิษวัดปาแสนอุดม งบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.๒๕๖๐ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง

อื่นๆ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพัฒน นิล รัตนศิริกุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย และทําการเปดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง 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 พร อ มด ว ยแขกผู มี เ กี ย รติ ทุ ก ท า น , ท า นรอง
นายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกฯ , ทานปลัดเทศบาลฯ และรองปลัดเทศบาลฯ ทุกทาน , ทานหัวหนาสวน
ราชการทุกทาน วันนี้เปนการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ บัดนี้สมาชิกไดม าครบองค
ประชุมแลวผมขอเปดการประชุม ในระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ เนื่องจากสภาฯ ไดรับเกีย รติเปนอย างสูงจากทานสุวัจนชัย
เอกติชัยวรกุล นายกสโมสรโรตารี และทานสุภชัย หาทองคํา ก็ขอขอบพระคุณครับผม นอกจากนี้ยังมี ประชาชน
เขารวมรับฟงและสังเกตการณประชุมดังนี้ ร.ต.สุบรรณ ขามชวง นายทะเบียนชุมชนสหกรณ ๑,๒,๓ ทานสุวรรณ
แสงงาม ชุม ชนวัดปาแสนอุดม ทานอโนทัย อึ้งตระกูล ชุม ชนอุปลีสาน ทานไกรสิงห แสวงสุข ประธานชุม ชน
สหกรณ ๑,๒,๓ ก็สมาชิกลากิจ ๔ ทาน คือ ทานตนขาว ตังคโณบล , ทานธนพล โชควิวัฒนวนิช , ทานปฏิม า
พร จงรักษ , ทานธานินทร สินธุประสิทธิ์ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๔.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเชิญครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถาไมมีผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ
-

ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมั ย แรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี
ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง การติดตามการดําเนินการ และติดตามงานสาธารณประโยชนขอ
เทศบาลนครอุบลราชธานี (นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
ผูตั้งกระทูถาม)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การติดตามการดําเนินการ และติดตามงานสาธารณประโยชนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี (นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม เชิญครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง
ที่ ๒ กระผมขอเสนอกระทูถามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการติดตามการดําเนินการและ
ติดตามงานสาธารณประโยชนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งมี ทั้งหมด ๓ คําถามก็อยากจะไดคําตอบจากฝาย
บริหารนะครับวาเรื่องดังกลาวดําเนินการไปถึ งไหนแลวครับ คําถามแรกเรื่องกลอง CCTV ที่ทางสภาฯไดอนุมั ติ
ใหกับฝายบริหารอยากทราบวาในตอนนี้ทานดําเนินการไปถึงไหนแลว
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิก นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
โดยภาพรวม กลอง CCTV เราไดสงรายละเอีย ดเข าไปในจังหวัดเพื่ อดูข อกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑแ ละ
สงกลับมาเพราะวาจะตองมีการวางแผนรวมกันระหวางสถานีตํารวจกับทางเทศบาลฯ สวนรายละเอีย ดทั้งหมด
ขอใหหัว หนาสํานักปลัดเทศบาล หัวหนาเดือนลอย เปนผูดูแ ลเรื่องนี้เปนผูชี้แ จงรายละเอีย ดทั้งหมด เรื่องการ
ติดตามเรื่องกลอง CCTV ครับ

๕.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญหัวหนาสํานักปลัดฯ
นางเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กราบเรียนประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในสวนของกลอง CCTV ตอนนี้กําลังอยู
ในสวนของการดําเนินการของผูรับจางอยูคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สรุปวาจะใหผมเชื่อใครครับ ระหวางฝายบริหารหรือหัวหนาเดือนลอยครับ เมื่อสักครูทานนายกฯบอกวาอยู
ระหวางสงเรื่องไปทางจังหวัด สวนหัวหนาเดือนลอย บอกวาอยูระหวางดําเนินการของผูรับจาง ตรงนี้อยากจะใหชี้
ชัดวาอยูระหวางดําเนินการถึงไหนแลว เพราะวาในเรื่องนี้มีความสําคัญ จะเห็นวากลองมี ความสําคัญไม วาจะเกิด
เหตุการณอะไรตางๆประชาชนสามารถติดตอขอใชประโยชนได ก็อยากจะใหทา นชี้แ จงใหชัดเจนวาปงบประมาณ
ป พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ฝายบริหารขอไปไดดําเนินการไปถึงไหนแลว และปงบประมาณป ๒๕๖๐ ตอนนี้ดําเนินการไปถึ ง
ไหนแลว ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาฯ โดยรายละเอี ย ดขั้ นตอนก็ตามที่ผมบอกวามี ขั้ นการทํางานร วมกันแตใ น
ขั้นตอนสุดทายนี้ก็ตามที่ทานเดือนลอย ชี้แจงวาอยูในขั้นตอนของผูรับเหมาและในอยูในชวงของการดําเนินการอยู
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในสวนของกลอง CCTV ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหประชาชนของเราเกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพ ยสิน
จะเห็นไดจาก กทม. แตวาใชไมได สวนเทศบาลฯของเรามีงบประมาณแตยังไมไดกลอง ก็ผานไปครึ่งปงบประมาณ
แลว ก็อยากจะฝากทานประธานไปยั งฝายบริหารวาการบริหารงานของทานเปนอย างไร ก็โปรดพิ จารณาดวย
ตอไปเปนคําถามที่ ๒ ชวงนี้เปนหนาฝน ถาเกิดฝนตกหนักๆ มาน้ําจะทวมถนนหนทางบางที่ไม เคยทวมก็ยังทวมก็
อยากจะถามผูบริหารวาตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นและทานมีมาตรการอยางไร ๔ ปที่ผานมาทานทําอะไรบางรูสึกวา
น้ําจะทวมมากกวาเกา อยากจะใหทานชี้แจงวาสาเหตุเกิดจากอะไรครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกีย รติครับ ตองขอขอบพระคุณในความหวงใย ตั้งแตฝน
ตกขึ้นมานี่ทางเทศบาลฯของเราก็ไมไดนิ่งนอนใจ ในเรื่องการแกปญหาเรื่องน้ําทวม จะเห็นวาในฤดูกาลที่ผานมา
จะมีพายุเขามา ๒ – ๓ ครั้ง ซึ่งโดยภาพรวมแลวจะเปนเรื่องของน้ําทวมแตจริงๆแลวเปนน้ํารอระบาย เมื่ อฝนหยุ ด
ตกน้ําก็จะระบายไดเร็วขึ้น แตทีนี้ประเด็น ๒ ประเด็น ใน ๒ ครั้งแรกที่มี การทวมขั ง ก็เกิดจากขยะในสวนหนึ่งที่
ลอยตัวมารวมกัน พวกเราก็ระดมกําลังดวยกันลอกขยะออกจากคลองระบายน้ําจํานวนเยอะมาก เรามีทั้งแผน

๖.
ระยะสั้นและระยะยาวที่ประสบปญหาตามสี่แยกนั้น สวนหนึ่งมาจากขยะ อีกสวนหนึ่งมาจากชวงคลองระบายน้ําที่
เปนชวงคอขวดซึ่งเราก็พยายามระบาย แตก็ตองยอมรับวาในชวงฤดูกาลแรกเกิดจากการเราไม พ รองน้ําใหอยูใ น
ระดับพอสมควร เชนเราจะมีแกมลิงอยูที่ หวยมวง กับหวยวังนอง เกิดจากการเราพรองน้ําจากหวยม วง ไม ม ากทํา
ใหการระบายเปนไปอยางชา หลังจากที่เราไดพรองน้ําแลวก็สามารถระบายไดเร็วขึ้น และมีการแกปญหาระยะสั้น
ที่ประสบปญหาในพื้นที่ตางๆ ไมวาจะเปนสี่แยกขยะที่อุดตันเขาไปในทอที่ระบายน้ํา เราก็ตั้งกลุม เฉพาะกิจขึ้ นมา
รวมกับสํานักชางและกองสาธารณสุข วาเวลาฝนตกจะมีหนวยเฉพาะกิจกําจัดขยะที่ม าอุดตัน ระหวางถนนกับทอ
ที่ลงไปอันนี้เราตั้งเฉพาะกิจ และมีไลนกลุมโดยเฉพาะเรื่องของน้ําทวมที่จะตองออกไปเก็บขยะที่จะลอยมาติดตรง
ชองระบายน้ํา สวนในที่อื่นไม วาจะเปนหนาราชเวช ซึ่งก็ดีขึ้ นแตเราไดป ระสานกลับไปยั งทางจังหวัดและทาง
เทศบาลตําบลอุบล ที่ในชวงของคลองระบายน้ําที่ออกจากเทศบาลฯของเราออกไปยั งคลองเปะปะ ข างแม็ คโคร
ปรากฏวาเราประสานงานกันไป ๒ – ๓ ครั้ งแลว ขอใหเขาชวยลอกคลองซึ่งตอนนี้ย ากมากในเรื่องของคลอง
ระบายน้ําขางแม็คโคร ซึ่งตอนนี้เปนภารกิจของ อบจ. ซึ่งเราประสานไปยั งเทศบาลตําบลอุบล ซึ่งตองยอมรับวา
เขาไมเดือดรอนเพราะเขาอยูในที่สูงและเราก็ตองประสานไปยัง อบจ.ขอเขาพื้นที่ตรงนี้เพื่ อที่จะไปลอกคลองตรงนี้
เพื่อที่จะไปลงในหวยแจระแม ซึ่งตอนนี้เราก็ไดทําไปในระดับหนึ่งและทาง อบจ.จะขอใชเครื่องจักรลงไปจัดการใน
สวนตรงนี้ ซึ่งเราไดมีการประชุม ในเรื่องนี้ม าตลอด สวนเรื่องในระยะยาวจะมี ปญหาหนักๆ ตรงหมู บานบัวทอง
ซอยชยางกูร ๑๐ ตองยอมรับวาตองเปนกนกระทะ และที่ต่ําที่สุดที่ประสบปญหาและน้ําทุกแหงที่ไหลลงมาอยูตรง
นี้ และในระยะสั้นเราไดตั้งเครื่องสูบน้ําไว ๒ เครื่อง พอน้ําเพิ่ ม ปริ่ม ขึ้ นมาจากระดับคลองเราก็จะสูบออกแตวา
ระยะแรกนั้นเครื่องมี ปญหาเลยสูบไม ทัน แตตอนนี้เครื่องใชงานไดดีแ ลวทั้งสองเครื่องอันนี้ก็เปนการแกปญหา
ระยะสั้นของซอยชยางกูร ๑๐ สวนระยะยาวนั้นคิดวาเรานาจะยกถนนขึ้ นมาเราเลยออกสํารวจในชวง ๒ – ๓
สัปดาหที่ผานมาก็ออกสํารวจในหมูบานและชาวบานมีทั้งยอมรับและไมยอมรับ วาจะยกถนนขึ้นหรือไมเพราะสวน
ที่ยกขึ้นมาแลวจะทําใหบานเขาต่ําทําใหตองเสียคาใชจายในการยกพื้นบานขึ้ นมาอีกเพราะวาน้ํามั นทวมเข าไปใน
ตัวบาน อีกสวนก็ใหยกถนนขึ้นไปเลยจะจบๆไป เขาใจวาถนนเสนนี้เมื่อ ๔ – ๕ ปที่แลวเราไดงบประมาณสวนหนึ่ง
ในการทําถนนคอนกรีตจากทานนายกฯชุดที่แลว ที่จริงแลวตอนนั้นจะยกสูงขึ้ นมาและทางเทศบาลฯเทาที่คุย กับ
ชาวบานวาใหย กถนนขึ้ นมาแลวก็ใ หชาวบานยกพื้ นตามกันมาเพื่ อจะไดชวยแกปญหา แตชาวบานเปนคนที่จะ
ตัดสินใจเองวาจะไมเอา จะถนนเอาลงต่ําเหมือนเดิมก็เลยยังเปนปญหาตัวนี้อยู พอมาวันนี้เราก็เสนอวาใหแ นวคิด
อยู ๒ แนวทาง ก็คือ ยกถนนขึ้ นไปเลยแตก็ มี ชาวบานบางคนที่ไม เห็นด วย ก็ เลยชะลอเรื่องนี้ไปและก็ต องทํ า
ประชาคมภายในวาจะทําแบบไหน อันนี้ประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๒ คือการแกปญหากลางๆ จะมี รองน้ําสาธารณะ
อยูขางที่ดินของตังปก ขออนุญาตเอยนาม ระหวางหมูบานจะมีที่ดินอยูประมาณ ๒ – ๓ เมตร ก็เลยคิดวาจะทําที่
ตรงนี้เปนลํารางระบายน้ํา เพื่อความรวดเร็วอาจจะตั้งเครื่องสูบน้ําอีกเครื่องหนึ่งสูบน้ําออกในชวงระยะกลางๆเพื่ อ
เพิ่มเครื่องที่ ๓ ที่ระบายน้ําออกไปทางชยางกูร ๒ และก็ออกไปทางชยางกรูทางหนา ธกส. อันนี้เปนการแกปญหา
ระดับ กลาง สว นในระยะยาวไม วา จะเปนการพร องน้ํา ใหไ ปลงในหว ยม วงใหเ ร็วที่สุ ดหลั งจากเราพรองน้ําใน
หวยมวงเสร็จแลว เราไดมีการหารือกับทาง ศอศอ. หรือศูนยวิทยาศาสตร ที่มี ที่ดินระหวางศูนยวิทยาศาสตรกับ
ทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลฯที่จะมี คลองระบายน้ําตรงนี้แ ละเปนแกม ลิง สวนหนึ่งที่ตรงข างตึก สว.เราก็เรง
ระบายออกไปทางหวยมวง ตรงนี้เปนแผนระยะยาว ซึ่งประชุมรวมกับศูนยวิทย กับ ทาง ศอศอ. จะขอใชพื้ นที่ตรง
นี้เพื่อใชในการพัฒนาเพื่อจะทดน้ําและเรงน้ําออกไปใหเร็วที่สุด สวนทางศูนยวิทยก็ไมไดติดขั ดอะไร แตติดขั ดที่วา
ถาทําคลองระบายน้ําแลวภูมิทัศนเขาจะเปนแบบไหน ก็อยากจะใหความมั่ นใจวาจะเปนคลองเปดหรือคลองปด
ตอนนี้อยูระหวางจะนัดประชุมกันวา เขาตองการทําตรงนี้ใหเปนการเสริมภูมิทัศน ตรงนี้นาจะเปนการแกปญหา

๗.
ระยะยาวที่จะพรองน้ําใหเร็วที่สุด จริงแลวปญหาของเราไมใชเปนปญหาทวมขั งแตเปนปญหาที่ฝนตกหนักๆและ
น้ําจะระบายไมทัน ไมวาจะเปนชยางกูร ๓๖ ซึ่งไดคุยกับกรรมการชุมชนเมื่อสักครูแลววาก็เปนการระบายน้ําไม ทัน
คิดวาในจุด ๒ – ๓ จุดที่เปนปญหาไมวาจะตอเนื่องกันมาไม วาจะในเรื่องของนิกรธานีเอง เมื่ อผูบริหารชุดที่แ ลว
อนุมัติใหทําคลองซึ่งคลองนี้จากราชเวชไปถึงบายพาสที่จะไปลงคลองเปะปะ คือชวงยาวๆ อนุมั ติใ หเปนคลองปด
ซึ่งเราก็ไมมั่นใจวาขยะจะเปนสวนหนึ่งที่เปนปญหาใหน้ําระบายไมทันหรือไม เราจะมาดูรายละเอีย ดกอนวาเขาทํา
โดยภาระการหรือวาผูบริหารอนุญาตใหทํา ซึ่งไดพูดคุย กับทางสํานักการชางวาเขาคงไม กลาทําถ าเราไม อนุญาต
เพราะผูบริหารเราอนุญาตก็จะเปนปญหาเหมือนกันวาขอเปดเปนบอชวงๆ เพื่ อที่จะลอกคลองตรงนี้เพื่ อน้ําจะได
ระบายเร็วขึ้น ผมคิดวาตรงปญหาสวนใหญหลักๆเปนเรื่องของการระบายน้ําไมทันมากกวาที่จะบอกทวมขั งและยั ง
มีหลายๆสวน ไมวาจะเปนซอยธรรมวิถี ๑๐ ไมวาจะเปนเรื่องของแกมลิงที่ยังมีปญหาอยูในสวนของสวนสาธารณะ
หนองบัว ถาเรามองในภาพรวมตรงนี้ก็แกมลิงซึ่งจะสรางปญหาใหกับซอยธรรมวิถี ๑๐ ถนนธรรมวิถี ที่ออกมาทาง
นี้จะระบายน้ําไมทัน เราเขาใจวาสวนสาธารณะตรงนี้จะเปนแกมลิงและมีทอระบายน้ําอยู ๒ สวน ทอที่เปนน้ําเสีย
อยูรอบนอก เพราะถาเปนน้ําฝนเออขึ้นมาน้ําจะระบาย น้ําดีก็จะระบายเขาไปอยูใ นสวนสาธารณะ แตปญหาก็คือ
วาที่เราไดของบประมาณที่จะลอกคลอง สวนหนึ่งจะออกจากสวนสาธารณะทางดานทิศตะวันตกซึ่งไปออกทาง
ตะวันแดง ซึ่งมีคลองระบายน้ํากวาง ๒ - ๓ เมตร ซึ่งเราไดสํารวจไปในระดับหนึ่งแลวแตเราก็ไมไดสํารวจแลวแตได
ของบประมาณจากทางสภาฯ ในการจายขาดเงินสะสม แตสภาฯก็ ไม ไดผา นให ผมคิดวาตรงนี้นาจะเปนการ
แกปญหาระยะตัวหนึ่งที่เราคิดวาเกิดประโยชนไดตรงนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ คือวาผมถามเรื่องการระบายน้ําไมไดถามเรื่องการแกปญหาน้ําทวมในแตละ
ที่อยากจะถามวาโครงการที่ทางสภาฯไดอนุมัติไปใชไดผลหรือไม โครงการทอลอดเหลี่ย มเราจะสังเกตวาแม วาเรา
จะทําทอลอดเหลี่ยมเสร็จแลวแตทานก็จะเอาเครื่องสูบน้ําไปสูบอยู สรุปวาน้ําไหลเขาตัวเมืองหรือวาน้ําไหลออกตัว
เมืองที่ทานอธิบายมายาวๆ คือวาทานสรุปขมวดปมวาบานเราไมมีปญหาเรื่องน้ําทวมแตมี ปญหาเรื่องการระบาย
น้ําแตทานอธิบายเรื่องการแกปญหาเรื่องน้ําทวมผมคิดวาทุกคนคงจะงง รวมถึ งเพื่ อนสมาชิกหลายคน ผมจะถาม
วางานสาธารณประโยชนงานระบายน้ํา ผลกระทบที่มันไดเกิดจากโครงการที่ทานทําลงไปไมวาจะเปนฟุ ตบาททาน
เคยไปสังเกตหรือไมวาน้ํามันระบายเขาไปไหม ทําฟุตบาททับทางระบายน้ําเดิม แตก็ไม มี การสนใจก็คือทําเสร็จก็
เบิกเงินไปสวนคนที่แกปญหาก็คือเทศบาลฯของเรา พอแกเสร็จก็โทษวาเปนเพราะขยะ ทานบอกวาขยะอุดตันแต
ผมถามหนอยวาแตละที่ทานมีที่ทิ้งขยะใหเขาไหม ถังขยะแตละจุดบางทีมองไปก็แทบจะไมมีแลวทานก็บอกว าขยะ
อุดตันผมถามแผนการของทาน วาทานจะแกปญหาอย างไรและงบประมาณที่สภาฯใหไปเกิดประโยชนแ คไหน
ไมใชวาทานมาบอกวาขอไปทางสภาฯแตสภาฯไมอนุมั ติใ ห มั นคนละเรื่องผมถามทานวา ทานจะทําอยางไรและ
งบประมาณที่ใหไปมันไดผลไหม ทอลอดเหลี่ยมหนาราชเวชแยกวนารมยทําเสร็จแลวทานเคยไปติดตามผลกระทบ
หรือไมชาวบานแถวนั้นเขาบนขนาดไหนทานเคยไปรับฟงเสียงเขาหรือ น้ําไหลใตดินทานก็ไปตัดฟุ ตบาทบอกวาน้ํา
ไหลบนดินทวมฝงนี้แลวก็ไปทวมฝงโนนอีก นี่หรือการแกปญหาของทานวิสัยทัศนการแกปญหาของทานเปนแบบนี้
หรือทานบอกวาทานมั่นใจมากเมื่อทานทําทอลอดเหลี่ยมเสร็จปญหาน้ําทวมจะหมดไป รอยเปอรเซ็นต ทานไปดูได
เลยวาคําๆนี้มาจากทานเลขานุการนายกฯวามั่นใจมากในเพจเทศบาลฯ ผมคาดวา เจาหนาที่หลายคนในเทศบาลฯ
ก็อาน แตสรุปก็ทวมเหมือนเดิม แถมยังเอาเครื่องสูบน้ําไปสูบชวยอีกแบบนี้มันน้ําไหลเขาเมืองหรือน้ําไหลออก

๘.
เมืองตรงนี้ผมก็อยากใหทานเอาใจใส กับงบประมาณภาษีของประชาชนที่ทางสภาฯไดอนุมัติไป วามั นไดประโยชน
มากนอยแคไหน เงินที่เรากระตุนลงไปมั นไดประโยชนม ากแคไหน ไม ใ ชวาทําเสร็จแลวก็ตองตามไปแกอีกรอบ
ผมก็ขออนุญาตทานประธานผานไปยังคําถามขอที่ ๓
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ คือกอนจะไปคําถามข อที่ ๓ ผมยังไม เคลีย รใ นคําถามข อที่ ๒ ผมอยากจะ
อธิบายใหเคลียรกอนครับ คือผมพยายามอธิบายวาการระบายน้ํามันมีวิธีการอยางไร ผมก็เลาใหฟ งวาผมทําอะไร
ทานถามเรื่องการระบายน้ําๆก็ยังทวมเหมือนเดิม สรุปวาตกลงทวมหรือไม ทวม ผมก็พ ยายามอธิบายวาที่ม าที่ไป
เปนอยางไร แผนระยะสั้น ระยะยาว เปนแบบไหน ผมก็เลาสูกันฟ งวาเราไดทําอะไรเยอะแยะมากมายมั นไดผล
หรือถาทานมองดวยความเปนธรรมแลวจะเห็นวามันระบายเร็วขึ้นไหม เมื่อน้ําทวมเทียบกับเมื่อกอน ผมเชื่อวามัน
ระบายเร็วขึ้น แตมันก็ยังติดขัดปญหาบางสวนที่ผมพยายามอธิบายวาเราก็พยายามทําตอซึ่งก็หมายความวามั นจะ
ไมหมดไป เพราะขยะมันก็ยังมีตลอด ภาพถายที่เราเก็บเอามาถายเมื่อลอกออกมามันก็ยังเหมือนเดิมขยะก็ยังอยูใ น
คลองการระบายน้ําในชองตางๆ ไมวาจะเปนถนนชยางกูรออกมา เราก็ไปเปดปากทอออกมาเพื่อใหมันไดระบายได
เร็วขึ้น ผมอยากจะบอกวาเราทํางานเราพยายามจะแกปญหา ข าราชการทุกคนทํางานอยางหนัก ฝนตกกลางค่ํา
กลางคืนออกมากันหมดทุกคนไม วาจะเปนงานดานปองกันฯ ผมคิดวาสิ่งหนึ่งเราก็พ ยายามแกปญหามั นมี ใ หแ ก
ทุกวัน ผมอยากใหปญหาเรื่องนี้มั นหมดไปรอยเปอรเซ็นต แตใ นความเปนจริงมั นไม ไดแ บบนั้นแตก็ตองยอมรับ
จริงๆวามันไมไดรอยเปอรเซ็นตมันตองขาดบางชวงตองเติม บางชวง แตข องการทําลํารางตรงนี้ทําใหน้ํามั นทวม
นอยลง และผมก็รอดูวาถาพายุมาอีกสักลูกหนึ่งเรานาจะหาขอสรุปไดแ ม นขึ้ นจากมรสุม ที่ผาน ผมพยายามจะทํา
ความเขาใจถึงภาพรวมทั้งหมด ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
อยากถามวาทอลอดแยกวนารมย หนาราชเวช มันไดผลหรือไม แ ลวทานไปถามคนแถวนั้นดูหรือไม วาเปน
อยางไร ที่ทานพูดมานี่ทานพูดขึ้นมาเองนะครับทานไมไดไปถามความรูสึกประชาชนที่เขาไดรับผลกระทบ แลวผม
ก็ถามภาพรวมผมไมไดไปถามซอยชยางกูร ๑๐ หรือวาศูนยวิทย ผมถามภาพรวม เพราะถาเราพูดกันตามความจริง
หนาเทศบาลฯโรงเรียนอนุบาลฯก็ทวม ทานไมตองพู ดไกลๆ เอาหนาบานทานเองแยกไปรษณีย น้ําผุดขึ้ นมาเปน
น้ําพุหรือเปลาผมก็ไมเขาใจ หนาบานตัวเองก็ยังทว มจะแกไขปญหายังไงในสวนเรื่องนี้ ก็อยากจะถามวาทอลอด
เหลี่ยมมันใชไดผลหรือเปลาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมคิดวาเมื่อสักครู ผมไดอธิบายไปแลววามันไดใ นระดับหนึ่ง ตองยอมรับวา
น้ําที่มาจากขามใหญและน้ําที่มาจากวนารมยมันไมไดเออเขามาในสวนข างในมั นใชไดใ นระดับหนึ่ง แตวามั นยังมี
สวนที่วาตอนนี้เราทําทอลอดไปแลวยังมีบางสวนที่ชาวบานลุกล้ําเข ามาทําใหมั นเกิดคอขวดแลวน้ําที่ไปสุดทายที่
คลองเปะปะที่ขางแม็คโคร ตรงนั้นก็เปนอีกขยักหนึ่งที่ทั้งตนไมตนหญาที่ทําใหมันระบายน้ําไปในหวยแจระแมไดไม

๙.
เทาที่ควร แตเราก็ยอมรับวาที่ผานมามันระบายไดเร็วมากจากการทําทอลอดที่ผานมาและถนนราชเวชที่ผานมาได
ระบายน้ําไดดี ขึ้ น ผมถื อวา มั นไดประโยชนแ ละมั นตอ งทําตออีก ๒ – ๓ ขยักที่ผมอธิบายภาพรวมวามั นไม ไ ด
แกปญหาเฉพาะตรงนี้ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถาทอลอดเหลี่ยมแกปญหาได ทานคงไม เอาเครื่องสูบน้ําไปประจําการถาวรอยูตรงนั้น ตอไปคําถามที่ ๓
เกี่ยวกับนโยบายตั้งปายโฆษณาตางๆ ซึ่งทุกวันนี้ถาเราขับรถไปทุกเสนของเทศบาลฯ ของเราจะเห็นวาปายสารพั ด
ชนิดไมวาปายที่เปนโครงปายหรือปาย แอลอีดี ก็แลวแตบางปายไมรูวาตั้งถู กตามระเบีย บหรือเปลาคิดอยากตั้งก็
ตั้ง เชนผมขอยกตัวอยางปายของสโมสรฟุตบอลสโมสรหนึ่งตั้งอยูกลางแยกเนวดาไมไดมีปายเทศบาลฯติดเลยและ
ก็หลายจุดดวยนี่แคตัวอยาง ผมอยากจะถามวาทานมีนโยบายอยางไรเกี่ยวกับการตั้งปายเปนคนใหญคนโตใชไหม
ไดตั้งฟรี สวนคนหากินทั่วไปตองมาเสียเงินกับเทศบาลฯ อยากตั้งตรงไหนก็ตั้งหรือวาเปนคนมี อิทธิพ ลหรือเปลา
แบบนี้ทําใหเทศบาลฯเสียประโยชน สําหรับคนหากินทั่วไป เขาก็ตองเสียเงินตามระเบียบ และมีเจาหนาที่
ยกปายเขาออกเพราะวาไม ไดทําตามระเบีย บ แตปายที่ไม ไดเสีย เงินกับตั้งอยูไดอยางสงางามเปดเผย ตรงนี้ก็
อยากจะถามทานวามีนโยบายอยางไรเกี่ยวกับปายโฆษณาตางๆ พวกนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ตองขอขอบคุณในความหวงใย สวนเรื่องตรงนี้ผม
จะใหเจาหนาที่ตรงสอบถาทําผิดระเบียบผมจะใหรื้อออก จริงๆแลวผมก็เห็นดวยกับทานสมาชิกสภาฯในเรื่องของ
ปายโฆษณาจริงๆแลวไม ใ ชเพราะเรื่ องของปายตรงนี้ ผมกํา ชับในการประชุม ทุกครั้ง ไม วาจะเปน ปายกองโจร
ที่ปดตามเสาไฟฟาจํานวนเยอะมาก ผมก็สั่งการใหเทศกิจรื้อออกทั้งหมด ก็ทะเลาะกับชาวบานพอสมควรเพราะไม
เขาใจตรงนี้โดยเฉพาะในตรอกในซอยทางเข าโรงแรมเยอะมากผมก็ใ หเก็บในระดับหนึ่ง อันนี้ตองขอบคุณทาน
สมาชิกสภาถาผิดระเบียบผมก็จะใหเขาเอาออก ขอขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ถาฝายบริหารพูดแบบนั้นผมก็รูสึกสบายใจ ทานจะเอาจริงเอาจังกับปญหา
เหลานี้ ขอใหทําจริงๆ ขอใหย้ําเจาหนาที่ ปายสโมสรฟุ ตบอลหรือปายอะไรก็แ ลวแต มั นผิดระเบีย บและก็บดบัง
ทัศนียภาพของเทศบาลฯเรา มั นเปนแคเพี ย งขยะชิ้นหนึ่ง ขอใหทานเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ดวยนะผม ก็หมด
คําถามแลวครับผม กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็สรุปวาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู นายณัฐวุฒิ ทองเถาว ก็ผานไปแลวนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ กระทู เรื่อง การติดตามการใชงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อนุมัติให
(นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)

๑๐.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบีย บวาระที่ ๔ กระทู เรื่อง การติดตามการใชงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อนุมั ติใ ห โดยนายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ เรื่อง ขอเสนอกระทูถ ามทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรี ย นประธานสภาฯ กระผมนายสุภ ชั ย ศรี จรู ญ ขอตั้ง กระทูถ ามเรื่ องการติด ตามการใชง บประมาณตาม
เทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่สภาฯอนุมั ติใ ห ผมขออางอิงเอกสาร เปน
สํา เนาเทศบัญ ญั ติง บประมาณรายจ า ย ข อ ๑ เทศบั ญญั ติ เรี ย กว า เทศบัญ ญั ติง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒ เทศบัญญัติใหใชบังคับตั้งแตวั นที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เปนตนไป นับในใจวา
ผานมากี่เดือนแลว ขอ ๓ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๖๗๑,๕๒๖,๘๐๐ บาท
ขอ ๔ งบประมาณรายจายทั่วไปจายจากรายไดจัดเก็บหมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวนเงินทั้งสิ้น
๖๔๑,๖๘๖,๕๐๐ บาท มันก็บอกอยูแลววาเปนหมวดภาษีจัดสรร หมวดจัดเก็บรายได เงินภาษีพี่ นองประชาชน
ทั้ ง นั้ น ครั บ ที่ ผ มอนุ มั ติ ไ ปมั น ก็ ห ลากหลายในหน า ที่ ข องมั น เอง ที่ ท า นเทศบั ญ ญั ติ เ ข า มาแล ว เราอนุ มั ติ ไ ป
ผมยกตัวอยางงายๆ วันนี้ถาพี่นองเดือดรอนเขามาขอความชวยเหลือจากเรา ถ าเราไม มี งบประมาณใหไปเราก็ไม
สามารถที่จะแกปญ หาให กับพี่ น องได ไม วา จะเรื่ องของอุปกรณ หรือเรื่ องของวัสดุก อสรา ง ทรั พ ยากรบุคคล
เครื่องจักร หรือแมวาจิตสํานึกของทานเอง ถ าทานไม มี ความคิดที่จะทําใหพี่ นองประชาชน มั นก็ไม มี ประโยชน
แตเหนือสิ่งอื่นใดที่อนุมั ติไปแลว ยิ่งไม ใ ชงานหรือไปเตะถ วงไว ยิ่งนาหวงกวานะครับ ผมจะเข าสูหมวดคําถาม
จากเดือนตุลาคมเปนตนมา จนถึงวันนี้จะสิ้นเดือนพฤษภาคมแลว การใชจายงบประมาณการจัดซื้อจัดจางไปไดถึ ง
ไหนแลวคิดเปอรเซ็นตไดกี่เปอรเซ็นตของงบประมาณทั้งหมด
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เราไดติดตามการใชงบประมาณรายจายอยูทุก
เดือนในการที่มีการประชุม เปนเรื่องเราประชุมเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม เพราะติดตามการใชเงินและมี วาระการ
ประชุม เรื่องการติดตาม เราไมไดละเลยโครงการตางๆเราก็พยายามทํา เพราะพวกเราเองก็ตองรีบเขามาแกปญหา
ทางจังหวัดก็เรงมาอยากใหมีเงินหมุนเวียนภายในจังหวัด สรุปภาพรวมวา ณ วันที่ ๓๐ เมษายน รวม ๗ เดือนของ
งบกลาง ๙๓,๙๑๐,๑๐๐ บาท เราเบิกจายไปแลว ๕๘,๓๐๐,๙๗๒ บาท คิดเปนเปอรเซ็นต ๖๒.๐๘ เปอรเซ็นต
ไมขออานเปนตัวเลขนะครับเพื่อความกระชับ สํานักปลัดเทศบาล ใชไปแลว ๔๑.๐๕ เปอรเซ็นต หนวยตรวจสอบ
ภายใน ใชไปแลว ๕๔.๘๔ เปอรเซ็นต สํ านักการคลัง ๔๔.๐๘ เปอรเซ็นต กองวิ ชาการและแผนงาน ๔๔.๑๙
เปอรเซ็นต กองสาธารณสุขฯ ๔๑.๖๖ เปอรเซ็นต กองสวัสดิการและสังคม ๔๙.๔๔ เปอรเซ็นต สํานักการศึกษา
๔๘.๐๕ เปอรเซ็นต สํานักการชาง ๔๑.๕๖ เปอรเซ็นต รวมแลว ๗ เดือนเราใชจายไปทั้งหมด ๓๐๒,๙๘๙,๐๑๐
บาท คิ ดเปน เปอร เซ็นต ๔๗.๒๒ ซึ่ง โดยความเป นจริง แลวฝ ายบริห ารได ตั้งไว วานา จะใชจ ายไปแลว ๕๘.๓๓
เปอรเซ็นตๆ ตกไป ๑๐ เปอรเซ็นต เปนเรื่องการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนสวนใหญ คิดวาภายใน ๒,๓ เดือนนี้
ตัวเลขจะเปลี่ยนไปเยอะ เพราะในเรื่องกลอง CCTV เรื่องของการทําถนน จัดซื้อวัสดุอุปกรณเขาโรงเรียนตางๆ

๑๑.
ตอนนี้อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง สวนหนึ่งสงงานไปแลวยังไมไดเบิกจาย ในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จํานวนเยอะมาก
โดยภาพรวมก็ตกจากที่ฝายบริหารตั้งไวเกือบ ๑๐ เปอรเซ็นต ขออธิบายเบื้องตนแคนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอเนื่องจากคําถามที่ ๑ ผมขอสกุปลงไปใหชัดเจนเลยวา ปญหาที่ทางราชการเข ามาชี้แ จงกับทางกระผม
เองและคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งกระผมก็เปนหนึ่งในคณะกรรมการแปรญัตติ สิ่งที่มั นเรงดวนตอนนี้ก็คือรถ
จัดเก็บขยะ รถน้ําและยานพาหนะตางๆ ถาทานลงไปตอนนี้ทานจะเห็นวาที่จอดรถขา ราชการ มี แ ตรถใหม นะครับ
วันนี้ทานผอ.วิสุทธิ์ ทานยืดเพราะทานใช รถใหม อยาเอาไปจอดอยูบานนะเขาจะจับเอา ผมแซวทาน จริงๆแลว
ทานไม เคยทําทานเปนคนที่เ คารพกฎ อันนั้นก็พึ่ ง ซื้องบประมาณป ๒๕๕๘ พึ่ งซื้ อ งบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๘
งบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๙ พึ่งซื้อ งบประมาณปพ .ศ.๒๕๖๐ ทานจะทําเหมื อนกันหรือไม รถขยะตอนนี้ก็รูวารถ
ขยะมันไมเพียงพอ เราก็อนุมัติงบใหจัดซื้อรถขยะตอนนี้ก็ถามเลยวาทานจัดซื้อรถขยะไปถึ งไหนแลว ทานรูหรือไม
วาประชาชนเขาเดือดรอน ตอเนื่องจากขอ ๑ ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯผูทรงเกียรติครับ ตอนนี้อยูในกระบวนการจัดซื้อครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ปที่แ ลวผมก็ ไดยิ นแบบนี้ ม าทั้งปแ ล วครับ พึ่ งสํ าเร็จก็ข อดลบันดาลสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ขอใหมั นเป นจริงพี่ นอ ง
ประชาชนจะไดแกปญหาไป คําถามขอที่ ๒ เกี่ย วเนื่องกับป พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องบุคลากร ผมไม ไดดูถู กข าราชการ
แตผมรูสึกนอยเนื้อต่ําใจแทนพี่นองขาราชการในเทศบาลนครอุบลฯ ขออนุญาตใชภาษาทองถิ่ น “เฮ็ดงานไหสิเปน
สิตายไปเอาผูอื่นมาเปนหัวหนาขอย” อันนี้เขาโทรมาคุย กับผมโดยตรง ตอนนี้ข าราชการไม จําเปนตองทํางานใช
หรือไมครับ ไมจําเปนตองศึกษาหาความรูเพื่อประกอบวิชาชีพขาราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพี่นองประชาชน
พอถึงเวลาทานก็เอาคนอื่นมาอยูดี ทําไมทานไม คิดนโยบายที่จะสงเสริม ข าราชการในเทศบาลนครอุบลฯเราให
เติบโตตามลําดับชั้น ใหเติบโตตามที่จะเปน เขาไม ใ ชนักการเมื องเขาไม เลนการเมื องหรอกคําถามของผมก็คือวา
แนวนโยบายในเรื่องบุคลากรของทาน มีแบบแผนการปฏิบัติหรือไมถามกวางๆ แตตอบใหแ ทงใจพี่ นองข าราชการ
หนอยครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯผูทรงเกียรติครับ เรื่องการบริหารจัดการเปนเรื่องละเอีย ดออน ผมคิดวาเรื่อง
นี้เปนเรื่องที่สําคัญเรื่องขวัญกําลังใจของขาราชการก็เปนเรื่องที่สําคัญ การที่คิดวาจะโยกยาย ก็อยูใ นดุลพิ นิจของ
ผูบริหาร แตผมคิดวาผสมผสานกันระหวางที่จะใหคนขางในขึ้นมาเปนหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาหรือการโอนยาย
ขาราชการจากสวนอื่น ผมคิดวาเปนเรื่องปกติในภาพรวมแลวทานนายกฯก็สนับสนุนคนขางในไดมีโอกาสในหนาที่

๑๒.
การงานก็ เห็นอยูหลายตําแหน งแตไม ข อเอย ในที่นี้ วามี คนข า งในมี โอกาสไดเติบ โตในหนา ที่การงาน และก็มี ที่
โอนยายมา เราก็ตองเข าใจวาข าราชการก็คือข าราชการไทย คนข างในหรือคนข างนอกทํางานก็ตองการความ
เติบ โต บางคนก็ นา เห็ นใจตอ งการกลั บมาดูแ ลคุ ณพ อคุณ แม ที่ป วยก็มี เ หตุ ผลหลากหลายว ากั นไปตามความ
เหมาะสมบางคนก็เปนลูกหมอเกายายไปเอาตําแหนงและกลับมาเติบโตที่นี่ ประเด็นแบบนี้เปนคนข างนอกหรือไม
เปนความหลากหลายในเรื่องความคิดผมเชื่อวาทานนายกสมปรารถนา วิกรัย เจิดเจริญ ทานมี นโยบายที่เดนชัด
และใหขวัญกําลังใจกับขาราชการเสมอ และสงเสริมใหขาราชการไดมีโอกาสเติบโตในหนาที่การงานถ าทานทํางาน
ขยันขันแข็งก็เปนรางวัลอยูแลวครับ ทานนายกฯใหความสําคัญในเรื่องนี้ ก็มีนโยบายที่ชัดเจนวาคนข างในก็สําคัญ
คนข างนอกก็ใ หโอกาส สํา หรับคนข างนอกก็ คือนอกแบบไหนนอกจากการยายออกไปหรือ นอกจริง ก็มี ความ
จํา เป นความเหมาะสมหลายๆอย า ง ผมมองว า อาจจะมี บ า ง นี่คื อ ศิ ล ปะในการบริ ห ารบุ ค คลซึ่ ง เป นเรื่ อ งที่
ละเอียดออนมาก ผมเชื่อมั่นในตัวนายกฯวาทานมี ความที่ไม ทํารายข าราชการใหความสงเสริม ใหความกาวหนา
เสมอครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอตอเนื่องในข อ ๒ ไดยิ นแลวก็ดีใ จกั บพี่ นองประชาชน เพราะฉะนั้นข าวลื อที่วาจายเงิ นกอนที่จะได
ตําแหนงนั้นไมจริงนะครับ ผมแกตัวแทนทานผมไดยินแลวก็สบายใจไมมีการเรียกรับผลประโยชนถ าพิ จารณาตาม
หลักธรรมาภิบาล ขอ ๓ นโยบายการรับมอบสาธารณสมบัติตางๆ จากหนวยงานอื่น ผมเอางายๆจาก ๒ เสน จาก
หอนาฬิกาเปนตนไป จนไปถึงแยกดงอูผึ้ง อีกเสนหนึ่งคือแยกเนวดาจนถึ งสุสานที่ทานทําทอลอด การที่เราจะรับ
มอบสาธารณสมบัติเข า มาอันดับแรกเราจะต องดูก็คือเรื่องงบประมาณ เราไดทํางบประมาณไวรองรับหรือไม
บุคลากรเรามีบุคลากรเพียงพอหรือไม ผมเห็นขอแตกตางเยอะครับสมัยกอนที่เปนของหมวดการทางสวยงามรดน้ํา
เชาเย็นตัดหญาเกาะกลางแตงกิ่งคือเรามองเห็นไม เหมื อนกัน คือความจํากัดของหนวยงานถ ามี หนวยงานอื่นมา
ชวยทํางานมันเร็วขึ้น ตอนนี้เปนอยางไรครับ เกาะกลางถนน ตองหามเด็กนักเรีย นข ามตรงเกาะกลางถนนเพราะ
งูจะกัด ไมรูงูจะไปไดอยางไรแตก็ไปได ถามปองกันดูไปจับเมื่อ ๒ , ๓ วันมานี่ ทราบขางถนนเราก็ไมไดกวาดเพราะ
บุคลากรเรามี ไ ม กี่คนถาม ผอ.สํานักการชางได บุคลากรไม เ พี ย งพอจริงๆ ถ าไม เพี ย งพอจริ งในปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ทานรับทราบทานรับสาธารณสมบัติพ วกนี้ม าแลวทานไม จัดทําเข ามา จริงหรือเปลาที่ทานเอาแต
หัวคะแนนเข าทํางาน และไม มี คนออกไปข างนอก สว นภาพที่ รับเข ามาไม ใ ชว าเราดี ใ จได ถ นนมาอีกหนึ่งเส น
เคยพูดในสภาฯแหงนี้หลายๆรอบแลววาเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนพื้ นที่ชุม น้ํา เมื่ อสักครูทานเปนคนตอบ
ทานณัฐวุฒิเองวามั นเปนพื้ นที่ชุม น้ํา น้ําทวมสะสม และเปนไงบางตอนนี้ถ นนหลายๆเสนที่ทานกําลังสรางเปน
แอสฟ ลทติก เดี๋ย วมั น ก็หลุด ลอนทํ าไม กี่วันนะครับ ไม ใ ชไม กี่ เดือนก็เริ่ม พั งแลว คํ าถามของผมก็คื อวาท านจะ
แกปญหาบุคลากรที่ไมเพียงพอตอสาธารณสมบัติ ตอสาธารณประโยชน ที่ทานรับมาจากหนวยงานอื่นอยางไรไป
ขอรองเขาดวยไดไหมวาตอนนี้ไมมีคนชวยหนอยไดไหม ผมเชื่อเหลือเกินวาทานจะตอบวาจะทําใหเพี ย งพอแตเอา
งายๆวาทานจะทําอยางไร ๑ , ๒ , ๓ ในการจะดูแลสาธารณสมบัติสาธารณประโยชนเหลานั้นครับ ขอบพระคุณ
ครับ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ

๑๓.
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯผูทรงเกียรติครับ จริงๆแลวถาจะใหดีขอหารือวาถาเป นกระทูเรื่องการรับโอน
ถนน ๒ เสนนี้ จะไดเอารายละเอียดที่ชัดเจนมาใหวาขั้นตอนเปนอยางไร ก็ขออธิบายโดยภาพรวมเพราะผมอยูใ น
เหตุการณมาโดยตลอด คือถนน ๒ เสนนี้เรารับถายโอนมาจากแขวงการทางรวมทั้งถนนอุบลตระการดวยที่เรารับ
โอนเขามาจากหลังโรงพยาบาลไปจนสุดเขตเทศบาลฯเรารับโอนมา ๓ สวน จริงๆแลวเรายื้อเรื่องนี้มาตั้งแตสมั ย ผม
เปนเทศมนตรี ดวยซ้ําเกือบ ๒๐ ป เขาก็อยากใหเรารับตัวนี้เขามาทําแตเราก็ไมรับปฏิเสธเขามาตลอด แตตอนหลัง
ดวยเมืองมีการเจริญเติบโต ดวยการแกปญหาอะไรตางๆ จริงๆเราก็อยากจะผลักภาระไป ประชาชนสวนใหญก็ยั ง
คิดวา เปน ของเทศบาลฯของเราดูแ ลอยู เราก็คํา นวณกันอยู คราวๆวา ในถนน ๒ เสน ต องใชคนดู แ ลทั้ งหมด
ประมาณ ๓ ลานบาท/ตอป ถาเทียบแลวก็อยูประมาณ ไมถึง ๐.๕ เปอรเซ็นต ของงบประมาณทั้ง หมดผมคิดวาใน
สว นนี้ เราน าจะรั บได แต ข อ ดีที่ ผ มได เ ข าร ว มประชุ ม คือ ว า ถ า โครงการหรื อ ถนนที่ เราไดรั บ ถ ายโอนมาจะมี
งบประมาณจากสวนกลางเขามาดูแล เชน สวนที่จะไดปรับปรุงแอลฟ ลทติก ฟุ ตบาทตางๆตั้งแตสี่แ ยกโตโยตาไป
จนถึงบานนาเมืองเขาก็เลือกเอาตรงนี้วาเปนถนนที่เราไดรับการถ ายโอนมา ผมคิดวาตอนนี้ที่หญามั นรกขึ้ นมาผม
คิดวานาจะไมใชหญาตอนนี้เรากําลังรณรงคปลูกปอเทืองอีกสักประมาณ ๓๐ วันจะออกดอกเปนสีเหลือง เพราะ
เรากําลังทดสอบวาปอเทืองเปนหญาชนิดหนึ่งเมื่อออกสีเหลืองแลวกลายมาเปนปุย ของตนไม ตอไป อันนี้เปนการ
รณรงค จากส วนกลางวาในงานของในหลวงจะมี การปลูกดอกดาวเรืองหรือต นปอเทื องเราก็เลยลองปลูกเพื่ อ
ตอนรับงานเขาพรรษาดูวาจะทําใหถนนเสนนี้เปนสีเหลืองเพื่อตอนรับนักทองเที่ยวหรือไม ก็อาจจะดูรกไปนิดนึง
รวมถึงถนนหนากองบินดวยในสวนหนึ่งที่เปนหญา มาถึ งถนนตรงกรมอุตุฯ เราจะปลุกตนปอเทืองก็จะดูรกๆไป
นิด นึ ง ถ า ประสบความสํ า เร็ จ หลั ง แห เ ที ย นก็ จ ะทํ า ให เทศบาลอุ บ ลฯเป น สี เ หลื อ งกั น ทั้ ง เมื อ ง แต ผ มเชื่ อ ว า
งบประมาณในสวนตรงนี้ที่เรารับมาประชาชนจะไดความคลองตัวมากขึ้น ที่เราจะไดไปดูแ ลเพราะเรื่องรดน้ําจริงๆ
แลวก็ประสบปญหาอยูเพราะเครื่องมือเราไม คอยมี เราก็ใ ชวิธีการเดิม ๆ เมื่ อกอนเราใชรถของสํานักการชางเรา
ไมไดไปรบกวนของปองกันฯเทาไหรในการรดน้ําตนไม เราก็ใ ชรถของปองกันฯออกมาวิ่งเพื่ อจะไดเปนการรักษา
สภาพและเปนการถายน้ําที่อยูในแท็งกน้ําดวยก็เปนสวนหนึ่งของการรดน้ํา สวนเรื่องของการบํารุงรักษาเราก็ตั้ง
ทีมเฉพาะกิจซึ่งเราเรียกเปนการภายในเองวามดเล็กเฉพาะกิจซึ่งคอยดูแลความเรีย บรอยอยู ตรงนี้ ผมคิดวามาอยู
ในสวนของเราสามารถอะไรไดเร็วขึ้นเราสามารถซอมฟุตบาทแถวแจงสนิทไดเยอะมากซอมแลวก็ปรับเอาบล็อกตัว
หนอนขึ้นมาแลวก็มาปูใหมที่ผานมาเราใชรถเปนรถเทศกิจมาสดาสีขาวเกาๆเราใชคันนี้เปนการทํางาน ไดปริม าณ
ที่นาพอใจมากผมคิดวาลําพังตรงนี้ที่สวนหนึ่งที่แ ขวงการทางเองมี การพู ดคุย กันวาถ ามี การรับมวลตรงนี้จะมี การ
ถายงบประมาณมาสวนหนึ่งในการบํารุงรักษาตรงนี้ดวย คิดวาเปนการคลองตัวแตการใชจายไมไดอะไรมากมายผม
คิดวาตรงนี้ถาเรารับมาแลวผมคิดวาการแกปญหาแกพี่นองประชาชนจะไดเร็วขึ้น และจะไดเปนพื้ นที่ข องเราจริงๆ
ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คอนขางที่จะผิดหวังกับคําตอบ เราตองใชงบประมาณเยอะที่จะไปดูแ ล ไม ใ ชงบประมาณไม ม ากนักเพราะ
ถนน ๒ เสนเปนหนาตาของจังหวัดอุบลฯนะครับ ผมมาจากอํานาจผมวิ่งเขาเสนนั้น ผมมาจากยโสธรผมวิ่งเข าเสน
นั้น ผมลงเครื่อ งบิ นผมมาเสน นั้น เทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไม ใ ช อบต. ตั้ งมาเลยครั บ ๑ , ๒ , ๓ ทา นว า
งบประมาณเทาไหร ตองพูดใหมันชัดเจนวาทานจะทํางบประมาณเทา ทานรับมอบมาและทานจะมาทํา

๑๔.
งบประมาณไมมากนักผมรูสึกผิดหวังกับการบริหารงานของทานครับ มั นตองใชงบประมาณเยอะทําอะไรไดใ ห
สงเสริมภาพลักษณข องเทศบาลนครอุบลราชธานี ทําเลยครับ ผมผิดหวังกับคําตอบของทานมากครับ ผมก็ยื่น
กระทูมาเพื่อสอบถาม เรื่องปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หวังวาทานจะตระหนักวาพวกผมใหงบประมาณทานเพื่ อ
แกปญหากับพี่นองประชาชน ไม ใ หถ ายโอนไปใชจายเรื่องอื่นและคอยกลับมาตบทายซื้อรถขยะ ซื้อรถดับเพลิง
ไมทัน เสร็จแลวมาขอกันเงิน บอกไวเลยวาปนี้เทศบาลฯถาจะมาขอกันเงินกับสภาฯแหงนี้อยาหวังจะใหข อกันให
ตกเปนงบประมาณของแผนดินไป อันนี้เราขูแลว วาเราไม ใ หกันเงินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานตองทํานับจากนี้ก็คือใช
จายงบประมาณใหเร็วที่สุดและสงผลใหกับพี่นองประชาชนใหไดเร็วที่สุดครับ กราบขอบพระคุณทานประธานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็ครบถวน ๓ ขอ ตามระเบียบ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการรับมอบรถยนตดับเพลิง กูภัย จากสโมสรโรตารีใน
ประเทศญี่ปุน (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี )
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ ขอรับความเห็นชอบการรับมอบรถยนตดับเพลิง กูภัย จากสโมสรโรตารีใน
ประเทศญี่ปุ น เชิญผูเสนอญัตติ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่อง ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการรับมอบรถยนตดับเพลิง กูภัย จากสโมสรโรตารีใ นประเทศญี่ปุน
เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ขนาดใหญ ที่มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ๒๙.๐๔ ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน การดูแ ลและ
การให การบริการประชาชน ในดานตางๆ ยังไม ทั่วถึ งและครอบคลุม โดยเฉพาะการใหบ ริการและใหความ
ชวยเหลือในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้ นไดตลอดเวลา โดยฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล มีหนาที่รับผิดชอบในการใหความชวยเหลือและปองกันเหตุจากสาธารณ
ภัยตางๆ จําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ รวมทั้งมีเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย ที่ใ ชใ นการปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ ซึ่งรถยนตดับเพลิง กูภัย ถื อเปนเครื่องมื อเครื่องใชที่มี ความจําเปน
อยางยิ่งที่ใชในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย และในปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี มี จํานวนรถยนต
ดับเพลิง กูภัย มีไมเพียงพอตอการระงับเหตุได ครอบคลุม พื้ นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล และจากเหตุผลดังกลาว
ขางตน เมื่อเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับการประสานจากสโมสรโรตารีอุบล ซึ่งแจงวาเปนสโมสรคูมิ ตรกับ
สโมสรโรตารี soka chuo ประเทศญี่ปุน มี ความประสงคจะมอบรถยนตดับเพลิง กูภัย แบบเครื่องยนต J08C
หมายเลขตัวถัง FF1Jgd10154 ยี่หอ ฮีโน (Fire resce car 2) เพื่อใชเปนสาธารณประโยชนใ หกับประชาชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในการรับมอบดังกลาวนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานี จะตองมีภาระผูกพั นเปนคาใชจายใน
การดําเนินการตางๆ คือ คาขนสง คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามที่ระเบีย บฯ กําหนดไว
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
หลักการ
ระเบียบระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม ถึ ง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข อ ๙ ในกรณีที่มี ผูอุทิศพั สดุใ หเปนกรรมสิทธิ์แ กหนวยงาน
บริหารราชการสวนทองถิ่น หรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมี

๑๕.
เงื่อนไขหรือมี ภาระติดพั น หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่ น จะรับเอาพั สดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเมื่ อไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น นั้น
เหตุผล
เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนไปดวยความเรีย บรอยและเกิดประโยชน
สูงสุด มีประสิทธิภาพ มีวัสดุประสงค เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเพื่ อปองกันเหตุที่อาจเกิดขึ้ นตอชีวิตและทรัพ ยสิน เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติข อรับความ
เห็นชอบการรับมอบรถยนตดับเพลิง จากสโมสรโรตารี ของประเทศญี่ปุน ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่ อ
โปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีสามาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ นายสุภ ชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ก็นับวาเปนเรื่องที่นายินดีที่ทางสโมสรโรตารีอุบล และวันนี้ทานก็ใ หเกีย รติม า
ณ ที่ประชุมแหงนี้ดวยนะครับ โดยเฉพาะทานสุภชัย หาคํา ผมชื่นชอบทานเพราะทานชื่อเหมือนผม โดยสวนตัวก็
เคยศึกษางานของทานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็รูสึกชื่นชอบดวยเหมือนกันในผลงานของทาน สวนญัตตินี้ผม
ติดใจเรื่อง ขั้นตอนการดําเนินการวาเราทราบเมื่อไหรวาทางสโมสรโรตารีทั้งสองแหงมี ความประสงคจะมอบรถคัน
นี้ใหกับเราครับ อยากจะสอบถามทานประธานสภาฯไปยังฝายบริหารดวยครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขอเทาความมาคือทางสโมสรโรตารีเคย
มอบรถดับเพลิงใหกับเทศบาลฯมาครั้งหนึ่งแลวในเมื่อ ๑๐กวาปที่แลว และตอมาก็มีการมอบใหเทศบาลตางๆ ใน
ความเปนจริงแลวเราไดพูดกันคราวๆ วาจะมีการมอบรถยนตดับเพลิง ทางสโมสรโรตารีญี่ปุนบังเอิญมีสมาชิกทาน
หนึ่งทํางานเกี่ ย วกับสถานีดั บเพลิง ทางญี่ ปุนเองเขาจะมี ข อกฎหมายเลยวาเมื่ อครบ ๕ ป ๑๐ ป จะตองโล ะ
พยาบาลออกมา แลวจะเอาไปไหนก็เอาไปเขาไม ใ หใ ชจะมี ระเบีย บเลย เขาจะบริจาคใหกับประเทศตางๆที่ผม
ทราบดีเพราะผมก็เปนสมาชิกโรตารี แตเปนอีกสโมสรหนึ่งไม ใ ชสโมสรโรตารีอุบล ผมเปนนายกสโมสรกอตั้ ง
โรตารีมูริเวอร ที่เราไมไดตั้งตรงนี้ มีการพูดคุยวาเขาตองการบริจาครถบันไดที่หมดอายุ ประมาณ ๔๐ เมตรหรือ
๕๐ เมตร ซึ่งสามารถผจญเพลิงไดตึกอาคารสูงๆ ประมาณ ๗ ถึ ง ๑๐ ชั้น ซึ่งเราไดมี การพู ดคุย ทิ้งกันไวใ นเรื่อง
ของรถบันได แตเราไมไดคุยถึงประเด็นของรถเล็กแบบนี้ คุยกันวาประมาณปหนาเลยไมไดเตรียมตัวอะไรกันมาก
การพูดคุยในครั้งลาสุดที่ผมเขารวมประชุมดวย มีรถคันนี้หรือไมทราบวามีเทศบาลไหนเข าไปรับไดเขาก็อยากจะ
ใหเรา เขาถามวาเทศบาลนครอุบลฯสนใจไหม ก็นาจะเปนไปไดเลยใหเขาทําหนังสือเข ามาในวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๖๐ ถาทางสภาฯไดอนุมัติคาใชจายในการระวางคาภาษีตางๆ รถคันนี้ก็ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รถคันนี้
เปนรถกูภัย ที่ มี เครื่ องมื อต างๆ ในการกูภัย ถ าเราซื้อก็ ประมาณ ๑๐กวาล าน ซึ่ งเราคิดวาถ าเราจาย เฉพาะ
๕๐๐,๐๐๐ บาท คาระวางคาภาษีซึ่งเปนเรื่องถูกตองเราสามารถเบิกไดใหกับศุลกากรตางๆ ก็เลยคิดวาเรื่องนี้เปน
เรื่องที่เรงดวนพอสมควร ถาทานคิดวาเปนประโยชนแกทางเทศบาลฯ ก็อยากจะใหทางสมาชิกสภาฯไดมี โอกาส
พิจารณาครับ ขอเรียนคราวๆภาพรวมแบบนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ

๑๖.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทุกทีที่ผมไดสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกรอบของระยะเวลา เพราะวามี สวนหนึ่งที่ผมเห็นเสีย ผลประโยชนไป
เกี่ยวกับคาจอดรถกรณีดําเนินการที่ทางศุลกากรเกินระยะเวลาที่กําหนดงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท อันนี้ไดรับ
การชี้แ จงก็เข าใจได นะครับ แตเหนื อสิ่งอื่น ใด ทา นไดศึก ษากรอบของรถคันนี้ห รือยังว าเหมาะสมกับ งานของ
เทศบาลหรือไม การที่ไดรถมาเปนเรื่องดีแนนอน เพราะไดม าก็เกือบฟรีเพราะ ๑๐ ลาน จาย ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ในเรื่องของรถคันนี้ทานไดศึกษาในเรื่องของการใชงานอยากใหทานประธานชวยใหทางฝายบริหารอธิบายถึ งการ
ไดรับประโยชนอะไรบาง ความจุถังน้ํา สายสงน้ําหรืออุปกรณเสริมเราตองเพิ่มเขาไปในระบบหรือเปลา
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เทาที่หารือกันรถคันนี้เปนรถกูภัย ไมใชรถดับเพลิง ที่มี เครื่องมื อในการตัดถ าง มี เลื่อย มี เครื่องมื อในการ
กูภัยไมใชรถดับเพลิงแตรถคันนี้ก็จะประกอบกับรถดับเพลิงเมื่อเหตุที่จะผจญตองใชเครื่องไม เครื่องมื อในการตัด
หรื อการถ า ง เท าที่ ไ ดพู ดคุ ย ในวั นรั บมอบจะมี เจ าหนา ที่ข องเขามาแนะนํ าและสอนวิ ธี การใชร ถคั นนี้ ใ ห กั บ
เจาหนาที่ของเรา และผมเชื่อมั่นวาทางประเทศญี่ปุนเองเขาเปนประเทศที่บํารุงรักษารถไดดีม าก จากที่ผานมา
จากรถที่เ รารับมอบเขาใชประมาณ ๕ ป เรานํา มาใชจนทุกวันนี้ ๑๒ – ๑๓ ป ยังอยูใ นสภาพที่ดีม าก ก็ตอ ง
ยอมรับวาเขาบํารุงรักษารถไดดีมาก และจะมีเจาหนาที่ของเขามาแนะนําวิธีการใชตางๆ เทาที่พู ดคุย กันเครื่องมื อ
ในรถครบไมตองมีการซื้อเพิ่มอะไร และเปนยี่หอ ฮีโน ที่เราสามารถหาอะไหล เวลาเกิดปญหาเรื่องการซอมได
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาฯ ก็อยากจะสอบถามวาคาใชจายเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทตรงนี้ ทานจะตั้ง
งบประมาณจากสวนไหนครับผม มาชําระคาขนสงตรงนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก เรื่องงบประมาณผมขออนุญาตใหทานปลัดอาทิตย
เปนผูชี้แจงครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ เนื่องจากงบประมาณตรงนี้เปนงบประมาณที่เรา
ไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เราจะใชวิธีการโอนการตั้งจายเปนรายการใหม
สําหรับรายการนี้โดยเฉพาะในหมวดของงบประมาณเหลือจายหลังจากดําเนินโครงการนั้นๆเสร็จแลว เชนเหลือ
จายจากโครงการถนนตางๆ ที่มีการประมูลแขงขันราคากัน ดําเนินการเสร็จแลวจะมี เงินเหลืออยูเราก็ดําเนินการ
โอนจายมาตั้งเปนรายการใหม ขอบพระคุณครับ

๑๗.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในโอกาสนี้ทางสภาฯก็ไดรับเกียรติจากสโมสรโรตารีที่ทานมีความประสงคจะมอบรถใหกับทางเทศบาลฯ
ผมขอโอกาสนี้ใหทานไดพูดคุยกับทางสมาชิกฯนิดหนึ่งครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
พอจะรบกวนทานกลาวอะไรไดไหมครับ
นายสุวัจนชัย เอกติชัยวรกุล นายกสโมสรโรตารีอุบล
สวั สดี ท านประธานสภาฯ และทา นสมาชิ ก สภาฯ และผู บ ริห ารเทศบาลนครอุบ ลราชธานี กระผม
นายสุ วัจ นชั ย นายกสโมสรโรตารีอุ บล โครงการรถดับ เพลิง เราเปน คูมิ ตรกับ ประเทศญี่ปุ นมา ๑๘ ป ก็ ไ ด
รถดับเพลิงมา ๑๕ คัน เปนรถกูภัย ๑ คัน และคันนี้เปนคันที่ ๒ ในการบริจาครถดับเพลิงหรือรถกูภัย ทางญี่ปุน
เขาจะสอบถามกอ นวามี ผูรับหรือไม จริงๆแลวทางญี่ปุ นตอนเซ็นคูมิ ตร เขาอยากใหไดรถดับเพลิงทั่วทั้ง ๒๕
อําเภอ แตไม รูวาอีกกี่ป สําหรับปหนาโครงการรถดับเพลิงจะเปนรถดับเพลิงบันไดคันใหญ ซึ่งทางญี่ปุนเขาก็
คอนข า งกังวลเพราะเขาก็ไม สามารถสํารองคาใช จายในการขนสงประมาณลานกว าบาทและกัง วลเรื่ องการ
บํารุงรักษา ปกติรถเขาไมคอยไดวิ่งเทาไหรเขาจะจอดประจําตามจุดอยางเชนเทศบาลนครอุบลราชธานีจะมี รถ
ประจําตามศูนยตางๆ พอเขาแจงขาวมาเขาจะรูวารถเขาจอดอยูตรงไหนและคนที่แ จงมาเขาจะรูจุด และจะรูวา
คนแจงเรื่อ งจริงหรือ เท็จ จะรู ถึ งคนแจง และจุดเกิ ดเหตุดวย เขาจะรู วารถเขาอยูตรงไหนและใหไ ประงับเหตุ
โดยเร็ว ซึ่งทางญี่ปุนเองเขาจะมีรถประเภทนี้เยอะมาก และไปประจําตามจุด บานเราคอนขางนอย จะมี แ ต 1669
ที่อยูตามจุดซึ่งมองแลวก็เปนประโยชนม าก ความรวมมื อตรงนี้ทางญี่ปุนคอนข างสติกมาก ถ าไดเซ็น MOU กัน
แลว เพราะฉะนั้นตองขอขอบคุณเทศบาลนครอุบลราชธานี มากที่รับรถคันนี้เพื่ อเปนประโยชนกับประชาชนซึ่ง
หวังวาในอนาคตคงจะไดรถจากประเทศญี่ปุนมาเพิ่ ม เพื่ อบรรเทาสาธารณภัย ในชุม ชนของเรา ซึ่งมองแลวว า
เทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรากําลังขยายมีตึกสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในอนาคตคงจะมีตึกสูงมาก แตภัยพวกนี้
บานเราไมคอยเกิดเทาไหร เมื่อมีประชาชนเพิ่มขึ้นภัยพวกนี้ก็จะตามมา เหมือนน้ําทวมคนเยอะขึ้ นน้ําก็ทวมเยอะ
เพราะฉะนั้นเรามาอยูรวมกันเราก็ตองมาชวยกัน ขอขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สําหรับรถบันไดงบประมาณ ลานกวาบาท ถาผมยังอยูสภาฯแหงนี้ ผมยินดีครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ไดรูเหตุรูผลพอสมควรแลวนะครับผมจะขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับมอบรถยนตดับเพลิง สโมสรโรตารีใ นประเทศญี่ปุน เชิญยกมื อครับ /
ไมมีสมาชิกยกมือ
สมาชิกทานใดเห็นชอบรับมอบรถยนตดับเพลิง สโมสรโรตารีใ นประเทศญี่ปุน เชิญยกมื อครับ /
สมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน
-

ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบการรับมอบรถยนตดับเพลิง กูภัยจาก สโมสรโรตารีในประเทศญี่ปุน

๑๘.
ผมขอกราบขอบพระคุณ ทางสโมสรโรตารีอุบลราชธานี เปนอยางสูงที่ไดชวยเหลือสาธารณประโยชนแ กเทศบาล
เปนอยา งสูงเพราะวาพู ดถึ งเรื่ องนี้แ ลว ตองเป นคาใช จายที่สูง พอสมควร ก็ถื อ วาทานไดสรางประโยชนใ หกั บ
เทศบาลนครอุบลราชธานีเปนอยางมาก ในโอกาสตอไปก็ขอความกรุณาจากทานวาถ าเปนไปไดก็จะขออีก กราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงครับผม
พักการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเรียนเชิญทุกทานเขาประจําที่เพื่อการประชุมตอไปครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทุกทานพร อมแลวนะครับ ผมขอดําเนิ นการประชุม ตอนะครับ ต อไปเปนระเบีย บวาระที่ ๖ ขออนุมั ติ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง “ญัตติ ” ขอรับความเห็นชอบเปลี่ย นแปลงคํ าชี้แ จงงบประมาณรายจายประจํ าปง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยฝายรักษาความสงบ ไดรับอนุมัติงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุรายการคา
เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ ขนาด ๑๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ๗๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท แตเนื่องจากรายการที่ไดรับอนุมั ติดังกลาวมี รายละเอีย ดคุณลักษณะไม ตรงตาม
มาตรฐานครุภัณฑป ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศใชเมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแ ลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่ ที่กําหนดไว จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงใหถู กตอง โดยมี หลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข อ ๒๙ ระบุวา การแกไขเปลี่ย นแปลงคําชี้แ จงงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นใชคลื่นความถี่ ระบุวา หลักเกณฑการ
อนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการติดตอสื่อสาร ขอ ๑๒ (๔) สถานีเคลื่อนที่ (Mobile Station) ชนิดติดรถยนต
ใชกําลังสงไม เกิน ๓๐ วัตต(W) สําหรับสถานีวิทยุ คมนาคมของกรุงเทพมหานคร องค การบริหารสวนจังหวั ด
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา

๑๙.
เหตุผล
เนื่องจากคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดคาครุภัณฑไ ฟฟ าและ
วิทยุ รายการคาเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ ขนาด ๑๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ไม ถู กตองตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ และหลักเกณฑใ นการ
จัดหาพัสดุ อีกทั้งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญ าตและการกํ ากับดู แ ลให องคกรปกครองสว นทองถิ่ นใชค ลื่นความถี่ จึ งจําเปนตอ ง
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและราคาใหม รายละเอียด ดังนี้
ขอความเดิม
รายการ คาเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ ขนาด ๑๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่อง
ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
ขอความใหม
รายการ คาเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ขนาด ๒๕ วัตต จํานวน ๑ เครื่อง
ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท ซึ่งจะดําเนินการติดตั้งในรถยนตตรวจการซึ่งไดรับอนุมัติจํานวน ๑ คัน
ดังนั้น เพื่ อให การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดประโยชนสูงสุด และมี
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติข อ
อนุมัติแ กไขเปลี่ย นแปลงคําชี้แ จงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตอสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภา กระผมนายสุ ภ ชั ย ศรี จ รูญ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ ในหมวด ๔ ขอ ๒๙ การเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คุณภาพหรือเปลี่ย นแปลงสถานที่กอสราง เปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น แตกอนหนานั้นสภาทองถิ่นก็ไดอนุมั ติตามคําขอของฝายผูบริหารก็คือทานขอเครื่องรับสง
วิทยุจํานวน ๒ เครื่อง ในราคาแบบติดตั้งอยูกับที่ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ทานมาเปลี่ย นแปลงจะซื้อเครื่องเดีย วราคา
๒๔,๐๐๐ บาท ถาดูเผินๆก็เหมือนกับวาเราประหยัดงบประมาณไปอีก ๑๑๖,๐๐๐ บาท แตดูใ หลึกลงไปก็คือวา
ประชาชนเสี ย ประโยชน หลั ก การงา ยๆของการที่ มี วิท ยุ แ บบอยู กั บที่ ก็คื อ วา สามารถเปน แม ข า ยที่ จ ะช ว ย
ประสานงานใหกับลูกขายตางๆ เทศกิจเดินตามถนน ถ ามี แ ม ข ายดีทานก็ไม ตองใชเครื่องสงที่ติด Mobile เพราะ
ขนาดพื้นที่ของเทศบาลนครอุบลฯก็อยูในวงจํากัดอยูแลว ยกเวนวาทานออกไปทํางานนอกพื้ นที่ อันนี้คือหลักการ
เหตุผลงายๆ ผมอยากสอบถามเลยวาเหตุผลใดที่มันผิดเงื่อนไขของการจัดซื้อจัดจางนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติครับ กอนจะขออนุญาตผมขอชี้แ จงอยางนี้กอนนะ
ครับ ตอนที่ทําญัตติตัวนี้เขามานั้นก็ไดมีการพูดคุยวาเปนการเขาใจผิดของคณะทํางานนะครับ มี ความเข าใจผิดวา
ชนิดติดรถยนตนี้คือเขาเขาใจวาเปนชนิดประจําที่ แตจริงๆแลวมันไมใช มันเปนชนิดติดรถยนตและที่ขอเขามา ๒

๒๐.
เครื่อง นั้นก็เขาใจวาในสวนของรักษาความสงบจะขอรถยนต ๒ คัน แตทางสภาอนุมั ติใ ห ๑ คัน ก็เลยขอเข ามา
แค ๑ เครื่อง แทนที่จะเปน ๒ เครื่อง นะครับก็เลยไมไดใชเพราะวามีรถยนตแค ๑ คัน สวนรายละเอียดตางๆนั้นก็
ขออนุญาตใหเจาหนาที่เปนผูชี้แจงครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญเจาหนาที่ครับ
จ.อ.นนทธวัช ทาศิริ รักษาการหัวหนาฝายรักษาความสงบ
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ ฝายผูบริหารและหัวหนาสวนการงานทุกทานครับ
กระผม จ.อ.นนท ธ วั ช ทาศิริ รั ก ษาการหั ว หน า ฝ า ยรั ก ษาความสงบ กระผมขอกราบขอบพระคุ ณ ท า น
ประธานสภาฯที่ไดบรรจุวาระขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงของฝายรักษาความสงบเข ามาพิ จารณาในครั้งนี้ครับ
ผมเองเปนผูมาใหม ก็มี ความตั้งใจที่จะปฏิบัติราชการและทําหนาที่ใ หดีที่สุด เผื่อมี สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือ
บกพรอง ผมเองก็ขอประทานความเมตตาจากทางสภาไดโปรดใหคําแนะนํากับผมดวยนะครับ รายละเอีย ดอยาง
ที่ทานรองประชาไดชี้แ จงเปนอยางนี้ นะครับ คือ วาทําไมถึ งเสนอขออนุมั ติลดลงมาเป นวิทยุ ๑ เครื่อง ซึ่งติ ด
รถยนตนะครับรายละเอียดก็คือเมื่อปงบประมาณ ๕๘ นั้น ทางฝายรักษาความสงบขออนุมัติตอสภาจัดซื้อรถยนต
จํานวน ๒ คัน แตลวงเวลา ๕๘-๕๙ ก็ไดรับอนุมัติเมื่ อป พ.ศ.๒๕๖๐ ก็ไดรับอนุมั ติจากสภาจัดซื้อรถยนต ๑ คัน
ขอเท็จจริงก็ปรากฏวาตรวจรับเรียบรอยแลวนะครับ ก็มีความจําเปนที่จะตองลดจํานวนนะครับ เพื่ อมาใชจริงกับ
รถซึ่งไดรับมา ๑ คัน และที่มีการเปลี่ยนแปลงสเปกก็คือขออนุญาตเรีย นชี้แ จงวาจากที่ตั้งไวที่ผานมานะครับ ตั้ง
ตามมาตรฐานครุภั ณฑข องป ๕๘ แตป ๕๘-๕๙ ก็ยั งไม ได รับการอนุมั ติ ไดรั บอนุมั ติ เมื่ อ ป พ.ศ.๒๕๖๐ ที นี้
มาตรฐานครุภัณฑไดเปลี่ยนไปจากป ๕๘ นะครับ ก็เลยจะตองการรายละเอีย ดอยางที่ฝายรักษาความสงบไดนํา
เรียนนะครับ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากรายการ เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ ขนาด ๑๐๐
วัตต จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท เปน เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดติดรถยนต ขนาด ๒๕ วัตต จํานวน ๑ เครื่อง ซึ่งตามประกาศของ กสทช. นั้น กําหนดวาสถานี
เคลื่อนที่ข องทาง อบจ. ของทางกรุงเทพมหานคร ของทางเทศบาล กําหนดใหไม เกิน ๓๐ วัตต นะครับ ทาง
กระผมก็ไปศึกษารายละเอีย ดจากผูรูก็ลงมาเปนตัวนี้ ก็คือเราสามารถที่จะดําเนินการไดก็คือ ๒๕ วัตต ราคา
๒๔,๐๐๐ บาท ครับ ขออนุญาตนําเรียนขั้นตนเพียงเทานี้กอนครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๒ ครั บ ก็ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งวิ ท ยุรั บ สง ผมก็ไ ด เป น กรรมการแปรญั ต ติน ะครั บ ก็ เ คยท วงติ งไปยั ง
คณะผูบริหารแลวครั้งหนึ่งเกี่ยวกับราคามาตรฐานครุภัณฑนะครับ วาในครั้งแรกถ าจําไม ผิดในงบป ๕๘ นั้น ทาน
ยื่นเขามาเปนราคาประมาณแสนกวาบาทตอหนึ่งตัว ประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ถ าผมจําตัวเลขไม ผิดนะครับ ก็
คือขอมา ๒ ตัว ทางผมก็เลยไดแนะนําไปวาทานไดตรวจดูราคามาตรฐานครุภัณฑหรือยังนะครับ และพอในชั้น
แปรญัตติทางข า ราชการก็ไดทํา การเสนอตอคณะผูบริหารและไดมี การเปลี่ย นแปลงนะครับ เปลี่ย นแปลงตั ว
งบประมาณก็เหลืออยูตัวหนึ่ง ๗๐,๐๐๐ บาท ๒ ตัว ก็ ๑๔๐,๐๐๐ บาท นะครับ เสร็จตามนั้นที่ไดเข ามาชี้แ จงกับ
ผมนะครั บผมก็ ยั ง จํา ได ดีว าที่ ทา นขอมาคื อขอมาเพื่ อ จะประจํ าที่ ศูน ย ไม ได ข อมาเพื่ อที่ จะนํา ไปติด รถยนต
เพราะวาโดยปกติแลวนั้นในมาตรฐานครุภัณฑเขาก็ระบุอยางชัดเจนวาทานจะซื้อมาเพื่อที่จะมาเป นสถานีแมขาย

๒๑.
หรือทานจะซื้อมาเพื่อจะมาติดรถยนต มันก็มีระเบียบกฎหมายรองรับเกี่ย วกับการใชคลื่นความถี่ อยูแ ลวนะครับ
สุดทายแลวนะครับตอนนี้นั้นทางสภาโดยสวนตัวผมไมอยากใหงบประมาณตัวนี้มันจะตกไปเฉยๆเปนเงินสะสมนะ
ครับคือความจําเปนของทางเจาหนาที่คือเขาตองการที่จะใชนะครับ ผมเห็นดวยนะครับที่จะมี การอนุมั ติใ หมี การ
เปลี่ยนแปลงคําแกไขตัวนี้นะครับ แตวาก็อยากจะติงไปทางคณะผูบริหารนะครับวาในคณะที่จัดทํางบประมาณก็
อยากใหมีการตรวจเช็คเกี่ยวกับราคามาตรฐานครุภัณฑใหดีกวา นี้นะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตเสริมทานนัฐพลอีกรอบหนึ่งนะครับ หลักการที่เราอนุมัติเครื่องวิทยุ ๒ เครื่อง ใหไปเพื่ อใชจาย
ในกิจการของเทศบาล ๑.ก็คือเปน base ของแมขายสื่อสาร ไม วาจะติดรถยนตหรืออยูประจําศูนย แตทานที่ม า
ชี้แจงกับผม ผมจําไดเหมื อนกันกับทานนัฐพลก็คือ ทานชี้แ จงวาทานจะใชติดประจําศูนยนะครับ ในเมื่ อขนาด
๑๐๐ วัตต มันผิดเงื่อนไขของ กสทช. กฎหรือขอบังคับ เราเอาอยางนี้ไดไหมครับ เรายืนยันในหลักการที่เราใหไป
ก็คือวา ๑. ลดจาก ๑๐๐ วัตต ลงมาเหลือ ๓๐ วัตต ทานเจาหนาที่ตามผมใหทันนะครับ เราลดลงมาใหเหลือ ๓๐
วัตต ซื้อมา ๒ เครื่อง ผมวาเงินมันก็ยังเหลือที่จะไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งที่จะไปติดรถที่เราอนุมั ติใ หไป ถ าในหลักการ
แบบนี้เราไมเสียประโยชน งบประมาณที่เราอนุมัติไปไดใชประโยชนอยางเต็มที่แถมยังไดใชเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือมี ติด
รถมาอีกหนึ่งคัน ถามวาแบบประจําที่เอามาใชอะไรครับ งานแหเ ทีย นครับเอามาใชสิครับ หรือแม กระทั่งตั้งเปน
ศูนยผูอพยพ ผมก็เคยเห็นหลายที่ครับหลังประมง หลังนั่นหลังนี่ จริงอยูตอนนี้มี โทรศัพ ทเข ามาใชแ ลวก็อํานวย
ความสะดวกใหเราไดมาก เพียงแตวาวิทยุเร็วกวา ติดตามตัวไดเร็วกวาและเปนเรีย ลไทม ทันที เรายังเห็นชอบใน
หลักการที่เราอนุมัติใหไป ก็คือวาการใชประโยชนของวิทยุในทางราชการจะเปนประโยชนไดม ากกวา ผมวาถอน
ญัตตินี้ออกไปเราไมเห็นชอบที่จะใหเปลี่ย นแปลงญัตติ เพี ย งแตวาแกไขเงื่อนไขในญัตติข องมั นวาในเมื่ อ ๑๐๐
วัตต ไมได ลดลงมา ๓๐ วัตต ตามกฎที่ กสทช. วาไว ไดมาอีก ๒ เครื่อง เงินเหลือเทาไหรไปซื้อแลวคอยเอาเงิน
เหลือตรงนั้นมาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงกับสภาแหงนี้เราก็ยิ นดีที่จะอนุมั ติ ผมขอเสนอญัตตินี้เรายังไม เห็นชอบใน
การเปลี่ยนแปลงญัตติครับเพราะไมเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนมากเทาไหรครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมขอชี้จุดบกพรองของญัตตินี้นะครับวา ทานบอก
วาวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ ขนาด ๑๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท
ไม ถู ก ตอ งตรงตามมาตรฐานครุภั ณฑ ก็ แ สดงวา เงิ น ๑๔๐,๐๐๐ บาท นี้ ใ ช ไม ได แ ลว ใช ไหมครับ แตท านขอ
เปลี่ยนแปลงขอความเดิมจาก ขนาด ๑๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน
๑๔๐,๐๐๐ บาท มาเปนขอความใหม เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ขนาด ๒๕ วัตต จํานวน
๑ เครื่อ ง ราคาเครื่ อ งละ ๒๔,๐๐๐ บาท เงิน ที่ เ หลือ มั น หายไปไหนละ ครั บ เพราะงบประมาณท านขอมา
๑๔๐,๐๐๐ บาท แตทํามาตรงนี้ทานขอ ๒๔,๐๐๐ บาท นี่คือจุดบกพรองตรงนี้นะครับ เพราะวา ๑๔๐,๐๐๐ บาท
ทานขอใชแค ๒๔,๐๐๐ บาท แลวเงินที่เหลือทานไมไดระบุวาทานจะนําไปใชอะไร นี่คือจุดบกพรองเปนอย างมาก
เลยนะครับ โดยปกติแลวถาทานจะขอเปลี่ยนแปลงนั้น ขอเปลี่ยนแปลงตั้งมาเดิม ๑๐๐ ทานก็ตองขอเปลี่ย นแปลง
เปน ๑๐๐ ถึงจะไมขาดตกบกพรอง แตนี่มันหายไปตั้งหนึ่งแสนกวาบาท แลวก็ไมบอกเหตุผลวาที่หายไปนั้นเอาไป
ทําอะไรนะครับ ผมขอใหขอคิดแคนี้นะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ

๒๒.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ๑๔๐,๐๐๐ ขอใช ๒๔,๐๐๐ ก็เลยอยากจะถามวาจะโอนเงินที่เหลือนี้เอา
รถดับเพลิงหรือเปลาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ คือการทํางานนะครับก็จะตองมี ข อผิดพลาดอันนี้
เรายอมรับวาเปนขอผิดพลาดในการของบประมาณ แลวก็คิดวาเมื่อเกิดการมี ข อผิดพลาดเราก็เลยตองมาแกไข ก็
ตองมานําเรียนทางสมาชิกสภาฯรับทราบขอเท็จจริงวาที่มันผิดพลาดตรงไหนนะครับ เทาที่รับฟงมาข อผิดพลาดอยู
ในการที่นําเสนอในครั้งแรกแลวก็มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะนะครับ อันนี้จริงๆเราขอมา ๑๔๐,๐๐๐ บาท แต
เราใชจายไป ๒๔,๐๐๐ บาท จริงๆแลวเราก็คิดวาใชจายเทาที่จําเปนสวนที่เหลือก็คงตองตกเปนเงินสะสมไปนะ
ครับ อันนี้ก็ตองยอมรับวามันมีขอผิดพลาดจริงๆ เพราะทางเจาหนาที่รวมถึงเราเองก็ไม ไดมี ความเชี่ย วชาญเรื่องนี้
แตวาถาจากที่สอบถามเราก็รับฟงจากเจาหนาที่ที่นําเสนอเขามาก็เห็นพองตองกันวานาจะมี เอาไวใ ช แตวาถ าจะมี
การปรับเปลี่ยนอยางที่ทานสมาชิกสภาวามาเปลี่ยนเปนประจําที่อีกสัก ๑ หรือ ๒ เครื่อง เพื่อใหงบประมาณไม ตก
ไปจายเงินสะสมและถาสมมุติวาวันนี้ไมไดผานตรงนี้แลวใหชี้แจง ผมก็อยากจะคิดวาเปนเรื่องที่ดีนะครับเพราะวา
มันนาจะเปนมิติใหมที่วาใหจายเงินที่มีอยู ๑๔๐,๐๐๐ บาท อยางที่ทานสมาชิกสภาไดแนะนําวาเปลี่ย นเปนประจํา
ที่สักชุดหนึ่งหรือสองชุด สวนเงินที่เหลือเอาเปนมือถือสําหรับเจาหนาที่ไดใ ชจะดีไหม และผมก็ถื อวาการนําเสนอ
ตรงนี้เปนประโยชนตอภาพรวมทั้งหมด เพราะวาจริงๆแลวถ าเงินสวนที่เหลือสําหรับเจาหนาที่บางทานเองเทาที่
ทราบก็คือใชเงินสวนตัวในการซื้อวิทยุ แตถ าจะซื้อมาเปนของเทศบาลเองผมคิดวาเรานาจะมาพู ดคุย กันวาทํา
อยางไรเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท นี้จะเกิดประโยชนสูงสุดนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบ ริหารและผูมี เกีย รติทุกทา นครับ กระผมรอยตํารวจ
เอกณัฐพั ฒน ศิล ปสิท ธิ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุ บลราชธานี เขตเลือ กตั้ งที่ ๓ ครับ จากเหตุ ผลในการขอ
เปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณที่ ท า นขอมาก็ บ ง บอกว า การขออนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ การใช วิ ท ยุ ในกิ จ การ
โทรคมนาคมนั้นไม ถู กตอง เชนนี้ทานขอมาเปน Mobile Station ก็คือวิทยุ เคลื่อนที่นี้ผมก็อยากสอบถามทาน
ประธานผานไปยังทานผูบริหารวาทานไดทําถูกตองหรือยัง อย างเชนพนักงานผูใ ชวิทยุ Mobile Station จะตอง
ไดรับใบอนุญาตหรือไม ใครเปนผูใช ไดกําหนดตัวลงไปไดถูกตองไหมวาไดรับใบอนุญาตไหม หรือวาทุกคนใน
เทศบาลที่เปนขาราชการ พนักงานเทศบาลก็ใชได ก็อยากใหชี้แจง อยากทราบวามันถูกตองอยูไหม ถาสมมุ ติวาขอ
มาแลวมันไมถูกตองอีก ไมถูกตองเกี่ยวกับระเบียบการใชวิทยุโทรคมนาคมนี้มันก็จะมีปญหาอี กนะครับ ก็สอบถาม
ในประเด็นนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ

๒๓.
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติครับ ผมขออนุญาตใหหัวหนาเดือนลอยเปนผูชี้แ จง
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเดือนลอยครับ
นางเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติคะ ดิฉั นนางเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงประเด็นที่บอกวาในสวนของการใชวิทยุนั้นสามารถใชไดเลยไหม จริงๆแลวตรงนี้
ระเบียบเขากําหนดอยูวาจะตองขออนุญาตจากตรงไหนซึ่งทางเทศบาลฯก็ไดดําเนินการทุกขั้ นตอนตามที่กระทรวง
โทรคมนาคมกําหนดนะคะ วาจะตองมีการขออนุญาตในการที่จะติดตั้งและในการที่จะดําเนินการใชคะขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตตอเนื่องนะครับทานประธาน ในเรื่องผูใ ชเพราะวาเทาที่ทราบมาผูใ ชวิทยุเคลื่อนที่นี้จะตองมี
ใบอนุญาตใหมีและใหใชดวยนะครับ ผมอยากทราบวาไดกําหนดตัวพนักงาน ตําแหนง หรือวาผูใ ดเปนผูใ ชตาม
ระเบียบ อยากขอใหทานชี้แจงดวยนะครับวาตรงนี้เปนอยางไรนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมขออนุญาตใหหัวหนาเดือนลอยเปนผูชี้แ จง
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเดือนลอยครับ
นางเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติคะ ในสวนของการใชวิทยุข องทางราชการ กสทช.
กําหนดวาจะตองมีการขออนุญาต ซึ่งสวนแม ข ายของเราก็คือฝายปองกันฯ ซึ่งเปนสวนแม ข ายของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี แมขายกําหนดหนวยงานละ ๑ หนวยนะคะ ก็คือในสวนของฝายปองกันฯ ทีนี้ในสวนของเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของนะคะแมขายจะเปนคนกําหนดรหัสเรียกนามเรียกขาน ซึ่งเปนผูควบคุม กํากับดูแ ลอยูแ ลวในการที่จะใช
โดยสงลูกขายที่เราใชในเครือขายของปองกันฯนี้ให กสทช. เปนคนทราบวามีใครบาง นามเรีย กขานอะไรนะคะ ใน
สว นนี้ ไม ใ ช วา ใครจะใชก็ ได คนจะใชต องได รับ ทราบอนุ ญาตจาก กสทช. ก อนวา นามเรีย กขานคุณ คือ อะไร
อยางเชนดิฉันก็คงจะเปน เทียนทอง ๔ อะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งกําหนดแตละทานตั้งแตทานนายกฯลงมาจนถึ ง
เจา หนา ที่ร ะดับ ลา ง แตน ามเรีย กขานนั้น ฝา ยปอ งกั นฯจะเปนคนรวบรวมแลว นําส งไปที่ส วนที่เกี่ ย วข องของ
โทรคมนาคมคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขอตั้งขอสังเกตอีกนิดหนึ่งนะครับวา โดยปกติแ ลวในสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีนั้นนาที่จะมี
ศูนยวิทยุที่เดียว แตนี่เปนในลักษณะขอเพิ่มขึ้นมาอีก จะสับสนไหมครับ ถึงแมวาจะไมใชเพิ่มขึ้นมาตามที่ทานคิด

๒๔.
แตผมมองดูแลววามันเพิ่มขึ้นมาเพราะตามที่ขอเกานี้วาเปนเครื่องรับสงวิทยุประจําที่ใ ชไหมครับ ๒ เครื่อง นี่มั นก็
จะเปนเพิ่มขึ้นมาอีกละสถานี ถาอยางนั้นนามเรียกขานจะเรียกวาอยางไร
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติครับ ผมขออนุญาตใหหัวหนาเดือนลอยเปนผูชี้แ จง
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเดือนลอยครับ
นางเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติคะ ในสวนของการตั้งงบประมาณที่ตรวจสอบเอกสาร
และสอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทราบวาเปนการสําคัญผิดในการตั้งงบประมาณ จริงๆแลววิทยุที่จะมาติดตั้งรถ
เจาหนาที่เขาใจวาประจําที่ ตามหลักแลวประจําที่ของเทศบาลนครอุบลฯจะมีอยูศูนยเดีย วก็คือที่ฝายปองกันฯ ซึ่ง
พวกเราทั้งหมดไมวาจะเปน สาธารณสุข ฯ ชางฯ หรือเทศกิจ จะตองเปนลูกข าย ดังนั้นเมื่ อเห็นทราบวาข อมู ล
ดังกลาวผิดจึงไดขออนุมัติตอสภาในการที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มันก็ไมพนอยูดีนะครับ ในการตั้งงบประมาณทานตองแนใจแลวที่จะของบประมาณ พอตั้งไปแลวก็ม าบอก
วาสําคัญผิด เพราะการตั้งงบประมาณนั้นทานจะตองแนใจรอยเปอรเซ็นตวาถูกตอง เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้อยากจะ
ฝากวาในงบประมาณตอๆไปนั้นก็ขอใหทานศึกษาใหดีวา ระเบียบใหดีวาสิ่งไหนที่มันถูกตองนะครับ และอย ามาใช
คําพูดวาสําคัญผิดถาสําคัญผิดนี้ระเบียบออกมาอยางไรทานสามารถไปขอแกไขใหมั นถู กตองตามระเบีย บเขาได
แลวก็ทําไปตามนั้นไมใชวาสําคัญผิดแลวไมแกไขแลวมาขอโอนไปทําอยางอื่นนะครับ ขอฝากไวดวยวางบประมาณ
ตอๆไปนั้นขอใหแนใจแลวคอยเอามาคุยกันแลวมาลงงบประมาณ ทางสภายินดีที่จะสงเสริม ในสิ่งที่ดีที่ควรนะครับ
ขอฝากไวดวยนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิ กทา นใดเห็นชอบอนุมั ติใ หเปลี่ย นแปลงคําชี้ แ จงงบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบอนุมั ติใ หเปลี่ย นแปลงคําชี้แ จงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ/ มีสมาชิกยกมือ ๑๔ ทาน
ที่ประชุม
มีมติไมเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๕.
ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ เรื่อง ขอรั บ ความเห็ น ชอบแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณโครงการ
กอ สร า งปรั บ ปรุ งเตาเผาศพแบบไร มลพิ ษ วั ดป าแสนอุ ด ม งบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี)
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเป นระเบี ย บวาระที่ ๗ ญั ตติ เรื่ อง ขอรั บความเห็น ชอบแก ไขเปลี่ย นแปลงคําชี้ แ จงงบประมาณ
โครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผาแบบไรมลพิษ วั ดปาแสนอุดม งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เสนอ
โดยนายกเทศมนตรี เชิญครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกีย รติทุกทานครับ
ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผาแบบไรม ลพิ ษ วัดปาแสน
อุดม งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผาศพแบบไรม ลพิ ษ วัดปาแสนอุดม
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ งบประมาณ ตั้งไว ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะ
เทศบาลฯจะทําการประกาศการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ปรากฏวา คณะกรรมการวัดปาแสนอุดมไดแ จง
เทศบาลฯวาทางวัดไดรวมประชุมคณะกรรมการ มีมติไมใหปรับปรุงเตาเผาเดิม หากเปนไปไดขอรับงบประมาณให
กอสรางใหมควบคูกับเมรุเดิม ซึ่งเทศบาลฯไดพิจารณาแลว หากกอสรางใหม งบประมาณที่ไดรับอนุมั ติไม เพี ย งพอ
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ผูบริหารพิ จารณาแลวเห็นวา งบประมาณ
จากโครงการดัง กลา วตอ งเปลี่ย นแปลงให สามารถดําเนินการต อไปได โดยเปลี่ ย นเปนโครงการที่บรรจุอ ยูใ น
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ซึ่งทําใหลักษณะและปริมาณงานเปลี่ยนไป โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานเคหะ
และชุม ชน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงเตาเผาศพแบบไรม ลพิ ษวัดปาแสนอุดม
งบประมาณ ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนเกาหมื่นบาทถวน)
เดิม กอสรางปรับปรุงเตาเผาศพแบบไรม ลพิ ษ โดยการรื้อถอนผนัง และพื้ นหองเตาเผาศพเดิม
พรอมกอสรางพื้น คสล.ใหม ติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิ ษ จํานวน ๑ ชุด งานอื่นๆตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี งบประมาณ ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนเกาหมื่นบาทถวน)
เปลี่ยนเปน
๑. กอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําเขื่อนธานี (ช วงถนนหลวง – ถนนราชวงศ) กอสราง
ถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๐๖ ม. งานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาล
นครอุบลราชธานี
๒. กอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกซอยแจงสนิท ๔.๗ (ขางบานเลขที่ ๑๒) กอสราง
ถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กวางเฉลี่ย ๔.๘๐ – ๕.๐๐ ม.ทอระบายน้ําขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พรอมบอพั กในผิวจราจร
ยาวรวม ๑๓๐ ม. งานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทั้ง ๒ รายการ รวมเปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่ น
สามพันบาทถวน)

๒๖.
เหตุผล
เนื่องจากโครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผาศพแบบไรมลพิษวัดปาแสนอุดม คณะกรรมการวัดและชุม ชนได
รวมประชุมกันแลวมีมติไมใหเทศบาลฯ เข าปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับอนุมั ติ ซึ่งคณะผูบริหารไดพิ จารณา
แลว เพื่อใหงบประมาณที่ไดรับอนุมั ติเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน จึงอนุมั ติใ หแ กไขเปลี่ย นแปลงคําชี้แ จง
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ และเนื่องจากการแกไขดังกลาวเปนการแกไขที่ตองเปลี่ย นแปลงสถานที่
และเป น รายการก อ สร า งใหม ทั้ ง หมด จึ ง นํ า เสนอสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี อ นุ มั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข อ ๒๙
“การแกไขเปลี่ ย นแปลงคําชี้แ จงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรา งที่ทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมั ติข องสภาทองถิ่ น” จึงขอยื่ นญัตติ
เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลไดพิจารณาตอไปครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ในญัตติขอนี้ผมไมเห็นดวยนะครับในการที่ทานจะมาขอกับทาง
สภาเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขนะครับ คือในการจัดทํางบประมาณนั้นมันจะเปนลักษณะวา งบประมาณประจําปนั้น
ทานจะเสนอเขามายังสภานะครับ แลวทางสภาจะไดผานขั้นตอนในการแปรญัตตินะครับ และไดเรียกทาง
เจาหนาที่มาสอบถามถึงความจําเปนวาตรงนี้มันจําเป นหรือเปลา จําเปนขนาดไหนหรือในการจัดซื้อพัสดุหรือรถ
หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเทศบาลนครอุบลฯของเรานั้น ก็ตองผานคณะกรรมการแปรญัตติกอนนะครับ ผานการ
คัดกรอง แตอันนี้นั้นไมใช ทานมาเปลี่ยนแบบงายๆผมวามันงายเกินไปในการเปลี่ยนแปลงนะครับ ถาในเมื่อทางวัด
เขาไมพรอมที่จะทํานะครับ เงินสวนนี้มันก็ไมไดหายไปที่ไหนนะครับมันก็ตกมาเปนเงินสะสมของทางเทศบาล ป
หนาถาวัดอื่นเขาตองการเราก็มอบใหวัดอื่นไดนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายสุ ภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ เราติดใจนิดหนึ่งตรงคณะกรรมการวัดปาแสนอุดมไดแจงวาทางวัดมีมติไมใหป รับปรุงเตาเผา
เดิมนะครับ อันนี้ก็ถือเปนโอกาสอันดีเพราะมัคทายกนั่งอยูนี่นะครับ ผมขออนุญาตฟ งคําชี้แ จงจากทานชื่นหนอย
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องการเปลี่ย นแปลงนี้ข อพู ดตั้งแตตนนะครับ ทีแ รกผมขอ
ตั้งแตนานมาแลวตั้งแตป ๒๕๕๗ ครับ ทีนี้ทางชางไปดูจะใชงบประมาณประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เปนการ
ปรับปรุงเฉยๆใชไหม/ใช ถาอยางนั้นผมขอเพื่อใหเปนเตาเผาแบบไรม ลพิ ษ ทีนี้เมื่ อเอาเข าจริงๆไปดูแ ลวบอกวา
เครื่องมันใหญเอาเขาไมไดตองทุบเสียกอน ทีนี้เมื่อทุบแลวจะใชเวลานานเทาไหร ประมาณ ๓-๔ เดือน จึงจะเสร็จ
ถาอยางนั้นเราจะทุบของเรามันจะทําใหเสียเวลาไปนาน เราตองตั้งคณะกรรมการไปตรวจไปดูวัดเขาที่ทํามากอน

๒๗.
เมื่อไปดูแลววัดนั้นก็บอกวาเตาเผา ๓ เตา เตาหนึ่งจะตองใชงบประมาณน้ํามั น ๔๒ ลิตร ถ า ๓ หัวฉี ดมั นก็หลาย
ลิตร เผาครั้งหนึ่งเปนเงินประมาณ ๓,๐๐๐ บาท แตถาเปนถาน ๑,๕๐๐ ก็ได ทีนี้เราก็ไปดูวัดหนองบัว
เตาเผาน้ํามันนี่แหละครับ ตอนนั้นเสียเผาไมได ตองรอใหชางจากกรุงเทพฯมาเปลี่ยนแปลง ทีนี้เราก็ม าคิดกันวาถ า
หากเราจะทําอยางนั้น ถาทุบของเราเสร็จเรียบรอยแลวเอาเตาน้ํามันเข าไปใส เสร็จแลวเตาน้ํามั นมั นชํารุดเราหา
ชางก็ไมได สุดทายสูถานไมได นี่คือประการที่หนึ่ง ประการที่สองทีนี้วัดปาแสนอุดมเปนวัดที่ชาวบานแถวๆบาน
นอกอาศัยวัดปาแสนอุดมเพราะวาศพคนที่มาโรงพยาบาลเมื่อตายแลวเขาไม ใ หเอาเข าบาน จะตองไปเผาที่วัดปา
แสนอุดม ทีนี้คนที่ไมมีเงินเราก็รับเผาใหแตถาเปนเตาน้ํามันเราจะตองใชเงิน ๓,๐๐๐ บาท ถึ งจะเผาไดแ ลวก็อื่นๆ
อีกรวมๆแลวอยางนอยมันก็สี่หาพันบาทถึงจะเผาได เราก็เลยคิดวาถ าหากเตาไรม ลพิ ษนั้นมาติดตั้งแลวเผาไม ได
มันจะสูถานเราไดไหม เชนนั้นคณะกรรมการก็เลยบอกวาใหคงไวอยางเดิม ถ าจะทําแบบไรม ลพิ ษก็ใ หสรางใหม คู
กันก็ได มติที่ประชุมก็เลยบอกวาใหยุติ ใหเผาถ านไปกอนเพราะวาเตานี้มั นยังใหม อยูเผาถ านได ใชม าเปนเวลา
๑๐ ปแลวแตวาสภาพมันยังดีอยูครับ มันมีอยู ๒ เตาที่เผาถานไดครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นทานประธานสภาและทานสมาชิกทุ กทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ก็คลายๆกันกับญัตติที่ผานมานะครับ เปนการยื่ นญัตติข อเปลี่ย นแปลง
คําชี้แจง และญัตตินี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็เหมือนกับที่ทานประธานกลาวนะครับวาทานตองแนใ จเสีย กอนทานถึ ง
จะตองเสนองบประมาณมา ตรงนี้ผมขอตําหนิการทํางานของฝายบริหารนะครับ กอนที่ทานจะยื่นงบประมาณมา
มันก็ตองมีการประชุม มีการเสนออะไรมาไวกอนนะครับ แตนี่พอผานงบประมาณไปแลวบอกชาวบานมี ม ติกับทาง
วัดมีมติไมรับนะครับ กอนที่ทานจะตั้งงบประมาณมาทําไมทานไมถามเขากอนนะครับ พอตั้งขึ้นมาแลวก็เกิดปญหา
ขึ้นมาอยางนี้ ตรงนี้มาแกไขงายๆวามาขอเปลี่ยนแปลงอยางนี้หรือครับ การทํางานนี้มั นเหมื อนเด็กมั ธยมไหมครับ
ผมติดใจตรงนี้นะครับ แกกันงายๆอยา งนี้หรือครับนี่มั นงานราชการนะครับ ไม ใ ชงานบริษัทหางรานหุนสวนของ
ใครที่จะมาทําอะไรงายๆแบบนี้นะครับ ไมใชเงินสวนตัวหรือเงินในกระเปาใครมั นเปนเงินภาษีพี่ นองประชาชนนะ
ครับ ดังนั้นแลวผมก็ไมเห็นชอบที่วาจะขอเปลี่ย นแปลงญัตติแ บบนี้ อยากจะใหทานเอาไปแกไขใหม นะครับ ใน
งบประมาณป ๖๑ งบประมาณที่จะเอาเขาใหมเดือนตุลา เดือนสิงหานี้ทานตองยื่นมา ทานไปคุย กันดีๆ นะครับ ทํา
ใหมันเปนนักบริหารจัดการมื ออาชีพ นะครับ แลวทานเสนอมาไม ตองมี การแกไขแบบนี้นะครับ ทานนายกฝาย
บริหารจะไมเขาประชุมพวกผมจะไมติดใจเลยนะครับ คือวาทานทํางานดีทําหนาที่ข องทานดีนะครับ ทานไม เข าก็
ไมเปนไรแตการทํางานของทานดี แตนี่ประชุมก็ไมเขาแลวก็ยังบริหารงานผิดพลาดแบบนี้ชาวบานเสีย ประโยชนนะ
ครับ ดังนั้นทานควรจะกลับไปทําใหมและพิจารณาตัวเองเสนอเขามาใหมป ๖๑ เอาใหแ นใ จรอยเปอรเซ็นตแ ลวก็
เสนอมา ทางสภาไมติดขัดแนนอนครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องเตาเผานะครั บไม ใ ชความผิดของคณะกรรมการนะครั บ
ทีแรกนายชางไปบอกวาเราเอาเครื่องไปติดตั้งแลวก็เผาไดเลย แตพอเอาเข าจริงบอกวาทุบหมด พวกผมก็ไม ย อม
ครับ ขอบคุณครับ

๒๘.
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเรียนถามทานชื่นนิดหนึ่งนะครับ ๒ เตาที่เปนถานทั้งสอง เหลือเตาหนึ่งเปนคงที่ข องถ าน อีกเตาหนึ่งทํา
เปนเตาหัวฉีดน้ํามันไดไหมครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายช างบอกวา ไม ไ ดครับ เพราะวา เครื่ องใหญ ต องทุบ หมด นี่คือ เหตุ ผลที่พ วกผมไดเ ปลี่ย นแปลงครั บ
ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ ที่จริงความเดิม ที่ฝาย
บริหารไดทําเรื่องของเตาเผาศพที่วัดปาแสนอุดม ที่จริงผมก็อยูในกลุมชุมชนวัดปาแสนอุดมนะครับ ก็ทําตามความ
ประสงคข องทานชื่ นนะครับและชุม ชนก็มี ค วามต องการ แต ปญหาดานเทคนิค ที่ไดเ รีย นไปแลว นั้นตามความ
ตองการแลว แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวาจะไปลงมื อกอสรางพวกเทคโนโลยีใ หม ๆ นี้มั นมี รายละเอีย ดที่จะเข าใน
การปรั บปรุง ไม ไ ด ผมว าในทางเทคนิ ค ขออนุ ญ าตวา เพื่ อ ให ค วามเข าใจกับ สภาได ชัด เจนขึ้ น ขออนุ ญ าตให
ผูอํานวยการสํานักการชางไดชี้แจงรายละเอียดครับ วามีสมาชิกทานหนึ่งอยากจะใหตั้งงบประมาณใหม ซึ่งมั นตอง
มี ก ารพิ จารณาศึก ษาถึ งความเป นไปได แ ละความเหมาะสม และเทคนิ ค ตา งๆเหล านี้ กระผมขออนุ ญ าตให
ผูอํานวยการสํานักการชางไดชี้แจงรายละเอียดครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับ ผมขอพูดนิดหนึ่ง เทาที่ผมไปคุยกับชาวบานมามีอยูคําคําหนึ่งเขาบอกวาเจาหนาที่ที่ไปคุย กับชาวบาน
นั้นบอกวาจะสรางใหใหม จะสรางอาคารใหใหมเลยที่นี้ไมตองเอา กลายเปนอยางนั้นไปอีกนะครับ เชิญทาน ผ.อ.
ครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ คืออยางนี้ประเด็นของ
เตาเผาศพนั้นก็เปนครั้งแรกที่เราเอาเขาของบประมาณก็ไมได เพราะวาเราไปถามชาวบานแลวเขาไม เอา เราก็ม า
รายงาน ส.ท. ทานหนึ่งวาชาวบานเขาไมใหสราง หลวงพอไมใหสราง ทานก็บอกวาเอาเขาใหม บอกว ามาถามผมนี่
ผมเปนมัคทายกอยูทานวานะครับ ผมก็เลยเอาเขามาใหมตามวาไป ทีนี้ในเรื่องของเทคนิคนั้นเตาเผาศพมั นมี ความ
กวางความยาว คือเมรุเผาศพวัดปาแสนอุดมนั้นมีประตูเล็กนิดเดีย วนะครับ ยังไงมั นก็ตองทุบประตูออกถึ งจะเอา
เครื่องเขาไดนะครับ และมันจะตองมีชองวางระหวางตัวผนังกับเตาใหเกิดขึ้นเพราะวาใหลมผานได ถ าลมไม ผานก็
จะเกิดความรอนนะครับ ใจจริงแลวเรื่องนี้เตาเผาศพวัดปาแสนอุดมนี้ไม รับเราก็ไม วาอะไร เราเห็นเจตนาของ
ชาวบานวาเผาน้ํามั นนี้มั นแพงนะครับ ก็อยากใหไวสักวัดหนึ่งเหมื อนกันเพื่ อเปนทางเลือกชาวบานเราก็เลยมา
เปลี่ยนแปลงวาในเมื่อทางวัดปาแสนอุดมไมเอา เจตนาเพราะอยากใหชาวบานไดมีทางเลือกใชไดบางเราก็ยินดีนะ
ครับ แตทีนี้มันก็เปนเรื่องของเทคนิคจะตองเขามาในสวนนี้อยางไรมันก็ตองทําเพื่อเอาเตาเข านะครับ มั นก็ตองทุบ
ผนังออกก็ในสวนนี้ทางสํานักการชางก็ไดไปประสานกับเจาอาวาสและพระที่อยูใ นนั้นและชาวบานบางสวนแลว
ครั้งแรกก็ไมเห็นดวยนะครับ ครั้งสองก็เห็นวาทาน ส.ท. อยากไดก็เอาเขามาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่ อการปรับปรุง แต
ทีนี้มันไมเปนไปตามจุดประสงคเราก็เลยเอาโครงการนี้มาเปลี่ยนแปลงแปรสภาพที่วาอํานาจสภาฯจะใหเราได คือ
เสนอ ๒ โครงการนี้เขามาเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งเพราะวาทุกอยางสภาฯอนุมัติ เราจะเปลี่ยนใหมตองขอสภาฯ

๒๙.
อนุญาตอยูแ ล ว ก็เ ลยเอา ๒ โครงการนี้ม าเพื่ อ พิ จารณา เพราะ ๒ โครงการ นี้เ ปน ๒ โครงการที่เรามองว า
อยางเชน ๔.๗ ตอนแรกเปนตัว L ชาวบานเปนตัว Y ไปอีกมีทางแยกไปอีกก็เลยเอาตัวนี้ม าเพราะวาอยูใ นลําดับที่
เราพิจารณาแลววาความสําคัญที่ช าวบานเขาไดประชาคมมา เราเรีย งลําดับมาแลวนะครับ ก็เอาลําดับนี้เข ามา
เกี่ยวของและเสนอใหทางสภาทราบเทานั้นเองครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนงนุชครับ
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติทุกทานนะคะ ดิฉั นก็อยูแ ถวนั้นเหมื อนกันนะคะ คือ
อยากจะทราบวาการที่ทานเสนอเขามาในสภานั้นทานไดเข าไปดูใ นพื้ นที่จริงหรือเปลา แลวเตาเผานี้มั นก็มี ข นาด
ของมันใชไหมคะ แลวทําไมไมคํานวณกอนที่จะเสนอเขามา อันนี้เหมือนกับทานเอาเข ามาโดยที่ไม ศึกษาเลย อันนี้
ขอทวงติงนะคะ แลวที่ทานบอกวาทําถนนอีก ๒ เสน ดิฉันอยากถามวาราคา ๒ เสน บวกกันนี้มั นเปนเงินเทาไหร
และถนนนี้มัน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แลวเงินสวนตางนี้คุณเอาไปไวที่ไหน คุณเอาไปทําอะไร มั นก็เหมื อนกับวาระที่
๖ มันก็เหมือนอยางที่ทานประธานตอวา และจะใหทางสภาเราอนุมัติไดอยางไร อยากเรียนถามนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่
๑ คะ มีความเห็นวานาจะทําเพิ่มนะคะตัวเผาคะ เพราะวาคิดวาประชาชนนาจะอยากไดเพิ่มมากกวาที่จะปรับปรุง
เพราะวาการปรั บปรุ งต องใชเ วลา ๓-๔ เดื อน ทํา ให ประชาชนไม รู วา จะไปใชที่ ไหน แลวหลายคนก็ใ ชเ ยอะ
เพราะวาอยางที่ฟงทานชื่นนะคะ ขออนุญาตที่เอย นามก็คือวามี คนที่เกิดอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลตองมาใชบอยๆ
เปนไปไดไหมที่จะสรางเพิ่มคะ ตั้งงบประมาณใหมแลวสรางเพิ่มอีกอันหนึ่งคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือถาเกิดสรางเพิ่มมันตองเปนงบประมาณใหมของปตอไป มั นก็อยูที่วาสมาชิกจะเห็นชอบหรือไม นะครับ
เพราะวาถาสรางใหมนี้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมพอแนเพราะวาระเบียบเราใหแค ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สวนเกินจะมา
จากไหนมันก็ติดขัดอยูตรงนี้นะครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายสุ ภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ดวยเจตนาในการอนุมัติงบประมาณเราก็เพื่ อสนับสนุนการสรางเตาเผาศพใหกับทางวัดปา
แสนอุดมนะครับ แตเรื่องเผาศพนี้ผมก็ไมถนัดเพราะวาไมเคยเขาไปอยูขางในวามันเผาถานกับเผาน้ํามั นอันไหนมั น
จะรอนกวากันนะครับ เพี ย งแตจุดประสงคข องการอนุมั ติข องเราก็คือวา เราอนุมั ติใ หวัดปาแสนอุดมในการจั ด
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเตาเผาศพนะครับ ในเมื่อในการใชจายงบประมาณไมไดเราก็ยินดีที่จะใหงบประมาณนี้ตกไป
สวนเรื่องของถนนที่จะทําทางเทศบาลนครอุบลฯมี งบประมาณอีกเยอะครับ ทานทํางบประมาณเข ามา ถ าใน
งบประมาณรายจายประจําปเราก็ไมขัดของที่ทานจะเขามาชี้แจงวางบประมาณจะเอาไปใชสรางอะไรบางนะครับ
ขึ้นอยูกับทานวาทานจะทํางบประมาณเขามาเทาไหร ถาทานทํางบประมาณเขามาเราเห็นชอบเราก็อนุมั ติ แตใ น
เรื่องของการเปลี่ย นแปลงคําชี้แ จง เหตุผลที่เราไปรับปากกับชาวบานไว เหตุผลที่สมาชิกสภาไดไปรับเรื่องกับ
ชาวบานไวแลวไมสามารถทําไดแลวจะเอางบประมาณนี้ไปใชอยางอื่น คุณไมเอาเราจะเอาไปทําอยางอื่นอันนี้ก็คือ

๓๐.
เหมือนกับเราขัดแยงกับทางชาวบานเขาอีก ผมจึงไมเห็นชอบที่จะใหหลักการนี้มี การเปลี่ย นแปลงคําชี้แ จงแตถ า
ทางฝายบริหารคิดวาถนนจะเปนประโยชนกับพี่ นองประชาชนก็ทําเข ามาใหม ใ นงบประมาณไดเลยครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็พอสมควรแลวนะครับ ก็รูเหตุรูผลกันมาพอสมควรแลวผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แ จงงบประมาณโครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผา
แบบไรม ลพิ ษ วัดปาแสนอุดม งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญยกมื อครับ / ไม มี
สมาชิกยกมือ
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผา
แบบไรมลพิษ วัดปาแสนอุดม งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญยกมื อครับ/ มี สมาชิก
ยกมือ ๑๕ ทาน
-

ที่ประชุม
มีมติไมเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผาแบบไรมลพิษ
วัดปาแสนอุดม งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง

อื่นๆ

นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบ ริหารและผูมี เกีย รติทุกทา นครับ กระผมรอยตํารวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ ไดรับเรื่องรองเรีย นจาก
ชาวบานขอนําเรียนผานทานประธานสภาผานไปยั งผูบริหารนะครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือ การปรับปรุงตลาดใหญใ น
บริเวณแผงจําหนายเนื้อสัตวที่ไดไปปรับปรุงติดบานเกล็ดเพื่อกันแดดและกันฝนนะครับ ปรากฏวาติดบานเกล็ดไม
ครบยังมีชองโหวอยูประมาณไมต่ํากวาสองสามแผนซึ่งทําความเดือดรอนใหกับชาวตลาดก็คือฝนยังสาดและแดดยั ง
สอง ซึ่งก็เปนปญหาวาเพราะอะไรทําไมฝายบริหารที่ไปปรับปรุงตลาดใหญทําคางคาไวครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือ
ความเดื อ ดร อนของพ อ ค าแม ค า ไม มี น้ํ า ใช ก็ต อ งจ างคนรั บจ างทั่ วไปไปขนน้ํา มาให เขาขอใหไ ปติ ด ตั้ง ระบบ
น้ําประปาถาหากวาจําเปนจะตองเสียเงินคาน้ําประปาชาวตลาดก็ยินดีที่จะใชน้ําประปาแบบหยอดเหรีย ญก็คือใคร
ใชมากก็หยอดเหรียญมาก ใชนอยก็หยอดเหรียญนอยครับ จะไดไมตองมาเกี่ยงกันวาใครใชมากใชนอยในเรื่องการ
ใชน้ําประปาครับ ก็ฝากผานทานประธานผานไปยังผูบริหารใหพิจารณาเรื่องนี้ ซอมปรับปรุงกันสาดตลาดใหญดาน
ทิศตะวันออกชวงบริเวณขายเนื้อสัตวและเรื่องขอน้ําประปาครับ สวนเรื่องรองเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือถนนพโลชัย ที่
ทางผูบริหารไดรับงบประมาณไปและไปปรับปรุงเปนแอสฟลทคอนกรีตก็ไดรับเรื่องจากชาวบานจํานวนมากก็บอก
วาถนนยังดีอยูไมมีความจําเปนที่ทานจะตองไปทําแอสฟลทคอนกรีตซึ่งทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ ในขณะที่ถ นน
หลายเส นหลายซอยในเขตเทศบาลนครอุ บลราชธานีมี ค วามจํา เป นที่จ ะตอ งปรับปรุง ก็ไม ปรั บปรุ งอยางเช น
ซอยสรรพสิทธิ์ ๗ ชวงถนนนิคมสายกลางตัดไปหาเรือนจําหรือที่ชาวบานแถวนั้นเรียกวาซอยขางโรงน้ําแข็ งนะครับ
ซึ่งสภาพแยมากก็ไมไดรับการปรับปรุงและซอยอื่นๆอีกมากมายเชน ซอยโพธิ์ทอง ๓ ที่ออกจากชุมชนโพธิ์ทอง

๓๑.
ตัดไปหาชุมชนเลียบมูลหรือวังสวางซึ่ง ทะลุไปหากันไดก็ควรไดรับการปรับปรุงใหดีครับ ก็ฝากผานทานประธาน
ผานไปยังผูบริหารมีเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่
๑ คะ ขอกราบเรียนสอบถามทานประธานผานไปยังฝายผูบริหารนะคะ ตามที่จังหวัดใหเทศบาลนครอุบลราชธานี
ชี้แจงขอเท็จจริงกรณีรองเรียนวานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีจัดซื้อเครื่องสูบน้ํารวมเปนเงิน ๑๔,๐๔๐,๐๐๐
บาท และสํานักงานตรวจสอบพิเศษภาค ๕ ตรวจสอบพบวาการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโข งขนาด ๘ นิ้ว มี ราคาสูง
เกินจริงจํานวน ๒๐๑,๐๐๐ บาท ตอเครื่อง จํานวน ๑๐ เครื่อง ใหเทศบาลนครอุบลราชธานีดําเนินการชี้แ จงและ
ตอบรายละเอียดนะคะ จึงอยากขอกราบเรียนสอบถามวาบัดนี้ไดดําเนินการถึงไหนคะ กราบขอบพระคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นทา นประธานสภาและสมาชิ กผู ทรงเกีย รติ ทุก ทา น ดิฉั น นางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คะ อยากจะสอบถามในสวนของถนนแอสฟ ลติกคะ คือจะ
ใหม องข ามไปเลยมั นก็คงจะเปนไปไม ได เพราะวาในส วนของทางสภาเราเคยทว งติงแลววาถนนแอสฟ ลติกไม
เหมาะสมสําหรับทางเทศบาลนครอุบลฯเพราะวาเทศบาลนครอุบลฯเปนแองกระทะและเปนแหลงชุม น้ําซึ่งถ าเรา
ใชแอสฟลติกเขาไปแลวนั้นก็จะทําใหพื้นผิวไมสามารถยึดเกาะได แตวาตอนนี้คือที่ประสบกับตัวเองอยูก็คือวาถนน
แอสฟลติกที่เพิ่งทํามาก็เกิดการหลุดลอน ซึ่งทํามาไดแคสองสามสัปดาหแคนั้นเองคะก็เกิดการหลุดลอนเพราะวามี
ฝนตกลงมาเยอะ แลวก็ไดทําชี้แจงเขาไปก็เห็นบอกวามีเศษวัสดุเขาไปฝงอยูในพื้นผิวเลยทําใหมั นหลุดลอนออกมา
แตวาคือจริงๆแลวในสวนของการหลุดลอนนั้นเดี๋ยวตอๆไปยังไงคิดวามันก็ตองมีเพราะวามันเปนแหลงชุม น้ํา เดี๋ย ว
ถึงเวลาก็จะมีหลุดลอนออกเปนระยะๆอยูแลว ในสวนนี้คือจริงๆแลวมันไมเหมาะสมสําหรับเทศบาลฯเราเลย และ
ในสวนของการทํางานของผูรับเหมาก็จะมีในสวนของทอระบายน้ําที่เหลื่อมล้ํากันแบบนี้แลว ทานคิดวายางแอสฟ ล
ติกจะไมไหลลงสูทอระบายน้ําหรือ คือการทํางานนี้ไมไดมีการควบคุมการทํางานเลยวาในสวนของปลายทางขอบ
แบบนี้จะทําอยางไร จะแกไขอยางไร จะปองกันอยางไร ซึ่งตอนนี้ก็สงผลใหช าวบานแถบๆนั้นมี น้ําไหลเข าทวมขั ง
ของบานของตัวเองแลว และในสวนของทอระบายน้ําที่ทําไวก็คือวาเปนการยกทอระบายน้ําขึ้ นแตทานลองไปขั บดู
เลยคะ ถาทานผานพวกทอระบายน้ําบางทอนี้จะมีเสียงดังเลยเพราะวาไมมีการยึดเกาะใหดี จะมีหลายๆชวงเลยคะ
ที่ทําใหฝาทอระบายน้ํานี้เสียงดังมากซึ่งเปนความเดือดรอนของประชาชนในแถบๆนั้นเพราะวากอนหนานั้นไม เปน
แตพอทําถนนแลวก็เปนนะคะ อยางไรดิฉันก็ฝากในเรื่องของสวนนี้ดวยคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอแก ไ ขของท า นวรรณรั ต น นิ ด หนึ่ ง นะครั บ ไม ไ ด ย กท อ ยกฝาท อ นะครั บ ในส ว นนี้ ขอเรี ย นถาม
ผ.อ.วิสุทธิ์ นิดหนึ่ง แอสฟลติกเสนนี้บางฝาทอก็สูงกวาแอสฟลติก บางฝาทอก็ต่ํากวาแอสฟลติก เอาระดับไหนกันแนครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
ขออนุญาตครับ คือตามที่ทานประธานเห็นก็เปนเรื่องจริง ซึ่งเรื่องนี้ สตง. ไดมาตรวจสอบเราแลวนะครับ เพราะวา
ชางคุมงานก็ตัวนี้ยังไมเบิกจายนะครับทาน ยังไมตรวจรับนะครับ เพราะวาบางฝาก็สูงบางฝาก็ต่ํา บางฝาบางทอก็มี

๓๒.
แอสฟ ลทไ หลลงไปนะครั บ ในขั้ นตอนการกอ สรา งอัน หนึ่งก็ มี ถุ ง ปูนเข ามาโผล ขึ้ นมา อัน นี้ก็เ หมื อนการชี้แ จง
ขั้นตอนชางคุมงานหรือผูรับเหมานั้นไมละเอียดพอ ตัวถุงปูนนั้นเกิดจากการที่เอาถุงปูนไปปดฝาทอไวกอน แลวทํา
การวางยางตัวกวาดอาจจะกวาดไปดวยก็ไดในสวนหนึ่งนะครับ ตอนนี้สันนิษฐานวาอยางนั้นนะครับ คงจะไม มี ใ คร
ที่จะเอาถุงปูนหรือเศษวัสดุตางๆ ที่อยู ใ นแอสฟ ลทอาจจะมี ดวยก็ไดนะครับอาจจะไม เห็นตัวนี้ ก็ข อบคุณทานที่
เสนอแนะและชี้แจงมาทางเฟสบุคทางไลน ตอนนี้เราไปดําเนินการแลว ทานลงไลนปุบวันรุงขึ้น สตง.
เขาปบนะครับยังไมไดตรวจสอบอะไรเลย สตง. เขาไปแลวนะครับจนทําใหพวกเรานั้นสํานักงานชางนี้หวาดผวาไป
ตามๆกัน ก็ในเรื่องนี้ในเรื่องฝาทอฝาสูงฝาต่ําเราไดสั่งใหผูรับเหมาแกไขแลวนะครับวาถ ามั นยังสูงกวาที่เรามี อยาง
สังเกตเราก็รูวามั นสูงในชวงหนารา น แถวรานข าวตม จะมี สูงที่เราเห็นนะครับวามั นสูงเกิน ไปแลวเสีย งดังดว ย
เพราะฉะนั้นตองแกไขในสวนนี้ สวนดานตางๆนี้ผมเองก็ไดเห็นในเฟสในไลนแ ลวขอบคุณทุกทานมากๆที่ชี้แ นะนะ
ครับเพราะวาบางครั้งการไดพัฒนาบานเมื องตองใชหลายคนดูนะครับ และผมบางทีก็หลายๆงานที่เข ามาดูดวย
เพราะฉะนั้นขอบคุณทุกทานและจะนําไปแกไขใหครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเสริม นิ ดหนึ่ง ทาน ผ.อ. วิ สุทธิ์ บอกวาเปนถุ งปูนแตผมเห็น รูปเขาถ า ยมาเปนถุ งพลาสติก ใสนะครั บ
ก็แสดงวาผูรับจางไมละเอียดรอบคอบใชไหมครับ เพราะฉะนั้นก็ข อฝากไวดวยนะครับผม เชิญทานสมาชิกครับ
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับ ผมขอพูดทิ้งทายนิดหนอยนะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวนโยบายที่เราเคยคุยกับพี่ นองประชาชน
วาฝายผูบริหารก็ไดทํามาเราก็อนุมัติงบไปใหทํา บางสิ่งที่ทานเขามาชี้แจงกับเราทานคิดวามั นจะแกไขปญหากับพี่
นองประชาชนได ในเมื่อมันแกปญหาไมไดสิ่งที่ทานละเลยไปคือสิ่ งที่ทานประชาสัม พั นธใ หพี่ นองประชาชนทราบ
วาอยางเชนทอลอดแยกดงอูผึ้ง ขออภัย ครับแยกสุสานวนารมย ผมยอมรับวาวันนั้นผมตกใจจริงๆประชาชนใน
บริเวณนั้นรวมตัวมาหาผมตอนแรกก็ดีใ จนึกวาพี่ นองมาอุดหนุนรานคาแตไม ใ ชครับพี่ นองเขาเข ามาสอบถามวา
แนวนโยบายเมื่อกอนน้ํามันก็ไหลบาไปพอมันขึ้นตรงแยกสุสานวนารมยมั นก็แ บงซายแบงขวาออกไปเคลื่อนที่ใ น
ทิศทางที่ต่ําลงไปแตตอนนี้มันมีการกระจุกตัวรวมของน้ําไวอยูที่อุโมงคหลังจากอุโมงคที่มั นลนขึ้ นมามั นก็ไหลบา
เขาบานประชาชนคือมันเปนการทําใหน้ําไหลในทิศทางที่ผิดปกติของน้ํา และพื้นที่ตรงนั้นก็ลดลงไปถ าเอาถนนเปน
ศูนย ศูนย ลดลงไป ๓ เมตรกวาผมเคยถามในสภาแหงนี้แลววาโครงขายที่ทานจะทําตอ ทา นไม ตองไปพู ดถึ งครอง
เปะปะน้ํามันไม ถึ งครองเปะปะดวยซ้ําไป มั นไหลบาเข าไปในโครงการอุบลสแคว ไหลบาเข าไปในเสนชยางกูร
สะสมปญหามาจนถึ งหนาโลตัส ตอนนี้ผมไม แ ปลกใจที่ น้ํามั นทวมมากขึ้ นก็เราไปขุ ดหลุม ลอน้ําใหมั นเข ามาใน
เทศบาลฯมากขึ้ น กระผมขอตํา หนิฝ ายผู บริห ารวาท านใหฝา ยประชาสัม พั นธ ทํา งานนอยเกิน ไป เราหน าจะ
ประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดทราบแลวสงผลกระทบและสะทอนปญหามาใหเราไดทราบวาพื้ นที่ตรงไหน
เขาตองการอะไร ทานปดหูปดตาประชาชนแลวทานก็ทําๆๆ ตอนนี้หนาราชเวชเปนยังไงครับ เมื่ อกอนขั บรถได
สะดวกตอนนี้เริ่มมีแผลแลวครับ ทางหลวงเขาบอกวาเอาไปก็ทําไปเรื่อยเปอย ไฟก็เริ่ม มี ไม ติดเมื่ อกอนไม ติดไม ได
นะครับ เพราะทางหลวงก็กลัวนายดาเพราะมันอยูในเขตเมืองตอนนี้หรือเราถูกดาจนชินแลวเราเลยไมสนใจตรงนี้
ผมฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับถาทานจะทํานโยบาย ถาทานจะกําหนดแนวนโยบายถาทานจะสรรหาบุคคลเข ามา ทาน
ฟงเสียงเขาบางแลวทานจะไดคําตอบที่ทานสามารถทํางานไปไดดวยดีครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอปดประชุมครับ

ปดประชุม เวลา ๑๒.๔๕น.
************************

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

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

(ลงชื่อ) .............................. ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ)
(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
(นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 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

