
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๐  

วันจันทรท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผูมาประชุม 

       ๑. นายอนันต ตันติศิรินทร           ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๔ 

       ๒. นางสาววรรณรัตน        จิรัตนประภา           รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๒ 

       ๓.  นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๓ 

       ๔. นางสาวนงนุช             จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

       ๕. นางบัวหลวง               อาษาพล               สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑    

       ๖. นางรฐา                     มณีภาค                 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑    

       ๗. นายเลิศ               อาชวานันทกุล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๑     

       ๘. นายเลิศชาย                เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

       ๙. นายชื่น                     พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

     ๑๐.  นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๒ 

     ๑๑. นายนัฐพล รัตนูปการ              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๒     

     ๑๒. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๒ 

     ๑๓. นางเฉลียว                 คํานิยม                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๒   

     ๑๔. นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓ 

     ๑๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๓ 

     ๑๖. นางลําพูล แสงวงค              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓ 

     ๑๗. นายสุภชยั                 ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔       

     ๑๘. นายปยะ                  ลายวิเศษกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔  

     ๑๙. นายณภัทร                ลิ้มสุวรรณ                สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔     

     ๒๐. น.ส.ภรณชนก   น้ําฝน  เฟองงาม               สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔     
 

 

ผูไมเขารวมประชุม 

     ๑. นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๒ (ลากิจ) 

     ๒. นายธนพล            โชควิวัฒนวนิช           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๓ (ลากิจ)             

     ๓. นายธานินทร             สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๓ (ลากิจ)   

     ๔. นางสาวตนขาว           ตังคโณบล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๔ (ลากิจ) 

 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายประชา     กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายยอดยุทธ     เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๔. นายวิทวัส     พันธนิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๕. นายอดิศักดิ์      กุลวงศ           เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 



 

๒. 

 

๖.  นายอาทิตย      คูณผล                 ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๗.  นายอธิปไตย  โยธามาตย            รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๘.   นายกฤชพล  เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

         ๙.  นายวิสุทธิ์             เสนาภักดิ์             ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ๑๐.  นางศิริวรรณ  วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

 ๑๑.  นางพิมพนภัส             ภัทรกอพงศสุข        ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

        ๑๒.  นายมนตตรี               ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

        ๑๓.  นายกรศิริ        มิ่งไชย ผูอํานวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

 ๑๔.  นายสุรสีห ใจหาญ                รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

        ๑๖.  นายสวาท   ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี 

 ๑๗.  นายประสพ  ปรุโปรง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ 

 ๑๘.  วาที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

        ๑๙.  นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

        ๒๐.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 ๒๑.  นางศิริพร แจมใส ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

        ๒๒.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 ๒๓.  นายสมเดช คําโสม หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๒๔.  นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

        ๒๕.  พ.จ.อ.อดิศร ประจํา           นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

        ๒๖.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

        ๒๗.  จ.อ.นนทธวัช ทาศิริ   นิติกร/รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

 ๒๘.  น.ส.ณัฐปภัสร ฎปวรนันท   นักวิชาการคลัง   

 ๒๙.  นายอนุชิต อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

        ๓๐.  นางสาวทิพยวรรณ       คําโสม       พนักงานจางทั่วไป 
 

 

 

       …………………………………………………. 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

         สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐    

    วันพฤหัสบดีที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

    ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   กระทู        เรื่อง การติดตามการดําเนินการ และติดตามงานสาธารณประโยชนของเทศบาล 

                                       นครอุบลราชธานี (นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม) 
 



๓. 

 

ระเบียบวาระที่ ๔   กระทู        เรื่อง การติดตามการใชงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อนุมัติให 

                                       (นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม) 

ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ       ขอรับความเห็นชอบการรับมอบรถยนตดับเพลิง กูภัย จากสโมสรโรตารีใน 

                                       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 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย  และทําการเปดประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน พรอมดวยแขกผูมี เกียรติทุกทาน ,  ทานรอง

นายกเทศมนตรี  ทานเลขานุการนายกฯ , ทานปลัดเทศบาลฯ และรองปลัดเทศบาลฯ ทุกทาน , ทานหัวหนาสวน

ราชการทุกทาน วันน้ีเปนการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ บัดนี้สมาชิกไดมาครบองค

ประชุมแลวผมขอเปดการประชุม ในระเบียบวาระการประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ เนื่องจากสภาฯ ไดรับเกียรติเปนอยางสูงจากทานสุวัจนชัย  

เอกติชัยวรกุล  นายกสโมสรโรตารี และทานสุภชัย  หาทองคํา ก็ขอขอบพระคุณครับผม นอกจากนี้ยังมีประชาชน

เขารวมรับฟงและสังเกตการณประชุมดังนี้ ร.ต.สุบรรณ  ขามชวง นายทะเบียนชุมชนสหกรณ ๑,๒,๓ ทานสุวรรณ  

แสงงาม ชุมชนวัดปาแสนอุดม ทานอโนทัย อึ้งตระกูล ชุมชนอุปลีสาน ทานไกรสิงห  แสวงสุขประธานชุมชน 

สหกรณ ๑,๒,๓ ก็สมาชิกลากิจ ๔ ทาน คือ ทานตนขาว  ตังคโณบล , ทานธนพล  โชควิวัฒนวนิช  ,  ทานปฏิมา

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 

-    สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  

วันพฤหัสบดีที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ 
-  

 

 

 

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

บริหารนะครับวาเรื่องดังกลาวดําเนินการไปถึงไหนแลวครับ คําถามแรกเรื่องกลอง CCTV ที่ทางสภาฯไดอนุมัติ

ใหกับฝายบริหารอยากทราบวาในตอนนี้ทานดําเนินการไปถึงไหนแลว 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิก นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

โดยภาพรวม กลอง CCTV  เราไดสงรายละเอียดเขาไปในจังหวัดเพื่อดูขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑและ

สงกลับมาเพราะวาจะตองมีการวางแผนรวมกันระหวางสถานีตํารวจกับทางเทศบาลฯ สวนรายละเอียดทั้งหมด

ขอใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล หัวหนาเดือนลอย เปนผูดูแลเรื่องนี้เปนผูชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด เรื่องการ

ติดตามเรื่องกลอง CCTV ครับ  

ที่ประชุม 

          มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี     

ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   



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 เพราะวาในเร่ืองนี้มีความสําคัญ จะเห็นวากลองมีความสําคัญไมวาจะเกิด

เหตุการณอะไรตางๆประชาชนสามารถติดตอขอใชประโยชนได ก็อยากจะใหทานชี้แจงใหชัดเจนวาปงบประมาณ

ป พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ฝายบริหารขอไปไดดําเนินการไปถึงไหนแลว และปงบประมาณป ๒๕๖๐ ตอนนี้ดําเนินการไปถึง

ไหนแลว ครับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ โดยรายละเอียดขั้นตอนก็ตามที่ผมบอกวามีขั้นการทํางานรวมกันแตใน

ขั้นตอนสุดทายนี้ก็ตามที่ทานเดือนลอย ชี้แจงวาอยูในขั้นตอนของผูรับเหมาและในอยูในชวงของการดําเนินการอยู 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในสวนของกลอง CCTV ก็เปนสวนหน่ึงที่ทําใหประชาชนของเราเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

จะเห็นไดจาก กทม. แตวาใชไมได สวนเทศบาลฯของเรามีงบประมาณแตยังไมไดกลอง ก็ผานไปครึ่งปงบประมาณ

แลว ก็อยากจะฝากทานประธานไปยังฝายบริหารวาการบริหารงานของทานเปนอยางไร ก็โปรดพิจารณาดวย 

ตอไปเปนคําถามที่ ๒ ชวงนี้เปนหนาฝน ถาเกิดฝนตกหนักๆ มาน้ําจะทวมถนนหนทางบางที่ไมเคยทวมก็ยังทวมก็

อยากจะถามผูบริหารวาตอนน้ีมันเกิดอะไรขึ้นและทานมีมาตรการอยางไร  ๔ ปที่ผานมาทานทําอะไรบางรูสึกวา

น้ําจะทวมมากกวาเกา อยากจะใหทานชี้แจงวาสาเหตุเกิดจากอะไรครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตองขอขอบพระคุณในความหวงใย ตั้งแตฝน

ตกขึ้นมานี่ทางเทศบาลฯของเราก็ไมไดนิ่งนอนใจ ในเรื่องการแกปญหาเรื่องน้ําทวม จะเห็นวาในฤดูกาลที่ผานมา

จะมีพายุเขามา ๒ – ๓ ครั้ง ซึ่งโดยภาพรวมแลวจะเปนเร่ืองของน้ําทวมแตจริงๆแลวเปนนํ้ารอระบาย เมื่อฝนหยุด

ตกนํ้าก็จะระบายไดเร็วขึ้น แตทีนี้ประเด็น ๒ ประเด็น ใน ๒ ครั้งแรกที่มีการทวมขัง ก็เกิดจากขยะในสวนหนึ่งที่

ลอยตัวมารวมกัน พวกเราก็ระดมกําลังดวยกันลอกขยะออกจากคลองระบายน้ําจํานวนเยอะมาก เรามีทั้งแผน 



๖. 

 

ระยะสั้นและระยะยาวที่ประสบปญหาตามสี่แยกนั้น สวนหนึ่งมาจากขยะ อีกสวนหนึ่งมาจากชวงคลองระบายน้ําที่

เปนชวงคอขวดซึ่งเราก็พยายามระบาย แตก็ตองยอมรับวาในชวงฤดูกาลแรกเกิดจากการเราไมพรองน้ําใหอยูใน

ระดับพอสมควร เชนเราจะมีแกมลิงอยูที่ หวยมวง กับหวยวังนอง เกิดจากการเราพรองน้ําจากหวยมวง ไมมากทํา

ใหการระบายเปนไปอยางชา หลังจากที่เราไดพรองน้ําแลวก็สามารถระบายไดเร็วขึ้น และมีการแกปญหาระยะสั้น 

ที่ประสบปญหาในพื้นที่ตางๆ ไมวาจะเปนสี่แยกขยะที่อุดตันเขาไปในทอที่ระบายน้ํา เราก็ตั้งกลุมเฉพาะกิจขึ้นมา

รวมกับสํานักชางและกองสาธารณสุข วาเวลาฝนตกจะมีหนวยเฉพาะกิจกําจัดขยะที่มาอุดตัน ระหวางถนนกับทอ

ที่ลงไปอันน้ีเราตั้งเฉพาะกิจ และมีไลนกลุมโดยเฉพาะเรื่องของน้ําทวมที่จะตองออกไปเก็บขยะที่จะลอยมาติดตรง 

ชองระบายน้ํา สวนในที่อื่นไมวาจะเปนหนาราชเวช ซึ่งก็ดีขึ้นแตเราไดประสานกลับไปยังทางจังหวัดและทาง

เทศบาลตําบลอุบล ที่ในชวงของคลองระบายน้ําที่ออกจากเทศบาลฯของเราออกไปยังคลองเปะปะ ขางแม็คโคร 

ปรากฏวาเราประสานงานกันไป ๒ – ๓ ครั้งแลว ขอใหเขาชวยลอกคลองซึ่งตอนนี้ยากมากในเรื่องของคลอง

ระบายน้ําขางแม็คโคร  ซึ่งตอนนี้เปนภารกิจของ อบจ. ซึ่งเราประสานไปยังเทศบาลตําบลอุบล ซึ่งตองยอมรับวา

เขาไมเดือดรอนเพราะเขาอยูในที่สูงและเราก็ตองประสานไปยัง อบจ.ขอเขาพื้นที่ตรงน้ีเพื่อที่จะไปลอกคลองตรงนี้

เพื่อที่จะไปลงในหวยแจระแม ซึ่งตอนนี้เราก็ไดทําไปในระดับหนึ่งและทาง อบจ.จะขอใชเครื่องจักรลงไปจัดการใน

สวนตรงน้ี ซึ่งเราไดมีการประชุมในเรื่องนี้มาตลอด สวนเรื่องในระยะยาวจะมีปญหาหนักๆ ตรงหมูบานบัวทอง 

ซอยชยางกูร ๑๐ ตองยอมรับวาตองเปนกนกระทะ และที่ต่ําที่สุดที่ประสบปญหาและน้ําทุกแหงที่ไหลลงมาอยูตรง

นี้ และในระยะสั้นเราไดตั้งเครื่องสูบน้ําไว ๒ เครื่อง พอน้ําเพิ่มปริ่มขึ้นมาจากระดับคลองเราก็จะสูบออกแตวา

ระยะแรกนั้นเครื่องมีปญหาเลยสูบไมทัน แตตอนนี้เครื่องใชงานไดดีแลวทั้งสองเครื่องอันนี้ก็เปนการแกปญหา

ระยะสั้นของซอยชยางกูร ๑๐  สวนระยะยาวนั้นคิดวาเรานาจะยกถนนขึ้นมาเราเลยออกสํารวจในชวง  ๒ – ๓ 

สัปดาหที่ผานมาก็ออกสํารวจในหมูบานและชาวบานมีทั้งยอมรับและไมยอมรับ วาจะยกถนนขึ้นหรือไมเพราะสวน

ที่ยกขึ้นมาแลวจะทําใหบานเขาต่ําทําใหตองเสียคาใชจายในการยกพื้นบานขึ้นมาอีกเพราะวาน้ํามันทวมเขาไปใน

ตัวบาน อีกสวนก็ใหยกถนนขึ้นไปเลยจะจบๆไป เขาใจวาถนนเสนน้ีเมื่อ ๔ – ๕ ปที่แลวเราไดงบประมาณสวนหนึ่ง 

ในการทําถนนคอนกรีตจากทานนายกฯชุดที่แลว ที่จริงแลวตอนนั้นจะยกสูงขึ้นมาและทางเทศบาลฯเทาที่คุยกับ

ชาวบานวาใหยกถนนขึ้นมาแลวก็ใหชาวบานยกพื้นตามกันมาเพื่อจะไดชวยแกปญหา แตชาวบานเปนคนที่จะ

ตัดสินใจเองวาจะไมเอา จะถนนเอาลงต่ําเหมือนเดิมก็เลยยังเปนปญหาตัวนี้อยู พอมาวันนี้เราก็เสนอวาใหแนวคิด

อยู ๒ แนวทาง ก็คือยกถนนขึ้นไปเลยแตก็มีชาวบานบางคนที่ไม เห็นดวย ก็เลยชะลอเรื่องนี้ไปและก็ตองทํา

ประชาคมภายในวาจะทําแบบไหน อันน้ีประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๒ คือการแกปญหากลางๆ จะมีรองน้ําสาธารณะ

อยูขางที่ดินของตังปก ขออนุญาตเอยนาม ระหวางหมูบานจะมีที่ดินอยูประมาณ ๒ – ๓ เมตร ก็เลยคิดวาจะทําที่

ตรงน้ีเปนลํารางระบายน้ํา เพื่อความรวดเร็วอาจจะตั้งเคร่ืองสูบน้ําอีกเครื่องหน่ึงสูบน้ําออกในชวงระยะกลางๆเพื่อ

เพิ่มเครื่องที่ ๓ ที่ระบายน้ําออกไปทางชยางกูร ๒ และก็ออกไปทางชยางกรูทางหนา ธกส. อันนี้เปนการแกปญหา

ระดับกลาง สวนในระยะยาวไมวาจะเปนการพรองน้ําใหไปลงในหวยมวงใหเร็วที่สุดหลังจากเราพรองน้ําใน      

หวยมวงเสร็จแลว เราไดมีการหารือกับทาง ศอศอ. หรือศูนยวิทยาศาสตร ที่มีที่ดินระหวางศูนยวิทยาศาสตรกับ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯที่จะมีคลองระบายน้ําตรงนี้และเปนแกมลิง สวนหนึ่งที่ตรงขางตึก สว.เราก็เรง

ระบายออกไปทางหวยมวง ตรงน้ีเปนแผนระยะยาว ซึ่งประชุมรวมกับศูนยวิทย กับ ทาง ศอศอ. จะขอใชพื้นที่ตรง

นี้เพื่อใชในการพัฒนาเพื่อจะทดนํ้าและเรงนํ้าออกไปใหเร็วที่สุด สวนทางศูนยวิทยก็ไมไดติดขัดอะไร แตติดขัดที่วา

ถาทําคลองระบายน้ําแลวภูมิทัศนเขาจะเปนแบบไหน ก็อยากจะใหความมั่นใจวาจะเปนคลองเปดหรือคลองปด

ตอนนี้อยูระหวางจะนัดประชุมกันวา เขาตองการทําตรงน้ีใหเปนการเสริมภูมิทัศน ตรงน้ีนาจะเปนการแกปญหา 



๗. 

 

ระยะยาวที่จะพรองน้ําใหเร็วที่สุด จริงแลวปญหาของเราไมใชเปนปญหาทวมขังแตเปนปญหาที่ฝนตกหนักๆและ

น้ําจะระบายไมทัน ไมวาจะเปนชยางกูร ๓๖ ซึ่งไดคุยกับกรรมการชุมชนเมื่อสักครูแลววาก็เปนการระบายน้ําไมทัน 

คิดวาในจุด ๒ – ๓ จุดที่เปนปญหาไมวาจะตอเนื่องกันมาไมวาจะในเรื่องของนิกรธานีเอง เมื่อผูบริหารชุดที่แลว

อนุมัติใหทําคลองซึ่งคลองน้ีจากราชเวชไปถึงบายพาสที่จะไปลงคลองเปะปะ คือชวงยาวๆ อนุมัติใหเปนคลองปด 

ซึ่งเราก็ไมมั่นใจวาขยะจะเปนสวนหน่ึงที่เปนปญหาใหน้ําระบายไมทันหรือไม เราจะมาดูรายละเอียดกอนวาเขาทํา

โดยภาระการหรือวาผูบริหารอนุญาตใหทํา ซึ่งไดพูดคุยกับทางสํานักการชางวาเขาคงไมกลาทําถาเราไมอนุญาต 

เพราะผูบริหารเราอนุญาตก็จะเปนปญหาเหมือนกันวาขอเปดเปนบอชวงๆ เพื่อที่จะลอกคลองตรงนี้เพื่อน้ําจะได

ระบายเร็วขึ้น ผมคิดวาตรงปญหาสวนใหญหลักๆเปนเรื่องของการระบายน้ําไมทันมากกวาที่จะบอกทวมขังและยัง

มีหลายๆสวน ไมวาจะเปนซอยธรรมวิถี ๑๐ ไมวาจะเปนเรื่องของแกมลิงที่ยังมีปญหาอยูในสวนของสวนสาธารณะ 

หนองบัว ถาเรามองในภาพรวมตรงน้ีก็แกมลิงซึ่งจะสรางปญหาใหกับซอยธรรมวิถี ๑๐ ถนนธรรมวิถีที่ออกมาทาง

นี้จะระบายน้ําไมทัน เราเขาใจวาสวนสาธารณะตรงนี้จะเปนแกมลิงและมีทอระบายน้ําอยู ๒ สวน ทอที่เปนน้ําเสีย

อยูรอบนอก เพราะถาเปนนํ้าฝนเออขึ้นมาน้ําจะระบาย น้ําดีก็จะระบายเขาไปอยูในสวนสาธารณะ แตปญหาก็คือ

วาที่เราไดของบประมาณที่จะลอกคลอง สวนหนึ่งจะออกจากสวนสาธารณะทางดานทิศตะวันตกซึ่งไปออกทาง

ตะวันแดง ซึ่งมีคลองระบายน้ํากวาง ๒ - ๓ เมตร ซึ่งเราไดสํารวจไปในระดับหนึ่งแลวแตเราก็ไมไดสํารวจแลวแตได

ของบประมาณจากทางสภาฯ ในการจายขาดเงินสะสม แตสภาฯก็ไมไดผานให ผมคิดวาตรงนี้นาจะเปนการ

แกปญหาระยะตัวหนึ่งที่เราคิดวาเกิดประโยชนไดตรงน้ีครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ คือวาผมถามเรื่องการระบายน้ําไมไดถามเรื่องการแกปญหาน้ําทวมในแตละ

ที่อยากจะถามวาโครงการที่ทางสภาฯไดอนุมัติไปใชไดผลหรือไม โครงการทอลอดเหลี่ยมเราจะสังเกตวาแมวาเรา

จะทําทอลอดเหลี่ยมเสร็จแลวแตทานก็จะเอาเครื่องสูบน้ําไปสูบอยู สรุปวาน้ําไหลเขาตัวเมืองหรือวาน้ําไหลออกตัว

เมืองที่ทานอธิบายมายาวๆ คือวาทานสรุปขมวดปมวาบานเราไมมีปญหาเรื่องน้ําทวมแตมีปญหาเรื่องการระบาย

น้ําแตทานอธิบายเรื่องการแกปญหาเรื่องน้ําทวมผมคิดวาทุกคนคงจะงง รวมถึงเพื่อนสมาชิกหลายคน ผมจะถาม

วางานสาธารณประโยชนงานระบายน้ํา ผลกระทบที่มันไดเกิดจากโครงการที่ทานทําลงไปไมวาจะเปนฟุตบาททาน

เคยไปสังเกตหรือไมวาน้ํามันระบายเขาไปไหม ทําฟุตบาททับทางระบายน้ําเดิมแตก็ไมมีการสนใจก็คือทําเสร็จก็

เบิกเงินไปสวนคนที่แกปญหาก็คือเทศบาลฯของเรา พอแกเสร็จก็โทษวาเปนเพราะขยะ ทานบอกวาขยะอุดตันแต

ผมถามหนอยวาแตละที่ทานมีที่ทิ้งขยะใหเขาไหม ถังขยะแตละจุดบางทีมองไปก็แทบจะไมมีแลวทานก็บอกวาขยะ

อุดตันผมถามแผนการของทาน วาทานจะแกปญหาอยางไรและงบประมาณที่สภาฯใหไปเกิดประโยชนแคไหน 

ไมใชวาทานมาบอกวาขอไปทางสภาฯแตสภาฯไมอนุมัติให มันคนละเรื่องผมถามทานวา ทานจะทําอยางไรและ

งบประมาณที่ใหไปมันไดผลไหม ทอลอดเหลี่ยมหนาราชเวชแยกวนารมยทําเสร็จแลวทานเคยไปติดตามผลกระทบ

หรือไมชาวบานแถวนั้นเขาบนขนาดไหนทานเคยไปรับฟงเสียงเขาหรือ น้ําไหลใตดินทานก็ไปตัดฟุตบาทบอกวาน้ํา

ไหลบนดินทวมฝงนี้แลวก็ไปทวมฝงโนนอีก นี่หรือการแกปญหาของทานวิสัยทัศนการแกปญหาของทานเปนแบบนี้

หรือทานบอกวาทานมั่นใจมากเมื่อทานทําทอลอดเหลี่ยมเสร็จปญหาน้ําทวมจะหมดไป รอยเปอรเซ็นต ทานไปดูได

เลยวาคําๆนี้มาจากทานเลขานุการนายกฯวามั่นใจมากในเพจเทศบาลฯ ผมคาดวาเจาหนาที่หลายคนในเทศบาลฯ

ก็อาน แตสรุปก็ทวมเหมือนเดิม แถมยังเอาเครื่องสูบน้ําไปสูบชวยอีกแบบนี้มันนํ้าไหลเขาเมืองหรือน้ําไหลออก 



๘. 

 

เมืองตรงน้ีผมก็อยากใหทานเอาใจใส กับงบประมาณภาษีของประชาชนที่ทางสภาฯไดอนุมัติไป วามันไดประโยชน

มากนอยแคไหน เงินที่เรากระตุนลงไปมันไดประโยชนมากแคไหน ไมใชวาทําเสร็จแลวก็ตองตามไปแกอีกรอบ    

ผมก็ขออนุญาตทานประธานผานไปยังคําถามขอที่ ๓  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ คือกอนจะไปคําถามขอที่ ๓ ผมยังไมเคลียรในคําถามขอที่ ๒ ผมอยากจะ

อธิบายใหเคลียรกอนครับ  คือผมพยายามอธิบายวาการระบายน้ํามันมีวิธีการอยางไร ผมก็เลาใหฟงวาผมทําอะไร

ทานถามเรื่องการระบายน้ําๆก็ยังทวมเหมือนเดิม สรุปวาตกลงทวมหรือไมทวม ผมก็พยายามอธิบายวาที่มาที่ไป

เปนอยางไร แผนระยะสั้น ระยะยาว เปนแบบไหน ผมก็เลาสูกันฟงวาเราไดทําอะไรเยอะแยะมากมายมันไดผล

หรือถาทานมองดวยความเปนธรรมแลวจะเห็นวามันระบายเร็วขึ้นไหม เมื่อน้ําทวมเทียบกับเมื่อกอน ผมเชื่อวามัน 

ระบายเร็วขึ้น แตมันก็ยังติดขัดปญหาบางสวนที่ผมพยายามอธิบายวาเราก็พยายามทําตอซึ่งก็หมายความวามันจะ

ไมหมดไป เพราะขยะมันก็ยังมีตลอด ภาพถายที่เราเก็บเอามาถายเมื่อลอกออกมามันก็ยังเหมือนเดิมขยะก็ยังอยูใน

คลองการระบายน้ําในชองตางๆ ไมวาจะเปนถนนชยางกูรออกมา เราก็ไปเปดปากทอออกมาเพื่อใหมันไดระบายได

เร็วขึ้น ผมอยากจะบอกวาเราทํางานเราพยายามจะแกปญหา ขาราชการทุกคนทํางานอยางหนัก ฝนตกกลางค่ํา

กลางคืนออกมากันหมดทุกคนไมวาจะเปนงานดานปองกันฯ ผมคิดวาสิ่งหนึ่งเราก็พยายามแกปญหามันมีใหแก     

ทุกวัน ผมอยากใหปญหาเรื่องนี้มันหมดไปรอยเปอรเซ็นต แตในความเปนจริงมันไมไดแบบนั้นแตก็ตองยอมรับ

จริงๆวามันไมไดรอยเปอรเซ็นตมันตองขาดบางชวงตองเติมบางชวง แตของการทําลํารางตรงนี้ทําใหน้ํามันทวม

นอยลง และผมก็รอดูวาถาพายุมาอีกสักลูกหนึ่งเรานาจะหาขอสรุปไดแมนขึ้นจากมรสุมที่ผาน ผมพยายามจะทํา

ความเขาใจถึงภาพรวมทั้งหมด ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยากถามวาทอลอดแยกวนารมย หนาราชเวช มันไดผลหรือไมแลวทานไปถามคนแถวนั้นดูหรือไมวาเปน

อยางไร ที่ทานพูดมานี่ทานพูดขึ้นมาเองนะครับทานไมไดไปถามความรูสึกประชาชนที่เขาไดรับผลกระทบ แลวผม

ก็ถามภาพรวมผมไมไดไปถามซอยชยางกูร ๑๐ หรือวาศูนยวิทย ผมถามภาพรวม เพราะถาเราพูดกันตามความจริง

หนาเทศบาลฯโรงเรียนอนุบาลฯก็ทวม ทานไมตองพูดไกลๆ เอาหนาบานทานเองแยกไปรษณีย น้ําผุดขึ้นมาเปน

น้ําพุหรือเปลาผมก็ไมเขาใจ หนาบานตัวเองก็ยังทวมจะแกไขปญหายังไงในสวนเรื่องนี้ ก็อยากจะถามวาทอลอด

เหลี่ยมมันใชไดผลหรือเปลาครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมคิดวาเมื่อสักครู ผมไดอธิบายไปแลววามันไดในระดับหนึ่ง ตองยอมรับวา

น้ําที่มาจากขามใหญและน้ําที่มาจากวนารมยมันไมไดเออเขามาในสวนขางในมันใชไดในระดับหนึ่ง แตวามันยังมี

สวนที่วาตอนน้ีเราทําทอลอดไปแลวยังมีบางสวนที่ชาวบานลุกล้ําเขามาทําใหมันเกิดคอขวดแลวน้ําที่ไปสุดทายที่

คลองเปะปะที่ขางแม็คโคร ตรงน้ันก็เปนอีกขยักหนึ่งที่ทั้งตนไมตนหญาที่ทําใหมันระบายน้ําไปในหวยแจระแมไดไม 



๙. 

 

เทาที่ควร แตเราก็ยอมรับวาที่ผานมามันระบายไดเร็วมากจากการทําทอลอดที่ผานมาและถนนราชเวชที่ผานมาได

ระบายน้ําไดดีขึ้น ผมถือวามันไดประโยชนและมันตองทําตออีก ๒ – ๓ ขยักที่ผมอธิบายภาพรวมวามันไมได

แกปญหาเฉพาะตรงนี้ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาทอลอดเหลี่ยมแกปญหาได ทานคงไมเอาเครื่องสูบน้ําไปประจําการถาวรอยูตรงนั้น ตอไปคําถามที่ ๓ 

เกี่ยวกับนโยบายตั้งปายโฆษณาตางๆ ซึ่งทุกวันน้ีถาเราขับรถไปทุกเสนของเทศบาลฯ ของเราจะเห็นวาปายสารพัด

ชนิดไมวาปายที่เปนโครงปายหรือปาย แอลอีดี ก็แลวแตบางปายไมรูวาตั้งถูกตามระเบียบหรือเปลาคิดอยากตั้งก็

ตั้ง เชนผมขอยกตัวอยางปายของสโมสรฟุตบอลสโมสรหนึ่งตั้งอยูกลางแยกเนวดาไมไดมีปายเทศบาลฯติดเลยและ

ก็หลายจุดดวยนี่แคตัวอยาง ผมอยากจะถามวาทานมีนโยบายอยางไรเกี่ยวกับการตั้งปายเปนคนใหญคนโตใชไหม

ไดตั้งฟรี สวนคนหากินทั่วไปตองมาเสียเงินกับเทศบาลฯ อยากตั้งตรงไหนก็ตั้งหรือวาเปนคนมีอิทธิพลหรือเปลา

แบบนี้ทําใหเทศบาลฯเสียประโยชน สําหรับคนหากินทั่วไป เขาก็ตองเสียเงินตามระเบียบ และมีเจาหนาที่ 

ยกปายเขาออกเพราะวาไมไดทําตามระเบียบ แตปายที่ไมไดเสียเงินกับตั้งอยูไดอยางสงางามเปดเผย ตรงนี้ก็

อยากจะถามทานวามีนโยบายอยางไรเกี่ยวกับปายโฆษณาตางๆ พวกนี้ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกผูทรงเกียรติ ตองขอขอบคุณในความหวงใย สวนเรื่องตรงนี้ผม

จะใหเจาหนาที่ตรงสอบถาทําผิดระเบียบผมจะใหรื้อออก จริงๆแลวผมก็เห็นดวยกับทานสมาชิกสภาฯในเรื่องของ

ปายโฆษณาจริงๆแลวไมใชเพราะเรื่องของปายตรงนี้ ผมกําชับในการประชุมทุกครั้งไมวาจะเปนปายกองโจร       

ที่ปดตามเสาไฟฟาจํานวนเยอะมาก ผมก็สั่งการใหเทศกิจรื้อออกทั้งหมด ก็ทะเลาะกับชาวบานพอสมควรเพราะไม

เขาใจตรงน้ีโดยเฉพาะในตรอกในซอยทางเขาโรงแรมเยอะมากผมก็ใหเก็บในระดับหนึ่ง อันนี้ตองขอบคุณทาน

สมาชิกสภาถาผิดระเบียบผมก็จะใหเขาเอาออก ขอขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ถาฝายบริหารพูดแบบนั้นผมก็รูสึกสบายใจ ทานจะเอาจริงเอาจังกับปญหา

เหลานี้ ขอใหทําจริงๆ ขอใหย้ําเจาหนาที่ ปายสโมสรฟุตบอลหรือปายอะไรก็แลวแต มันผิดระเบียบและก็บดบัง

ทัศนียภาพของเทศบาลฯเรา มันเปนแคเพียงขยะชิ้นหนึ่ง 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 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๔  กระทู  เรื่อง การติดตามการใชงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อนุมัติให  โดยนายสุภชัย ศรีจรูญ    

สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔   เรื่อง ขอเสนอกระทูถามทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   

เรียนประธานสภาฯ  กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ ขอตั้งกระทูถามเรื่องการติดตามการใชงบประมาณตาม         

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่สภาฯอนุมัติให ผมขออางอิงเอกสาร เปน

สําเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ขอ ๑ เทศบัญญัติเรียกวาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒ เทศบัญญัติใหใชบังคับตั้งแตวันที่  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 เงินภาษีพี่นองประชาชน

ทั้งนั้นครับ ที่ผมอนุมัติไปมันก็หลากหลายในหนาที่ของมันเอง ที่ทานเทศบัญญัติเขามาแลวเราอนุมัติไป            

ผมยกตัวอยางงายๆ วันน้ีถาพี่นองเดือดรอนเขามาขอความชวยเหลือจากเรา ถาเราไมมีงบประมาณใหไปเราก็ไม

สามารถที่จะแกปญหาใหกับพี่นองได ไมวาจะเรื่องของอุปกรณ หรือเรื่องของวัสดุกอสราง ทรัพยากรบุคคล

เครื่องจักร หรือแมวาจิตสํานึกของทานเอง ถาทานไมมีความคิดที่จะทําใหพี่นองประชาชน มันก็ไมมีประโยชน     

แตเหนือสิ่งอื่นใดที่อนุมัติไปแลว ยิ่งไมใชงานหรือไปเตะถวงไว ยิ่งนาหวงกวานะครับ ผมจะเขาสูหมวดคําถาม    

จากเดือนตุลาคมเปนตนมา จนถึงวันน้ีจะสิ้นเดือนพฤษภาคมแลว การใชจายงบประมาณการจัดซื้อจัดจางไปไดถึง

ไหนแลวคิดเปอรเซ็นตไดกี่เปอรเซ็นตของงบประมาณทั้งหมด 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เราไดติดตามการใชงบประมาณรายจายอยูทุก

เดือนในการที่มีการประชุม เปนเรื่องเราประชุมเมื่อวันที่ ๙  พฤษภาคม เพราะติดตามการใชเงินและมีวาระการ

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 สํานักการคลัง ๔๔.๐๘ เปอรเซ็นต กองวิชาการและแผนงาน 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 คิดเปนเปอรเซ็นต ๔๗.๒๒ ซึ่งโดยความเปนจริงแลวฝายบริหารไดตั้งไววานาจะใชจายไปแลว ๕๘.๓๓ 

เปอรเซ็นตๆ ตกไป ๑๐ เปอรเซ็นต เปนเรื่องการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนสวนใหญ คิดวาภายใน ๒,๓ เดือนนี้ 

ตัวเลขจะเปลี่ยนไปเยอะ เพราะในเรื่องกลอง CCTV เรื่องของการทําถนน จัดซื้อวัสดุอุปกรณเขาโรงเรียนตางๆ  



๑๑. 

 

ตอนนี้อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง สวนหนึ่งสงงานไปแลวยังไมไดเบิกจาย ในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จํานวนเยอะมาก         

โดยภาพรวมก็ตกจากที่ฝายบริหารตั้งไวเกือบ ๑๐ เปอรเซ็นต ขออธิบายเบื้องตนแคน้ีครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอเน่ืองจากคําถามที่ ๑ ผมขอสกุปลงไปใหชัดเจนเลยวา ปญหาที่ทางราชการเขามาชี้แจงกับทางกระผม

เองและคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งกระผมก็เปนหนึ่งในคณะกรรมการแปรญัตติ สิ่งที่มันเรงดวนตอนนี้ก็คือรถ

จัดเก็บขยะ รถน้ําและยานพาหนะตางๆ ถาทานลงไปตอนน้ีทานจะเห็นวาที่จอดรถขาราชการ มีแตรถใหมนะครับ 

วันน้ีทานผอ.วิสุทธิ์ ทานยืดเพราะทานใชรถใหม อยาเอาไปจอดอยูบานนะเขาจะจับเอา ผมแซวทาน จริงๆแลว

ทานไมเคยทําทานเปนคนที่เคารพกฎ อันนั้นก็พึ่งซื้องบประมาณป ๒๕๕๘ พึ่งซื้อ งบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๘ 

งบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๙ พึ่งซื้อ งบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๐ ทานจะทําเหมือนกันหรือไม รถขยะตอนนี้ก็รูวารถ

ขยะมันไมเพียงพอ เราก็อนุมัติงบใหจัดซื้อรถขยะตอนนี้ก็ถามเลยวาทานจัดซื้อรถขยะไปถึงไหนแลว ทานรูหรือไม

วาประชาชนเขาเดือดรอน ตอเน่ืองจากขอ ๑ ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯผูทรงเกียรติครับ ตอนนี้อยูในกระบวนการจัดซื้อครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ปที่แลวผมก็ไดยินแบบนี้มาทั้งปแลวครับ พึ่งสําเร็จก็ขอดลบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอใหมันเปนจริงพี่นอง

ประชาชนจะไดแกปญหาไป คําถามขอที่ ๒ เกี่ยวเนื่องกับป พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องบุคลากร ผมไมไดดูถูกขาราชการ   

แตผมรูสึกนอยเนื้อตํ่าใจแทนพี่นองขาราชการในเทศบาลนครอุบลฯ ขออนุญาตใชภาษาทองถิ่น “เฮ็ดงานไหสิเปน

สิตายไปเอาผูอื่นมาเปนหัวหนาขอย” อันน้ีเขาโทรมาคุยกับผมโดยตรง ตอนนี้ขาราชการไมจําเปนตองทํางานใช

หรือไมครับ ไมจําเปนตองศึกษาหาความรูเพื่อประกอบวิชาชีพขาราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพี่นองประชาชน

พอถึงเวลาทานก็เอาคนอื่นมาอยูดี ทําไมทานไมคิดนโยบายที่จะสงเสริมขาราชการในเทศบาลนครอุบลฯเราให

เติบโตตามลําดับชั้น ใหเติบโตตามที่จะเปน เขาไมใชนักการเมืองเขาไมเลนการเมืองหรอกคําถามของผมก็คือวา

แนวนโยบายในเรื่องบุคลากรของทาน มีแบบแผนการปฏิบัติหรือไมถามกวางๆ แตตอบใหแทงใจพี่นองขาราชการ

หนอยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯผูทรงเกียรติครับ เรื่องการบริหารจัดการเปนเรื่องละเอียดออน ผมคิดวาเรื่อง

นี้เปนเรื่องที่สําคัญเรื่องขวัญกําลังใจของขาราชการก็เปนเร่ืองที่สําคัญ การที่คิดวาจะโยกยาย ก็อยูในดุลพินิจของ

ผูบริหาร แตผมคิดวาผสมผสานกันระหวางที่จะใหคนขางในขึ้นมาเปนหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาหรือการโอนยาย

ขาราชการจากสวนอื่น ผมคิดวาเปนเรื่องปกติในภาพรวมแลวทานนายกฯก็สนับสนุนคนขางในไดมีโอกาสในหนาที่ 



๑๒. 

 

การงานก็เห็นอยูหลายตําแหนงแตไมขอเอยในที่นี้วามีคนขางในมีโอกาสไดเติบโตในหนาที่การงาน และก็มีที่

โอนยายมา เราก็ตองเขาใจวาขาราชการก็คือขาราชการไทย คนขางในหรือคนขางนอกทํางานก็ตองการความ

เติบโต บางคนก็นาเห็นใจตองการกลับมาดูแลคุณพอคุณแมที่ปวยก็มีเหตุผลหลากหลายวากันไปตามความ

เหมาะสมบางคนก็เปนลูกหมอเกายายไปเอาตําแหนงและกลับมาเติบโตที่นี่ ประเด็นแบบนี้เปนคนขางนอกหรือไม

เปนความหลากหลายในเรื่องความคิดผมเชื่อวาทานนายกสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ทานมีนโยบายที่เดนชัด

และใหขวัญกําลังใจกับขาราชการเสมอ และสงเสริมใหขาราชการไดมีโอกาสเติบโตในหนาที่การงานถาทานทํางาน

ขยันขันแข็งก็เปนรางวัลอยูแลวครับ ทานนายกฯใหความสําคัญในเร่ืองนี้ ก็มีนโยบายที่ชัดเจนวาคนขางในก็สําคัญ

คนขางนอกก็ใหโอกาส สําหรับคนขางนอกก็คือนอกแบบไหนนอกจากการยายออกไปหรือนอกจริง ก็มีความ

จําเปนความเหมาะสมหลายๆอยาง ผมมองวาอาจจะมีบาง นี่คือศิลปะในการบริหารบุคคลซึ่งเปนเรื่องที่

ละเอียดออนมาก ผมเชื่อมั่นในตัวนายกฯวาทานมีความที่ไมทํารายขาราชการใหความสงเสริมใหความกาวหนา

เสมอครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอตอเนื่องในขอ ๒ ไดยินแลวก็ดีใจกับพี่นองประชาชน  เพราะฉะนั้นขาวลือที่วาจายเงินกอนที่จะได

ตําแหนงน้ันไมจริงนะครับ ผมแกตัวแทนทานผมไดยินแลวก็สบายใจไมมีการเรียกรับผลประโยชนถาพิจารณาตาม

หลักธรรมาภิบาล ขอ ๓ นโยบายการรับมอบสาธารณสมบัติตางๆ จากหนวยงานอื่น ผมเอางายๆจาก ๒ เสน จาก

หอนาฬิกาเปนตนไป จนไปถึงแยกดงอูผึ้ง อีกเสนหนึ่งคือแยกเนวดาจนถึงสุสานที่ทานทําทอลอด การที่เราจะรับ

มอบสาธารณสมบัติเขามาอันดับแรกเราจะตองดูก็คือเรื่องงบประมาณ เราไดทํางบประมาณไวรองรับหรือไม

บุคลากรเรามีบุคลากรเพียงพอหรือไม ผมเห็นขอแตกตางเยอะครับสมัยกอนที่เปนของหมวดการทางสวยงามรดน้ํา

เชาเย็นตัดหญาเกาะกลางแตงกิ่งคือเรามองเห็นไมเหมือนกัน คือความจํากัดของหนวยงานถามีหนวยงานอื่นมา

ชวยทํางานมันเร็วขึ้น ตอนน้ีเปนอยางไรครับ เกาะกลางถนน ตองหามเด็กนักเรียนขามตรงเกาะกลางถนนเพราะ   

งูจะกัด ไมรูงูจะไปไดอยางไรแตก็ไปได ถามปองกันดูไปจับเมื่อ ๒ , ๓ วันมานี่ ทราบขางถนนเราก็ไมไดกวาดเพราะ

บุคลากรเรามีไมกี่คนถาม ผอ.สํานักการชางได บุคลากรไมเพียงพอจริงๆ ถาไมเพียงพอจริงในปงบประมาณ     

พ.ศ.๒๕๖๐ ทานรับทราบทานรับสาธารณสมบัติพวกนี้มาแลวทานไมจัดทําเขามา จริงหรือเปลาที่ทานเอาแต

หัวคะแนนเขาทํางาน และไมมีคนออกไปขางนอก สวนภาพที่รับเขามาไมใชวาเราดีใจไดถนนมาอีกหนึ่งเสน     

เคยพูดในสภาฯแหงนี้หลายๆรอบแลววาเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนพื้นที่ชุมน้ํา เมื่อสักครูทานเปนคนตอบ

ทานณัฐวุฒิเองวามันเปนพื้นที่ชุมน้ํา น้ําทวมสะสม และเปนไงบางตอนนี้ถนนหลายๆเสนที่ทานกําลังสรางเปน  

แอสฟลทติก เดี๋ยวมันก็หลุดลอนทําไมกี่วันนะครับไมใชไมกี่ เดือนก็เริ่มพังแลว คําถามของผมก็คือวาทานจะ

แกปญหาบุคลากรที่ไมเพียงพอตอสาธารณสมบัติ ตอสาธารณประโยชน ที่ทานรับมาจากหนวยงานอื่นอยางไรไป

ขอรองเขาดวยไดไหมวาตอนนี้ไมมีคนชวยหนอยไดไหม ผมเชื่อเหลือเกินวาทานจะตอบวาจะทําใหเพียงพอแตเอา

งายๆวาทานจะทําอยางไร ๑ , ๒ , ๓ ในการจะดูแลสาธารณสมบัติสาธารณประโยชนเหลานั้นครับ ขอบพระคุณ

ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

 



๑๓. 

 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯผูทรงเกียรติครับ จริงๆแลวถาจะใหดีขอหารือวาถาเปนกระทูเรื่องการรับโอน

ถนน  ๒ เสนน้ี จะไดเอารายละเอียดที่ชัดเจนมาใหวาขั้นตอนเปนอยางไร ก็ขออธิบายโดยภาพรวมเพราะผมอยูใน

เหตุการณมาโดยตลอด คือถนน ๒ เสนน้ีเรารับถายโอนมาจากแขวงการทางรวมทั้งถนนอุบลตระการดวยที่เรารับ

โอนเขามาจากหลังโรงพยาบาลไปจนสุดเขตเทศบาลฯเรารับโอนมา ๓ สวน จริงๆแลวเรายื้อเรื่องนี้มาตั้งแตสมัยผม

เปนเทศมนตรี ดวยซ้ําเกือบ ๒๐ ป เขาก็อยากใหเรารับตัวนี้เขามาทําแตเราก็ไมรับปฏิเสธเขามาตลอด แตตอนหลัง

ดวยเมืองมีการเจริญเติบโต ดวยการแกปญหาอะไรตางๆ จริงๆเราก็อยากจะผลักภาระไป ประชาชนสวนใหญก็ยัง

คิดวาเปนของเทศบาลฯของเราดูแลอยู เราก็คํานวณกันอยูคราวๆวา ในถนน ๒ เสน ตองใชคนดูแลทั้งหมด

ประมาณ ๓ ลานบาท/ตอป ถาเทียบแลวก็อยูประมาณ ไมถึง ๐.๕ เปอรเซ็นต ของงบประมาณทั้งหมดผมคิดวาใน

สวนนี้เรานาจะรับได แตขอดีที่ผมไดเขารวมประชุมคือวาถาโครงการหรือถนนที่ เราไดรับถายโอนมาจะมี

งบประมาณจากสวนกลางเขามาดูแล เชน สวนที่จะไดปรับปรุงแอลฟลทติก ฟุตบาทตางๆตั้งแตสี่แยกโตโยตาไป

จนถึงบานนาเมืองเขาก็เลือกเอาตรงนี้วาเปนถนนที่เราไดรับการถายโอนมา ผมคิดวาตอนนี้ที่หญามันรกขึ้นมาผม

คิดวานาจะไมใชหญาตอนนี้เรากําลังรณรงคปลูกปอเทืองอีกสักประมาณ ๓๐ วันจะออกดอกเปนสีเหลือง เพราะ

เรากําลังทดสอบวาปอเทืองเปนหญาชนิดหนึ่งเมื่อออกสีเหลืองแลวกลายมาเปนปุยของตนไมตอไป อันนี้เปนการ

รณรงคจากสวนกลางวาในงานของในหลวงจะมีการปลูกดอกดาวเรืองหรือตนปอเทืองเราก็เลยลองปลูกเพื่อ

ตอนรับงานเขาพรรษาดูวาจะทําใหถนนเสนนี้เปนสีเหลืองเพื่อตอนรับนักทองเที่ยวหรือไม ก็อาจจะดูรกไปนิดนึง 

รวมถึงถนนหนากองบินดวยในสวนหนึ่งที่เปนหญา มาถึงถนนตรงกรมอุตุฯ เราจะปลุกตนปอเทืองก็จะดูรกๆไป

นิดนึงถาประสบความสําเร็จหลังแหเทียนก็จะทําใหเทศบาลอุบลฯเปนสีเหลืองกันทั้งเมือง แตผมเชื่อวา

งบประมาณในสวนตรงน้ีที่เรารับมาประชาชนจะไดความคลองตัวมากขึ้น ที่เราจะไดไปดูแลเพราะเรื่องรดน้ําจริงๆ

แลวก็ประสบปญหาอยูเพราะเครื่องมือเราไมคอยมี เราก็ใชวิธีการเดิมๆ เมื่อกอนเราใชรถของสํานักการชางเรา

ไมไดไปรบกวนของปองกันฯเทาไหรในการรดนํ้าตนไม เราก็ใชรถของปองกันฯออกมาวิ่งเพื่อจะไดเปนการรักษา

สภาพและเปนการถายน้ําที่อยูในแท็งกน้ําดวยก็เปนสวนหนึ่งของการรดน้ํา สวนเรื่องของการบํารุงรักษาเราก็ตั้ง

ทีมเฉพาะกิจซึ่งเราเรียกเปนการภายในเองวามดเล็กเฉพาะกิจซึ่งคอยดูแลความเรียบรอยอยูตรงนี้ ผมคิดวามาอยู

ในสวนของเราสามารถอะไรไดเร็วขึ้นเราสามารถซอมฟุตบาทแถวแจงสนิทไดเยอะมากซอมแลวก็ปรับเอาบล็อกตัว

หนอนขึ้นมาแลวก็มาปูใหมที่ผานมาเราใชรถเปนรถเทศกิจมาสดาสีขาวเกาๆเราใชคันนี้เปนการทํางาน ไดปริมาณ

ที่นาพอใจมากผมคิดวาลําพังตรงน้ีที่สวนหน่ึงที่แขวงการทางเองมีการพูดคุยกันวาถามีการรับมวลตรงนี้จะมีการ

ถายงบประมาณมาสวนหนึ่งในการบํารุงรักษาตรงนี้ดวย คิดวาเปนการคลองตัวแตการใชจายไมไดอะไรมากมายผม

คิดวาตรงนี้ถาเรารับมาแลวผมคิดวาการแกปญหาแกพี่นองประชาชนจะไดเร็วขึ้น และจะไดเปนพื้นที่ของเราจริงๆ

ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คอนขางที่จะผิดหวังกับคําตอบ เราตองใชงบประมาณเยอะที่จะไปดูแล ไมใชงบประมาณไมมากนักเพราะ

ถนน ๒ เสนเปนหนาตาของจังหวัดอุบลฯนะครับ ผมมาจากอํานาจผมวิ่งเขาเสนน้ัน ผมมาจากยโสธรผมวิ่งเขาเสน

นั้น ผมลงเครื่องบินผมมาเสนนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี ไมใช อบต. ตั้งมาเลยครับ ๑ , ๒ , ๓ ทานวา

งบประมาณเทาไหร ตองพูดใหมันชัดเจนวาทานจะทํางบประมาณเทา ทานรับมอบมาและทานจะมาทํา 



๑๔. 

 

งบประมาณไมมากนักผมรูสึกผิดหวังกับการบริหารงานของทานครับ มันตองใชงบประมาณเยอะทําอะไรไดให

สงเสริมภาพลักษณของเทศบาลนครอุบลราชธานี ทําเลยครับ ผมผิดหวังกับคําตอบของทานมากครับ ผมก็ยื่น

กระทูมาเพื่อสอบถาม เรื่องปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หวังวาทานจะตระหนักวาพวกผมใหงบประมาณทานเพื่อ

แกปญหากับพี่นองประชาชน ไมใหถายโอนไปใชจายเรื่องอื่นและคอยกลับมาตบทายซื้อรถขยะ ซื้อรถดับเพลิง    

ไมทัน เสร็จแลวมาขอกันเงิน บอกไวเลยวาปนี้เทศบาลฯถาจะมาขอกันเงินกับสภาฯแหงนี้อยาหวังจะใหขอกันให

ตกเปนงบประมาณของแผนดินไป อันน้ีเราขูแลววาเราไมใหกันเงินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานตองทํานับจากนี้ก็คือใช

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

ประเทศญี่ปุน  เชิญผูเสนอญัตติ 
 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการรับมอบรถยนตดับเพลิง กูภัย  จากสโมสรโรตารีในประเทศญี่ปุน 

เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนหนวยงานองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ขนาดใหญ ที่มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ๒๙.๐๔ ตารางกิโลเมตร  มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน การดูแลและ

การใหการบริการประชาชน ในดานตางๆ ยังไมทั่วถึงและครอบคลุม โดยเฉพาะการใหบริการและใหความ

ชวยเหลือในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล มีหนาที่รับผิดชอบในการใหความชวยเหลือและปองกันเหตุจากสาธารณ

ภัยตางๆ จําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ รวมทั้งมีเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย ที่ใชในการปฏิบัติ

หนาที่ไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรถยนตดับเพลิง กูภัย ถือเปนเครื่องมือเครื่องใชที่มีความจําเปน

อยางยิ่งที่ใชในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย และในปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี มีจํานวนรถยนต

ดับเพลิง กูภัย มีไมเพียงพอตอการระงับเหตุได ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล และจากเหตุผลดังกลาว

ขางตน เมื่อเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับการประสานจากสโมสรโรตารีอุบล ซึ่งแจงวาเปนสโมสรคูมิตรกับ

สโมสรโรตารี soka chuo ประเทศญี่ปุน มีความประสงคจะมอบรถยนตดับเพลิง กูภัย แบบเครื่องยนต J08C 

หมายเลขตัวถัง FF1Jgd10154 ยี่หอ ฮีโน  (Fire resce car 2) เพื่อใชเปนสาธารณประโยชนใหกับประชาชนใน

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในการรับมอบดังกลาวนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานี จะตองมีภาระผูกพันเปนคาใชจายใน

การดําเนินการตางๆ คือ คาขนสง คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว

และจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

หลักการ 

 ระเบียบระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๙ ในกรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยงาน

บริหารราชการสวนทองถิ่น หรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมี 



๑๕. 

 

เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเมื่อไดรับ

ความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น นั้น 

เหตุผล 

 เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชน

สูงสุด มีประสิทธิภาพ มีวัสดุประสงค เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยเพื่อปองกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขอรับความ

เห็นชอบการรับมอบรถยนตดับเพลิง จากสโมสรโรตารี ของประเทศญี่ปุน ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อ

โปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสามาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ก็นับวาเปนเรื่องที่นายินดีที่ทางสโมสรโรตารีอุบล และวันนี้ทานก็ใหเกียรติมา 

ณ ที่ประชุมแหงนี้ดวยนะครับ โดยเฉพาะทานสุภชัย  หาคํา ผมชื่นชอบทานเพราะทานชื่อเหมือนผม โดยสวนตัวก็

เคยศึกษางานของทานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็รูสึกชื่นชอบดวยเหมือนกันในผลงานของทาน สวนญัตตินี้ผม

ติดใจเรื่อง ขั้นตอนการดําเนินการวาเราทราบเมื่อไหรวาทางสโมสรโรตารีทั้งสองแหงมีความประสงคจะมอบรถคัน

นี้ใหกับเราครับ อยากจะสอบถามทานประธานสภาฯไปยังฝายบริหารดวยครับ  

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขอเทาความมาคือทางสโมสรโรตารีเคย

มอบรถดับเพลิงใหกับเทศบาลฯมาครั้งหนึ่งแลวในเมื่อ ๑๐กวาปที่แลว และตอมาก็มีการมอบใหเทศบาลตางๆ ใน

ความเปนจริงแลวเราไดพูดกันคราวๆ วาจะมีการมอบรถยนตดับเพลิง ทางสโมสรโรตารีญี่ปุนบังเอิญมีสมาชิกทาน

หนึ่งทํางานเกี่ยวกับสถานีดับเพลิง ทางญี่ปุนเองเขาจะมีขอกฎหมายเลยวาเมื่อครบ ๕ ป ๑๐ ป จะตองโละ

พยาบาลออกมา แลวจะเอาไปไหนก็เอาไปเขาไมใหใชจะมีระเบียบเลย เขาจะบริจาคใหกับประเทศตางๆที่ผม

ทราบดีเพราะผมก็เปนสมาชิกโรตารี แตเปนอีกสโมสรหนึ่งไมใชสโมสรโรตารีอุบล ผมเปนนายกสโมสรกอตั้ง       

โรตารีมูริเวอร ที่เราไมไดตั้งตรงน้ี มีการพูดคุยวาเขาตองการบริจาครถบันไดที่หมดอายุ ประมาณ ๔๐ เมตรหรือ

๕๐ เมตร ซึ่งสามารถผจญเพลิงไดตึกอาคารสูงๆ ประมาณ ๗ ถึง ๑๐ ชั้น ซึ่งเราไดมีการพูดคุยทิ้งกันไวในเรื่อง

ของรถบันได แตเราไมไดคุยถึงประเด็นของรถเล็กแบบนี้ คุยกันวาประมาณปหนาเลยไมไดเตรียมตัวอะไรกันมาก 

การพูดคุยในครั้งลาสุดที่ผมเขารวมประชุมดวย มีรถคันนี้หรือไมทราบวามีเทศบาลไหนเขาไปรับไดเขาก็อยากจะ

ใหเรา เขาถามวาเทศบาลนครอุบลฯสนใจไหม ก็นาจะเปนไปไดเลยใหเขาทําหนังสือเขามาในวันที่ ๒๗ เมษายน 

๒๕๖๐ ถาทางสภาฯไดอนุมัติคาใชจายในการระวางคาภาษีตางๆ รถคันนี้ก็ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รถคันนี้

เปนรถกูภัยที่มีเครื่องมือตางๆ ในการกูภัย ถาเราซื้อก็ประมาณ ๑๐กวาลาน ซึ่งเราคิดวาถาเราจาย เฉพาะ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท คาระวางคาภาษีซึ่งเปนเรื่องถูกตองเราสามารถเบิกไดใหกับศุลกากรตางๆ ก็เลยคิดวาเรื่องนี้เปน

เรื่องที่เรงดวนพอสมควร ถาทานคิดวาเปนประโยชนแกทางเทศบาลฯ ก็อยากจะใหทางสมาชิกสภาฯไดมีโอกาส

พิจารณาครับ ขอเรียนคราวๆภาพรวมแบบนี้ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 



๑๖. 

 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทุกทีที่ผมไดสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกรอบของระยะเวลา เพราะวามีสวนหนึ่งที่ผมเห็นเสียผลประโยชนไป

เกี่ยวกับคาจอดรถกรณีดําเนินการที่ทางศุลกากรเกินระยะเวลาที่กําหนดงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท อันนี้ไดรับ

การชี้แจงก็เขาใจไดนะครับแตเหนือสิ่งอื่นใด ทานไดศึกษากรอบของรถคันนี้หรือยังวาเหมาะสมกับงานของ

เทศบาลหรือไม การที่ไดรถมาเปนเรื่องดีแนนอน เพราะไดมาก็เกือบฟรีเพราะ ๑๐ ลาน จาย ๕๐๐,๐๐๐ บาท   

ในเรื่องของรถคันน้ีทานไดศึกษาในเรื่องของการใชงานอยากใหทานประธานชวยใหทางฝายบริหารอธิบายถึงการ

ไดรับประโยชนอะไรบาง ความจุถังน้ํา สายสงน้ําหรืออุปกรณเสริมเราตองเพิ่มเขาไปในระบบหรือเปลา 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เทาที่หารือกันรถคันนี้เปนรถกูภัย ไมใชรถดับเพลิง ที่มีเครื่องมือในการตัดถาง มีเลื่อย มีเครื่องมือในการ

กูภัยไมใชรถดับเพลิงแตรถคันนี้ก็จะประกอบกับรถดับเพลิงเมื่อเหตุที่จะผจญตองใชเครื่องไมเครื่องมือในการตัด

หรือการถาง เทาที่ไดพูดคุยในวันรับมอบจะมีเจาหนาที่ของเขามาแนะนําและสอนวิธีการใชรถคันนี้ใหกับ

เจาหนาที่ของเรา และผมเชื่อมั่นวาทางประเทศญี่ปุนเองเขาเปนประเทศที่บํารุงรักษารถไดดีมาก จากที่ผานมา

จากรถที่เรารับมอบเขาใชประมาณ ๕ ป เรานํามาใชจนทุกวันนี้ ๑๒ – ๑๓ ป ยังอยูในสภาพที่ดีมาก ก็ตอง

ยอมรับวาเขาบํารุงรักษารถไดดีมาก และจะมีเจาหนาที่ของเขามาแนะนําวิธีการใชตางๆ เทาที่พูดคุยกันเครื่องมือ

ในรถครบไมตองมีการซื้อเพิ่มอะไร และเปนยี่หอ ฮีโน ที่เราสามารถหาอะไหล เวลาเกิดปญหาเรื่องการซอมได  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ก็อยากจะสอบถามวาคาใชจายเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทตรงนี้ ทานจะตั้ง

งบประมาณจากสวนไหนครับผม มาชําระคาขนสงตรงน้ีครับ 

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

สําหรับรายการน้ีโดยเฉพาะในหมวดของงบประมาณเหลือจายหลังจากดําเนินโครงการนั้นๆเสร็จแลว เชนเหลือ

จายจากโครงการถนนตางๆ ที่มีการประมูลแขงขันราคากัน ดําเนินการเสร็จแลวจะมีเงินเหลืออยูเราก็ดําเนินการ

โอนจายมาตั้งเปนรายการใหม ขอบพระคุณครับ 

 



๑๗. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในโอกาสนี้ทางสภาฯก็ไดรับเกียรติจากสโมสรโรตารีที่ทานมีความประสงคจะมอบรถใหกับทางเทศบาลฯ

ผมขอโอกาสนี้ใหทานไดพูดคุยกับทางสมาชิกฯนิดหน่ึงครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พอจะรบกวนทานกลาวอะไรไดไหมครับ  

นายสุวัจนชัย   เอกติชัยวรกุล   นายกสโมสรโรตารีอุบล 

 สวัสดีทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ และผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผม       

นายสุวัจนชัย  นายกสโมสรโรตารีอุบล โครงการรถดับเพลิงเราเปนคูมิตรกับประเทศญี่ปุนมา ๑๘ ป ก็ได

รถดับเพลิงมา ๑๕ คัน เปนรถกูภัย ๑ คัน และคันนี้เปนคันที่ ๒ ในการบริจาครถดับเพลิงหรือรถกูภัย ทางญี่ปุน

เขาจะสอบถามกอนวามีผูรับหรือไม จริงๆแลวทางญี่ปุนตอนเซ็นคูมิตร เขาอยากใหไดรถดับเพลิงทั่วทั้ง ๒๕ 

อําเภอ แตไมรูวาอีกกี่ป สําหรับปหนาโครงการรถดับเพลิงจะเปนรถดับเพลิงบันไดคันใหญ ซึ่งทางญี่ปุนเขาก็

คอนขางกังวลเพราะเขาก็ไมสามารถสํารองคาใชจายในการขนสงประมาณลานกวาบาทและกังวลเรื่องการ

บํารุงรักษา ปกติรถเขาไมคอยไดวิ่งเทาไหรเขาจะจอดประจําตามจุดอยางเชนเทศบาลนครอุบลราชธานีจะมีรถ

ประจําตามศูนยตางๆ พอเขาแจงขาวมาเขาจะรูวารถเขาจอดอยูตรงไหนและคนที่แจงมาเขาจะรูจุด และจะรูวา

คนแจงเรื่องจริงหรือเท็จ จะรูถึงคนแจงและจุดเกิดเหตุดวย เขาจะรูวารถเขาอยูตรงไหนและใหไประงับเหตุ

โดยเร็ว ซึ่งทางญี่ปุนเองเขาจะมีรถประเภทนี้เยอะมาก และไปประจําตามจุด บานเราคอนขางนอย จะมีแต 1669 

ที่อยูตามจุดซึ่งมองแลวก็เปนประโยชนมาก ความรวมมือตรงนี้ทางญี่ปุนคอนขางสติกมาก ถาไดเซ็น MOU กัน

แลว เพราะฉะนั้นตองขอขอบคุณเทศบาลนครอุบลราชธานี มากที่รับรถคันนี้เพื่อเปนประโยชนกับประชาชนซึ่ง

หวังวาในอนาคตคงจะไดรถจากประเทศญี่ปุนมาเพิ่มเพื่อบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของเรา ซึ่งมองแลววา

เทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรากําลังขยายมีตึกสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในอนาคตคงจะมีตึกสูงมาก แตภัยพวกนี้ 

บานเราไมคอยเกิดเทาไหร เมื่อมีประชาชนเพิ่มขึ้นภัยพวกนี้ก็จะตามมา เหมือนน้ําทวมคนเยอะขึ้นน้ําก็ทวมเยอะ

เพราะฉะนั้นเรามาอยูรวมกันเราก็ตองมาชวยกัน ขอขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สําหรับรถบันไดงบประมาณ ลานกวาบาท ถาผมยังอยูสภาฯแหงนี้ ผมยินดีครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไดรูเหตุรูผลพอสมควรแลวนะครับผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

-    สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับมอบรถยนตดับเพลิง สโมสรโรตารีในประเทศญี่ปุน  เชิญยกมือครับ /   

ไมมีสมาชิกยกมือ 

-    สมาชิกทานใดเห็นชอบรับมอบรถยนตดับเพลิง สโมสรโรตารีในประเทศญี่ปุน  เชิญยกมือครับ / 

สมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบการรับมอบรถยนตดับเพลิง กูภัยจาก สโมสรโรตารีในประเทศญี่ปุน 



๑๘. 

 

ผมขอกราบขอบพระคุณ ทางสโมสรโรตารีอุบลราชธานี เปนอยางสูงที่ไดชวยเหลือสาธารณประโยชนแกเทศบาล

เปนอยางสูงเพราะวาพูดถึงเรื่องนี้แลวตองเปนคาใชจายที่สูงพอสมควร ก็ถือวาทานไดสรางประโยชนใหกับ

เทศบาลนครอุบลราชธานีเปนอยางมาก ในโอกาสตอไปก็ขอความกรุณาจากทานวาถาเปนไปไดก็จะขออีก กราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงครับผม 

 

พักการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    ญัตติ     เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

       งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

 

นายพิพัฒน     นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนเชิญทุกทานเขาประจําที่เพื่อการประชุมตอไปครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทุกทานพรอมแลวนะครับ ผมขอดําเนินการประชุมตอนะครับ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ ขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง  “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    

พ.ศ.๒๕๖๐ โดยฝายรักษาความสงบ ไดรับอนุมัติงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุรายการคา 

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ ขนาด ๑๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ๗๐,๐๐๐ บาท 

รวมเปนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท แตเนื่องจากรายการที่ไดรับอนุมัติดังกลาวมีรายละเอียดคุณลักษณะไมตรงตาม

มาตรฐานครุภัณฑป ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศใชเมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่ ที่กําหนดไว จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง โดยมีหลักการ

และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 

แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๒๙ ระบุวา การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่ ระบุวา หลักเกณฑการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการติดตอสื่อสาร ขอ ๑๒ (๔) สถานีเคลื่อนที่ (Mobile Station) ชนิดติดรถยนต

ใชกําลังสงไมเกิน ๓๐ วัตต(W) สําหรับสถานีวิทยุคมนาคมของกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา 



๑๙. 

 

เหตุผล 

  เนื่องจากคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดคาครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ รายการคาเคร่ืองรับสงวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ ขนาด ๑๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ไมถูกตองตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ และหลักเกณฑในการ

จัดหาพัสดุ อีกทั้งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่ จึงจําเปนตอง

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและราคาใหม รายละเอียด ดังนี้ 

  ขอความเดิม 

  รายการ คาเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ ขนาด ๑๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่อง 

ราคาเคร่ืองละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

  ขอความใหม  

  รายการ คาเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ขนาด ๒๕ วัตต จํานวน ๑ เครื่อง 

ราคาเคร่ืองละ ๒๔,๐๐๐ บาท ซึ่งจะดําเนินการติดต้ังในรถยนตตรวจการซึ่งไดรับอนุมัติจํานวน ๑ คัน  

  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดประโยชนสูงสุด และมี

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขอ

อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตอสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ ในหมวด ๔ ขอ ๒๙ การเปลี่ยนแปลงคํา 

ชี้แจงงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คุณภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง เปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถิ่น แตกอนหนานั้นสภาทองถิ่นก็ไดอนุมัติตามคําขอของฝายผูบริหารก็คือทานขอเครื่องรับสง

วิทยุจํานวน ๒ เครื่อง ในราคาแบบติดตั้งอยูกับที่ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ทานมาเปลี่ยนแปลงจะซื้อเครื่องเดียวราคา 

๒๔,๐๐๐ บาท ถาดูเผินๆก็เหมือนกับวาเราประหยัดงบประมาณไปอีก ๑๑๖,๐๐๐ บาท แตดูใหลึกลงไปก็คือวา

ประชาชนเสียประโยชน หลักการงายๆของการที่มีวิทยุแบบอยูกับที่  ก็คือวาสามารถเปนแมขายที่จะชวย

ประสานงานใหกับลูกขายตางๆ เทศกิจเดินตามถนน ถามีแมขายดีทานก็ไมตองใชเครื่องสงที่ติด Mobile เพราะ

ขนาดพื้นที่ของเทศบาลนครอุบลฯก็อยูในวงจํากัดอยูแลว ยกเวนวาทานออกไปทํางานนอกพื้นที่ อันนี้คือหลักการ

เหตุผลงายๆ ผมอยากสอบถามเลยวาเหตุผลใดที่มันผิดเงื่อนไขของการจัดซื้อจัดจางน้ีครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กอนจะขออนุญาตผมขอชี้แจงอยางนี้กอนนะ

ครับ ตอนที่ทําญัตติตัวนี้เขามานั้นก็ไดมีการพูดคุยวาเปนการเขาใจผิดของคณะทํางานนะครับ มีความเขาใจผิดวา

ชนิดติดรถยนตน้ีคือเขาเขาใจวาเปนชนิดประจําที่ แตจริงๆแลวมันไมใช มันเปนชนิดติดรถยนตและที่ขอเขามา ๒  



๒๐. 

 

เครื่อง นั้นก็เขาใจวาในสวนของรักษาความสงบจะขอรถยนต ๒ คัน แตทางสภาอนุมัติให ๑ คัน ก็เลยขอเขามา

แค ๑ เครื่อง แทนที่จะเปน ๒ เครื่อง นะครับก็เลยไมไดใชเพราะวามีรถยนตแค ๑ คัน สวนรายละเอียดตางๆนั้นก็

ขออนุญาตใหเจาหนาที่เปนผูชี้แจงครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญเจาหนาที่ครับ 

จ.อ.นนทธวัช   ทาศิริ    รักษาการหัวหนาฝายรักษาความสงบ 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ฝายผูบริหารและหัวหนาสวนการงานทุกทานครับ 

กระผม จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ  รักษาการหัวหนาฝายรักษาความสงบ กระผมขอกราบขอบพระคุณทาน

ประธานสภาฯที่ไดบรรจุวาระขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงของฝายรักษาความสงบเขามาพิจารณาในครั้งนี้ครับ 

ผมเองเปนผูมาใหมก็มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติราชการและทําหนาที่ใหดีที่สุด เผื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือ

บกพรอง ผมเองก็ขอประทานความเมตตาจากทางสภาไดโปรดใหคําแนะนํากับผมดวยนะครับ รายละเอียดอยาง

ที่ทานรองประชาไดชี้แจงเปนอยางนี้นะครับ คือวาทําไมถึงเสนอขออนุมัติลดลงมาเปนวิทยุ ๑ เครื่อง ซึ่งติด

รถยนตนะครับรายละเอียดก็คือเมื่อปงบประมาณ ๕๘ นั้น ทางฝายรักษาความสงบขออนุมัติตอสภาจัดซื้อรถยนต

จํานวน ๒ คัน แตลวงเวลา ๕๘-๕๙ ก็ไดรับอนุมัติเมื่อป พ.ศ.๒๕๖๐ ก็ไดรับอนุมัติจากสภาจัดซื้อรถยนต ๑ คัน 

ขอเท็จจริงก็ปรากฏวาตรวจรับเรียบรอยแลวนะครับ ก็มีความจําเปนที่จะตองลดจํานวนนะครับ เพื่อมาใชจริงกับ

รถซึ่งไดรับมา ๑ คัน และที่มีการเปลี่ยนแปลงสเปกก็คือขออนุญาตเรียนชี้แจงวาจากที่ตั้งไวที่ผานมานะครับ ตั้ง

ตามมาตรฐานครุภัณฑของป ๕๘ แตป ๕๘-๕๙ ก็ยังไมไดรับการอนุมัติ ไดรับอนุมัติเมื่อป พ.ศ.๒๕๖๐ ทีนี้

มาตรฐานครุภัณฑไดเปลี่ยนไปจากป ๕๘ นะครับ ก็เลยจะตองการรายละเอียดอยางที่ฝายรักษาความสงบไดนํา

เรียนนะครับ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากรายการ เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ ขนาด ๑๐๐ 

วัตต จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท  เปน เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 

VHF/FM ชนิดติดรถยนต ขนาด ๒๕ วัตต จํานวน ๑ เครื่อง ซึ่งตามประกาศของ กสทช. นั้น กําหนดวาสถานี

เคลื่อนที่ของทาง อบจ. ของทางกรุงเทพมหานคร ของทางเทศบาล กําหนดใหไมเกิน ๓๐ วัตต นะครับ ทาง

กระผมก็ไปศึกษารายละเอียดจากผูรูก็ลงมาเปนตัวนี้ ก็คือเราสามารถที่จะดําเนินการไดก็คือ ๒๕ วัตต ราคา 

๒๔,๐๐๐ บาท ครับ ขออนุญาตนําเรียนขั้นตนเพียงเทานี้กอนครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ก็เกี่ยวกับเรื่องวิทยุรับสงผมก็ไดเปนกรรมการแปรญัตตินะครับ ก็เคยทวงติงไปยัง        

คณะผูบริหารแลวครั้งหนึ่งเกี่ยวกับราคามาตรฐานครุภัณฑนะครับ วาในครั้งแรกถาจําไมผิดในงบป ๕๘ นั้น ทาน

ยื่นเขามาเปนราคาประมาณแสนกวาบาทตอหนึ่งตัว ประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ถาผมจําตัวเลขไมผิดนะครับ ก็

คือขอมา ๒ ตัว ทางผมก็เลยไดแนะนําไปวาทานไดตรวจดูราคามาตรฐานครุภัณฑหรือยังนะครับ และพอในชั้น

แปรญัตติทางขาราชการก็ไดทําการเสนอตอคณะผูบริหารและไดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เปลี่ยนแปลงตัว

งบประมาณก็เหลืออยูตัวหนึ่ง ๗๐,๐๐๐ บาท ๒ ตัว ก็ ๑๔๐,๐๐๐ บาท นะครับ เสร็จตามนั้นที่ไดเขามาชี้แจงกับ

ผมนะครับผมก็ยังจําไดดีวาที่ทานขอมาคือขอมาเพื่อจะประจําที่ศูนย ไมไดขอมาเพื่อที่จะนําไปติดรถยนต

เพราะวาโดยปกติแลวนั้นในมาตรฐานครุภัณฑเขาก็ระบุอยางชัดเจนวาทานจะซื้อมาเพื่อที่จะมาเปนสถานีแมขาย 



๒๑. 

 

หรือทานจะซื้อมาเพื่อจะมาติดรถยนต มันก็มีระเบียบกฎหมายรองรับเกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่อยูแลวนะครับ 

สุดทายแลวนะครับตอนนี้น้ันทางสภาโดยสวนตัวผมไมอยากใหงบประมาณตัวนี้มันจะตกไปเฉยๆเปนเงินสะสมนะ

ครับคือความจําเปนของทางเจาหนาที่คือเขาตองการที่จะใชนะครับ ผมเห็นดวยนะครับที่จะมีการอนุมัติใหมีการ

เปลี่ยนแปลงคําแกไขตัวนี้นะครับ แตวาก็อยากจะติงไปทางคณะผูบริหารนะครับวาในคณะที่จัดทํางบประมาณก็

อยากใหมีการตรวจเช็คเกี่ยวกับราคามาตรฐานครุภัณฑใหดีกวานี้นะครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตเสริมทานนัฐพลอีกรอบหนึ่งนะครับ หลักการที่เราอนุมัติเครื่องวิทยุ ๒ เครื่อง ใหไปเพื่อใชจาย

ในกิจการของเทศบาล ๑.ก็คือเปน base ของแมขายสื่อสาร ไมวาจะติดรถยนตหรืออยูประจําศูนย แตทานที่มา

ชี้แจงกับผม ผมจําไดเหมือนกันกับทานนัฐพลก็คือ ทานชี้แจงวาทานจะใชติดประจําศูนยนะครับ ในเมื่อขนาด 

๑๐๐ วัตต มันผิดเงื่อนไขของ กสทช. กฎหรือขอบังคับ เราเอาอยางนี้ไดไหมครับ เรายืนยันในหลักการที่เราใหไป

ก็คือวา ๑. ลดจาก ๑๐๐ วัตต ลงมาเหลือ ๓๐ วัตต ทานเจาหนาที่ตามผมใหทันนะครับ เราลดลงมาใหเหลือ ๓๐ 

วัตต ซื้อมา ๒ เครื่อง ผมวาเงินมันก็ยังเหลือที่จะไปซื้ออีกเครื่องหน่ึงที่จะไปติดรถที่เราอนุมัติใหไป ถาในหลักการ

แบบนี้เราไมเสียประโยชน งบประมาณที่เราอนุมัติไปไดใชประโยชนอยางเต็มที่แถมยังไดใชเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือมีติด

รถมาอีกหนึ่งคัน ถามวาแบบประจําที่เอามาใชอะไรครับ งานแหเทียนครับเอามาใชสิครับ หรือแมกระทั่งตั้งเปน

ศูนยผูอพยพ ผมก็เคยเห็นหลายที่ครับหลังประมง หลังนั่นหลังนี่ จริงอยูตอนนี้มีโทรศัพทเขามาใชแลวก็อํานวย

ความสะดวกใหเราไดมาก เพียงแตวาวิทยุเร็วกวา ติดตามตัวไดเร็วกวาและเปนเรียลไทมทันที เรายังเห็นชอบใน

หลักการที่เราอนุมัติใหไป ก็คือวาการใชประโยชนของวิทยุในทางราชการจะเปนประโยชนไดมากกวา ผมวาถอน

ญัตติน้ีออกไปเราไมเห็นชอบที่จะใหเปลี่ยนแปลงญัตติ เพียงแตวาแกไขเงื่อนไขในญัตติของมันวาในเมื่อ ๑๐๐ 

วัตต ไมได ลดลงมา ๓๐ วัตต ตามกฎที่ กสทช. วาไว ไดมาอีก ๒ เครื่อง เงินเหลือเทาไหรไปซื้อแลวคอยเอาเงิน

เหลือตรงน้ันมาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงกับสภาแหงนี้เราก็ยินดีที่จะอนุมัติ ผมขอเสนอญัตตินี้เรายังไมเห็นชอบใน

การเปลี่ยนแปลงญัตติครับเพราะไมเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนมากเทาไหรครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมขอชี้จุดบกพรองของญัตตินี้นะครับวา ทานบอก

วาวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ ขนาด ๑๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ ๗๐,๐๐๐ บาท           

ไมถูกตองตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ ก็แสดงวาเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท นี้ใชไมไดแลวใชไหมครับ แตทานขอ

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 เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท เงินที่ เหลือมันหายไปไหนละครับ เพราะงบประมาณทานขอมา 

๑๔๐,๐๐๐ บาท แตทํามาตรงน้ีทานขอ ๒๔,๐๐๐ บาท นี่คือจุดบกพรองตรงน้ีนะครับ เพราะวา ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

ทานขอใชแค ๒๔,๐๐๐ บาท  แลวเงินที่เหลือทานไมไดระบุวาทานจะนําไปใชอะไร นี่คือจุดบกพรองเปนอยางมาก

เลยนะครับ โดยปกติแลวถาทานจะขอเปลี่ยนแปลงนั้น ขอเปลี่ยนแปลงตั้งมาเดิม ๑๐๐ ทานก็ตองขอเปลี่ยนแปลง

เปน ๑๐๐ ถึงจะไมขาดตกบกพรอง แตน่ีมันหายไปตั้งหนึ่งแสนกวาบาท 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 คือการทํางานนะครับก็จะตองมีขอผิดพลาดอันนี้

เรายอมรับวาเปนขอผิดพลาดในการของบประมาณ แลวก็คิดวาเมื่อเกิดการมีขอผิดพลาดเราก็เลยตองมาแกไข ก็

ตองมานําเรียนทางสมาชิกสภาฯรับทราบขอเท็จจริงวาที่มันผิดพลาดตรงไหนนะครับ เทาที่รับฟงมาขอผิดพลาดอยู

ในการที่นําเสนอในครั้งแรกแลวก็มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะนะครับ อันนี้จริงๆเราขอมา ๑๔๐,๐๐๐ บาท แต

เราใชจายไป ๒๔,๐๐๐ บาท จริงๆแลวเราก็คิดวาใชจายเทาที่จําเปนสวนที่เหลือก็คงตองตกเปนเงินสะสมไปนะ

ครับ อันน้ีก็ตองยอมรับวามันมีขอผิดพลาดจริงๆ เพราะทางเจาหนาที่รวมถึงเราเองก็ไมไดมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ 

แตวาถาจากที่สอบถามเราก็รับฟงจากเจาหนาที่ที่นําเสนอเขามาก็เห็นพองตองกันวานาจะมีเอาไวใช แตวาถาจะมี

การปรับเปลี่ยนอยางที่ทานสมาชิกสภาวามาเปลี่ยนเปนประจําที่อีกสัก ๑ หรือ ๒ เครื่อง เพื่อใหงบประมาณไมตก

ไปจายเงินสะสมและถาสมมุติวาวันน้ีไมไดผานตรงน้ีแลวใหชี้แจง ผมก็อยากจะคิดวาเปนเรื่องที่ดีนะครับเพราะวา

มันนาจะเปนมิติใหมที่วาใหจายเงินที่มีอยู ๑๔๐,๐๐๐ บาท อยางที่ทานสมาชิกสภาไดแนะนําวาเปลี่ยนเปนประจํา

ที่สักชุดหนึ่งหรือสองชุด สวนเงินที่เหลือเอาเปนมือถือสําหรับเจาหนาที่ไดใชจะดีไหม และผมก็ถือวาการนําเสนอ

ตรงน้ีเปนประโยชนตอภาพรวมทั้งหมด เพราะวาจริงๆแลวถาเงินสวนที่เหลือสําหรับเจาหนาที่บางทานเองเทาที่

ทราบก็คือใชเงินสวนตัวในการซื้อวิทยุ แตถาจะซื้อมาเปนของเทศบาลเองผมคิดวาเรานาจะมาพูดคุยกันวาทํา

อยางไรเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท นี้จะเกิดประโยชนสูงสุดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมี เกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ จากเหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่ทานขอมาก็บงบอกวาการขออนุญาตเกี่ยวกับการใชวิทยุ  ในกิจการ

โทรคมนาคมนั้นไมถูกตอง เชนนี้ทานขอมาเปน Mobile Station ก็คือวิทยุเคลื่อนที่นี้ผมก็อยากสอบถามทาน

ประธานผานไปยังทานผูบริหารวาทานไดทําถูกตองหรือยัง อยางเชนพนักงานผูใชวิทยุ  Mobile Station จะตอง

ไดรับใบอนุญาตหรือไม ใครเปนผูใช ไดกําหนดตัวลงไปไดถูกตองไหมวาไดรับใบอนุญาตไหม หรือวาทุกคนใน 

เทศบาลที่เปนขาราชการ พนักงานเทศบาลก็ใชได ก็อยากใหชี้แจง อยากทราบวามันถูกตองอยูไหม ถาสมมุติวาขอ

มาแลวมันไมถูกตองอีก ไมถูกตองเกี่ยวกับระเบียบการใชวิทยุโทรคมนาคมนี้มันก็จะมีปญหาอีกนะครับ ก็สอบถาม

ในประเด็นน้ีดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

 

 



๒๓. 

 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมขออนุญาตใหหัวหนาเดือนลอยเปนผูชี้แจง

ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติคะ  ดิฉันนางเดือนลอย   คําแดงสด หัวหนาสํานัก

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงประเด็นที่บอกวาในสวนของการใชวิทยุนั้นสามารถใชไดเลยไหม จริงๆแลวตรงนี้

ระเบียบเขากําหนดอยูวาจะตองขออนุญาตจากตรงไหนซึ่งทางเทศบาลฯก็ไดดําเนินการทุกขั้นตอนตามที่กระทรวง

โทรคมนาคมกําหนดนะคะ วาจะตองมีการขออนุญาตในการที่จะติดต้ังและในการที่จะดําเนินการใชคะขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องนะครับทานประธาน ในเรื่องผูใชเพราะวาเทาที่ทราบมาผูใชวิทยุเคลื่อนที่นี้จะตองมี

ใบอนุญาตใหมีและใหใชดวยนะครับ ผมอยากทราบวาไดกําหนดตัวพนักงาน ตําแหนง หรือวาผูใดเปนผูใชตาม

ระเบียบ อยากขอใหทานชี้แจงดวยนะครับวาตรงนี้เปนอยางไรนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมขออนุญาตใหหัวหนาเดือนลอยเปนผูชี้แจง

ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติคะ ในสวนของการใชวิทยุของทางราชการ กสทช. 

กําหนดวาจะตองมีการขออนุญาต ซึ่งสวนแมขายของเราก็คือฝายปองกันฯ ซึ่งเปนสวนแมขายของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี แมขายกําหนดหนวยงานละ ๑ หนวยนะคะ ก็คือในสวนของฝายปองกันฯ ทีนี้ในสวนของเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของนะคะแมขายจะเปนคนกําหนดรหัสเรียกนามเรียกขาน ซึ่งเปนผูควบคุมกํากับดูแลอยูแลวในการที่จะใช

โดยสงลูกขายที่เราใชในเครือขายของปองกันฯนี้ให กสทช. เปนคนทราบวามีใครบาง นามเรียกขานอะไรนะคะ ใน

สวนนี้ไมใชวาใครจะใชก็ได คนจะใชตองไดรับทราบอนุญาตจาก กสทช. กอนวานามเรียกขานคุณคืออะไร 

อยางเชนดิฉันก็คงจะเปน เทียนทอง ๔ อะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งกําหนดแตละทานตั้งแตทานนายกฯลงมาจนถึง

เจาหนาที่ระดับลาง แตนามเรียกขานนั้นฝายปองกันฯจะเปนคนรวบรวมแลวนําสงไปที่สวนที่เกี่ยวของของ

โทรคมนาคมคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอตั้งขอสังเกตอีกนิดหนึ่งนะครับวา โดยปกติแลวในสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีนั้นนาที่จะมี

ศูนยวิทยุที่เดียว แตน่ีเปนในลักษณะขอเพิ่มขึ้นมาอีก จะสับสนไหมครับ ถึงแมวาจะไมใชเพิ่มขึ้นมาตามที่ทานคิด 



๒๔. 

 

แตผมมองดูแลววามันเพิ่มขึ้นมาเพราะตามที่ขอเกานี้วาเปนเคร่ืองรับสงวิทยุประจําที่ใชไหมครับ ๒ เครื่อง นี่มันก็

จะเปนเพิ่มขึ้นมาอีกละสถานี ถาอยางนั้นนามเรียกขานจะเรียกวาอยางไร 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมขออนุญาตใหหัวหนาเดือนลอยเปนผูชี้แจง

ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติคะ ในสวนของการตั้งงบประมาณที่ตรวจสอบเอกสาร

และสอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทราบวาเปนการสําคัญผิดในการตั้งงบประมาณ จริงๆแลววิทยุที่จะมาติดตั้งรถ

เจาหนาที่เขาใจวาประจําที่ ตามหลักแลวประจําที่ของเทศบาลนครอุบลฯจะมีอยูศูนยเดียวก็คือที่ฝายปองกันฯ ซึ่ง

พวกเราทั้งหมดไมวาจะเปน สาธารณสุขฯ  ชางฯ หรือเทศกิจ จะตองเปนลูกขาย ดังนั้นเมื่อเห็นทราบวาขอมูล

ดังกลาวผิดจึงไดขออนุมัติตอสภาในการที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันก็ไมพนอยูดีนะครับ ในการตั้งงบประมาณทานตองแนใจแลวที่จะของบประมาณ พอตั้งไปแลวก็มาบอก

วาสําคัญผิด เพราะการตั้งงบประมาณนั้นทานจะตองแนใจรอยเปอรเซ็นตวาถูกตอง เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้อยากจะ

ฝากวาในงบประมาณตอๆไปนั้นก็ขอใหทานศึกษาใหดีวา ระเบียบใหดีวาสิ่งไหนที่มันถูกตองนะครับ และอยามาใช

คําพูดวาสําคัญผิดถาสําคัญผิดนี้ระเบียบออกมาอยางไรทานสามารถไปขอแกไขใหมันถูกตองตามระเบียบเขาได 

แลวก็ทําไปตามนั้นไมใชวาสําคัญผิดแลวไมแกไขแลวมาขอโอนไปทําอยางอื่นนะครับ ขอฝากไวดวยวางบประมาณ

ตอๆไปนั้นขอใหแนใจแลวคอยเอามาคุยกันแลวมาลงงบประมาณ ทางสภายินดีที่จะสงเสริมในสิ่งที่ดีที่ควรนะครับ 

ขอฝากไวดวยนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม 

 

-    สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๖๐  เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-    สมาชิกทานใดไมเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ/ มีสมาชิกยกมือ ๑๔ ทาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

         มีมติไมเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  



๒๕. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗  ญัตติ  เร่ือง ขอรับความเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโครงการ

กอสรางปรับปรุงเตาเผาศพแบบไรมลพิษ วัดปาแสนอุดม งบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

   

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

โครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผาแบบไรมลพิษ วัดปาแสนอุดม งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เสนอ

โดยนายกเทศมนตรี เชิญครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ 

ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผาแบบไรมลพิษ วัดปาแสน

อุดม งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผาศพแบบไรมลพิษ วัดปาแสนอุดม 

ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ งบประมาณ ตั้งไว ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะ

เทศบาลฯจะทําการประกาศการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ปรากฏวา คณะกรรมการวัดปาแสนอุดมไดแจง

เทศบาลฯวาทางวัดไดรวมประชุมคณะกรรมการ มีมติไมใหปรับปรุงเตาเผาเดิม หากเปนไปไดขอรับงบประมาณให

กอสรางใหมควบคูกับเมรุเดิม ซึ่งเทศบาลฯไดพิจารณาแลว หากกอสรางใหม งบประมาณที่ไดรับอนุมัติไมเพียงพอ

ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวา งบประมาณ

จากโครงการดังกลาวตองเปลี่ยนแปลงใหสามารถดําเนินการตอไปได โดยเปลี่ยนเปนโครงการที่บรรจุอยูใน

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ซึ่งทําใหลักษณะและปริมาณงานเปลี่ยนไป โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานเคหะ

และชุมชน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงเตาเผาศพแบบไรมลพิษวัดปาแสนอุดม 

งบประมาณ ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานหาแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

  เดิม กอสรางปรับปรุงเตาเผาศพแบบไรมลพิษ โดยการรื้อถอนผนัง และพื้นหองเตาเผาศพเดิม

พรอมกอสรางพื้น คสล.ใหม ติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ จํานวน ๑ ชุด งานอื่นๆตามแบบแปลนของเทศบาล

นครอุบลราชธานี งบประมาณ ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานหาแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

  เปลี่ยนเปน 

  ๑. กอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําเขื่อนธานี (ชวงถนนหลวง – ถนนราชวงศ) กอสราง

ถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๐๖ ม. งานอ่ืนๆตามแบบแปลนเทศบาล

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. พรอมบอพักในผิวจราจร

ยาวรวม ๑๓๐ ม. งานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ทั้ง ๒ รายการ รวมเปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่น

สามพันบาทถวน) 



๒๖. 

 

เหตุผล 

  เนื่องจากโครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผาศพแบบไรมลพิษวัดปาแสนอุดม คณะกรรมการวัดและชุมชนได

รวมประชุมกันแลวมีมติไมใหเทศบาลฯ เขาปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งคณะผูบริหารไดพิจารณา

แลว เพื่อใหงบประมาณที่ไดรับอนุมัติเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน จึงอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ และเนื่องจากการแกไขดังกลาวเปนการแกไขที่ตองเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

และเปนรายการกอสรางใหมทั้ งหมด จึงนํา เสนอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอนุมัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ขอ ๒๙ 

“การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น” จึงขอยื่นญัตติ

เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลไดพิจารณาตอไปครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ในญัตติขอนี้ผมไมเห็นดวยนะครับในการที่ทานจะมาขอกับทาง

สภาเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขนะครับ คือในการจัดทํางบประมาณนั้นมันจะเปนลักษณะวางบประมาณประจําปนั้น

ทานจะเสนอเขามายังสภานะครับ แลวทางสภาจะไดผานขั้นตอนในการแปรญัตตินะครับ และไดเรียกทาง

เจาหนาที่มาสอบถามถึงความจําเปนวาตรงนี้มันจําเปนหรือเปลา จําเปนขนาดไหนหรือในการจัดซื้อพัสดุหรือรถ

หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเทศบาลนครอุบลฯของเรานั้น ก็ตองผานคณะกรรมการแปรญัตติกอนนะครับ ผานการ

คัดกรอง แตอันนี้นั้นไมใช ทานมาเปลี่ยนแบบงายๆผมวามันงายเกินไปในการเปลี่ยนแปลงนะครับ ถาในเมื่อทางวัด

เขาไมพรอมที่จะทํานะครับ เงินสวนนี้มันก็ไมไดหายไปที่ไหนนะครับมันก็ตกมาเปนเงินสะสมของทางเทศบาล ป

หนาถาวัดอื่นเขาตองการเราก็มอบใหวัดอื่นไดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ เราติดใจนิดหนึ่งตรงคณะกรรมการวัดปาแสนอุดมไดแจงวาทางวัดมีมติไมใหปรับปรุงเตาเผา

เดิมนะครับ อันน้ีก็ถือเปนโอกาสอันดีเพราะมัคทายกนั่งอยูนี่นะครับ ผมขออนุญาตฟงคําชี้แจงจากทานชื่นหนอย

ครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น  พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ขอพูดตั้งแตตนนะครับ ทีแรกผมขอ

ตั้งแตนานมาแลวตั้งแตป ๒๕๕๗ ครับ ทีนี้ทางชางไปดูจะใชงบประมาณประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เปนการ

ปรับปรุงเฉยๆใชไหม/ใช ถาอยางนั้นผมขอเพื่อใหเปนเตาเผาแบบไรมลพิษ ทีนี้เมื่อเอาเขาจริงๆไปดูแลวบอกวา

เครื่องมันใหญเอาเขาไมไดตองทุบเสียกอน ทีนี้เมื่อทุบแลวจะใชเวลานานเทาไหร ประมาณ ๓-๔ เดือน จึงจะเสร็จ 

ถาอยางนั้นเราจะทุบของเรามันจะทําใหเสียเวลาไปนาน เราตองตั้งคณะกรรมการไปตรวจไปดูวัดเขาที่ทํามากอน  



๒๗. 

 

เมื่อไปดูแลววัดน้ันก็บอกวาเตาเผา ๓ เตา เตาหนึ่งจะตองใชงบประมาณน้ํามัน ๔๒ ลิตร ถา ๓ หัวฉีดมันก็หลาย

ลิตร เผาครั้งหน่ึงเปนเงินประมาณ ๓,๐๐๐ บาท แตถาเปนถาน ๑,๕๐๐ ก็ได ทีนี้เราก็ไปดูวัดหนองบัว 

เตาเผาน้ํามันน่ีแหละครับ ตอนนั้นเสียเผาไมได ตองรอใหชางจากกรุงเทพฯมาเปลี่ยนแปลง ทีนี้เราก็มาคิดกันวาถา

หากเราจะทําอยางนั้น ถาทุบของเราเสร็จเรียบรอยแลวเอาเตาน้ํามันเขาไปใส เสร็จแลวเตาน้ํามันมันชํารุดเราหา

ชางก็ไมได สุดทายสูถานไมได นี่คือประการที่หนึ่ง ประการที่สองทีนี้วัดปาแสนอุดมเปนวัดที่ชาวบานแถวๆบาน

นอกอาศัยวัดปาแสนอุดมเพราะวาศพคนที่มาโรงพยาบาลเมื่อตายแลวเขาไมใหเอาเขาบาน จะตองไปเผาที่วัดปา

แสนอุดม ทีนี้คนที่ไมมีเงินเราก็รับเผาใหแตถาเปนเตานํ้ามันเราจะตองใชเงิน ๓,๐๐๐ บาท ถึงจะเผาไดแลวก็อื่นๆ

อีกรวมๆแลวอยางนอยมันก็สี่หาพันบาทถึงจะเผาได เราก็เลยคิดวาถาหากเตาไรมลพิษนั้นมาติดตั้งแลวเผาไมได 

มันจะสูถานเราไดไหม เชนน้ันคณะกรรมการก็เลยบอกวาใหคงไวอยางเดิม ถาจะทําแบบไรมลพิษก็ใหสรางใหมคู

กันก็ได มติที่ประชุมก็เลยบอกวาใหยุติ ใหเผาถานไปกอนเพราะวาเตานี้มันยังใหมอยูเผาถานได ใชมาเปนเวลา  

๑๐ ปแลวแตวาสภาพมันยังดีอยูครับ มันมีอยู ๒ เตาที่เผาถานไดครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ก็คลายๆกันกับญัตติที่ผานมานะครับ เปนการยื่นญัตติขอเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจง และญัตตินี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็เหมือนกับที่ทานประธานกลาวนะครับวาทานตองแนใจเสียกอนทานถึง

จะตองเสนองบประมาณมา ตรงน้ีผมขอตําหนิการทํางานของฝายบริหารนะครับ กอนที่ทานจะยื่นงบประมาณมา

มันก็ตองมีการประชุม มีการเสนออะไรมาไวกอนนะครับ แตน่ีพอผานงบประมาณไปแลวบอกชาวบานมีมติกับทาง

วัดมีมติไมรับนะครับ กอนที่ทานจะตั้งงบประมาณมาทําไมทานไมถามเขากอนนะครับ พอตั้งขึ้นมาแลวก็เกิดปญหา

ขึ้นมาอยางนี้ ตรงน้ีมาแกไขงายๆวามาขอเปลี่ยนแปลงอยางนี้หรือครับ การทํางานนี้มันเหมือนเด็กมัธยมไหมครับ 

ผมติดใจตรงนี้นะครับ แกกันงายๆอยางนี้หรือครับนี่มันงานราชการนะครับ ไมใชงานบริษัทหางรานหุนสวนของ

ใครที่จะมาทําอะไรงายๆแบบนี้นะครับ ไมใชเงินสวนตัวหรือเงินในกระเปาใครมันเปนเงินภาษีพี่นองประชาชนนะ

ครับ ดังนั้นแลวผมก็ไมเห็นชอบที่วาจะขอเปลี่ยนแปลงญัตติแบบนี้ อยากจะใหทานเอาไปแกไขใหมนะครับ ใน

งบประมาณป ๖๑ งบประมาณที่จะเอาเขาใหมเดือนตุลา เดือนสิงหานี้ทานตองยื่นมา ทานไปคุยกันดีๆนะครับ ทํา

ใหมันเปนนักบริหารจัดการมืออาชีพนะครับ แลวทานเสนอมาไมตองมีการแกไขแบบนี้นะครับ ทานนายกฝาย

บริหารจะไมเขาประชุมพวกผมจะไมติดใจเลยนะครับ คือวาทานทํางานดีทําหนาที่ของทานดีนะครับ ทานไมเขาก็

ไมเปนไรแตการทํางานของทานดี แตน่ีประชุมก็ไมเขาแลวก็ยังบริหารงานผิดพลาดแบบนี้ชาวบานเสียประโยชนนะ

ครับ ดังนั้นทานควรจะกลับไปทําใหมและพิจารณาตัวเองเสนอเขามาใหมป ๖๑ เอาใหแนใจรอยเปอรเซ็นตแลวก็

เสนอมา ทางสภาไมติดขัดแนนอนครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น  พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องเตาเผานะครับไมใชความผิดของคณะกรรมการนะครับ       

ทีแรกนายชางไปบอกวาเราเอาเครื่องไปติดตั้งแลวก็เผาไดเลย แตพอเอาเขาจริงบอกวาทุบหมด พวกผมก็ไมยอม

ครับ ขอบคุณครับ 



๒๘. 

 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนถามทานชื่นนิดหนึ่งนะครับ ๒ เตาที่เปนถานทั้งสอง เหลือเตาหนึ่งเปนคงที่ของถาน อีกเตาหนึ่งทํา

เปนเตาหัวฉีดนํ้ามันไดไหมครับ 

นายชื่น  พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 นายชางบอกวาไมไดครับเพราะวาเครื่องใหญ ตองทุบหมด นี่คือเหตุผลที่พวกผมไดเปลี่ยนแปลงครับ 

ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ     เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ ที่จริงความเดิมที่ฝาย

บริหารไดทําเรื่องของเตาเผาศพที่วัดปาแสนอุดม ที่จริงผมก็อยูในกลุมชุมชนวัดปาแสนอุดมนะครับ ก็ทําตามความ

ประสงคของทานชื่นนะครับและชุมชนก็มีความตองการ แตปญหาดานเทคนิคที่ไดเรียนไปแลวนั้นตามความ

ตองการแลว แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวาจะไปลงมือกอสรางพวกเทคโนโลยีใหมๆนี้มันมีรายละเอียดที่จะเขาใน

การปรับปรุงไมได ผมวาในทางเทคนิคขออนุญาตวาเพื่อใหความเขาใจกับสภาไดชัดเจนขึ้น ขออนุญาตให

ผูอํานวยการสํานักการชางไดชี้แจงรายละเอียดครับ วามีสมาชิกทานหน่ึงอยากจะใหตั้งงบประมาณใหม ซึ่งมันตอง

มีการพิจารณาศึกษาถึงความเปนไปไดและความเหมาะสม และเทคนิคตางๆเหลานี้ กระผมขออนุญาตให

ผูอํานวยการสํานักการชางไดชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ผมขอพูดนิดหนึ่ง เทาที่ผมไปคุยกับชาวบานมามีอยูคําคําหนึ่งเขาบอกวาเจาหนาที่ที่ไปคุยกับชาวบาน

นั้นบอกวาจะสรางใหใหม จะสรางอาคารใหใหมเลยที่นี้ไมตองเอา กลายเปนอยางนั้นไปอีกนะครับ เชิญทาน ผ.อ. 

ครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ คืออยางนี้ประเด็นของ

เตาเผาศพนั้นก็เปนครั้งแรกที่เราเอาเขาของบประมาณก็ไมได เพราะวาเราไปถามชาวบานแลวเขาไมเอา เราก็มา

รายงาน ส.ท. ทานหน่ึงวาชาวบานเขาไมใหสราง หลวงพอไมใหสราง ทานก็บอกวาเอาเขาใหม บอกวามาถามผมนี่

ผมเปนมัคทายกอยูทานวานะครับ ผมก็เลยเอาเขามาใหมตามวาไป ทีนี้ในเรื่องของเทคนิคนั้นเตาเผาศพมันมีความ

กวางความยาว คือเมรุเผาศพวัดปาแสนอุดมนั้นมีประตูเล็กนิดเดียวนะครับ ยังไงมันก็ตองทุบประตูออกถึงจะเอา

เครื่องเขาไดนะครับ และมันจะตองมีชองวางระหวางตัวผนังกับเตาใหเกิดขึ้นเพราะวาใหลมผานได ถาลมไมผานก็

จะเกิดความรอนนะครับ ใจจริงแลวเรื่องนี้เตาเผาศพวัดปาแสนอุดมนี้ไมรับเราก็ไมวาอะไร เราเห็นเจตนาของ

ชาวบานวาเผาน้ํามันนี้มันแพงนะครับ ก็อยากใหไวสักวัดหนึ่งเหมือนกันเพื่อเปนทางเลือกชาวบานเราก็เลยมา

เปลี่ยนแปลงวาในเมื่อทางวัดปาแสนอุดมไมเอา เจตนาเพราะอยากใหชาวบานไดมีทางเลือกใชไดบางเราก็ยินดีนะ

ครับ แตทีน้ีมันก็เปนเรื่องของเทคนิคจะตองเขามาในสวนนี้อยางไรมันก็ตองทําเพื่อเอาเตาเขานะครับ มันก็ตองทุบ

ผนังออกก็ในสวนน้ีทางสํานักการชางก็ไดไปประสานกับเจาอาวาสและพระที่อยูในนั้นและชาวบานบางสวนแลว 

ครั้งแรกก็ไมเห็นดวยนะครับ ครั้งสองก็เห็นวาทาน ส.ท. อยากไดก็เอาเขามาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อการปรับปรุง แต

ทีนี้มันไมเปนไปตามจุดประสงคเราก็เลยเอาโครงการน้ีมาเปลี่ยนแปลงแปรสภาพที่วาอํานาจสภาฯจะใหเราได คือ

เสนอ ๒ โครงการน้ีเขามาเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งเพราะวาทุกอยางสภาฯอนุมัติ เราจะเปลี่ยนใหมตองขอสภาฯ 



๒๙. 

 

อนุญาตอยูแลว ก็เลยเอา ๒ โครงการนี้มาเพื่อพิจารณา เพราะ ๒ โครงการ นี้เปน  ๒ โครงการที่เรามองวา 

อยางเชน ๔.๗ ตอนแรกเปนตัว L ชาวบานเปนตัว Y ไปอีกมีทางแยกไปอีกก็เลยเอาตัวนี้มาเพราะวาอยูในลําดับที่

เราพิจารณาแลววาความสําคัญที่ชาวบานเขาไดประชาคมมา เราเรียงลําดับมาแลวนะครับ ก็เอาลําดับนี้เขามา

เกี่ยวของและเสนอใหทางสภาทราบเทานั้นเองครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนงนุชครับ 

นางสาวนงนุช    จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันก็อยูแถวนั้นเหมือนกันนะคะ คือ

อยากจะทราบวาการที่ทานเสนอเขามาในสภานั้นทานไดเขาไปดูในพื้นที่จริงหรือเปลา แลวเตาเผานี้มันก็มีขนาด

ของมันใชไหมคะ แลวทําไมไมคํานวณกอนที่จะเสนอเขามา อันนี้เหมือนกับทานเอาเขามาโดยที่ไมศึกษาเลย อันนี้

ขอทวงติงนะคะ แลวที่ทานบอกวาทําถนนอีก ๒ เสน ดิฉันอยากถามวาราคา ๒ เสน บวกกันนี้มันเปนเงินเทาไหร

และถนนนี้มัน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แลวเงินสวนตางน้ีคุณเอาไปไวที่ไหน คุณเอาไปทําอะไร มันก็เหมือนกับวาระที่ 

๖ มันก็เหมือนอยางที่ทานประธานตอวา และจะใหทางสภาเราอนุมัติไดอยางไร อยากเรียนถามนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรฐาครับ 

นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 

๑ คะ มีความเห็นวานาจะทําเพิ่มนะคะตัวเผาคะ เพราะวาคิดวาประชาชนนาจะอยากไดเพิ่มมากกวาที่จะปรับปรุง 

เพราะวาการปรับปรุงตองใชเวลา ๓-๔ เดือน ทําใหประชาชนไมรูวาจะไปใชที่ไหน แลวหลายคนก็ใชเยอะ 

เพราะวาอยางที่ฟงทานชื่นนะคะ ขออนุญาตที่เอยนามก็คือวามีคนที่เกิดอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลตองมาใชบอยๆ 

เปนไปไดไหมที่จะสรางเพิ่มคะ ตั้งงบประมาณใหมแลวสรางเพิ่มอีกอันหนึ่งคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือถาเกิดสรางเพิ่มมันตองเปนงบประมาณใหมของปตอไป มันก็อยูที่วาสมาชิกจะเห็นชอบหรือไมนะครับ 

เพราะวาถาสรางใหมนี้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมพอแนเพราะวาระเบียบเราใหแค ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สวนเกินจะมา

จากไหนมันก็ติดขัดอยูตรงน้ีนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ดวยเจตนาในการอนุมัติงบประมาณเราก็เพื่อสนับสนุนการสรางเตาเผาศพใหกับทางวัดปา

แสนอุดมนะครับ แตเรื่องเผาศพนี้ผมก็ไมถนัดเพราะวาไมเคยเขาไปอยูขางในวามันเผาถานกับเผาน้ํามันอันไหนมัน

จะรอนกวากันนะครับ เพียงแตจุดประสงคของการอนุมัติของเราก็คือวาเราอนุมัติใหวัดปาแสนอุดมในการจัด

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเตาเผาศพนะครับ ในเมื่อในการใชจายงบประมาณไมไดเราก็ยินดีที่จะใหงบประมาณนี้ตกไป 

สวนเรื่องของถนนที่จะทําทางเทศบาลนครอุบลฯมีงบประมาณอีกเยอะครับ ทานทํางบประมาณเขามา ถาใน

งบประมาณรายจายประจําปเราก็ไมขัดของที่ทานจะเขามาชี้แจงวางบประมาณจะเอาไปใชสรางอะไรบางนะครับ 

ขึ้นอยูกับทานวาทานจะทํางบประมาณเขามาเทาไหร  ถาทานทํางบประมาณเขามาเราเห็นชอบเราก็อนุมัติ แตใน

เรื่องของการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เหตุผลที่เราไปรับปากกับชาวบานไว เหตุผลที่สมาชิกสภาไดไปรับเรื่องกับ

ชาวบานไวแลวไมสามารถทําไดแลวจะเอางบประมาณนี้ไปใชอยางอื่น คุณไมเอาเราจะเอาไปทําอยางอื่นอันนี้ก็คือ 



๓๐. 

 

เหมือนกับเราขัดแยงกับทางชาวบานเขาอีก ผมจึงไมเห็นชอบที่จะใหหลักการนี้มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงแตถา

ทางฝายบริหารคิดวาถนนจะเปนประโยชนกับพี่นองประชาชนก็ทําเขามาใหมในงบประมาณไดเลยครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็พอสมควรแลวนะครับ ก็รูเหตุรูผลกันมาพอสมควรแลวผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

-    สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผา

แบบไรมลพิษ วัดปาแสนอุดม งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  เชิญยกมือครับ / ไมมี

สมาชิกยกมือ 

-    สมาชิกทานใดไมเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผา

แบบไรมลพิษ วัดปาแสนอุดม งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ/ มีสมาชิก

ยกมือ ๑๕ ทาน  

 

ระเบียบวาระท่ี ๘    เรื่อง อื่นๆ 
 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมี เกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ ไดรับเรื่องรองเรียนจาก

ชาวบานขอนําเรียนผานทานประธานสภาผานไปยังผูบริหารนะครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือ การปรับปรุงตลาดใหญใน

บริเวณแผงจําหนายเนื้อสัตวที่ไดไปปรับปรุงติดบานเกล็ดเพื่อกันแดดและกันฝนนะครับ ปรากฏวาติดบานเกล็ดไม

ครบยังมีชองโหวอยูประมาณไมต่ํากวาสองสามแผนซึ่งทําความเดือดรอนใหกับชาวตลาดก็คือฝนยังสาดและแดดยัง

สอง ซึ่งก็เปนปญหาวาเพราะอะไรทําไมฝายบริหารที่ไปปรับปรุงตลาดใหญทําคางคาไวครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือ

ความเดือดรอนของพอคาแมคาไมมีน้ําใชก็ตองจางคนรับจางทั่วไปไปขนน้ํามาให เขาขอใหไปติดตั้งระบบ

น้ําประปาถาหากวาจําเปนจะตองเสียเงินคาน้ําประปาชาวตลาดก็ยินดีที่จะใชน้ําประปาแบบหยอดเหรียญก็คือใคร

ใชมากก็หยอดเหรียญมาก ใชนอยก็หยอดเหรียญนอยครับ จะไดไมตองมาเกี่ยงกันวาใครใชมากใชนอยในเรื่องการ

ใชน้ําประปาครับ ก็ฝากผานทานประธานผานไปยังผูบริหารใหพิจารณาเรื่องน้ี ซอมปรับปรุงกันสาดตลาดใหญดาน

ทิศตะวันออกชวงบริเวณขายเนื้อสัตวและเรื่องขอน้ําประปาครับ สวนเรื่องรองเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือถนนพโลชัยที่

ทางผูบริหารไดรับงบประมาณไปและไปปรับปรุงเปนแอสฟลทคอนกรีตก็ไดรับเรื่องจากชาวบานจํานวนมากก็บอก

วาถนนยังดีอยูไมมีความจําเปนที่ทานจะตองไปทําแอสฟลทคอนกรีตซึ่งทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ ในขณะที่ถนน

หลายเสนหลายซอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงก็ไมปรับปรุงอยางเชน       

ซอยสรรพสิทธิ์ ๗ ชวงถนนนิคมสายกลางตัดไปหาเรือนจําหรือที่ชาวบานแถวนั้นเรียกวาซอยขางโรงน้ําแข็งนะครับ     

ซึ่งสภาพแยมากก็ไมไดรับการปรับปรุงและซอยอื่นๆอีกมากมายเชน ซอยโพธิ์ทอง ๓ ที่ออกจากชุมชนโพธิ์ทอง 

 

ที่ประชุม 

         มีมติไมเห็นชอบอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผาแบบไรมลพิษ  

 วัดปาแสนอุดม งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  



๓๑. 

 

ตัดไปหาชุมชนเลียบมูลหรือวังสวางซึ่งทะลุไปหากันไดก็ควรไดรับการปรับปรุงใหดีครับ 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 ตรวจสอบพบวาการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโขงขนาด ๘ นิ้ว มีราคาสูง

เกินจริงจํานวน ๒๐๑,๐๐๐ บาท ตอเคร่ือง จํานวน ๑๐ เครื่อง ใหเทศบาลนครอุบลราชธานีดําเนินการชี้แจงและ

ตอบรายละเอียดนะคะ จึงอยากขอกราบเรียนสอบถามวาบัดนี้ไดดําเนินการถึงไหนคะ กราบขอบพระคุณคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา    

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คะ อยากจะสอบถามในสวนของถนนแอสฟลติกคะ คือจะ

ใหมองขามไปเลยมันก็คงจะเปนไปไมไดเพราะวาในสวนของทางสภาเราเคยทวงติงแลววาถนนแอสฟลติกไม

เหมาะสมสําหรับทางเทศบาลนครอุบลฯเพราะวาเทศบาลนครอุบลฯเปนแองกระทะและเปนแหลงชุมน้ําซึ่งถาเรา

ใชแอสฟลติกเขาไปแลวนั้นก็จะทําใหพื้นผิวไมสามารถยึดเกาะได แตวาตอนนี้คือที่ประสบกับตัวเองอยูก็คือวาถนน

แอสฟลติกที่เพิ่งทํามาก็เกิดการหลุดลอน ซึ่งทํามาไดแคสองสามสัปดาหแคน้ันเองคะก็เกิดการหลุดลอนเพราะวามี

ฝนตกลงมาเยอะ แลวก็ไดทําชี้แจงเขาไปก็เห็นบอกวามีเศษวัสดุเขาไปฝงอยูในพื้นผิวเลยทําใหมันหลุดลอนออกมา 

แตวาคือจริงๆแลวในสวนของการหลุดลอนน้ันเด๋ียวตอๆไปยังไงคิดวามันก็ตองมีเพราะวามันเปนแหลงชุมน้ํา เดี๋ยว

ถึงเวลาก็จะมีหลุดลอนออกเปนระยะๆอยูแลว ในสวนน้ีคือจริงๆแลวมันไมเหมาะสมสําหรับเทศบาลฯเราเลย และ

ในสวนของการทํางานของผูรับเหมาก็จะมีในสวนของทอระบายน้ําที่เหลื่อมล้ํากันแบบนี้แลวทานคิดวายางแอสฟล

ติกจะไมไหลลงสูทอระบายน้ําหรือ คือการทํางานน้ีไมไดมีการควบคุมการทํางานเลยวาในสวนของปลายทางขอบ

แบบนี้จะทําอยางไร จะแกไขอยางไร จะปองกันอยางไร ซึ่งตอนนี้ก็สงผลใหชาวบานแถบๆนั้นมีน้ําไหลเขาทวมขัง

ของบานของตัวเองแลว และในสวนของทอระบายน้ําที่ทําไวก็คือวาเปนการยกทอระบายน้ําขึ้นแตทานลองไปขับดู

เลยคะ ถาทานผานพวกทอระบายน้ําบางทอนี้จะมีเสียงดังเลยเพราะวาไมมีการยึดเกาะใหดี จะมีหลายๆชวงเลยคะ

ที่ทําใหฝาทอระบายน้ําน้ีเสียงดังมากซึ่งเปนความเดือดรอนของประชาชนในแถบๆนั้นเพราะวากอนหนานั้นไมเปน 

แตพอทําถนนแลวก็เปนนะคะ อยางไรดิฉันก็ฝากในเร่ืองของสวนน้ีดวยคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอแกไขของทานวรรณรัตนนิดหนึ่งนะครับ ไมไดยกทอ ยกฝาทอนะครับ ในสวนนี้ ขอเรียนถาม         

ผ.อ.วิสุทธิ์ นิดหนึ่ง แอสฟลติกเสนนี้บางฝาทอก็สูงกวาแอสฟลติก บางฝาทอก็ต่ํากวาแอสฟลติก เอาระดับไหนกันแนครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

ขออนุญาตครับ คือตามที่ทานประธานเห็นก็เปนเรื่องจริง ซึ่งเรื่องนี้ สตง. ไดมาตรวจสอบเราแลวนะครับ เพราะวา

ชางคุมงานก็ตัวนี้ยังไมเบิกจายนะครับทาน ยังไมตรวจรับนะครับ เพราะวาบางฝาก็สูงบางฝาก็ต่ํา บางฝาบางทอก็มี 



๓๒. 

 

แอสฟลทไหลลงไปนะครับ ในขั้นตอนการกอสรางอันหนึ่งก็มีถุงปูนเขามาโผลขึ้นมา อันนี้ก็เหมือนการชี้แจง

ขั้นตอนชางคุมงานหรือผูรับเหมานั้นไมละเอียดพอ ตัวถุงปูนน้ันเกิดจากการที่เอาถุงปูนไปปดฝาทอไวกอน แลวทํา

การวางยางตัวกวาดอาจจะกวาดไปดวยก็ไดในสวนหนึ่งนะครับ ตอนน้ีสันนิษฐานวาอยางนั้นนะครับ คงจะไมมีใคร

ที่จะเอาถุงปูนหรือเศษวัสดุตางๆ ที่อยูในแอสฟลทอาจจะมีดวยก็ไดนะครับอาจจะไมเห็นตัวนี้ ก็ขอบคุณทานที่

เสนอแนะและชี้แจงมาทางเฟสบุคทางไลน ตอนนี้เราไปดําเนินการแลว ทานลงไลนปุบวันรุงขึ้น สตง.  

เขาปบนะครับยังไมไดตรวจสอบอะไรเลย สตง. เขาไปแลวนะครับจนทําใหพวกเรานั้นสํานักงานชางนี้หวาดผวาไป

ตามๆกัน ก็ในเรื่องน้ีในเรื่องฝาทอฝาสูงฝาต่ําเราไดสั่งใหผูรับเหมาแกไขแลวนะครับวาถามันยังสูงกวาที่เรามีอยาง

สังเกตเราก็รูวามันสูงในชวงหนาราน แถวรานขาวตมจะมีสูงที่เราเห็นนะครับวามันสูงเกินไปแลวเสียงดังดวย

เพราะฉะนั้นตองแกไขในสวนน้ี สวนดานตางๆนี้ผมเองก็ไดเห็นในเฟสในไลนแลวขอบคุณทุกทานมากๆที่ชี้แนะนะ

ครับเพราะวาบางครั้งการไดพัฒนาบานเมืองตองใชหลายคนดูนะครับ และผมบางทีก็หลายๆงานที่เขามาดูดวย 

เพราะฉะนั้นขอบคุณทุกทานและจะนําไปแกไขใหครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเสริมนิดหนึ่งทาน ผ.อ. วิสุทธิ์  บอกวาเปนถุงปูนแตผมเห็นรูปเขาถายมาเปนถุงพลาสติกใสนะครับ        

ก็แสดงวาผูรับจางไมละเอียดรอบคอบใชไหมครับ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไวดวยนะครับผม เชิญทานสมาชิกครับ 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ผมขอพูดทิ้งทายนิดหนอยนะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวนโยบายที่เราเคยคุยกับพี่นองประชาชน

วาฝายผูบริหารก็ไดทํามาเราก็อนุมัติงบไปใหทํา บางสิ่งที่ทานเขามาชี้แจงกับเราทานคิดวามันจะแกไขปญหากับพี่

นองประชาชนได ในเมื่อมันแกปญหาไมไดสิ่งที่ทานละเลยไปคือสิ่งที่ทานประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนทราบ

วาอยางเชนทอลอดแยกดงอูผึ้ง ขออภัยครับแยกสุสานวนารมย ผมยอมรับวาวันนั้นผมตกใจจริงๆประชาชนใน

บริเวณนั้นรวมตัวมาหาผมตอนแรกก็ดีใจนึกวาพี่นองมาอุดหนุนรานคาแตไมใชครับพี่นองเขาเขามาสอบถามวา

แนวนโยบายเมื่อกอนนํ้ามันก็ไหลบาไปพอมันขึ้นตรงแยกสุสานวนารมยมันก็แบงซายแบงขวาออกไปเคลื่อนที่ใน

ทิศทางที่ต่ําลงไปแตตอนนี้มันมีการกระจุกตัวรวมของน้ําไวอยูที่อุโมงคหลังจากอุโมงคที่มันลนขึ้นมามันก็ไหลบา

เขาบานประชาชนคือมันเปนการทําใหน้ําไหลในทิศทางที่ผิดปกติของน้ํา และพื้นที่ตรงน้ันก็ลดลงไปถาเอาถนนเปน

ศูนย ศูนย ลดลงไป ๓ เมตรกวาผมเคยถามในสภาแหงนี้แลววาโครงขายที่ทานจะทําตอ ทานไมตองไปพูดถึงครอง

เปะปะน้ํามันไมถึงครองเปะปะดวยซ้ําไป มันไหลบาเขาไปในโครงการอุบลสแคว ไหลบาเขาไปในเสนชยางกูร 

สะสมปญหามาจนถึงหนาโลตัส ตอนนี้ผมไมแปลกใจที่น้ํามันทวมมากขึ้นก็เราไปขุดหลุมลอน้ําใหมันเขามาใน

เทศบาลฯมากขึ้น กระผมขอตําหนิฝายผูบริหารวาทานใหฝายประชาสัมพันธทํางานนอยเกินไป เราหนาจะ

ประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดทราบแลวสงผลกระทบและสะทอนปญหามาใหเราไดทราบวาพื้นที่ตรงไหน

เขาตองการอะไร ทานปดหูปดตาประชาชนแลวทานก็ทําๆๆ ตอนนี้หนาราชเวชเปนยังไงครับ เมื่อกอนขับรถได

สะดวกตอนนี้เร่ิมมีแผลแลวครับ ทางหลวงเขาบอกวาเอาไปก็ทําไปเรื่อยเปอย ไฟก็เริ่มมีไมติดเมื่อกอนไมติดไมได

นะครับ เพราะทางหลวงก็กลัวนายดาเพราะมันอยูในเขตเมืองตอนน้ีหรือเราถูกดาจนชินแลวเราเลยไมสนใจตรงนี้  

ผมฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับถาทานจะทํานโยบาย ถาทานจะกําหนดแนวนโยบายถาทานจะสรรหาบุคคลเขามา ทาน

ฟงเสียงเขาบางแลวทานจะไดคําตอบที่ทานสามารถทํางานไปไดดวยดีครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอปดประชุมครับ 



ปดประชุม เวลา  ๑๒.๔๕น. 
 

************************ 

 
 

 

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

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                                  (อดิศร   ประจํา)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

                 ชวยราชการงานเลขานุการสภา                                  
 

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

   (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)         (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

       หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                   หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 

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

        (นายอาทิตย   คูณผล)                                       (นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                              เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล)  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่  ............................................. 
 

 

 
 

 

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

             (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                                           (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

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

                (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                             (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

 

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

                                             (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

                                                    (นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


