
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๐  

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐ สิงหาคม   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. นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ  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. นายธนพล            โชควิวัฒนวนิช           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓ 

     ๑๘.  นายธานินทร             สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๓ 

     ๑๙. นายสุภชยั                 ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔       

     ๒๐. นายณภัทร                ลิ้มสุวรรณ                สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔     

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

 

ผูไมเขารวมประชุม 

     ๑. นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ (ลากิจ) 

     ๒. นางสาวตนขาว           ตังคโณบล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ (ลากิจ) 

     ๓. นายปยะ                  ลายวิเศษกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๔ (ลาปวย) 
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นายประชา     กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายชัยยงค     โคตะสิน    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายนพพร     เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๔. นายสุระจิต     เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๕. นายอดิศักดิ์     กุลวงศ     เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 



๒. 

 

๖.  นายอาทิตย      คูณผล                 ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๗.  นายอธิปไตย  โยธามาตย            รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๘.   นายกฤชพล  เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๙.  นางศิริวรรณ  วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

 ๑๐.  นางพิมพนภัส             ภัทรกอพงศสุข        ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

        ๑๑.  นายมนตตรี               ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ๑๒.  นางอัญชะนี ศรีรักษา (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพา 

        ๑๓.  นายเรืองศักดิ์ ตรีราช                 รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

        ๑๔.  นายสวาท   ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี 

 ๑๕.  นายประสพ  ปรุโปรง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ 

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

        ๑๗.  นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

        ๑๘..  นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 ๑๙.  นางศิริพร แจมใส ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

        ๒๐.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 ๒๑.  นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

        ๒๒.  พ.จ.อ.อดิศร ประจํา           นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

        ๒๓.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

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

 ๒๕.  น.ส.ณัฐปภัสร ฎปวรนันท   หัวหนางานจัดทํางบประมาณ   

 ๒๖.  นายอนุชิต อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

        ๒๗.  นางสาวทิพยวรรณ       คําโสม       พนักงานจางทั่วไป 
 

 

 

       …………………………………………………. 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

         สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐    

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

    ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ        เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๘   เรื่อง   อื่นๆ 

 

 



๓. 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

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

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานรองนายกเทศมนตรี  ทานเลขานุการนายกฯ , ทาน

ปลัดเทศบาลฯ และรองปลัดเทศบาลฯ ทุกทาน , ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันนี้เปนการประชุม          

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุม        

ในระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ เนื่องจากสภาฯ ไดรับเกียรติจากทานสื่อมวลชนโดยทาน

จุฑาพงศ  ณ อุบล เขารวมสังเกตการณ และประชาชนจากชุมชน ในเขต ๑ , เขต ๒ , เขต ๓ , เขต ๔ เขารวมรับ

ฟงเพื่อเพิ่มพูนความรู ก็ขอขอบคุณเปนอยางสูง ก็สมาชิกลา ๓ ทาน คือ ทานตนขาว  ตังคโณบล , ทานนัฐพล  

รัตนูปการ , ทานปยะ  วิเศษกุล  ลาปวย  

 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

         สมัยสามัญ  สมัยที่สอง   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐    

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

    ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยสามัญ 

สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันจันทรที่ ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเชิญครับ / เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ พอดีมีขอสังเกต ในหนาแรกที่มีการรายงานรายชื่อผูมาประชุม ผมจําไดวา

ครั้งที่แลวทานนายกเทศมนตรี แตวามีชื่อเขารวมประชุม “นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ” ความจริงแลว

คราวที่แลวทานไมไดมาแตวามีชื่ออยูในรายงานการประชุม ผมขอแกไขครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีทานจะขอแกไขเชิญครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุชภัย   ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมวาเรื่องผูมาประชุมหรือไมมาประชุมผมวาไมนาจะเปนประเด็นหรอกครับ 

ถาขาราชการทําตามที่เราใหลงชื่อเขารวมประชุมไวดานหนา แตวาทานไปเอื้อกัน ผมอยากใหขาราชการทํางาน

แบบตรงไปตรงมา ผมวารายชื่อทั้งหมดใหแกไขตามที่เซ็นชื่อมาประชุมดีกวาครับ ผมขอเสนอแบบนี้ดีกวาครับ 

 



๔. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็ขอฝากไปทางเจาหนาที่วาตอไปขอใหทําไปตามความเปนจริงที่เขารวมประชุม โดยมีหลักฐานการเขารวม

ประชุมเพราะจะไดมีการยืนยันกันไดวาใครเขารวมประชุมไมไดเขารวมประชุมตาม ทานใดจะแกไขสวนไหนอีก

เชิญครับ /ถาไมมีผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ  

-    สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  

วันจันทรที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-    สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  

วันจันทรที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ ๑๙ เสียง 
-  

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ    เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ / เชิญครับผม 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พงศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ไดดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ไปแลวนั้น เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ที่ไดรับอนุมัติบางรายการไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค และไดมีการเบิกจายแลว ทําใหมีงบประมาณ

เหลือจายจากการดําเนินการและบางรายการไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได ทําใหมีงบประมาณคงเหลือ 

ดังน้ันเพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ และที่

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถิ่น  

เหตุผล 

 เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จึงมีความ

จําเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีเงินเหลือจาย จากการ

ดําเนินการ จํานวน ๙ รายการมาตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๓ รายการ เปน

เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกลานหกแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยเสนอขออนุมัติตอสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้ 

ที่ประชุม 

          มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  วันจันทร       

ที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   



๕. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กอนที่จะอภิปรายในญัตติน้ี มีปญหาที่จะขอปรึกษากับฝายบริหาร เมื่อวานน้ีวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ผมไดรับรางงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ผมตรวจแบบคราวๆ ในงบโครงสรางพื้นฐานปรากฏวา

มี ๓ รายการที่ไดขอเขามาวันน้ีอยูดวย ทําใหมองเห็นวามีการตั้งงบประมาณซ้ําซอนแลวจะเกิดปญหาวา มี ๒ 

อยางคือ  ๑. ถาสภาฯอนุมัติใหทั้ง ๓ รายการ มันก็จะไปทับกับงบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ เพราะระเบียบการตั้ง

งบประมาณมันจะไปตั้งซ้ําซอนไมไดกับงบประมาณที่อนุมัติใหไปแลว ๒. ถาสภาฯไมอนุมัติ ก็เปนไปตามที่ทานขอ

มา ผมจงไมคอยสบายใจวาที่ทานขออนุมัติโอนเงินเขามา สภาฯยังไมไดพิจารณาเลยแตทานเอาไปใสใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แลว ก็เปนอยางที่ผมกราบเรียนไปแลววา ถาสภาฯอนุมัติก็จะมีปญหาในการทํา

งบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ แตผมก็ไมรูวาสภาฯจะอนุมัติใหหรือไมอนุมัติ ความจริงถาทานสงงบประมาณหลัง

สภาฯอนุมัติหรือพิจารณา ญัตติ ขอโอนงบประมาณนี้ไปแลวทานสงตามหลังเขามาจะเหมาะสมที่สุดเลย เมื่อเปน

แบบนี้แลวก็พิจารณาไปตามนี้แลวกันครับ สมาชิกทานใดจะขออภิปรายในญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กอนที่เราจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องญัตติฯที่สงมาซ้ําซอน อันน้ีผมก็พึ่งทราบวามีขอสภาและก็มีสงมา

ซ้ําซอน สงสัยทานทําคนละชั้น ทํางบประมาณอยูชั้น ๒ ทําขอสภาฯอยูชั้น ๓ มันก็เลยไมตอเชื่อมกันผมวาเรื่องนี้

ขอใหเปนดุจพินิจขอผูบริหารระดับสูงขึ้นไปดีกวาวาที่ทานทํางบประมาณขึ้นมามันผิดกับกฎระเบียบหรือเปลา 

วันน้ีที่เรามาประชุมกันก็เรื่องญัตติฯที่ทานขอเขามา ผมขอใหทานสมาชิกไดมีการอภิปราย สวนเรื่องงบประมาณ

ป พ.ศ.๒๕๖๑ ก็เปนเรื่องที่ทานสมาชิกยังไมทราบก็ขอใหเปนดุจพินิจของทานประธานฯ แตขอพิจารณาในญัตติฯ

ตัวนี้กอนครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอพระคุณครับ ผมเรียนใหทราบวาเมื่อผมไดรับแลวเวลามีจํากัด ผมก็ตองตรวจรางฯ ผมก็ตรวจรางตาม

ระเบียบเสียกอน ก็ขอกราบเรียนเบื้องตนครับ /ทานใดจะอภิปรายตรงไหนเชิญครับ / เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น   พรมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ  ทานผูบริหารทุกทาน เมื่อผมไดทราบวามีการทํางบประมาณ

ซ้ําซอนเมื่ออนุมัติจะเกิดเสียหาย ถาไมอนุมัติก็ไมไดผมอยากจะใหทางฝายบริหารชี้แจงดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิก นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

ปฏิบัติหนาที่แทนนายกเทศมนตรี ในวันนี้ที่ทานประธานสภาฯไดหารือมาผมวาก็เปนเรื่องที่ดี แตผมมองวา

เหตุการณวันน้ีไมรูจะออกมาเปนอยางไรจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ ถาวันนี้สภาฯไมอนุมัติ งบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑   

ก็เดินหนาตอไป แตถาสภาฯอนุมัติ ผมวาก็ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งในชั้นแปรญัตติ ในสวนตรงนั้น ในการการแปรลด

แปรเพิ่มปรับใหมได ในชวงตอไปไดผมวานาจะเดินตอในเรื่องของวันนี้ สวนในเรื่องของวันพรุงนี้ก็จะวากันไปใน

เรื่องของการนําเสนอในชั้นแปรญัตติฯครับ 

 

 



๖. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตถาเปนไปตามที่ทานรองประชา ใหขอคิด คือมันมีหลักในการทํางบประมาณอยูวางบประมาณที่ตั้งเขา

มาจะซ้ําซอนกับงบประมาณที่อนุมัติใหไปแลวไมได อยางโครงการที่ทานขออนุมัติเขามา ๓ โครงการนี้แลวไป

ซ้ําซอนกับปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทีนี้ถาสภาฯอนุมัติใหไปแลวและทานยังตั้งเขามาอีกในปพ.ศ.๒๕๖๑ มันจะ

ผิดหลักเกณฑในการจัดทํางบประมาณ การแปรญัตติเพิ่มลดนั้นเปนการทําได ตองเปนไปตามหลักเกณฑการจัดทํา

งบประมาณ เพราะสภาฯรูวา ๓ โครงการไดมีการขอเขามาแลวในสภาฯ และก็นําเขางบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑   

อีกสภาฯก็ยังใหอีก สภาฯก็ตองมีสวนรับผิดชอบ  เชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาล                

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับเรื่องน้ีตองขอขอบคุณทานประธานสภาฯที่ไดตรวจทานกอนและไดแจง

กับทางสภาฯ เมื่อสักครูน้ี ก็ไดยินคําตอบของฝายบริหารวา ใหดําเนินการตอไปสูขั้นตอนการแปรญัตติ ผมคิดวาไม

นาจะเปนความคิดของผูที่จะบริหารงานถาจะตอบแบบนี้  ขั้นตอนการแปรญัตติเปนขั้นตอนที่ตอจากขั้นตอนของ

วาระแรก ตองมาขั้นตอนการพิจารณากอนที่จะเขาขั้นตอนของการแปรญัตติ ผมคิดวาไมนาจะเปนคําตอบของผูที่

เปนผูบริหาร เมื่อสักครูที่ทานประธานหารือ และผมก็หันไปมองทางฝายบริหาร ผมเห็นทานมองซายมองขวา

เหมือนคนจะขามถนน แตก็ไมแนใจวาจะขามดีไหม แสดงวาทานไมรูวางบตัวนี้ทานทําออกมา สรุปวาทางสภาฯก็

ตองพิจารณางบตัวนี้ที่ขอซ้ําซอนเขามาเหมือนที่ทานประธานสภาฯวาเปนการผิดระเบียบ ก็อยากใหทางฝาย

บริหารคิดกอนวาจะทําอยางไร ถาจะดําเนินการพิจารณาตอไป และขั้นตอนหลังจากนั้นจะเปนอยางไง เพราะวา

ทางสภาฯก็ไมไดเสียหายอะไร แตคนที่เสียหายก็คือทานและพี่นองประชาชน ทานทําอะไรที่เปนเรื่องที่นาตลกมาก 

และเราก็นําไปเถียงกันในวาระแรก ในตอนที่จะพิจารณารางงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๑ ผมคิดวาเราไมนาจะไปถึง

นะจุดนั้น ดังนั้นแลวจึงอยากจะฝากทานประธานสงไปยังฝายบริหารวาทานควรจะตรวจงบประมาณตัวนี้ใหดี

เสียกอน อยากจะใหทํางานรวมกันทั้งฝายราชการและฝายบริหาร ไมใชใกลจะสิ้นปงบประมาณตางคนตางสงงบ

มาแตละกอง สงซ้ําซอนมาและก็มาเกิดเหตุการณแบบนี้ จึงอยากฝากเรียนไปยังฝายบริหารพิจารณาใหดีกวานี้ดวย

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ /  เชิญทานณัฐพัฒน 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์    

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ มีเรื่องอยากจะขอเสนอแนะผานไปยังฝายบริหารที่ทาน

เสนอโอนเงินเขาไปโครงการกอสรางหินคลุกโพธิ์ทอง ๓ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ที่ผานมาผมไดไปถายภาพที่       

ซอยโพธิ์ทอง ๓ ตามภาพถายนี้นํ้าทวม ทานไดกอสรางเปนหินคลุกมา อยากฝากไปถึงฝายบริหารวาทานควรจะ

กอสรางเปนคลุกหรือไม หรือวาจะทําเปนถนน ค.ส.ล. เพราะเมื่อเวลาน้ําทวมมา รถมอเตอรไซด หรือรถยนตก็

สามารถวิ่งได ประชาชนก็สามารถไปกางเต็นทที่พักอาศัย เพื่อหนีภัยน้ําทวมก็อยากใหนําเขาไปพิจารณาใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และเอกสารน้ีผมขอใหสําเนาอยูในรายงานการประชุมดวยและขอสงมอบภาพถายเปน

หลักฐานดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

 หมายความวาในสวนของทานณัฐพัฒน มีความเห็นวาถาจะสรางก็สมควรจะสรางใหสามารถใชไดทั้งเวลา 



 

๗. 

 

น้ําทวมและหนาแลง ขอบพระคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / เชิญทานสุภชัยครับ  

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           

เขตเลือกตั้งที่ ๔ วันน้ีเรามาพิจารณา ญัตติฯ ที่ทานขอตัดขอเปลี่ยนแปลงและก็เพิ่มคือดูในเนื้อหาแลวคอนขางที่

จะกอประโยชนใหกับเทศบาลฯเพียงแตวาทานเอาเรื่องที่จะกอประโยชนใหกับเทศบาลฯมาเปนเรื่องเลนๆ 

เพราะวาทานขอมาเหมือนทานไมใหความสําคัญ ทานไมเขาใจวาทานกลัวพวกผมลืมชุดใชประชุมสภาฯหรือปาว  

โครงการที่ทานโอนไปซอยหินคลุกเหมือนที่ทานณัฐพัฒน ไดเอยไป ซอยหินคลุกโพธิ์ทอง ๓ ถาทําเทศบาล       

นครอุบลราชธานี ผมวาหินคลุกมันนาจะหมดไปจากโลกนี้ไปแลว มันไมนามีมาแลวเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งบประมาณที่ทานขอมาถาพูดในระดับเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับ สองลานเกา มันเล็กนอยมากถาทําก็ทํา

ใหดีเลยครับ ทานขอมาเยอะๆทานทําใหดีใชนานๆ เทศบาลนครฯผมย้ําเพราะวาชนชั้นการปกครองของเราก็อยูใน

ระดับสูงสุดแลว มันนาจะมีอะไรไดดีมากกวานี้ อีกโครงการหนึ่งที่ผมเห็นชอบก็คือปรับปรุงถนน ค.ส.ล.          

ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ อันนี้เราเห็นดวยในหลักการและสมควรทํา ณ วันน้ีถนนหนทางในเขตเทศบาลมันดูย้ําแยและดูไม

สมกับเปนเทศบาลนครอุบลฯ โครงถนน ค.ส.ล ระบบระบายน้ําซอยแยกสุขาสงเคราะห ๙ ที่ทานทํามาไมใชวาเรา

ไมเห็นดวยแตวิธีที่ทํามามันผิดต้ังแตเริ่มตน เมื่อมันผิดต้ังแตแรกปลายทางมันไมสําเร็จหรอกครับ ณ วันนี้ที่ทานขอ

ทํากอนงบประมาณที่ทานขอมา ๖ ลานกวา ทานไปบอกกับชาวบานวาเราไมใหงบประมาณทานแตนี่คือ

งบประมาณเหลือจาย มันขัดแยงกับที่ทานพูดสิ้นเชิง วันน้ีมาพิจารณาผมพึ่งทราบเรื่องทานสงมากับเรื่องที่กําลังรอ

ใหสภาฯพิจารณาเปนเรื่องเดียวกัน ผมยิ่งเสียใจวาทานไมใหความสําคัญกับสภาแหงนี้เลย ทานมองขามเราไปหรือ

ทานมานั่งในใจเราตอนไหนก็ไมทราบ ทานมาเดามาวาเราจะผานงบประมาณเราจะผานหรือไมผานเพราะเหตุผลใด 

เรามีเหตุผลครับ ณ ตอนนี้ปวงชนชาวไทยเสียใจกันทุกคน เรารูกันอยูแลววางานพระบรมศพที่จะทําชวงเดือน

ตุลาคม คือเราทราบอยูแลววาเราจะรวมกันทําและผมก็ทราบจากพี่นองขาราชการวามันก็ตองใชงบประมาณสวน

หนึ่งที่ตองทําเอาเงินกอนนี้ไดไหมไปทํา ทานขอเขามาสภาแหงนี้เราก็ลูกในหลวงเหมือนกัน เรายินดีอนุมัติ ถาไม

พอมาขออีกเราก็ยินดีใหเพราะเราก็ผูจงรักภักดีเหมือนกัน ถาทานคิดวาเราจะเอาโครงการไปไวในปพ.ศ.๒๕๖๑ 

อยูแลว ทานก็เอาโครงการอื่นมาเสนอสิครับ แตทานเสนอมาซ้ําซอนกัน ผมพูดชัดวาคนเสียประโยชนก็คือพี่นอง

ประชาชนผูเสียภาษี เพราะฉะนั้นวันน้ีญัตติน้ีมันผิดตั้งแตเริ่มตน เพราะสิ่งที่ทํามันผิดและเรื่องที่เราเสียดายมาก

งบประมาณที่เราอนุมัติออกไปหลายๆโครงการซึ่งขาราชการเขามาชี้แจงกับเราวามันตองทํามันจําเปนมันเปน

ประโยชน สวนเร่ืองงบประมาณเหลือจายจากเรื่องที่วามีการแขงขันกันแลวเงินเหลือจาย อันนั้นเปนกลไกของ

การตลาดคนขายก็ทราบอยูแลววาที่เขาทําลงไป มันจะกําไรมันจะขาดทุน ถือวาเปนสวนดีที่เงินเหลือจายจาก

โครงการตางๆการจัดซื้อจัดจางเขามา แตโครงการที่ถูกยกเลิกไปหลายๆโครงการมันก็เสียประโยชนเหมือนกัน    

เราใหเงินไปแลวไมทํา เดี๋ยวจะมีวาระอื่นๆอีกมากมายวาทําไมเงินที่ใหไปแลวไมทํา วิธีบริหารงบประมาณทานคิด

ผิดหรือเปลา โครงการน้ีผมขอเสนอฝากทานประธานสภาฯไปวาการจัดเตรียมงานพระบรมศพตอนนี้ไปถึงไปแลว

ถามีความจําเปนตองใชงบประมาณใหเอางบประมาณสวนน้ี ไปใชไดไหมแลวใชตามแบบอยางไงและงบประมาณ

เทาไหร ชี้แจงเขามาถาจะขอเปลี่ยนแปลงสภาฯยินดีมากๆที่จะอนุมัติงบประมาณตัวนี้เพื่อทําสิ่งที่ปวงชนชาวไทย

สมควรตองทํา กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ 



๘. 

 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก  

ตั้งที่ ๒ วันน้ีเปนวันที่ ๑๐ สิงหาคม และงบประมาณประจําปพ.ศ.๒๕๖๐เราประกาศใชเมื่อ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

เหลือเวลาอีกประมาณ เดือนกวาๆ ก็จะหมดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และงบประมาณที่ขอเปนของป          

พ.ศ.๒๕๖๐ อีกไมกี่เดือนถาทานขอไปทานจะเอาเวลาไหนไปทําและถนนหินคลุกทานไปดูสภาพหรือยังวาเปน

อยางไร น้ําทวมทานจะเอาเวลาไปจัดซื้อจัดจาง ทานจะไปทําตอนไหนถาใหไปทานจะทําทันหรือไมถาใหเงินตรงนี้

ไปเดือนหนาก็หมดเดือนกันยายนก็หมดปงบประมาณทานไมตองมาขอกันเงินกันทางสภาฯอีกหรือครับ          

ตรงอยากจะเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังฝายบริหารวาทานคิดดีแลวหรือเพราะวาเหลือเวลาอีกเดือนกวา

และถนนน้ําก็ทวมน้ําจะลงเดือนไหนก็ไมรู และพอนํ้าลงเสร็จระยะเวลาที่ทานสามารถลงไปทํางานไดตอนไหนทาน 

ก็ยังไมรู ทานรูแตวาสงงบซ้ําซอนหรือเปลาตรงนี้ผมก็สงสัยเหมือนกัน ก็อยากจะถามทานประธานวาถาใหไปทาง

ฝายบริหารจะสามารถกอสรางทันหรือถนนหินคลุกตัวนี้ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ  

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ก็มีประเด็นตอเนื่องที่ผมพูดเรื่องวิธีการงบประมาณที่ผิด ก็คือถาเกิดวันนี้ผม

ใจดีอนุมัติใหทั้ง ๓ โครงการทานจัดซื้อจัดจางไมทันทานก็มาทํากันเงินกับสภาฯอีก และพอทํากันเงินวิธีการ

งบประมาณมันก็เสียไปหมดผมก็เลยบอกวามันผิดตั้งแตเริ่มตนมาแลวโครงการน้ี วิธีงบประมาณโดยวิธีปกติเราก็มี

ใหอยูแลวจริงๆแลวนาจะเขาวิธีปกติมากกวา ผมพูดไว ณ ตอนนี้เลยวา ถามีญัตติขอใชกันเงินเหลื่อมปเขาสภาฯ

แหงนี้ไมอนุมัติ ดวยระยะเวลา ๑ ป ทานไปทําอะไรอยูทานถึงยังไมใชจายงบประมาณ ถาทานทําเขามาและขอกัน

กับสภาฯผมขอยืนยันไว ณ ที่แหงนี้วาเราไมอนุมัติ อันนี้ฝากทานประธานไปยังฝายผูบริหารดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น   พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายชื่น  พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมขอสนับสนุนทานสุภชัย การของบประมาณเมื่อขอแลวทางสภาฯอนุมัติให ใชงบประมาณยังไม

หมดก็ขอเงินสะสมบางอะไรบาง แลวก็พูดวาทางสภาฯไมใหงบ เมื่อใหแลวใชไมหมดจะโอนเงินคืนขอฟงไวเถิดพวก

เราทั้งหลายวาสภาฯใหหรือไมใหงบประมาณนี้ ผมขอสนับสนุนทานสุภชัยวาเงินที่จะโอนคืนนี้ผมอยากจะใหนําไป

ชวยงานพิธีพระบรมศพ อยากจะสนับสนุนเงินตัวนี้ครับขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / เชิญทานนายกฯครับผม 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกที่เปนหวงเปนใยในบานเมือง ซึ่งผูบริหารทางเองก็มีความคิด

ความอานที่ใกลๆกันวาเรื่องความเดือดรอนของประชาชน ความจําเปนตางๆตองดําเนินตอไป ขอชี้แจงอธิบาย

เรื่องถนนหินคลุก เราก็พูดกันมานานและพูดกันตรงๆวามันเร่ืองของวิศวกรรม ผมก็ถามคําถามเดียวกับวิศวกรรม

กับทางสํานักการชางวาทําไมไมทําใหมันเรียบรอยทีเดียวทําถนนคอนกรีตเปนคําถามเดียวกัน แตดวยเราเองก็ไมได

จบวิศวเปนวิศวกร ที่จะมาทํางานดานวิศวกรรม ทางสํานักการชางโดยวิศวกรเขาอธิบายแบบนี้วา ดวยถนนแหงนี้ 



๙. 

 

มีการแชน้ําอยูเปนเน่ืองนิดอยางเชน ป ๒๕๕๔, ๒๕๖๗ , ๒๕๖๐ ยังมีน้ําทวมขัง เหตุผลที่เขาทําเปนคลุกเราก็เคย

อธิบายกันไปแลววาตองการใหถนนเสนน้ีมีการเซตตัว พอมันอยูตัวก็คอยทําเปนถนนคอนกรีตเขาก็อธิบายวาเรา

เองก็ไมอยากไดเพราะวามันทําซ้ําซอน เขาก็บอกวาถาทําทีเดียวก็จะเหมือนถนนตรงเขื่อนก็จะมีน้ําเซาะเซตดินขึ้น

มาแลวก็เทคอนกรีตเลย เสนทางหลวงชนบทเขาก็ทําแบบนี้ ปจจุบันถนนคอนกรีตที่ออกมาจากบุงกาแซวที่ขามไป

ทางริมมูลก็ทรุดตัวเสียหายหมดเพราะวาไมไดทําใหดินเซตตัวกอน ตามที่หลักวิศวกรรมเขาวาไวแบบนั้น เราก็เชื่อ

เพราะเราไมไดจบทางนี้มา เราก็เลยตองทําเปนถนนหินคลุกซึ่งก็บอกตรงๆวาในโอกาสตอไปเราก็จะทําเปนถนน

คอนกรีตก็ตองเปนระยะตอมา อันนี้ก็เปนเหตุผลวาทําไมตองทําเปนถนนหินคลุก และเราเองก็ซักถามเรื่องแบบนี้

เหมือนกับทานสมาชิกสภาฯ ที่ซักถามเรื่องแบบนี้มา ถึงสรุปไดวาทําไมตองทําเปนถนนหินคลุก เรื่องที่ ๒ ก็คือวา

ในการทํางบประมาณถาในการโอนจายโอนลดโอนเพิ่มปรับเปนโครงการใหมทําเปนโครงการใหมผมอยากจะมอง

วามันเปนเรื่องปกติในการทํางานซึ่งผมเองก็มองวาโดยนโยบายแลวใหยึดหลักการมีสวนรวมหลักการตรวจสอบ

หลักการใหมีสมาชิกสภาดูแลการทํางานใหถูกตองแตเมื่อเงินเหลือจายแลวเราก็ปรับใหเปนโครงการใหมขึ้นวาถา 

เปนโครงการใหมขึ้นมาเราก็สามารถทําประโยชนใหกับพี่นองประชาชน ซึ่งก็เปนหลักที่ทําไดอยูแลวซึ่งระเบียบขอ

กฎหมายเขาก็เปดใหทําประมาณนี้วา ถามีเงินเหลือจายเราจะตั้งโครงการใหมตามหลักการและเหตุผลตองขอ

อนุมัติทางสภาฯก็เปนระเบียบที่ทําอยูแลวแตถาสภาฯไมพิจารณาอนุมัติใหทําก็เปนอํานาจของสภาฯที่จะอนุมัติให

ทําทางฝายบริหารก็ไมไดทําอันน้ีก็เปนระเบียบ ถึงแมวาการใหมาแลวเกิดทําไมทันเราขอขยายเวลาขอกันเงินก็เปน

ระเบียบที่ทําไว เพราะเราก็เชื่อวาเมื่อสภาฯอนุมัติใหผานแลวก็จะตองเห็นใจทางผูทํางานวาเมื่ออนุมัติไปแลวนาจะ

เปดโอกาสใหคณะผูทํางานไดกันเงินเพื่อจะไดทําโครงการนี้เพื่อที่จะไดทําประโยชนเพื่อใหพี่นองประชาชนไดทํา

ประโยชนจากตรงนี้ขึ้นมาถาจะชานิดชาหนอย แตผูบริหารเองก็คิดวาวันๆหนึ่งเราทําโครงการเปนรอยกวา

โครงการไมไดทําหนึ่งหรือสองโครงการก็ตองมีถูกบางผิดบางเปนเรื่องธรรมดา การมีเรื่องผิดพลาดเราก็ยอมรับวามี

เรื่องผิดพลาดเราก็ไดนํามาเสนอเพื่อใหสภาฯมีโอกาสไดพิจารณาโดยยึดหลักการมีสวนรวมเพื่อประโยชนของพี่

นองประชาชนอยางแทจริง สวนดุลพินิจในสวนของสมาชิกสภาฯเองเราก็ไมขออนุญาตกาวลวงในเอกสิทธิ์ตรงนี้วา

ทานจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยแตถาทานคิดวาตรงนี้ตองเขาในระบบงบประมาณปกติก็ขอใหเปนดุลพินิจของทาน

สวนหลักการและเหตุผลตางๆผมคิดวาเราดําเนินการมาถูกตองแตยอมรับวามีถูกมีผิดถูกก็ทําตอไปผิดเราก็ยอมรับ

และก็ปรับปรุงซึ่งเปนเรื่องการบริหารจัดการเปนเรื่องปกติทั่วๆไปที่เขาทํากันไมวาจะเปนโครงการเล็กๆหรือ

โครงการใหญๆ หรือแมกระทั่งเทศบาลฯที่บริหารโครงการเงิน หกเจ็ดรอยลานบาท ผมไมเชื่อวาตั้งแตวันนับหนึ่ง

มาจนถึงรอยจะไมมีขอที่จะผิดพลาดเลย ทุกเทศบาลฯก็ตองมีเพราะขอกฎหมายก็เปดชองใหวาถามันมีขอผิดพลาด

ก็ตองวากันไป 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณ ครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  กอนจะไปถึงตรงที่ทานรองนายกฯ

พูดมันก็จะกลับไปปญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้น คือทางฝายบริหารนําเสนอเขาสูสภาแตทําผิดระเบียบและมาบอกวา

สภาฯจะใหหรือไมใหก็ไดก็ไมถูกอีกดิฉันไมเห็นดวยถาทานทําตามระเบียบและสภาฯพิจารณาไมใหมันก็เปนความ

รับผิดชอบของสภาฯวาเราก็มีเหตุผลของเราที่เราไมให แตน่ีทานนําเสนอเขามาก็ทําผิดระเบียบแลวถาสภาฯเห็น

ดวย สภาฯก็รวมทําผิดกับทานถาสภาฯไมเห็นดวย ก็จะกลับไปปญหาเดิมทานก็จะไปบอกกับประชาชนวาสภาฯ 

 



๑๐. 

 

ไมใหโครงการน้ีเลยทําไมได ดิฉันวาเราจะกลับไปปญหาเดิมๆ ดิฉันจึงจะฝากทานประธานไปยังฝายบริหารวาถาจะ

นําเขาสูสภาฯขอใหทําถูกระเบียบดวยเพื่อไมใหสภาฯตองรวมทําผิดกับทาน ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ก็ขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกสภาฯที่เปนเรื่องระเบียบปฏิบัติ ซึ่งโดยนโยบายแลวผูบริหารเทศบาลฯ

ของเรามีนโยบายที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขทําใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายไดประโยชนสูงสุดกับ

งบประมาณที่ไดตั้งเอาไว สวนในเรื่องวิธีการปฏิบัตินั้นเราก็ตองยอมรับวาเปนเรื่องของขาราชการประจําที่นําไป

ปฏิบัติคิดวาสวนของสมาชิกสภาฯที่ทําหนาที่คอยกลั่นกรอง ตรวจสอบความเปนไป กํากับดูแล ก็เปนหนาที่ที่

สมบูรณ ผมเองก็ชื่นชมสมาชิกสภาฯตลอดระยะเวลาที่ผานมาก็ถือวามาถวงดุลอํานาจของฝายบริหารเปนอยางดี

ผมเองก็คิดวาเรื่องเหลานี้ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว ผมนั่งฟงมาก็สักพักหนึ่งแลวพอดีมันยืดยาวไป

เรื่อยๆ ความจริงเรื่องที่สมาชิกสภาฯถามถามวาเงินที่สภาฯอนุมัติใหไปทานจะเอาเวลาไหนไปทําจะหมด

ปงบประมาณแลวก็คืออยากรูแคน้ี เอาแบบสั้นๆงายผมคิดวาพี่นองประชาชนก็อยากฟงเหมือนกันสวนจะมาพูด

ระเบียบหรือหนาที่ สมาชิกสภาฯ หนาที่ฝายบริหาร ผมคิดวาทุกคนในที่นี้รูวาหนาที่ใครเปนอยางไรจะทําผิดหรือ

ทําถูกฝายบริหารก็รูก็อยากใหการประชุมดําเนินตอไปวาญัตติฯที่ขอมาจะเปนอยางไร และก็ตอบคําถามใหตรง

คําถามเทานั้นเองครับผม 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาสรุปแลวกันนะครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาต ทานประธานสภาฯ เอยถึงสมาชิกที่พูดถึงเรื่องกันเงินและไมใหกันเงิน ผมก็เลยอธิบายวาเรื่อง

กันเงินก็เปนเรื่องของทานอยูแลวเพียงแตวามันเปนเอกสิทธิ์ ที่จะทําใหไดวาจะกันเงินหรือไมกันเงิน เพียงแตวา

ทานอนุมัติโครงการใหเราก็จะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ถาไมทัน ถาทานเห็นวามันเปนประโยชนทานก็สามารถที่จะ

กันเงินพวกเราดําเนินการนี้ตอใหเสร็จหลังน้ําทวมในเดือนมกราคม กุมภาพันธ แตถาไมกันใหก็ตองรอก็ตองรอเขา

งบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ อาจจะชาไปอีก สองเดือน สามเดือน ซึ่งก็มองวาถามันทําไดเร็วขึ้นกวาเดือนสองเดือน

ประชาชนก็จะไดประโยชนที่เร็วขึ้น เพราะทุกวันนี้เราติดตามโครงการของเทศบาลฯที่ทานอนุมัติมาก็เกือบรอย

เปอรเซนต ก็จะหมดปงบประมาณที่เดือนกันยายนนี้อยูแลว เราก็เรงทุกอยาง และก็เปนการอธิบายวามีการพูด

เรื่องน้ีขึ้นมาเราก็เลยมาพูดถึงเรื่องเอกสิทธิ์ เรื่องหนาที่ เรื่องหนาที่ ซึ่งก็อยูในกรอบที่ผมขออภิปราย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็

ใหเปนดุลพินิจของสภาเทศบาลฯ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

 

 



๑๑. 

 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          

เขตเลือกตั้งที่ ๔  ที่ผมพูดเรื่องการเงินที่ไมใหกันเงินก็คือวาเราอนุมัติงบประมาณตั้งแตตนปงบประมาณ เรา

อยากจะใหงบประมาณที่เปนประโยชนแกพี่นองประชาชนไดรวดเร็วมากที่สุด ตามที่งบประมาณที่เราไดอนุมัติ

ออกไป ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯสอบถามไปยังเจาหนาที่งบประมาณที่ชํานาญการที่สุดในที่แหงนี้ครับ ขอ

อนุญาตทานประธานสภาฯ สอบถามไปยังทานปลัดอาทิตย คูณผล วาโดยวิธีการงบประมาณที่ทํามาซ้ําซอนแบบนี้

มันเปนความผิดของใครถาสภาฯอนุมัติจะมีความผิดหรือไม ถาสภาฯไมอนุมัติและงบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ จะอยู

ในสวนไหน โดยวิธีการงบประมาณตามขอระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ขออนุญาตทานประธานใหทานปลัดฯ

ไดชี้แจงครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กอนจะขอคําชี้แจงจากทานปลัดอาทิตย ผมขอทวนคําถามครับ การทํางบประมาณซ้ําซอน หมายถึงวา

พิจารณาวันน้ี กับงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๑ เปนงบประมาณตัวเดียวกันมันจะเปนความผิดของใคร / เชิญครับ 

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกและพี่นองที่เขามารวมรับฟง สําหรับคําถามหรือขอหารือที่

ทานสมาชิกไดถาม ผมคงไมสามารถกาวลวงไดวาไปชี้วาผิดหรือถูก แตผมจะอธิบายถึงวิธีการที่จัดทํางบประมาณ 

ญัตติที่ฝายบริหารเสนอเขามานี้เปนญัตติที่โอนเงินประมาณรายจายที่เหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางเหลือจาก

โครงการที่ไมจําเปนที่ดําเนินการก็จะมาเปลี่ยนแปลงเปนโครงการที่เรามองแลวจะมาแกปญหาใหกับพี่นอง 

ประชาชนได แตที่น้ีสําหรับงบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ ที่ไดเสนอไปถึงมือทานประธานสภาฯแลว เมื่อญัตติแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณครั้งน้ี มันมีโครงการบางโครงการที่ไปซ้ําซอนบางโครงการที่อยูในรางงบประมาณ

รายจายประจําปพ.ศ.๒๕๖๑ วิธีการก็สามารถดําเนินการไดแตโดยที่วาถาสมติสภาฯมีมติอนุมัติ โครงการที่มัน

ซ้ําซอนถาหากวาฝายบริหารยังยืนยันที่จะเสนอโครงการที่มันซ้ําซอนอยูเขาไปในเทศบัญญัติงบประมาณอีกอันนี้ก็

ถือวาไมถูกระเบียบ วิธีการก็แกไขไดโดยฝายบริหารจะตองขอแปรญัตติลดโครงการที่มันซ้ําซอน ในรางเทศบัญญัติ

งบประมาณนั้นออกมันถึงจะถูกตอง แตตองดูกอนวาสภาฯจะอนุมัติญัตติฯน้ีหรือเปลา แตวาถาสภาฯไมอนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งน้ี รางงบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ ก็ไมซ้ําซอนแลว และฝายบริหารก็สามารถยืนยัน

ตามรางเทศบัญญัติงบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ นั้นตอไปไดครับ อันนี้แนวทางการปฏิบัติควรจะเปนแบบนี้ครับ 

ตอไปก็เปนกระบวนการพิจารณาตอไปครับผม  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานปลัดฯ ทานเปนครูผมตั้งแตสอนปฐม จนปจจุบันทานก็ยังเปนครูอยูดี ในสภาฯแหงใน

ความเห็นสวนตัวของผมคิดวาถาเราเห็นวาโครงการมันซ้ําซอน เราเห็นดวยกับโครงการที่จะเอื้อประโยชนใหกับ    

พี่นองประชาชน  ทีนี่โครงการมันซ้ําซอนและเราก็มีภารกิจที่อยูขางหนาที่จะตองทําในเรื่องของงานพระบรมศพ 

ในสวนตัวของผมในญัตตินี้คงจะเห็นชอบใหไมไดเพียงแตวาเราอยากใหเงินสวนนี้ไปใชในงานพระบรมศพ         

มันก็เกิดคําถามขึ้นมาวาตอนนี้ทางเทศบาลฯไดเตรียมงานไปถึงไหนแลว ในขั้นตอนของงานพระบรมศพ กราบ

ขอบพระคุณครับ 

 



๑๒. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

 นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกผูทรงเกียรติครับ  ขอกราบขอบพระคุณที่ทานสมาชิกไดเปนหวงเปน

ใยในเรื่องน้ีที่ผานมาเราไดเตรียมงานในเรื่องน้ีพอสมควร โดยใหกลักของงานนี้ใหสมพระเกียรติ เกิดความคุมคา

และเกิดความพอเพียงตามหลักแนวทางศาสตรพระราชาที่ เรายึดถือรวมกันมาแตโดยรายละเอียดการใช

งบประมาณนั้นผมขออนุญาตใหทานปลัดอาทิตยคูณผลเปนผูนําเสนอในเรื่องการใชจายงบประมาณ และถาทาน

สมาชิกตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็มีการออกแบบผานเนชั่นของทางเทศบาลฯของเรา ขออนุญาตทาน

ประธานสภาฯครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดอาทิตย  

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิผูทรงเกียรติทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทาน

ที่มีความเปนหวงเชนเดียวกับฝายบริหารและทุกคนในประเทศนี้ มีจิตใจที่จะนอมจะดําเนินการงานพระบรมศพ

ของพระองคทานใหสมพระเกียรติสําหรับการใชจายงบประมาณในการเตรียมการที่จะจัดพิธีถวายดอกไมจันของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ตอนแรกเราตั้งไววาเราจะจัดที่ทุงศรีเมือง แตไปๆมาๆ แลวดวยความ

เปนหวงเปนใยในเร่ืองของเศรษฐกิจ สภาพของบานเมืองเราเศรษฐกิจไมคอยดีเทาไหร สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล

ที่ ๑๐ ทรงมีพระดําริ และกระแสรับสั่งกับทานนายกฯ พลเอกประยุทธ งานพระบรมศพเที่ยวนี้ทานอยากจัดให

แบบเรียบงายซึ่งตอนแรกเราจะจัดที่ทุงศรีเมืองทางเทศบาลฯมีการออกแบบพระเมรุมาศที่วางพระศพใช

งบประมาณไปรวม หาลานบาท ในเมื่อพระกระแสรับสั่งของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ เปนแบบนี้ ทางจังหวัดก็ 

เลยเปลี่ยนใหมโดยมาจัดที่วัดสุปฏนารามวรวิหาร และลดขนาดซุมถวายดอกไมจันทนใหเปนขนาดเล็กลงใช

งบประมาณประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ณ ตอนนี้ทางทานสมาชิกเปนหวง คือเรามีเงินเหลือจายสวนหนึ่งเรา

สวนหนึ่งเราแบงไปใชในการเตรียมงานพระบรมศพขณะนี้เรามีการจัดซื้อจัดจางซุมถวายดอกไมจันทนเปนที่

เรียบรอยแลว ไดผูรับจางแลวกําลังจะลงมือทําคาดวาประมาณกลางเดือนกันยายนคงเรียบรอย อันที่ ๒ ในเรื่อง

ของการตกแตงสถานที่ตอนนี้ทางชางไดออกแบบตามที่ขึ้นจอใหทานดูเราเตรียมเราเตรียมดอกดาวเรืองประมาณ

๔๐,๐๐๐ ตน ตอนน้ีทางเทศบาลฯเตรียมแลวเพาะแลวและก็จัดหาผูประกอบการแลว เราเตรียมพิธีการตางๆและ

สถานที่ โดยทางจังหวัดไดมีคําสั่งออกมาใหแตละหนวยงานดําเนินการ ซึ่งการจัดนิทัศการการบริการน้ําดื่มผมไม

พูดถึงนะครับทางจังหวัดไดมอบหมายใหเทศบาลฯไดเตรียมในเรื่องสถานที่กับการกอสรางซุมวางดอกไมจันทน  

ซึ่งตอนนี้เรียบรอยแลวไดจัดซื้อจัดจางแลว ถาถามวางบประมาณการวางดอกไมจันทนนั้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม      

ที่จะวางดอกไมจันทน ขณะนี้ทุกอยางเราไดเตรียมการไวพรอมหมดแลว ถามีอะไรเพิ่มเติมจากทางวัฒนธรรม

จังหวัดประสานมาเราก็สามารถที่จะใชเงินที่มีอยูเหลืออยูแตละกองมาดําเนินการได ใหสอดคลองกับกระแสรับสั่ง

ของรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทานอยากจะใหประหยัดและเรียบงาย สรุป ณ ตอนนี้เรามีความพรอมที่จะจัดงานวาง

ดอกไมจันทนถวายพระบรมศพนายหลวงรัชกาลที่ ๙  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอความกระจายนิดหนึ่งครับทานปลัดฯ สรุปวายอดคาใชจายในงานนี้ประมาณทานไหรครับ 

 



๑๓. 

 

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รวมทั้งการกอสราง รวมทั้งการซื้อตนไม และอุปกรณตางๆ ทั้งหมดแลว ตอนนี้แรกประมาณการไว

ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากไดมีการปรับเปลี่ยนแลวเราจะใชเงินอยูประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท คงไม

ไปกระทบเงินคาตอบแทนพิเศษของทางราชการ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ผมกลัววาจะไปเหมือนปพ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ  

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           

ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ วาทั้ง ๓ โครงการที่ทางฝายบริหารเสนอมา และที่อภิปรายไปเมื่อสักครูนี้ ทานบอกวาถา

ทานไดรับอนุมัติแลวทานจะรีบทํา ดูอยางไรแลวมันก็ไมนาทัน เหมือนถนนหินคลุกทานก็ตองรอใหน้ําลงกอน 

โครงการซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ ตอนนี้ก็เปดเทอมแลวทานมีแตจะไปสรางปญหาใหสังคม รถติดเพราะเสนทางจราจร

ก็ไมมี ทําไมทานไมวางแผนไปทําในชวงปดเทอมใหญและปดเทอมใหญทานก็คิดจะทําอะไร แตละโครงการลวน

แลวแตจะสรางปญหาในชวงนี้นะครับ ตอนน้ีน้ําทวม ทานจะใชหลักวิศวกรรมอะไรไปกั้นน้ําและทําถนนหินคลุก

หรือวาวิศวกรรมทานเปนระดับชั้นหนึ่งหรืออยางไร ถนนโรงเรียนเบญจะมะ เวลารถติดก็ใชซอยน้ําเอาไวเลี่ยงเวลา

รถติด ทานก็วาจะไปทํา สรุปทั้งสิ้นทั้งมวลแลว ทานไมมีการวางแผนอะไรเลยพอผิดทานก็โทษขาราชการประจํา

แบบนี้มันแมนมากเลย มันควรจะไปโทษเขาไหมมันควรจะตองโทษตัวเอง โทษการบริหารงานของตัวเองที่

ผิดพลาดอยามาบอกวาทํา ๑๐๐โครงการแลวมันผิด แตละวันทําเปน ๑๐๐ โครงการมันจะผิดไมไดเหรอ ก็อยูมา     

๔ ปแลว ทํางานมันก็ตองไมใหมันผิดไมใหมันเกิดขอผิดพลาด เสียประโยชนมันก็ประชาชน ดังนั้นแลวจึงอยากจะ

ใหนําโครงการเหลานี้ไปไวในงบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ / เชิญทานวรรณรัตน 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา 

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ดิฉันไดฟงการอภิปรายและไดฟงการตอบคําถามมาสัก

ระยะหนึ่งแลว ไดความกระจางจากทานปลัดอาทิตย  คูณผล ไดความกระจางวาถาหากสมมติวาสภาอนุมัติญัตติฯ

โอนเงินตัวนี้ไปแลว ในชวงของปงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๑ ก็จะทําใหฝายบริหารเกิดมีความผิดเกิดขึ้นวามีการยื่น

งบประมาณซ้ําซอนมา ทีนี้ดิฉันคิดถาหากเกิดปญหาแบบนี้และเราจะไดทํางานดวยกันไดอยางราบรื่น ในเมื่อการ

ยื่นงบประมาณซ้ําซอนแบบนี้ ถาหากสภาฯผานฝายบริหารก็จะผิดในสวนของการยื่นงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๑ 

ดิฉันจึงคิดวาในเมื่อในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทานก็ไดนําโครงการทั้ง ๓ โครงการนี้เขาปงบประมาณ         

พ.ศ.๒๕๖๑ และยังสามารถทําการจัดซื้อจัดจางได ณ ชวงเวลา ๑ ปนี้ยังดําเนินการทัน เพราะดิฉันคิดวาถาเรา

อนุมัติญัตติฯน้ีใหไป ยังไงทานก็ดําเนินการไมทันแนนอน เพราะวาน้ําทวมในสวนของพื้นที่หินคลุก และไมรูวาน้ํา

จะลดชวงไหน และในเมื่อมันมีอยูในรายการของปพ.ศ.๒๕๖๑ อยูแลว ดิฉันจึงคิดวาเรานาจะนําไปพิจารณาใน

งบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งดิฉันคิดวามันนาจะดีกวาและสามารถดําเนินการได ประชาชนไดผลประโยชนสูงสุด

ในสวนของงบประมาณในสวนน้ี ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็พอสมควรแลวนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 



๑๔. 

 

            -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐                        

               โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

     -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

              โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๙ ทาน 
 

ที่ประชุม  

            มีมติไมเห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ือง   อื่นๆ 
 

 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กอนที่จะไปเรื่องอื่นผมขอไปเรื่องซอยหินคลุก วาทําไมเทศบาลฯตองมีหินคลุกอยูจริงๆแลวทําเปน

คอนกรีตได ถาไมรูอยากรูวิศวกรสํานักการชางมาถามผมก็ไดเดียวผมจะพาไปดู เดียวจะดึงแขนไปดูวาเขาทํากัน

อยางไร ทานอาจเรียนมาไมถึง แตผมเรียนขามไปแลว เขื่อนเขายังทําเลยอันนี้ถนนงายมาก เสียดายทาน ผอ.วิสุทธิ์ 

ทานไมอยูผมชอบเปนคูกัดกับทาน เขาสูวาระก็ตามที่สภาฯไดอนุมัติไปใหทานทํา และเรื่องนี้เองก็เปนกระทู

สอบถามในสภาฯแหงนี้ ทานใชจายงบประมาณสวนที่เราใหไป ๑ ก็คือมันตองผานการกอสรางตองออมซายออม

ขวา ถูกตองครับผมกําลังพูดถึงเรื่องทอลอดวนารมยจนไดที่สุด มีหนังสือจากจังหวัดลงวันที่  ๒๘ เรื่องการ

ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางการกอสรางทอลอดเหลี่ยม ถนนชยางกรูเขาอางถึงหนังสือที่ สตง. ที่ลงวันที่ ๒ ผมสรุป

งายเลยมันเปนการกอสรางที่ไมกอใหเกิดประโยชน ผมเคยสอบถามในสภาฯแหงนี้วา กอนทานกอสรางทานไดวัด

ระดับฟนิชชิ้งของตัวกนบอวามันไปสอดคลองยังไงกับของทางหลวง สตง.เขาสรุปออกมาแลววามันสูงกวาของทาง 

หลวงเกือบเมตรหน่ึง ๘๐กวาเซน ทํายังไงน้ํามันถึงจะกระโดดขึ้นของทางหลวงและไปสูคลองเปะปะ มันก็ทําไมได

และระหวางการกอสรางสภาฯแหงนี้ก็ตองมาขอรองใหทานไปชวยตํารวจจราจรอํานวยความสะดวกใหพี่นอง

ประชาชนในการสัญจรผานไปมางานลาชาถูกปรับไมวาประชาชนกล้ํากลืนฝนทนก็ไมวาถามันกอใหเกิดประโยชน

แตอันน้ีมันกอใหเกิดโทษดวยซ้ําไป แทนมันจะน้ําออกจากบานเราแทนที่มันจะเอาน้ําออกจากชยางกรู ในชวง  

ซอย ๔๒ , ซอย ๔๐ และชวยระบายน้ําไมใหเขามาในเมือง มันกลับเปนตัวดึงน้ําเขามา เพราะอะไรครับน้ํามันไหล

ลงที่ต่ํา ในระดับที่มันต่ํากวามันก็ไหลลงมาที่ต่ํากวาตอนน้ีชุมชนที่เขาเคยรับน้ําหลังสุสานเราสรรเสริญเยินยอวาดี

มากเทศบาลฯเอาน้ําเขามาในเขตเทศบาลฯแทน ซึ่งโดยปกติโดยวิธีการของน้ํามันไหลไปทิศทางตรงนั้น และก็ไหล

ลงสูที่ต่ําในเวลาอันรวดเร็วอยูแลวแตตอนนี้ทํางบประมาณปลอยปลาเลยดีไหม เลี้ยงมันเลยเสียงบประมาณไปแลว 

๔ลานกวาบาทมันไมกอใหเกิดประโยชน และเกิดโทษแบบนี้กับพี่นองประชาชน ทานรองนายกฯทานเปนคนชี้แจง

กับผมเองวาทานไดดูแลเรื่องน้ี ผมไมอยากใหพูดวาทํา ๑๐๐ กวาโครงการและผิดพลาด เพราะเรามีขาราชการ

สํานัก กอง ฝายตางๆ พอผมกอนทําคลองระบายน้ําที่แมผมซักผา พอผมจับระดับกอนวาน้ําจะตองไหลทิศทาง

ไหน เรื่องน้ีงายมากตั้งแตขั้นตอนการกอนสรางผมไมเขาใจวาสํานักการชาง ไมกลาไปตรวจหรือตรวจแลวไมเห็น

ตัวเลขตอง ๘๐กวาเซน ไมใชวาไมเห็นหรือวาทําใหเครื่องสูบน้ําที่ทานซื้อมาโดย สตง.สั่งใหคืนเงิน ใหมันชอบธรรม

โดยการใช มันไมใชวิธีการ ผมอยากจะฟงคําชี้แจงจากสํานักการชางวาที่จังหวัดทําหนังสือวา สตง. สอบขอใช 



๑๕. 

 

ภาษาทองถิ่นวา “อันเอาหูเอาตาไปไวมองไดเงินตั้งสี่ลานกวาบาทแทนที่จะเอานํ้าออกจากบานอันนี้เอาน้ําเขาบาน

คนที่เดือดรอนก็คือประชาชนที่เสียภาษีจางพวกเจามาคือคนที่เลือกตั้งเอาพวกเจาเขามา” มันก็เลยเปนวาสภาฯ

แหงนี้อนุมัติงบไปและพี่นองประชาชนไมไดใช หรือทานจะเทียบเคียงกับวงเวียนน้ําพุหรือเปลา ซึ่งเราไดให

งบประมาณไปแลวทานคิดจะเปดก็เปดคิดจะไมเปดก็ไมเปด ทั้งๆที่ทานชี้แจงกับผมวามันเปนหนาเปนตา เราก็เห็น

วามันเปนหนาเปนตาของบานเมือง เราก็ใหงบประมาณไป ๔ ลานกวาเหมือนกัน ณ วันน้ีมันคืออนุสาวรียใหรถชน

เพราะไฟเขียวไฟแดงทานก็ไมเปด ทานก็บอกวามันเปนของตํารวจจราจร ตํารวจจราจรก็บอกวามันเปนบารมีของ

ทางเทศบาลฯที่ควบคุมไฟตรงน้ัน อันน้ันมาสะทอนถึงแนวคิด ผมขอกลับมาเรื่องทอลอดและตัวนี้เราจะแกปญหา

อยางไงและจริงหรือเปลาที่ สตง. เขาวาเราทําผิดแบบและเราไมตรวจสอบระดับ ซึ่งไมกอใหเกิดประโยชนแต

กอใหเกิดโทษกับเราครับ ฝากทานประธานเรียนถามไปยังฝายบริหารครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอยอนถามทานสุภชัยนิดหนึ่งวา หนังสือจากจังหวัด ต่ําหรือสูงกวาของทางหลวง สรุปกวาต่ํากวาระดับ

คลองระบายน้ําของทางหลวง ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒เดี๋ยวเอาเรื่องผมไปดวยนะครับ ใหทานตอบทีเดียวนะครับ ถายังจํากันไดการ

ประชุมครั้งที่แลวนะครับ ก็มีการถามวาเกาะกลางถนนชยางกูรทานไปปลูกอะไรใสเสนสนามบิน รวมถึงทุงศรีเมือง

นะครับ ศาลหลักเมืองทานไปปลูกอะไรใส ตอนนี้รูสึกวาทานจะไปตัดออกแลว แตตอนนี้เสนขางสนามบินตอนนี้

ความสูงของปอเทืองมันก็สูงเลยหัวหลายทานแลวนะครับ บางตนก็ลมซึ่งดูแลวมันก็ไมใชทัศนวิสัยที่ดีเทาไหร แลว

อีกอยางหนึ่งนะครับถาจํากันไดฝายบริหารชุดนี้เขามาโดยสรางความหวังไวใหกับผูที่รักการเดิน คือทานก็ไปสราง

ฟุตบาทนะครับเพราะทานอยากใหคนเดินฟุตบาท แตเสร็จแลวทานก็ไปปลูกปอเทืองใสตรงฟุตบาทหนาสนามบิน

ซึ่งมันสวนทางกับนโยบายของทานนะครับ ทานอยากใหคนเดินทานไปเสริมฟุตบาทใสแตละที่แลวก็ทําเฟสบุคให

โลกดูสวยงามนิดหนึ่งวาคนชอบเดิน ใหเห็นประโยชนของทางเทา แตนี่ทานก็ไปปลูกตนไมใสแลวคนเขาไปเดิน

ตรงไหนครับ ทานเอาอะไรคิดครับตอนนี้มันสูงเกือบ ๓ เมตร แลวนะครับ แลวตรงขางศาลหลักเมืองตอนนี้ก็สูง

แลวก็เปนปา ถาทานติดตามเฟสบุคจะมีการแชรภาพเด็กนักเรียนไปทําอะไรกันอยูตรงที่หญามันสูงๆ เมื่อสองสาม

วันกอนนะครับ นั่นมันขางศาลหลักเมืองนะครับแลวมันจะโทษใครไมไดเลยนอกจากฝายบริหาร คนที่มีแนวคิดเอา

ตนไมตนนี้ไปปลูกซึ่งความจริงมันปลูกไดหลายอยางมากครับ อาจจะเปนดาวเรืองก็ได แลวตอนนี้มันสูงเด็กวัยรุน

เยาวชนไปทําในสิ่งที่ไมดีงามตรงนั้นซึ่งเปนศาลหลักเมืองเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุบลเรานะครับ แลว

งบประมาณที่ทานเอาไปปลูกผมก็ไมทราบวามันกี่บาท เสร็จแลวทานก็เอาไปปลูกเวลาไปปลูกไปตัดทิ้งนั้นทานขน

ไป ผอ. ทุกสํานักนะครับ ทานขนไปสรางความเดือดรอนใหกับประชาชน ถายรูปถายังจํากันไดนะครับเมื่อ ๒-๓ 

เดือนกอนผมก็จําไดผมก็มองดูเฟสบุค รถติดสนั่นหวั่นไหวนะครับ ผอ.ทุกสํานักไปอยูนั่น แทนที่จะมาทํางานตอง

ไปปลูกตนไม เสร็จแลวเมื่อประชาชนไมเห็นดวยทานก็ตัดออกมันก็เปนเรื่องดี แตคนที่ตัดออกใครครับเจาหนาที่

ไมกี่คนไปตัดออก ทําไมไมเกณฑไปหมดทั้งสํานักงานละครับ ไปตัดออกใครปลูกคนน้ันก็ตัดนะครับ ตัดออกแลวไม

พอเอาไปทําปุยแลวงบประมาณที่เสียไปใครเสียครับ ใครลวงกระเปา ๑๒๓๔๕๖ ที่นั่งอยูทั้งหมดผมไมเห็นใคร

ลวงกระเปาสักคนนะครับ มันก็เปนภาษีของประชาชนทั้งน้ันนะครับ ดังนั้นแลวผมอยากจะใหทางฝายบริหารชวย

คิดดีๆ เอาเงินภาษีไปใช ใชใหมันเกิดประโยชน ใชใหมันเปนนะครับ ไมใชไปปลูกเสร็จพอประชาชนตอวาแลวไป

เอาออกแลวเรื่องก็จบ มันไมจบนะครับมันเงินภาษีประชาชนทั้งนั้น ชวยใชใหมันเปนประโยชนบางนะครับ กอนที่ 



๑๖. 

 

ทานคิดจะทําอะไรนะครับ ก็อยากจะฝากใหทานชวยแกไขดวยตรงที่วาตนปอเทืองมันสูงจริงๆครับแลวก็ลมดวย

เพราะวาฝนตกและมีลมพายุตนไมมันหักนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น    พรหมจารีย      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องที่ทานณัฐวุฒิพูดเมื่อสักครูนี้คงจะเปนเรื่องอื่นๆนะครับ ทีนี้

ถาเปนเรื่องอื่นๆผมก็ขอเสริมดวยนะครับ มีประชาชนที่เคยไปรวมงานวัดปาแสนอุดมเคยพูดคุยกันบอยๆและสอง

สามวันที่ผานมาเขาขอรองทางเทศบาลเรื่องปอเทืองนี่แหละ แตผมไมพูดอีกหรอกเพราะวาทานณัฐวุฒิพูด

เรียบรอยแลว ทีนี้ผมหันมาเรื่องถนนหนทางกับเรื่องขยะครับ มีเพื่อนรวมงานกันเขาบอกวาแตกอนนั้นไปเก็บขยะ

วันเวนวัน ตอมาก็เวนสอง ตอมาก็เวนสาม เดี๋ยวนี้เวนเจ็ดวัน เมื่อเวนเจ็ดวันแลวอะไรจะมาทําการกับขยะนั้นบาง 

ก็มีพวกสุนัขบาง มีหนอนบาง มีทุกสิ่งทุกอยาง เขาบอกวามันเหม็น ก็ขอฝากทานผูบริหารนะครับพยายามไปดูดวย

โดยเฉพาะซอย ๑๓ ถนนสุขาอุปถัมป ๑๓ นะครับ ตรงนั้นเดือดรอนมากนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง

ไฟฟาในเมื่อมันดับก็ขอใหไปแกไขดวยครับเพราะวาซอยที่บานผมนั้น ซอย ๑๕ ถนนชลประทาน-ทาบอ มีดับอยู

สองตนเปนเวลา ๒ เดือนมาแลว ผมพยายามโทรก็ไมรับสาย ก็เอาไวอยางนี้ละถาจะดับก็ใหมันดับซะ ผมก็เอาไฟ

ผมนี่แหละไปแทนนะครับ เมื่อสองสามวันผมก็บอกกับทานนัฐพลบอกวาถาทานมีความสามารถโทรใหเขาไปแกไข

ไฟฟาใหก็โทรใหดวย เขาก็โทรอยูแตถึงบัดนี้ก็ยังไมมีการแกไข แลวก็ถนนหนทางนะครับก็พยายามดูดวยเราไมควร

ปลูกหญาแพรกประดับขางถนนหรอกครับ ถนนเทศบาลนครอุบลโดยเฉพาะเขต ๑ นั้นเปนเทศบาลนครหรือเปลา

ไมรู เพราะวามันมีแตหญาขึ้นริมถนนเต็มไปหมดแลวครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมี เกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒนศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ครับ ชวงนี้ก็เปนชวงที่พายุฝนเขา

มาแลวก็เกิดภาวะน้ําทวมชาวบานที่อยูริมแมน้ําหลายชุมชนนะครับ ทีนี้ก็พนักงานขาราชการก็ทํางานกันหนักแลว

ก็ทํางานลวงเวลาดวยก็มีเสียงถามมากับสมาชิกสภาหลายคนเลยวาปที่แลวไมไดเงินโบนัส ปนี้เกิดภาวะน้ําทวมทุก 

คนทํางานหนักนะครับ ทีนี้ก็มีคําถามวาเงินตอบแทนที่เปนรางวัลในการทํางานเขาจะไดหรือไม แลวอีกเรื่องหนึ่งก็

คือเงินลวงเวลาหรือโอทีนี้ ซึ่งปกติแลวนั้นเงินลวงเวลานี้ควรจะมากกวาในวันเวลาทํางานปกติ แตผมไดยิน

พนักงานบางคนที่เขาทํางานลวงเวลาในวันเสาร อาทิตย บอกวานอยกวาวันทํางานปกติ จริงๆแลวมันควรจะได

มากกวาปกติ ผมเองก็เคยทํางานในระบบที่วาไดรับเงินโอทีหรือเงินลวงเวลา แตกอนเคยอยูหนวยปราบปรามยา

เสพติด ทํางานลวงเวลานี้ฝรั่งจะใหเงินนับเปนชั่วโมงเลยนะครับ แตนี่ผมสงสัยวาทําไมมันนอยกวาจริงๆ แลวใน

หนึ่งวันถาเขาทํางานลวงเวลาจะไดคาตอบแทนมากกวาวันธรรมดา เขาสละเวลาที่จะพักผอนอยูกับครอบครัวมา

ทํางานลวงเวลาครับ ก็ขอฝากเรื่องนี้ดวยนะครับ และมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับ ซอยพโลชัย ๙ และ ๕ สอง

ซอยครับ ซอยพโลชัย ๕ คือบริเวณชวงหลังเรือนจําลงไป และ ซอยพโลชัย ๙ คือบริเวณหลังวัดกุดคูณลงไปชุมชน

กุดแสนตอจะไปหาวังสวางที่มีเสาไฟฟานั้นมีการกอสรางเสาไฟฟาเสาเหล็กแบบเสาสูงนะครับ ซึ่งตอนนี้ใชงาน

ไมไดทั้งสองซอยเลย แลวก็ไดทราบจากชาวบานที่รองเรียนมาหลายคนวาไฟฟานี้ไดช็อตจากพื้นดินประทุขึ้นมา 

เพราะวาการเดินสายไฟนี้ไมไดเดินสายเดียวไปตลอดสายแตมีการเชื่อมตอในระหวางเสาไฟฟาซึ่งการเชื่อมตอ 
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สายไฟฟานี้มันไมควรที่จะมาเชื่อมตอในระหวางกลางทางแลวก็การเดินสายไฟฟานี้ไมมีการลอดทอแบบวามีทอหุม

เพื่อความปลอดภัย จะเปนสายเมนไฟฟาขนาดใหญเดินไปแลวก็มันเกิดไฟฟาช็อตเมื่อมีฝนตกหรือมีน้ําฝนหรือ

ความชื้นเขาไปไฟฟามันก็ช็อตจากดินตรงขอบถนนประทุขึ้นมาแลวก็กระแสไฟฟาก็ดับทั้งซอยคือ ซอยพโลชัย ๙ 

กับ ซอยพโลชัย ๕  ซอยพโลชัย ๕ จริงๆกระแสไฟฟาก็ยังสองสวางไดแตตอนนี้เขาจําเปนที่จะตองตัดกระแสไฟ

เนื่องจากสถานการณนํ้าหลากมาเพื่อความปลอดภัยของชาวบาน คือถาปลอยใหมีกระแสไฟไปถาการเชื่อมตอของ

สายไฟที่อยูใตพื้นดินมันรั่วตรงไหนชุมชนน้ันก็เทากับเสี่ยงภัยที่ถูกไฟฟาช็อตทั้งหมูบานเลยก็อาจจะเปนไปได ผมก็

ขอฝากทานประธานสภาผานไปถึงคณะผูบริหารอยากใหประสานงานกับผูที่รับผิดชอบกอสรางนี้ไมวาจะเปนใครก็

ตามนะครับ อยากใหแกไขดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับ ก็ขอฝากเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง   อาษาพล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานคะในสวนตัวของดิฉันก็เปน

สมาชิกเขต ๑ นะคะ ก็มีเรื่องที่อยากเรียนฝากทานประธานไปถึงคณะผูบริหารนะคะ คือถนนธรรมวิถีเชื่อมถนน

ชยางกูร เคยพูดในสภาหลายครั้งนะคะ ๒ ปที่แลวนะคะ วาตอนที่ขยายถนนเรียกงายๆนะคะตรงแยกวัดหนองบัว

ที่จะเชื่อมกันน้ีนะคะมันจะมีทางโคงที่ยังคั่นกันอยูประมาณสองเมตรครึ่งถึงสามเมตร ตรงนั้นเคยเรียนในทางหอง

ประชุมนะคะวาอยากใหทางเทศบาลของเราโดยเฉพาะทางผูบริหารชวยดูตรงนั้นใหหนอย เคยปรึกษาทางกรมทาง

เขาแลวเขาก็บอกวาตรงน้ีตองใหทางเทศบาลเปนคนทํานะคะ เพราะวาตรงนี้มันจะเปนเรียกวาคอขวด ตอนเชา

และเย็นเปนเวลาเรงดวนนะคะที่เด็กไปโรงเรียนทั้งเชาทั้งเย็นคะ ตรงน้ีจะติดมากติดเปนครึ่งชั่วโมงติดจากแยกใหญ

บายพาสมาถึงสุนียเลย ซึ่งตรงน้ีก็อยากใหทางผูบริหารชวยดูตรงนี้ใหดวยเพราะวาทุกคนคิดวาเปนทางลัดออกไป

บายพาสที่จะไปศาลากลางใหมคิดตรงกันก็เลยเขามาถนนธรรมวิถีตรงนี้ แลวทีนี้ถนนธรรมวิถีเราก็มีโรงเรียน

เทศบาลของเราอยูดวยซึ่งตอนเรงดวนทั้งเชาทั้งเย็นก็ทุกคนก็ไปสงลูกไปโรงเรียน ซึ่งตรงน้ีอยากใหเทศบาลของเรา

คณะผูบริหารชวยออกไปดูใหหนอยเพราะวามันนานละคะ คุยกันหลายครั้งแลว คุยกับทหารก็คุย ทหารบอกวา

เดี๋ยวเทศบาลคงไปทําใหซึ่งตรงนี้มันนานจริงๆคะ แลวก็มาเรื่องของคลองระบายน้ําของเขต ๑ โดยเฉพาะริมหนอง

บัวนะคะ ซึ่งจะเชื่อมมาถึงบายพาสอยากใหทางผูบริหารชวยไปลอกคลองเพราะวาตรงนั้นมันจะเปนคอขวด

เหมือนกัน ที่เดิมเขาเรียกชลประทานจากหนองบัวเปนเขื่อน ทีนี้วาแตกอนมันกวางเดี๋ยวนี้กลางๆซอยมันก็หายไป

แลวมันก็จะเหลือนิดเดียว พอนํ้ามาขยะไปอยูกลางๆซอยน้ําก็ไมไหลก็จะทวมมาถึงริมเกือบบานพัก ตชด. ถาฝนตก

แรงๆก็จะขึ้นตรงน้ีฝากกองชางก็ไดนะคะ ชวยไปดูตรงน้ีใหดวยนะคะเพื่อจะบรรเทาน้ําที่ทวมคะ และโดยเฉพาะ 

อีกคลองหนึ่งก็คือคลองที่ติดบิ๊กซีนะคะ ตรงน้ีตองเขาใจนะคะน้ําทวมที่มาจากตรงศาลาหนองนาควายก็เปนแองน้ํา

นะคะ ไมทราบวามีชุมชนหนองนาควายมาหรือไม สงสารนะคะทวมทีนี้ถึงเอว ทวมทุกป ตรงนี้เปนเรื่องที่ชาวบาน

เดือดรอนจริงๆนะคะ ก็อยากใหทางคณะผูบริหารของเราชวยไปลอกคลองตรงติดบิ๊กซีนะคะ เพราะวาตรงนั้น

ชุมชนไมใชชุมชนแลว เปนเมืองใหญแลวทุกคนก็เรียกมักงาย บางคนก็โยนของลงคลองซึ่งจริงๆแลวเราตองดูทุก

เดือนดวยซ้ํามันถึงจะไดชวยระบายนะคะ เพราะวาเราไมมีโอกาสวาเราจะขยายคลองไดทีนี้เราก็จะตองใชในเรื่อง

การทําความสะอาดบอยๆคือลอกคลองตรงนั้น เพราะวาเขามีตลาดนัดทุกเสาร-อาทิตย ถึงไมมีตลาดนัดคนก็แนน 

ทีนี้เขามีตลาดนัดเสาร-อาทิตย คนก็ทิ้งขยะลงคลองตรงน้ีก็เรียกวาทําอยางไรเราขยายคลองไมได มันไมมีทางน้ํา

ไหลพอฝนตกมาสงสารชาวบานแถวหลังวัดหนองบัวน้ําจะขึ้นตลอดนะคะ ก็ฝากทางผูบริหารและเทศบาลของเรา

รบกวนชวยใหดูบอยขึ้นคะ พอเห็นหนาทางชุมชนที่อยูในเขต ๑ เยอะก็ขอเรียนอีกนิดหนึ่งนะคะวาพอดีไดเขา 
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ประชุมกับกรมทางหลวงที่เขามาจากกรุงเทพนะคะวา ๑.มาฟงความคิดเห็นของคนอุบลเรื่องทางลอดที่ทําใหรถติด

โดยเฉพาะบายพาสดงอูผึ้งและบายพาสวนารมยนี้นะคะ พอมีศาลากลางตรงบายพาสดงอูผึ้งก็ยิ่งทําใหรถติดนะคะ 

ซึ่งตรงน้ีทางกรมทางหลวงที่มาจากกรุงเทพทานก็มาดูก็คิดวานะคะวา ป ๖๒ อุบลนาจะไดนะคะ เพราะนายชาง

เขาก็ไปคุยดวย และก็จะตอถึงวนารมยดวยปกติเขาตองทําหนึ่งที่กอน ทีนี้นายชางใหญที่เปนวิศวกรใหญบอกวา

พอดีเปนคนอุบล เปนคนสิริธร เขาบอกวาจะทําตอเลยจากดงอูผึ้งแลวเชื่อมมาวนารมยเลยนะคะ ก็คิดวาเปนความ

โชคดีของเราแลวที่วามีนายชางใหญที่เปนชาวอุบลแลวทําจากวนารมยแลวมาดงอูผึ้งนะคะ ตรงนี้ก็ฝากบอก

ประชาชนชาวบานนะคะวาความฝนของเราวาจะมีทั้งทางลอดและก็กําลังพิจารณาวาทางชั้นบนวาตรงไหนจะดีนะ

คะ คิดวาป ๖๒ คงเริ่มสรางนะคะเราก็คงไดใชป ๖๓ นะคะ กราบขอบพระคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมขออนุญาตเขาสูวาระอื่นๆเรื่องถัดไปที่เกี่ยวกับเทศบาลโดยตรง ก็คือใน

เรื่องของเงินตอบแทนพิเศษหรือเราเรียกวาเงินโบนัส ปที่แลวมันเปนขอสงสัยในสภาแหงนี้ที่เราถามวาเงินที่ใช

สําหรับที่จะเอาเปนเงินพิเศษใหกับพนักงานปที่แลวมันถูกโอนไปใชเรื่องอื่น ผมถามในสภาแหงนี้วาถูกโอนไปไหน

และจะโอนกลับมาไดหรือไม ผมไดรับคําตอบวามันจะถูกโอนกลับมา เจาหนาที่ทุกคนในเทศบาลก็ไดมีความหวังวา

มันจะถูกโอนกลับมาแตไมรูวามันไปไหน เพราะป ๕๙ มันไมเขากระเปาใครเลย มันหายหมดเลย เงินโบนัสนะครับ

ทํางานทั้งปเทศบาลนครอุบลเปนหนาเปนตารับหนาที่สําคัญทั้งนั้น เจาหนาที่ทุมเทเพื่อการทํางานรับใชพี่นอง

ประชาชน รับใชบานเมืองนี้ ปที่แลวไมไดโบนัส ปนี้ทานยังมีความหวังหรือไมวาทานจะไดโบนัส เจาหนาที่ผมถาม

แตละทาน ทานตอบดวยความหวังวาไมรู ไมรูวาจะไดไหม ผมรูสึกสงสาร ผมรูสึกขอใชคําแรงนิดหนึ่ง ผมรูสึกสม

เพสที่เราไปนั่งรอความหวัง ทั้งๆที่สภาแหงนี้นะครับอนุมัติเงินพิเศษใหทุกปๆ เอาอยางนี้ไหมวาเราอนุมัติพรุงนี้ วัน

มะรืนเบิกจายไดเลย ถึงไหมถึงถาเปนการใชเงินตามวิธีปกติของมัน ของวิธีการงบประมาณผมบอกแลววา

งบประมาณนั้นทําไมสภาแหงนี้ไมใหกันเงินเพราะมันลาชาทุกปๆมา ลาชาใครเสียประโยชนเราเสียประโยชน เรา

คือสมาชิกสภาแหงนี้เสียประโยชน เสียประโยชนที่ชาวบานถามมาวาเมื่อไหรงบประมาณจะออกเพราะเราเปน

ผูอนุมัติงบประมาณ ๒. คนที่เสียประโยชนโดยตรงเลยคือพี่นองประชาชนไมไดใชงบประมาณเต็มเม็ดเต็มหนวย 

ไมไดใชงบประมาณที่จะสนับสนุนการใชชีวิตของเขาอยางโดยปกติสุข เมื่อสักครูที่ทานณัฐวุฒิที่ทานกลาวมาผมก็

รูสึกเห็นนโยบายที่มันพลิกไปพลิกมา ทานยกตัวอยางเรื่องทางเทา ไปเดินสิตอนนี้ไปเดินสิถางูไมกัดตาย มันสอถึง

วาทานไมคํานึงถึงอะไรนอกจากความคิดสวนตัวของทานที่ทานจะทํา ความคิดสวนตัวหรือวิธีการที่ไมเปนไป

ตามปกติของวิธีการงบประมาณที่จะดําเนินการใหเทศบาลแหงนี้รับใชพี่นองประชาชนได ปที่แลวผมไมแนใจวาเงิน

มันถูกโอนไปแลวมันหายไปไหนผมไมแนใจ และผมก็ไมแนใจสําหรับพี่นองประชาชนดวยวาปนี้มันจะโอนกลับมา 

หรือเปลาแลวทานจะไดไหม ผมภาวนาจริงๆผมภาวนาใหทานได ป ๒๕๕๘ เหลือตกเปนเงินสะสม ๒๙,๗๔๐,๒๓๗ 

บาท ป ๒๕๕๙ เหลือตกเปนเงินสะสม ๒๐,๑๒๒,๗๘๑ บาท เงินเหลือนะครับเหลือตกเปนเงินสะสม งบประมาณ

เราก็ใหไป วิธีคิดทานทํา ทานไมทําโครงการที่มันรีบตอบสนอง เมื่อวานผมประชุมเรื่องคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน หลายๆเรื่องอยางเรื่องรถสุขาก็รอจัดซื้อรอสงมอบ ไดคําตอบแบบนี้ตลอด รอจัดซื้อรอสงมอบ ทํา

ไมได ถูกรอง ถูกคนน้ันคนน้ีรอง ทําไมได กลัว ตองรอตองเปลี่ยนแปลงแกไข ตองปรับปรุง ผมเห็น อบต. หลายๆที่

เขาอนุมัติงบประมาณปุบเขาประกาศจัดซื้อจัดจางเลย งบประมาณมันออกมาเร็วพี่นองประชาชนก็ไดเร็ว แลว

หลายๆสวนผมเคยบอกแลววาถนนอยางถนนแจงสนิทและถนนชยางกูรชวงตั้งแตแยกเนวาดาขึ้นไป โดยศักยภาพ 



๑๙. 

 

ของเราเรายังไมไดทําขึ้นมาเพื่อรองรับ เรายังไมไดจัดสรรเจาหนาที่ขึ้นมาเพื่อรองรับในสวนนี้เขามาเปนกรรมสิทธิ์

ของเรา คือการบริหารจัดการผมสมเพสเห็นรถคันเดียววิ่งดูแลเซอรวิสแถวนั้นอยู ทั้งๆที่เราเปนเทศบาลนครนะ

ครับ เรานาจะมีงบประมาณที่จะลงไปเพราะเราไดรับมาโดยที่ไมมีการเตรียมการไงครับ กอนที่ผมจะนอกเรื่องไป

มากกวานี้ผมขอกลับมาเรื่องของเงินพิเศษนี้ครับ ผมสอบถามทานประธานผายไปยังผูบริหารใหฟงชัดๆใหพี่นอง

ประชาชน เพื่อนขาราชการของเรานี้ไดชื่นใจวาปนี้มันจะออกเมื่อไหรครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรฐาครับ 

นางรฐา     มณีภาค        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 

๑คะ ในวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆนี้ ดิฉันก็มีเรื่องที่จะสอบถามผานทานประธานสภาผานไปยังผูบริหารซัก ๒-๓ ขอนะ

คะ ขอที่ ๑ เรื่องการขออนุเคราะหการปองกันภัย อุทกภัยน้ําทวม การดูแลพี่นองประชาชนอยางจริงจังคะ ที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตนะคะ ขอที่ ๒ มีประชาชนฝากถามเรื่องการจัดซื้อจัดจางเครื่องสูบน้ําที่ สตง. ชี้ชัดใหเทศบาล

นครอุบลคืนเงินบางสวนเนื่องจากซื้อสินคาราคาแพงเกินจริง จึงกราบเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารได

ดําเนินการไปถึงไหนแลวคะ ขอที่ ๓ เรื่องการจัดงานพิธีพระบรมศพเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหาร ทางสภา

มีความยินดีสนับสนุนเพื่อใหสมพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวอุบลราชธานีใหพรอม

เพรียงและงดงามเปนที่สุดของชาวจังหวัดอุบล ขอบคุณมากคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา 

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒คะ อยากจะทราบในสวนเรื่องตะแกรงของทอระบายน้ําคือ

จะมีอยูที่หนึ่งนะคะ จะเปนตะแกรงบริเวณใกลกับถนนจงกลนิทานตัดกับถนนพโลชัย ทําไมจึงมีแผนเหล็กหนา

ประมาณสักเกือบหนึ่งน้ิวคะมาวางปดทับไวที่ตะแกรงของทอระบายน้ํา เพราะวาดิฉันทราบวาในสวนของตะแกรง

ทอระบายน้ําน้ันมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการระบายน้ําเวลาฝนตกน้ํามาจะไดไหลผานตะแกรงลงไปทอพัก แต ณ 

ปจจุบันตอนนี้เห็นมีแผนเหล็กปดกั้นไว ดิฉันไมทราบวาในสวนนี้เทศบาลทราบหรือไมวามีแผนเหล็กปดทับไว

ในชวงนี้นะคะ ขอคําชี้แจงดวยคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมอยากทักทายไปยังผูบริหารวายังอยูไหม เพราะวาผมอยากไดรับ

คําตอบจากฝายผูบริหารในคําถามที่เราไดถามไปครับ เพราะวาพี่นองประชาชนอยูนี่ก็อยากรูเหมือนกันครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯประชาครับ 

 



๒๐. 

 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบ เ รี ยนท านประธานสภาและสมาชิ กผู ท รง เกี ย รติครั บ  กระผมนายประชา  กิ จตรงศิ ร ิ                 

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ก็นั่งฟงอยูนะครับไมไดไปไหนและก็ไดรับฟงปญหามา ขอกราบขอบพระคุณ

ทานสมาชิกนะครับที่เปนหวงเปนใยในบานเมือง ผมจะขอตอบเปนขอๆนะครับ จดไดประมาณสักสิบกวาขอก็ไมได

ไปไหน นั่งจด ใสใจในปญหาของทานทุกขอทุกประเด็น สวนอันไหนที่ตอบไดก็จะตอบในน้ี สวนอันไหนที่ตอบไมได

ก็อาจจะขอใหขาราชการทานอื่นชวยตอบ สวนอันไหนที่ตอบไมไดก็จะไปหาสภาพปญหามาและหาวิธีแกและก็

ตอบใหทานในภายหลัง เรื่องทอลอดนะครับ ขออธิบายเพราะวาเปนประเด็นที่แรกๆเริ่มที่พูดคุยกันที่วามีหนังสือ

สั่งการมาวาทอของเรานี้ต่ํากวาระดับทอของทางหลวงประมาณ ๘๐ เซ็นตฯนะครับ ผมอธิบายอยางนี้นะครับวา

การทํางานตรงนี้น้ันเขายกพื้นที่ถายโอนถนนชยางกูรมาใหเราตั้งแตสามแยกเนวาดาไปจนถึงสี่แยกวนารมย ตอน

แรกผมก็เขาใจวาเขายกทั้งหมดใหแตความเปนจริงเขายังกันตรงสี่แยกวนารมยเขาในชยางกูรอีกประมาณ ๒๐๐ 

เมตร นะครับเขาไมไดยกใหทั้งหมด ผมก็คิดเขาใจวาเขากันเอาไวเพื่อที่จะวันขางหนาทําทางลอดทําทางเชื่อมอะไร

อยางนี้นะครับ เขาไมไดยกทั้งหมดทีนี้ปญหามันเกิดขึ้นมาตรงนี้เราก็ตกใจอยูเหมือนกันวามันมาไดอยางไรวาสวน

ตรงน้ีนั้นสูงกวาไดอยางไร คือเราตองเขาใจนะครับวาเราทําทอตรงนี้เราไปทําในบานของเขา ในที่ของเขา วันที่ทํา

นี้ก็มีการพูดคุยโดยไมเปนทางการเปนระยะๆมาตลอด จนกระทั่งเราก็เอาเขาแผน ๓ ป วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

คือเราคิดเรื่องนี้มาหลายปแลวเราก็คุยกันโดยคราวๆมาตลอด พอเขาโอเคในภาพรวมแลวก็มีการสํารวจและ

ออกแบบจนกระทั่งเสร็จสิ้นในตนป ๕๙ คือประมาณสิ้นป ๕๘ ก็สํารวจจนเสร็จเรียบรอยนะครับ เราก็เลยทํา

หนังสืออยางเปนทางการในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงแขวงทางหลวงวาขออนุญาตกอสรางทางหลวงโดยสง

แบบแปลนทุกอยางไปใหเขาตรวจเช็คนะครับ เขาก็เอาไปดูแลวเขาก็ตอบวาไดรับอนุมัติจากแขวงการทางนะครับ

ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ซึ่งจริงๆแลวมันมีการพูดคุยกันมาตลอดเขาก็อนุมัติใหเราเขาไปทําเราก็เลยเขาไป

ทํา โดยเริ่มกอสรางตั้งแต ๑๐ มิถุนายน เปนตนไป และก็มีการประชุมวางแผนกันมาตลอดจนกระทั่งกอสรางแลว

เสร็จเมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ พอวันที่กอสรางเสร็จปุบเขาเองก็มีโครงการทําถนนมา ทํามาเสร็จปุบทํามาสูงกวา

ตัวที่ทองที่ต่ําที่สุดของเรา ๘๐ เซนติเมตร คือเราก็เปนงงๆวาตกลงเปนความผิดของเราหรือเปนความผิดของเขา 

มันก็เลยกลายเปนวาเขาทํามามาสูงกวาที่เราทํา ซึ่งทุกอยางนี้เราสงเอกสารสงทุกอยางรายละเอียดทั้งเปนทางการ 

ไมเปนทางการมาตลอด พอเสร็จแลวเขาทํามาสูงกวา ๘๐ เซนติเมตร เราก็เปนงงๆวาเปนความผิดของเราหรือเปน

ความผิดของเขา ก็มานั่งคุยกันอยูวาเราไปทําในบานของเขา ขออนุญาตเขา สงแบบแปลนใหเขาเหมือนกับที่เราจะ

ทําทางเชื่อมถนนของทางหลวงนี้เราก็ตองขออนุญาตสงแบบแปลนใหเขา เราจะฝงทอลึกเทาไหรอะไรเทาไหรเขา

ตองอนุมัติมาเราถึงจะทําได เราก็ทําถูกตองตามระเบียบทุกอยางแตวาพอเขาทํามาสูงกลายเปนวาเราผิด เราก็งงๆ

เหมือนกันวาตกลงเปนเราผิดหรือครับ ก็เลยมีการพูดคุยแบบไมเปนทางการวาเผอิญตัวที่เขาทํามานั้นมันเหลืออยู 

ชวงหนึ่งประมาณ ๓๐ – ๔๐ เมตร โดยประมาณนะครับ เทาที่จําไดคุยกันวานาจะใชพื้นที่ตรงชวงที่เหลือจากทอ

ลอดของเราไปถึงทอที่เขาทํามา เพราะเวลาเขาทําถนนเขาทํางายมากเลย พอเขาทําถนนปุบเขาก็ทําคลองลงมา

ตามระดับถนนของเขาไลไปเรื่อยๆ เขาไมไดคํานึงถึงตรงนี้เพราะวาตอนที่เราทําตรงนี้นั้นระดับของสี่แยกวนารมย

กับของเปะปะที่เราจะไปถึงอยางไรก็ไปเพราะวาระยะตางกันเกือบ ๘ เมตร คือระดับทางคลองเปะปะกับของเรา 



๒๑. 

 

นั้นมันสูงถึง ๖ – ๗ เมตร อยางไรมันก็ไป แตเขาทําคลองตามแบบถนนของเขาโดยไมคํานึงถึงระบบน้ํา เพราะเขา

แคระบายน้ําออกจากถนนหลวงของเขาแลวน้ําจะไปไหนเขาแทบจะไมสนใจอะไรเลย อันนี้ก็คือสภาพปญหาที่เรา

ตองทํางานรวมกับทางหลวงมาโดยตลอด ซึ่งก็คุยกันวาถาอยางนั้นเหลือชวง ๓๐ เมตร นี้ที่เขาจะตองทําทอมัน

อาจจะตองมีการปรับระดับเพื่อใหน้ําของเรามันไปได พอเรารูวามันตางระดับเราเองก็เอาเครื่องสูบน้ําไปสํารอง

เอาไวแตก็ยังไมไดใชงานเพราะวาในระดับ ๘๐ เซ็นตฯน้ีน้ํามันอยูในทองของทางลอดสวนที่เหลือจากนั้นน้ํามันก็ยัง

พอไปไดอยู ซึ่งเราก็สํารองวาถามันไมไหวเราก็จะเอาเครื่องสูบน้ําทดในสวนที่เหลือนี้เขาไปเปนการแกปญหา

เฉพาะหนา ซึ่งเราเองก็งงๆในเร่ืองนี้ทั้งหมด มีการพูดคุยกันหลายครั้ง คือทางเราพูดตรงๆวาโดยระเบียบที่ สตง. 

สงมาเราไมไดหวงอะไรเลย แตทางเขาตอนนี้กําลังจะลําบากเพราะเรื่องทุกอยางเปนเรื่องของเขาทั้งหมด พูดงายๆ

เปนภาษาบานเราคือเราไมไดซวยหรอกครับเปนทางเขาตางหากที่จะซวยเพราะวาเขาไมไดดูเลยวาเขาจะทํามา

แบบนี้ แลวคุณออกแบบมาถนนมาเปนแบบนี้ ทางเราไมไดรุมรอนนะครับถาพูดถึงความผิด ทางเขาซะอีกเปนคน

ที่รุมรอน แตทางเรารุมรอนเพราะวาน้ํามันไมไปเทานั้นเองนะครับ อันนี้ก็ขออธิบายภาพรวมคราวๆวาที่มาที่ไปมัน

เปนแบบนี้ในเรื่องของทางลอดนะครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีอะไรครับทานสุภชัย 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขออนุญาตเอาใหจบเปนประเด็นๆไปนะครับ ถึงทานจะตอบอีกเกาเรื่องที่หลังก็ไมเปนไร ในสมัยที่ใน

สภาแหงนี้นะครับ เมื่อในสมัยผูบริหารทานที่แลวนะครับ คือทานรจนา  กัลปตินันท ขออนุญาตที่เอยนาม สภา

แหงนี้เคยอนุมัติใหซื้อกลองระดับดาวเทียมเลยนะครับ ลานกวาบาททานเจาหนาที่ก็อยูนะครับ ทานก็มาชี้แจงกับ

ผมผมถึงอนุมัติใหทานซื้อ แลวเราไมมีการจัดคาระดับหรือเราจะไปฝากเขาหายใจอยางเดียวเลยเหรอ ถาทางหลวง

ระบายไมไดเรามีวิธีอื่นไหมที่จะไปตอเชื่อมเขาระบบของเรา ถาเรามั่นใจในคาระดับผมวาน้ํามันก็ไปไดเพราะน้ํา

ยังไงมันก็ไหลลงที่ต่ํา ผมอยากไดฟงคําชี้แจงเพราะหวงเหลือเกินวาเอาน้ําเขาบานเทากับชักศึกเขาบาน มันนาหวง

มากเรื่องน้ี ผมอยากใหทานชี้แจงเรื่องนี้วาแผนสํารอง ณ วันน้ีในวันที่เมืองอุบลเต็มไปดวยน้ําเรามีแผนอยางไรบาง

และเราสามารถผองถายน้ําที่อยูไปตรงไหนไดบางนอกจากขึ้นไปทวมถนนครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับก็ขออภิปรายในเรื่องของทอลอดนะครับ ผมคิดวา

ผมอธิบายในรายละเอียดไปพอสมควรอยูวาในสวนของเรานี้เราจับระดับ เราทําถูกตองเพราะเรากดในระดับที่เรา

กดไดดีที่สุด ตอนน้ีถือวาเราระบายไดดีที่สุดในสวนของทอลอดวนารมณนะครับ แลวเราก็บอกแลววาเรานี้ยังสูง

กวาอยูในระดับที่ต่ําสุดที่เราจะไปถึงนี้ประมาณ ๗ เมตร นะครับ ซึ่งอยางไรน้ํามันก็ตองไปแตเราก็ตองยอมรับวา 

การทํางานโดยยึดหลักการมีสวนรวมตรงน้ีเราก็มีการพูดคุยกันมาตลอดทั้งเปนทางการและไมเปนทางการวาเราจะ

ทําแบบนี้ แตเราก็ไมสามารถจะควบคุมไดทั้งหมดวาเวลาเขาทํางบประมาณเขาไมเคยมาใหเราดูเพราะวาเปนบาน

ของเขา เขาไมเคยมาถามเราเลยวาเขาจะทําทอแบบนี้ ทําถนนแบบนี้เขาไมมาถามเรา เหมือนกับเรากอสรางใน

เขตเทศบาลเราก็ไมตองไปถามเขา แตเราก็คุยๆกันตลอดวาระดับเราแบบนี้นะครับ เราก็คิดวาเขานาจะเขาใจและ 



๒๒. 

 

ก็ออกแบบใหสอดคลองกับทอลอดของเรา แตเมื่อมันผิดพลาดตรงนี้มานั้นเขาเริ่มเขาใจแลวก็มีการแกปญหา

รวมกันโดยใชสามสี่สิบเมตรที่เหลือนี้ครับในการแกปญหารวมกัน ผมก็อธิบายไปในระดับหนึ่ง และที่ทานถามมาวา

มันมีแผนการที่จะระบายน้ําทั้งหมดไปไดอยางไร ซึ่งเราเองก็ผมก็ไดอธิบายเรื่องระบบระบายน้ําทั้งแผนระยะสั้น

และระยะยาวที่พอจะทราบกันมาระดับหนึ่งวาเรามีแกมลิงในสวนตางๆที่อยูในเทศบาลทั้งหมดนะตอนนี้ ซึ่งแรกๆ

เราก็เริ่มใชแกมลิงไดเกิดประโยชน แตตองยอมรับวาพายุที่ผานมาลูกที่ผานมาเปนพายุที่ลูกใหญพอสมควร ใหญ

มากปริมาณน้ําที่ลงมาในเขตเทศบาลนี้หรือบริเวณรอบๆหรือจังหวัดใกลเคียงตางๆก็รับผลกระทบ นาจะบอกวา

มันไมใชในเรื่องปกติมันเปนเรื่องพายุที่ผิดปกติ เพราะฉะนั้นการระบายน้ําในสวนของแกมลิงที่เราเตรียมไว ไมวา

จะเปนหวยมวง หนองนาควาย หนองบัว ทุงศรีเมือง หรือจุดอื่นๆที่มีอยูตอนนี้ตองยอมรับวาในชวง ๒-๓ สัปดาหที่

ผานมานี้แทบจะเต็มกันไปหมดแลว และน้ําในระดับแมน้ํามูลก็เออขึ้นมา น้ําจากทางเหนือที่ลงมาทั้งหมดนี้ก็ดัน

ไมใหน้ําที่อยูในสวนน้ีระบาย ซึ่งก็ตองยอมรับวาตอนน้ีเปนปญหาระดับชาติพอสมควรในการที่จะพรองน้ําทั้งหมด

ลงในสวนของแมน้ํามูล เพราะตอนนี้เราก็มีการเตรียมแผนที่จะรองรับตรงนี้ไวพอสมควรอยู ก็ขอพูดถึงเรื่องการ

แผนระยะสั้น ระยะยาว ซึ่งไดอธิบายไปเมื่อรอบที่แลวประกอบกับที่ผานมาทางเทศบาลเองก็ขอตอบในเรื่องของ

การเตรียมการในเรื่องของน้ําทวมนะครับวาเราทําอะไรนะครับ ซึ่งเราก็มีหนังสือที่ออกโดยนายกเทศมนตรีในเรื่อง

ของวิทยุราชการเพื่อจะแจงขอความ ซึ่งเราตองจับสถานการณในทุกๆวัน และรายงานทุกวันใหสวนกลางทราบให

ผูที่เกี่ยวของทราบ ไมวาจะเปนเรื่องระดับแมน้ํามูลอยางเชนวันนี้เองนั้นก็มีการรายงานวามีน้ําขึ้นเทาไหร ก็

รายงานทุกวันนะครับวาขึ้น ๒ เซ็นฯ มีราษฎรที่ประสบอุทกภัยทั้งหมด ๑๗ ชุมชน รวมแลวก็ ๗๖๐ ครอบครัวนะ

ครับ และมีประชาชนที่เดือดรอน ๓,๐๓๓ คน แลวเราเองก็ตั้งศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยที่อยูหนา

ปองกันก็มีการทําในเร่ืองพวกนี้ มีการแจกถุงทราย 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ จากทอลอดไปแมน้ํามูล ตอบแบบงงๆนะครับ เมื่อสักครูทานก็บอกวา

ทานก็งงๆวาใครผิดใครถูก แตละโครงการทานจะมาบริหารงานแบบงงๆไมไดนะครับ มีโครงการไหนอีกที่คิดขึ้นมา

ทําแลวแบบงงๆแบบนี้นะครับ เงินภาษีชาวบานไมใชเงินกระเปาใครนะครับ ผมก็ย้ําไปแลวมันก็ตองทําใหชัดเจน

ตรงไปตรงมา ทําใหเกิดความคุมคานะครับ นี่ทําไปแลวหมดเงินไปสี่ลานกวาบาท เสร็จแลวก็บอกวาทางหลวงผิด

นะครับ อันนี้คือเราพูดเองเราไมไดฟงจากปากทางหลวง คือเราพูดฝายเดียวเรายังไมไดฟงเขาเลยนะครับ แบบนี้

มันก็เหมือนเปนการโยนความผิดใหเขานะครับ อยามาพูดวาเขาผิดทางนั้นตองเอาขอเท็จจริงทางนั้นมาพูดดวย 

แบบนี้คือพูดฝงเดียวนะครับ เมื่อสักครูน้ีผมก็นั่งฟงอยู ฟงแลวก็งงเพราะวาทานก็บอกวางงๆเหมือนกันวาทําไมมัน

ไมไหลนะครับ เอาอยางนี้ดีกวานะครับเงินภาษีของประชาชน เงินสวนรวมนะครับทานใชใหมันเกิดประโยชนดีกวา 

ถาจะตั้งโครงการขึ้นมาแบบงงๆนะครับ หรือตั้งงบแบบซ้ําซอนน้ีก็อยาตั้งมานะครับมันเสียเวลาครับ ชาวบานที่มา

นั่งฟงน้ีเขาก็งงกับทานนะครับ งงวามันคืออะไรของบมาเสร็จ งบประมาณประจําปก็ขอมา ผมคิดวาหลายทานก็งง

นะครับ คือไมรูวาเราพูดอะไรกันเขาก็งง ทานรองนายกตอบมาเขาก็งงนะครับ เงินสามสี่ลานหมดไปนี้ก็งงใชไหม 

เสียเงินสี่ลานน้ีงงใชไหมครับ ผมวาไมนาใชนะครับ อยางไรอยากใหทานรองนายกตอบใหตรงคําถามนะครับ เมื่อ

สักครูพูดเรื่องทอลอดแลวไปน้ํามูลแลวก็ผูประสบผลกระทบมาผมก็งงเหมือนกันนะครับ นั่งฟงอยูนะครับ 



๒๓. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ คือที่ผมหารือเรื่องทอลอดก็คือวามันไมไดมีผลกระทบแควาน้ํามันไมไหล

นะครับ ณ วันน้ีเราตองการที่จะมาแกปญหารวมกันวาที่น้ํามันไมไหลแลวมันไหลเขามาซอยชยางกูร ๔๒ ซอย

ชยางกูร ๔๐ ไหลลงมาเรื่อยจนมาสะสมถึงหนาโปลีนี้เราจะมีวิธีการแกปญหาอยางไร ณ วันนี้เรามานั่งคุยเรื่อง

วิธีการแกปญหาใหชาวบานนะครับ ผมไดยินมาจากทางหลวงถาทานวาทานงงเขาก็งงเหมือนกันแตเราไมไปคุยถึง

เขา เราคุยถึงเราเทานั้นวาน้ําที่มันไดรับผลกระทบจากทอลอดเขามา ที่มันเขามาซอยชยางกูรตางๆนี้ ผมถามจริงๆ

ครับสํานักการชางมีใครจะตอบผมไดไหมวาเราจะแกปญหาตรงนี้ไดอยางไร ผมไมหวังคําตอบจากทานรองนายก

เพราะวาทานดูแลนโยบาย ผมไมแนใจวาทานรูหรือเปลาวาตอนน้ําทวมนั้น ส.ท. ไปลอยคออยูแถวนั้นกี่คน กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ คืออยางนี้นะครับที่ถามกันมานี้มันเชื่อมโยงกันไป

หมด ทานก็ถามถึงทอลอดและก็พูดไปถึงน้ําทวมซึ่งระบายน้ําไปหลังราชเวชไปเขาบิ๊กซี ซึ่งจริงๆแลวมันก็เชื่อมโยง

กันไปหมด และเวลาทานพูดออกนอกเรื่องทานก็ไมเบรกกันเอง แตเวลาผมตอบโดยภาพรวมทานก็มาเบรกแบบนี้

นะครับ ก็เอาเปนวาเราจะคุยเฉพาะทอลอดโดยไมพูดถึงเรื่องอื่นเลยนะครับ ดีไหมครับแลวเรื่องเครื่องสูบน้ํา เรื่อง

ดูแลน้ําทวม เรื่องอะไรก็วากันเปนเรื่องๆไป ถาอะไรที่เกี่ยวกับไมเกี่ยวกับทอลอดเราก็ไมตองมาคุยนะครับเอาเปน

อยางนั้นนะครับ ถาอยางนั้นก็เราทํามาแบบนี้แตรายละเอียดลึกๆขออนุญาตใหทางวิศวกรเปนผูตอบนะครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอสั้นๆนะครับ เชิญครับ 

นายปญญา   ทองสันต  หัวหนางานวิศวกรรม 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายปญญา   ทองสันต  หัวหนางาน

วิศวกรรมสํานักการชาง กอนอ่ืนขอชี้แจงในเรื่องของทอลอด มันจะมีทอลอดอยู ๒ สวน ซึ่งมีความสัมพันธกันนะ

ครับ เนื่องจากกอนหนานี้กอนที่เทศบาลจะจัดทําทอลอดบริเวณแยกวนารมยและบริเวณหนาราชเวชนะครับ 

สาเหตุในการทําทอลอดน้ีผมจะอธิบายเปนสวนๆนะครับ สวนแรกก็จะเปนทอลอดบริเวณหนาโรงพยาบาลราชเวช 

นี่นะครับนี่คือเบอร ๑ บริเวณหนาโรงพยาบาลราชเวชนะครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมตองแลวครับ ไมตองอธิบายพอแลวครับ เชิญทานรองประชาครับ  

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ก็คงตอเรื่องอื่นเลยนะครับ เรื่องที่ ๒ ก็คือเงิน

ตอบแทนพิเศษ คือเรื่องน้ีโดยเฉพาะโดยสวนตัวผมเองพอเขามาทํางานตรงนี้ ผมคิดวาตรงนี้เปนกําลังใจที่สําคัญ

เปนเงินเดือนเดือนที่ ๑๓ ของขาราชการ ผมก็กําชับในเรื่องน้ีเหมือนกัน แมกระทั่งปที่แลวเกิดการผิดพลาดในการ

จายเงินตรงน้ีซึ่งเปนปงบประมาณ ๒๕๖๐ นะครับ ผมเองก็ไดสั่งใหทานปลัดอาทิตยตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงวา 
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ขอผิดพลาดมันเกิดจากตรงไหน อยางไร จะตองหาคนผิดมาลงโทษใหไดวามันผิดพลาดอยางไร มันถึงไมสามรถ

จายเงินโบนัสไดตามระเบียบนะครับ แมกระทั่งปนี้เองก็มีการกําชับอยูตลอดเวลาซึ่งเราเองนอกจากทํางบประมาณ

ที่จะใหเขากอน ๑๕ สิงหาคม เพื่อใหมันสอดคลองกับระเบียบ นี่ก็เปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหคะแนนในการประเมิน

การทํางานเรื่องงบประมาณนั้นใหสอดคลอง ก็จะไดคะแนนในสวนตรงน้ี ผมเองก็ไดสั่งกําชับไปยังสํานักปลัดวาให

เอารายละเอียดในการเขาพิจารณาวาโบนัสตรงไหนไดตรงไหนไมได คะแนนมันอยูตรงไหนเอามา ซึ่งจริงๆแลวก็

ไมใชหนาที่ของผมเพราะวารองนายกเอง นายกเองก็ไมไดโบนัสตรงน้ี ไมไดเงินตอบแทนตรงนะครับ ขอตอบสั้นๆ

ตรงน้ีกอนนะครับ ในเร่ืองของการดูแลน้ําทวมก็ไดอธิบายไปสักครูวาในเรื่องการดูแลน้ําทวมเราก็ไดมีการกําชับ

การทํางานทุกวันนะครับวาสถานการณในแตละวัน อยางเชนเกาะติดระดับน้ําในแมน้ํามูลวามีการเพิ่มลดเทาไหร 

จะกระทบไปถึงราษฎรมากนอยแคไหนและก็สํารวจราษฎรที่ประสบอุทกภัยตลอดเวลานะครับ และก็มีการตั้งศูนย

เฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยที่อยูอาคารปองกันฯ และก็ใหความชวยเหลือบรรเทาเบื้องตน ก็มีการเอาถังน้ําที่

เราเก็บเอาไวทั้งหมด ๒๗ ถัง และหองสุขา ๒๗ หอง กระจายไปตามจุดตางๆรวมทั้งเรือพลาสติกเรือทองแบน

จํานวน ๓๐ ลํา ซึ่งไดกระจัดกระจายไประดับหนึ่งนะครับ สวนการอพยพสวนหนึ่งก็มาอยูริมถนน สวนหนึ่งก็มาอยู

ที่ของเอกชนที่เขาขอความอนุเคราะห สวนหนึ่งก็มาอยูตามวัดนะครับ ก็กระจายออกมาไดประมาณ ๒๑๙ 

ครอบครัว ซึ่งตอนนี้เราก็ไดเตรียมพื้นที่เอาไวแลวก็ดูวาจะมีผลกระทบอะไรบาง  แตตอนนี้ทางจังหวัดอุบลฯก็ได

ประกาศเปนภัยน้ําทวมนะครับ ก็จะไดตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อเครื่องยังชีพใหในลําดับตอไป อันนี้คือการ

เตรียมงานการดูแลเรื่องนํ้าทวมนะครับ ในเรื่องของเครื่องสูบน้ําตอนนี้ก็มีการโตตอบกันไปมา ทาง สตง. ปปช. เอง

ก็สอบถามเขามาแตเราก็ไดชี้แจงไปวา ขออฺธิบายสั้นๆนะครับเพื่อความกระชับนะครับทานประธานวาทาง สตง. 

เองมีการเปรียบเทียบเครื่องสูบน้ําโดยไมไดเอายี่หอเดียวกัน รุนเดียวกัน มาเปรียบเทียบราคาที่ซื้อตางกัน เอาเปน

วาสมมุติซื้อเคร่ือง ๙๐ ซีซี แตวาไปเอาเครื่อง ๗๐ ซีซี แลวทดจํานวนเงินขึ้นมามันเลยการเปรียบเทียบไมไดราคา

กัน ทางเทศบาลเองทางพวกเราเองก็ไดชี้แจงวามาเปรียบเทียบในลักษณะน้ีมันไมถูกตองนะครับ ก็เปนการโตตอบ

กันอยู มีการตอสูคดีกันอยูนะครับ ในเรื่องของการจัดพิธีก็เชนเดียวกันนะครับ ผมคิดวาเรื่องนี้ทางเทศบาลของเรา

คอนขางโชคดีพอดีมีนายชางคนหนึ่งซึ่งโอนยายมาเปนสถาปนิกของเราไดทํางานถวายงานในศิลปากร ที่จะทํางาน

ที่สนามหลวง เขาก็ไดใหขอมูลชวยเหลือเรา เราถึงไดออกแบบในเรื่องของทุงศรีเมืองตั้งแตเน่ินๆแตดวยทุงศรีเมือง

นั้นก็ใชจายงบประมาณ ๕-๖ ลานบาท แตตอนหลังนโยบายพอปรับมาที่วัดสุปฏนฯ มันก็ทําใหงานกระชับขึ้นมา 

ซึ่งก็เราก็พยายามทําอยางเต็มที่ใหสมพระเกียรตินะครับ โดยยึดหลักของการคุมคา ความพอเพียง ตามหลัก

แนวทางเศรษฐกิจของในหลวงของเรา พยายามทําใหงานกระชับเพื่อเปนตามนโยบายของในหลวงของเราราชการ

ที่ ๑๐ เพื่อใหงานน้ีเปนไปดวยความเรียบรอยนะครับ อันนี้ก็คิดวาใชเงินงบประมาณอยูประมาณ ๑.๖ ลานบาท 

ในการจัดการทั้งหมดเพื่ออํานวยความสะดวกในวันที่ทุกทานมาวางดอกไมจันทน ในวันนั้นจะมีการจัดเรื่องตางๆ

เพราะวาอาคารสถานที่ทั้งหมดนั้นจังหวัดยกใหทางเทศบาลเปนคนทําทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งที่ขอ

ชี้แจงอยางกระชับและรวดเร็วนะครับ สวนเรื่องตะแกรงทอน้ําน้ีผมคิดวาถาเปนเหล็กที่หนาแบบนี้เราอาจจะมาปด

ชั่วคราวแลวเราก็เอาไปซอมแซมตะแกรงน้ําแลวเอามาทําใหมนะครับ ในชวงที่เรากําลังซอมแซมตรงนี้เราก็เอา

แผนเหล็กมาปดนะครับ แตถาอยางไรเสียเราก็จะสงใหสํานักการชางไปดูแลในเรื่องน้ีนะครับ สวนเรื่องวงเวียนน้ําพุ

นะครับทานประธานครับ คือวงเวียนนํ้าพุนี้เราไดมีการพูดคุยไปในระดับหนึ่งวาครั้งที่ทําครั้งแรกนั้นในสมัยที่ผม

เปนสมาชิกสภาฯ ผมจําไดขอเทาความนิดเดียว ทานผูบริหารก็เสนอเขามาทําตรงนี้ ตอนนั้นเราก็บอกวาขนาดมัน

ใหญเกินไปก็ยืนยันวาตองทําตามแบบนี้ สุดทายก็ไปเอาฟุตบาธรอบๆออก แลวสุดทายเราก็ของบวาถายืนยันจะทํา

เพื่อรักษาน้ําพุที่ดั้งเดิมเอาไวก็ทํา แลวก็ขอปรับปรุงแลวทําใหกระชับเขามานะครับ ในสวนตรงน้ีเราก็ไดพยายาม 
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ปรับปรุงแตดวยการแชในนํ้าเครื่องไมเครื่องมือตางๆเราก็ไดมีการซอมบํารุงตลอด ในชวงหลังสุดนี้ก็มีปญหาแลวมี

น้ําร่ัวออกมา ก็ทําการซอมแซม เมื่อสองวันกอนก็มีการเขาไปซอมแซมตรงนี้อยูนะครับ ทีนี้เร่ืองจราจรเราก็ไดวันที่ 

ทานสมาชิกไดใหความเห็นตรงนี้นะครับวาทําไมไมเปดไฟแดงอยางโนนอยางนี้ เราก็ไดนําเสนอทุกอยางไปใหทาง

จราจรแตเขาก็ยืนยันวามันตองเปดเปนหวงเวลาในลักษณะแบบนี้เพราะวาเราเองไดนําเสนอนะครับแตการ

พิจารณานี้ก็อยูที่ของทางตํารวจจราจรเปนคนดูแลนะครับ สวนของเรื่องปอเทืองที่ปลูกอยูทุงศรีเมืองหรือวาในฟุต

บาธอันนี้ก็นาๆจิตตังนะครับก็ตองยอมรับวานี้เปนเจตนาดีของคณะผูบริหารเพราะวามีหนังสือสั่งการมาวาในวันที่

เราจะวางดอกไมจันทนงานในหลวงนี้เราอยากจะใหมีการปลูกดอกดาวเรืองเต็มไปทั่วเมืองนะครับ ทีนี้ก็มีหนังสือ

วานาจะเปน ๑.ดาวเรือง ๒.ปอเทือง ๓.ดอกตางๆ นะครับ ทีนี้เราก็เลยคิดวาใน ๔๕ วัน ก็ศึกษาวาใน ๔๕ วัน มัน

จะออกดอกสีเหลือง ผมก็มีการประชุมนะครับก็ตองยอมรับวาตอนนั้นมีการพูดคุยหารือวามีใครรูไหมวาฟอรมมัน

เปนอยางไร ฟอรมปอเทืองเปนอยางไร เขาก็เอารูปมาใหดู แตก็ตองยอมรับถูกเราก็วาไปตามถูก ผิดเราก็วาไปตาม

ผิด วันที่เอารูปมาดูนี้เราจินตนาการฟอรมไมคิดวามันจะสูงขนาดนี้นะครับ รูปที่ดูมันไมไดสูงขนาดนี้ อันนี้ก็ยอมรับ

เลยวาก็เลยบอกวาตอนนี้เราดูอะไรไมออก เอาอยางนี้ไหมถา ๔๕ วัน เราปลูกเพื่อจะใหงานแหเทียนนี้เราเหลือง

สะพรั่งนี้ลองดูไหม ถาประสบความสําเร็จเราก็จะไดเริ่มตนปลูกเพื่อจะใหลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ใหได ก็มีการพูดคุย

กันอยางนี้นะครับ แตพอปลูกออกมาแลวก็ตองยอมรับวาฟอรมมันสูงจริงๆตอนนี้เราก็ยอมรับวามันอาจจะดูไม

สวยงาม แตตอนนี้ทางโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว หรือโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ตัดเพื่อเอา

ปอเทืองไปทําปุย เพราะวาปอเทืองโดยธรรมชาติแลวเขาก็จะปลูกใหดอกสีเหลืองหลังจากที่ทํานาเสร็จแลวก็จะตัด

ใหกลายเปนปุยธรรมชาติของไรนาตอไป อันน้ีเขาก็จะขอตัด ตอนนี้เราก็รอใหทางกองบิน ทหารอากาศเขามาขอ

สวนหนึ่งเขาจะเอาไปทําปุยหมักนะครับ อันนี้ก็ตองยอมรับนะครับวาเกิดการผิดพลาดตรงน้ีขึ้น สุดทายเราก็เลยใช

ดอกดาวเรืองปลูกในกระถางเพื่อเอามาเรียงนะครับ อันนี้ก็ยอมรับนะครับแลวก็เราเริ่มที่จะตัดทั้งหมดแลวก็เอาไป

ทําปุยนะครับ ตอมาเรื่องโอทีนะครับ ความหมายอยางนี้นะครับบางทีคิดวามีความเขาใจวาจะไดสองแรงใน

วันหยุด ความเปนจริงคือผมขออนุญาตอธิบายนะครับวาโดยหลักการคิดโอทีก็จะเอาเงินเดือนเราหาร ๓๐ วัน 

สมมุติวามาทํางานวันเสารเขาจะไดสองแรงสมมุตินะครับ แรงหนึ่งไมไดจายเพราะวาแรงหนึ่งถูกจางไปในเงินเดือน

อยูแลวก็จายแรงที่สองก็คือคุณจะไดสองแรงก็คือคุณจะไดแรงเดียวนั่นแหละครับ แตวาเขาพูดวาเปนสองแรงทุก

คนก็เลยเขาใจวาวันหยุดหรือทําโอทีจะไดสองแรงแตจริงๆแลวเขาจางไปแลวแรงนั้น แตโดยระเบียบแลวหนึ่งวัน

จายไดไมเกิน ๒๔๐ บาท ถาจําไมผิดนะครับ แตโดยระเบียบของพวกเราก็ตองยอมรับวาเราก็ไมอยากใหเกิด

ประเด็นตรงที่วาจายมากนะครับ ใหไมเกิน ๒๔๐ บาท เราก็มีขอตกลงกันวาจายสัก ๑๐๐-๑๒๐ บาท ทาง

เจาหนาที่เราก็เห็นใจทางเทศบาลวานาจะใชจายอยางประหยัดและทางเราเองก็เห็นเปนขอตกลงกันวาให ๑๐๐-

๑๒๐ บาท ทุกคนก็โอเคก็ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติกันมานะครับทานประธาน โอทีเราก็มีจายใหอยูวาในสวนของ

คนที่ทํางานลวงเวลา ทํางานดึกๆดื่นๆ ทํางานวันหยุดเราก็มีสวนตรงนี้ดูแลกันอยูนะครับ ที่ทานสมาชิกสภาก็ไดมี

การอนุมัติเงินทําการนอกเวลาไวพอสมควรอยูเราก็ไดเอามาเพื่อจะไดเอื้ออํานวยตอเพื่อนขาราชการดวยกันนะ

ครับ สวนเร่ืองไฟฟาที่ติดๆขัดๆก็ตองยอมรับวาในเขตเทศบาลของเรามีจํานวนไฟฟาที่มีปญหามาก ที่ไมไดไปแก

เลยสองสามเดือนนี้ตองกราบขออภัยดวยนะครับ ผมก็ไดสั่งการใหทาน ผอ. จดบันทึกไวทั้งหมดเพื่อดําเนินการ

แกไขเพื่อใหความสะดวกสบายตอพี่นองประชาชน สวนขยะหรือการลอกคลองนั้นเราก็พยายามทําอยูนะครับ ตอง

ยอมรับวารถดูดโคลนที่มีอยูที่ใชการไดดีๆเลยมีอยูคันเดียว อีกคันก็ทําไปซอมไปนะครับ ตองยอมรับวาออกทุกวัน

ทําเต็มพิกัดแลวเราก็จางนักโทษชั้นดีจากเรือนจํา พูดงายๆวาการวางแผนในการลอกคลองของเรือนจํานี้จะตองใช

การวาจางกันขามปนะครับ เราตองทําแผนเขาไปวาจะลอกเสนไหน เวลาไหน อยางไร ทําแผนเขาไปอนุมัติขามป 
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นะครับเขาถึงจะมาได ไมใชวาวันน้ีเรามีเงินไปจางเขามาเขาไมมานะครับตองวางแผนเพราะเขาจะใหนักโทษลง

ตรงไหน ชวงไหน เวลาไหนนี้เปนพิกันที่เขาตองแนนอน ถาเราอยากจะจางเพิ่มจางลดตองขามปนะครับ ก็ตอง

ยอมรับวาเราวางแผนในเรื่องของเขามีเวลา มีจํานวนเทาไหร พูดงายๆไดวาทางเรือนจํานี้เราเหมาหมดนะครับ 

เพราะวาคลองระบายน้ําของเรานี้มีจํานวนเยอะมากนะครับ เราก็เหมาหมดมีใหเราเทาไหรเราเหมาหมดแตวาตอง 

วางแผนขามปนะครับถึงจะทําในสวนตรงนี้ได สวนขยะเองทางพนักงานเจาหนาที่ของเราทํานี้ก็ทํางานกันอยาง

เต็มที่นะครับ โดยเฉพาะชวงฝนลงมานี้เราลงกันเต็มที่เพื่อจะเปดใหทางน้ํามันไหลได แตโดยความเปนจริงก็คือวา

ในทอระบายน้ําหลายๆแหงหลังบิ๊กซีเอย อะไรเอยก็ยังประสบปญหาพอสมควรอยูแตวาเราก็พยายามจะลอกใหเร็ว

ที่สุด เพราะวาทอในสวนของบิ๊กซีที่ไหลออกไปคลองเปะปะตรงนี้น้ันมันเปนคลองปดซึ่งทานผูบริหารชุดเดิมนั้นเขา

อนุมัติใหทางบิ๊กซีทําเปนคลองปด ตรงนี้เราทําอะไรไดลําบากตองยอมรับวาสวนหนึ่งที่น้ําไหลชาเพราะวาคลอง

ชวงบิ๊กซีขางนิกรธานีนี้เปนคลองปด เพราะฉะนั้นสวนที่เหลือน้ีก็พยายามลอกอยางเต็มที่ บางสวนก็จะเปนในสวน

ของคอขวดก็มีบางนะครับ แตตอนนี้เรากําลังเริ่มสํารวจจะทําในสวนตรงนี้ สวนรถขยะนั้นนะครับทานสมาชิกก็

เปนหวงก็ตองยอมรับวาจริงๆแลวตามแผนงานที่ผมดูแลอยูตอนนี้ตองใชรถในการเก็บขยะเพื่อใหไดวันตอวัน

จะตองใชรถที่มีสภาพสมบูรณน้ี ๒๗ คัน ก็ตองยอมรับวาไดรับอนุมัติจากทานสมาชิกสภาประมาณสิบกวาคันที่

ผานมา ยังเหลืออีกสิบกวาคันที่ยังอยูในสภาพที่มีอายุเกือบ ๒๐ ป ทีนี้ในชวงฤดูฝนนี้ถาเรามีโอกาสไปที่ไซตขยะที่

เทศบาลวารินจะเห็นวาทางไซตขยะนี้เปนถนนที่ชวงเขาไปเทนี้ทั้งลื่น ทั้งติด ทั้งหลม บางทีติดหลมตองไปดันไป

ผลักกันจนรถที่สภาพใหมๆที่ทานอนุมัติมามันก็ใชไดอยูในระดับหนึ่ง แตรถที่สภาพมันไมไหวที่มันมีอายุเยอะๆพอ

ไปอยูในสภาพตรงนั้นดันกันไปดันกันมารถก็ซอม ชวงที่ผานมาเคยจอดซอมสูงสุดถึง ๑๐ คัน แลวเรามีรถไมเต็ม

พิกัดตองกราบขออภัยดวยที่ไมสามารถจัดเก็บขยะได อันนี้ก็ฝากเปนขอมูลเอาไววาเรามีปญหาสภาพพอสมควรอยู 

ชวงฤดูฝนที่ไซตขยะครับ คิดวานาจะตอบเพื่อความรวดเร็วกระชับตามที่ทานประธานสภามาคิดวานาจะ

ครอบคลุมในสวนที่สมาชิกสภาสอบถามมานะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับขอบคุณสําหรับคําตอบของทานผูบริหารนะครับ แตวาหลายเรื่องหลาย

อยางทานบริหารงานแบบเอาแตปญหาปลายเหตุมาเลาใหเราฟงนะครับ อยางเชนเมื่อเกิดน้ําทวมขึ้นทานทํา

อยางไร ทานก็จัดสถานที่ใหเขาอยูชั่วคราวหรือครับ เหมือนริมถนนบางหรือเอกชนบาง ดังนั้นแลวนะครับก็

อยากจะเห็นการทํางานแกปญหาที่ตนเหตุไมใชวาไปแกปญหาที่ปลายเหตุ หลายๆเรื่องเปนการแกปญหาที่ปลาย

เหตุนะครับก็อยากจะฝากทานดวย สวนเรื่องรถขยะนะครับเมื่อวานน้ีผมไดเขาประชุมคณะกรรมการติดตามการใช

งบประมาณ งบประมาณการจัดซื้อรถขยะที่ทางสภาฯอนุมัติไปนะครับ ตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตอนนี้ยังไม

จัดซื้อเลย แลวตอนน้ีนะครับ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ อีกไมกี่วันสิ้นปงบประมาณนะครับ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ก็จะ

หมดปงบประมาณป ๒๕๖๐ เราอนุมัติงบมาเกือบจะหนึ่งปทานก็ยังไมจัดซื้อเลยนะครับ ตรงนี้จะโทษใครครับแลว

ใครเสียประโยชน พอบอกแลวรถไมพอจะไมพอไดอยางไรในเมื่อทางสภาฯอนุมัติงบใหทานจัดซื้อแลวทานก็ไมซื้อ

นะครับ ทานควรจะพิจารณาตรงจุดนี้ดวยนะครับ ทางสภาอนุมัติงบไป ๒ ปงบประมาณที่ผานมานะครับ ไมวาจะ

เปนงบป ๒๕๕๘ หรือ ๒๕๕๙ พอสิ้นปงบประมาณมายังมีเงินเหลือใชอีกปละยี่สิบกวาลานแทนที่เงินจะไดมาใช

เต็มเม็ดเต็มหนวยกลับตองตกไปเปนเงินสะสม และมีอีกอยางหนึ่งที่ทางสภาอนุมัติไปนะครับ นั่นก็คือรถสุขาทาง

สภาอนุมัติไปตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม คือไมไดอนุมัติไป ๓ ตุลาคม งบประมาณป ๒๕๖๐ ประกาศใชไดตั้งแต  
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๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ แทนที่เมื่อไดงบประมาณมาจะรีบจัดซื้อเพื่อเปนหนาเปนตาของจังหวัดอุบลเรา งานแหเทียน

พรรษาที่ผานมาหลายคนตําหนิเรื่องหองน้ํานะครับ เรื่องการสุขาภิบาลเขาก็ตําหนิมานะครับ หองน้ําไมมีจัดงานไม

มีรองรับอะไรตรงน้ีไมอายเขาหรือครับ ทานอายเขาไหมครับทานทํางานแบบนี้ จนบัดนี้ก็ยังไมมีการจัดซื้อจัดจาง

นะครับ อยากสอบถามวามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ถาทานยังจะทํางานแบบนี้อยูคนที่เสียประโยชนก็ไมใชใครนะ

ครับ ก็พอแมพี่นองลูกหลานของเราเองนะครับ อยากจะฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารดวยนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ  

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ คือวันนี้ขออนุญาตทานประธานเล็กนอยนะครับ

วาคําวาไมไดจัดซื้อจัดจางกับอยูระหวางการจัดซื้อจัดจางนั้นตางกันมากนะครับ ผมคิดวาการพูดแบบนี้ผมก็กลัวพี่

นองประชาชนเขาใจวาเราไมไดทํางาน แตผมอยากจะบอกวาสิ่งที่พูดไปนั้นก็คือวาเราอยูในระหวางการจัดซื้อจัด

จางนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอยอนไปนิดนึงนะครับ เรื่องตะแกรงที่ใกลๆสี่แยกจงกลนีทานกับพโลชัยติดกันนะครับ บอนี้ไมใชพึ่งติด 

บอนี้จะมีมาตั้งแตกอนจะแอสฟลติกดวย แลวแผนเหล็กนี้ก็ปด พอทําแอสฟลติกใสตะแกรงใหม แผนเหล็กนี้ก็ยัง

ปดอยูมันมาเปนปแลวนะครับ ผมก็เคยพูดกับสํานักการชางไวดวยขอบคุณครับ  

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับทานประธาน เดี๋ยวขอรับเรื่องนี้ไวดําเนินการครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ เมื่อสักครูทานรองนายกวามาคนเรามันมีเงิน มีเงินมันก็ซื้อได แลวมีอยู

แลวไมซื้อน้ีหมายความวาอะไรนะครับ จนจะหมดปงบประมาณแลวไมซื้อทานกุมอะไรไวอยู คือเมื่อวานนะครับ

เอาขอเท็จจริงมาพูดนะครับ เขาก็บอกวารถขยะคือถูกรองเรียน คือคําชี้แจงของกองสาธารณสุขถูกรองเรียนบอก

วามีการล็อคสเปกผมถามหนอยครับรถขยะแตละปนี้ซื้อปหนึ่งกี่คันและแตละปมันตางกันตรงไหนนะครับ มันก็ซื้อ

รุนแบบเดิมๆไมคอยตางกันเลย พอมาปนี้บอกวาถูกรองเรียนล็อคสเปกนะครับ ทานจะล็อคใหใครผมก็ไมรูนะครับ 

แตผมบอกวารถขยะมันก็ไมตางกันหรอกครับ มันเหมือนกัน เงินทานก็พรอมจะซื้อแลวทานก็รีบซื้อเถอะเพราะวา

ชาวบานเขาก็เหม็นขยะนะครับ อยากจะใหทานนั้นรีบจัดการนะครับไมใชวาอยูในระหวางจัดซื้อ อยูในระหวาง

จัดซื้อน้ีจะซื้อตอนไหนครับ ตอนไหนจะออกซื้อ จะลวงเงินออกจากกระเปาตอนไหนครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็อยางที่ทานรองประชาพูดเมื่อสักครูนี้นะครับวา คําวาไมจัดซื้อกับอยูระหวางซื้อนั้นความหมายมันตางกัน 

เพราะฉะนั้นตองสอบถามฝายบริหารวาคําวาอยูในระหวางจัดซื้อน้ีเริ่มตั้งแตเมื่อไหรนะครับ เพราะวามันตางกันวา

ไมซื้อกับอยูระหวางจัดซื้อนะครับ เชิญทานรองประชาครับ 
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นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ครับ ก็คิดวาทานประธานเขาใจนะครับวามันมีอยูในชวงระดับดําเนินการอยูซึ่งรถขยะนั้นก็สงมอบแลว

คงเหลือแตรถสุขาซึ่งรายละเอียดปลีกยอยอาจจะเยอะซักเล็กนอยนะครับ ซึ่งนาจะไดเสร็จไดในเร็ววันนี้ ผมถึง

บอกวาอยากจะใหความเปนธรรมกับผูบริหารบาง ไมใชตีเหมาวาไมไดทําเลย ไมไดมีเลยนะครับ ขอบคุณทาน

ประธานครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็คงพอสมควรแลวนะครับ เมื่อไมมีอะไรแลวก็ขอขอบพระคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานรองนายกฯ 

ทานเลขานายกฯหัวหนาสวนราชการทุกทาน โดยเฉพาะทานสื่อมวลชน ทานตัวแทนชุมชนที่ไดใหเกียรติมารวมรับ

ฟงการประชุม ขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ ขอปดประชุมครับ 

 

ปดประชุมเวลา    ๑๒.๓๐ น. 
 

 

(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ)พ.จ.อ. .................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  ............................................. 
 

 

 

 

 

 



๒๙. 
 

 

 

       (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 


