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

ตันติศิรินทร
จิรัตนประภา
นิลรัตนศิริกุล
จิรันตกาล
อาษาพล
มณีภาค
อาชวานันทกุล
เสนหา
พรหมจารีย
ศริพันธุ
จงรักษ
ทองเถาว
คํานิยม
โหตระไวศยะ
ศิลปสิทธิ์
แสงวงค
โชควิวัฒนวนิช
สินธุประสิทธิ์
ศรีจรูญ
ลิ้มสุวรรณ
เฟองงาม

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

ผูไมเขารว มประชุม
๑. นายนัฐพล
๒. นางสาวตนขาว
๓. นายปยะ

รัตนูปการ
ตังคโณบล
ลายวิเศษกุล

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เขต ๒ (ลากิจ)
เขต ๔ (ลากิจ)
เขต ๔ (ลาปวย)

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายประชา
นายชัยยงค
นายนพพร
นายสุระจิต
นายอดิศักดิ์

กิจตรงศิริ
โคตะสิน
เตชาวิวัฒนบูลย
เต็งศิริอรกุล
กุลวงศ

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

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

๒.
๖. นายอาทิตย
๗. นายอธิปไตย
๘. นายกฤชพล
๙. นางศิริวรรณ
๑๐. นางพิมพนภัส
๑๑. นายมนตตรี
๑๒. นางอัญชะนี
๑๓. นายเรืองศักดิ์
๑๔. นายสวาท
๑๕. นายประสพ
๑๖. วาที่ ร.ท.คมกริช
๑๗. นางสุจิตรา
๑๘.. นางสมลักษณ
๑๙. นางศิริพร
๒๐. นางสาวธัญญพัทธ
๒๑. นางภัททิยาภรณ
๒๒. พ.จ.อ.อดิศร
๒๓. นางสาวดวงใจ
๒๔. จ.อ.นนทธวัช
๒๕. น.ส.ณัฐปภัสร
๒๖. นายอนุชิต
๒๗. นางสาวทิพยวรรณ

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

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
(แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพา
รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรีย นเทศบาล ๓ สามัคคี
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง

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

………………………………………………….

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
- 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.
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพัฒน นิล รัตนศิริกุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย และทําการเปดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ท านรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกฯ , ทาน
ปลั ด เทศบาลฯ และรองปลั ด เทศบาลฯ ทุก ท า น , ท า นหั ว หน าส ว นราชการทุ ก ท า น วั น นี้ เ ป น การประชุ ม
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ บัดนี้ สมาชิกไดม าครบองคประชุ ม แลวผมขอเปดการประชุ ม
ในระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุม ทราบ เนื่องจากสภาฯ ไดรับเกีย รติจากทานสื่อมวลชนโดยทาน
จุฑาพงศ ณ อุบล เขารวมสังเกตการณ และประชาชนจากชุมชน ในเขต ๑ , เขต ๒ , เขต ๓ , เขต ๔ เข ารวมรับ
ฟงเพื่อเพิ่มพูนความรู ก็ขอขอบคุณเปนอยางสูง ก็สมาชิกลา ๓ ทาน คือ ทานตนข าว ตังคโณบล , ทานนัฐพล
รัตนูปการ , ทานปยะ วิเศษกุล ลาปวย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันจันทรที่ 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 วิกรัย เจิดเจริญ” ความจริงแลว
คราวที่แลวทานไมไดมาแตวามีชื่ออยูในรายงานการประชุม ผมขอแกไขครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีทานจะขอแกไขเชิญครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุชภัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมวาเรื่องผูมาประชุมหรือไมมาประชุมผมวาไมนาจะเปนประเด็นหรอกครับ
ถาขาราชการทําตามที่เราใหลงชื่อเขารวมประชุมไวดานหนา แตวาทานไปเอื้อกัน ผมอยากใหข าราชการทํางาน
แบบตรงไปตรงมา ผมวารายชื่อทั้งหมดใหแกไขตามที่เซ็นชื่อมาประชุมดีกวาครับ ผมขอเสนอแบบนี้ดีกวาครับ

๔.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็ขอฝากไปทางเจาหนาที่วาตอไปขอใหทําไปตามความเปนจริงที่เขารวมประชุม โดยมี หลักฐานการเข ารวม
ประชุมเพราะจะไดมีการยืนยันกันไดวาใครเข ารวมประชุม ไม ไดเข ารวมประชุม ตาม ทานใดจะแกไขสวนไหนอีก
เชิญครับ /ถาไมมีผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ ๑๙ เสียง
-

ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันจันทร
ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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
ที่ไดรับอนุมัติบางรายการไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุ ประสงค และไดมี การเบิกจายแลว ทําใหมี งบประมาณ
เหลือจายจากการดําเนินการและบางรายการไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได ทําใหมี งบประมาณคงเหลือ
ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
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 จึงมี ความ
จําเปนตองขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มี เงินเหลือจาย จากการ
ดําเนินการ จํานวน ๙ รายการมาตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๓ รายการ เปน
เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกลานหกแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยเสนอขออนุมั ติตอสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้

๕.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กอนที่จะอภิปรายในญัตตินี้ มีปญหาที่จะขอปรึกษากับฝายบริหาร เมื่อวานนี้วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ผมไดรับรางงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ผมตรวจแบบคราวๆ ในงบโครงสรางพื้ นฐานปรากฏวา
มี ๓ รายการที่ไดขอเขามาวันนี้อยู ดวย ทําใหม องเห็นวามี การตั้งงบประมาณซ้ําซอนแลวจะเกิดปญหาวา มี ๒
อยางคือ ๑. ถาสภาฯอนุมัติใหทั้ง ๓ รายการ มันก็จะไปทับกั บงบประมาณปพ .ศ.๒๕๖๑ เพราะระเบีย บการตั้ง
งบประมาณมันจะไปตั้งซ้ําซอนไมไดกับงบประมาณที่อนุมัติใหไปแลว ๒. ถาสภาฯไมอนุมัติ ก็เปนไปตามที่ทานขอ
มา ผมจงไม คอ ยสบายใจว าที่ ท านขออนุ มั ติ โ อนเงิ นเข ามา สภาฯยั ง ไม ไ ดพิ จ ารณาเลยแต ท านเอาไปใส ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แล ว ก็เปน อยางที่ผมกราบเรีย นไปแลวว า ถ าสภาฯอนุมั ติก็ จะมี ปญหาในการทํ า
งบประมาณปพ .ศ.๒๕๖๑ แตผมก็ไม รูวาสภาฯจะอนุมั ติใ หหรือไม อนุมั ติ ความจริงถ าทานสงงบประมาณหลัง
สภาฯอนุมัติหรือพิจารณา ญัตติ ขอโอนงบประมาณนี้ไปแลวทานสงตามหลังเขามาจะเหมาะสมที่สุดเลย เมื่ อเปน
แบบนี้แลวก็พิจารณาไปตามนี้แลวกันครับ สมาชิกทานใดจะขออภิปรายในญัตติ ขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กอนที่เราจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องญัตติฯที่สงมาซ้ําซอน อันนี้ผมก็พึ่ งทราบวามี ข อสภาและก็มี สงมา
ซ้ําซอน สงสัยทานทําคนละชั้น ทํางบประมาณอยูชั้น ๒ ทําขอสภาฯอยูชั้น ๓ มันก็เลยไม ตอเชื่อมกันผมวาเรื่องนี้
ขอใหเปนดุจพินิจขอผูบริหารระดับสูงขึ้ นไปดีกวาวาที่ทานทํางบประมาณขึ้ นมามั นผิดกับกฎระเบีย บหรือเปลา
วันนี้ที่เรามาประชุมกันก็เรื่องญัตติฯที่ทานขอเขามา ผมขอใหทานสมาชิกไดมีการอภิปราย สวนเรื่องงบประมาณ
ป พ.ศ.๒๕๖๑ ก็เปนเรื่องที่ทานสมาชิกยังไมทราบก็ขอใหเปนดุจพินิจของทานประธานฯ แตขอพิ จารณาในญัตติฯ
ตัวนี้กอนครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอพระคุณครับ ผมเรียนใหทราบวาเมื่อผมไดรับแลวเวลามี จํากัด ผมก็ตองตรวจรางฯ ผมก็ตรวจรางตาม
ระเบียบเสียกอน ก็ขอกราบเรียนเบื้องตนครับ /ทานใดจะอภิปรายตรงไหนเชิญครับ / เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาฯที่เคารพ ทานผูบริ หารทุกทาน เมื่ อผมไดทราบวามี การทํ างบประมาณ
ซ้ําซอนเมื่ออนุมัติจะเกิดเสียหาย ถาไมอนุมัติก็ไมไดผมอยากจะใหทางฝายบริหารชี้แจงดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิก นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปฏิบั ติหน าที่ แ ทนนายกเทศมนตรี ในวัน นี้ที่ ทานประธานสภาฯไดห ารื อมาผมว าก็ เปน เรื่ องที่ ดี แตผ มมองว า
เหตุการณวันนี้ไมรูจะออกมาเปนอยางไรจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ ถ าวันนี้สภาฯไม อนุมั ติ งบประมาณปพ .ศ.๒๕๖๑
ก็เดินหนาตอไป แตถาสภาฯอนุมัติ ผมวาก็ยังมีอี กขั้ นตอนหนึ่งในชั้นแปรญัตติ 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
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯที่ เ คารพ กระผมนายณั ฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับเรื่องนี้ตองขอขอบคุณทานประธานสภาฯที่ ไดตรวจทานกอนและไดแ จง
กับทางสภาฯ เมื่อสักครูนี้ ก็ไดยินคําตอบของฝายบริหารวา ใหดําเนินการตอไปสูขั้นตอนการแปรญัตติ ผมคิดวาไม
นาจะเปนความคิดของผูที่จะบริหารงานถาจะตอบแบบนี้ ขั้นตอนการแปรญัตติเปนขั้ นตอนที่ตอจากขั้ นตอนของ
วาระแรก ตองมาขั้นตอนการพิจารณากอนที่จะเขาขั้นตอนของการแปรญัตติ ผมคิดวาไม นาจะเปนคําตอบของผูที่
เปนผูบริหาร เมื่ อสักครูที่ทานประธานหารือ และผมก็หันไปมองทางฝายบริหาร ผมเห็นทานมองซายมองขวา
เหมือนคนจะขามถนน แตก็ไมแนใจวาจะขามดีไหม แสดงวาทานไมรูวางบตัวนี้ทานทําออกมา สรุปวาทางสภาฯก็
ตองพิ จารณางบตัวนี้ที่ข อซ้ํา ซอนเข ามาเหมื อนที่ทานประธานสภาฯวาเปนการผิดระเบีย บ ก็อยากใหทางฝา ย
บริหารคิดกอนวาจะทําอยางไร ถาจะดําเนินการพิจารณาตอไป และขั้ นตอนหลังจากนั้นจะเปนอยางไง เพราะวา
ทางสภาฯก็ไมไดเสียหายอะไร แตคนที่เสียหายก็คือทานและพี่นองประชาชน ทานทําอะไรที่เปนเรื่องที่นาตลกมาก
และเราก็นําไปเถียงกันในวาระแรก ในตอนที่จะพิจารณารางงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๑ ผมคิดวาเราไม นาจะไปถึ ง
นะจุดนั้น ดังนั้นแลวจึงอยากจะฝากทานประธานสงไปยั งฝายบริหารวาทานควรจะตรวจงบประมาณตัวนี้ใ หดี
เสียกอน อยากจะใหทํางานรวมกันทั้งฝายราชการและฝายบริหาร ไม ใ ชใ กลจะสิ้นปงบประมาณตางคนตางสงงบ
มาแตละกอง สงซ้ําซอนมาและก็มาเกิดเหตุการณแบบนี้ จึงอยากฝากเรียนไปยังฝายบริหารพิจารณาใหดีกวานี้ดวย
กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ / เชิญทานณัฐพัฒน
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกีย รติทุกทาน กระผม ร.ต.อ.ณัฐพั ฒน ศิลปสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ มี เรื่องอยากจะขอเสนอแนะผานไปยั งฝายบริหารที่ทาน
เสนอโอนเงิ นเข าไปโครงการก อสรา งหิน คลุ กโพธิ์ ทอง ๓ เมื่ อ วัน ที่ ๘ สิ งหาคม ที่ ผา นมาผมได ไปถ า ยภาพที่
ซอยโพธิ์ทอง ๓ ตามภาพถายนี้น้ําทวม ทานไดกอสรางเปนหินคลุกมา อยากฝากไปถึ งฝายบริหารวาทานควรจะ
กอสรางเปนคลุกหรือไม หรือวาจะทํ าเปนถนน ค.ส.ล. เพราะเมื่ อเวลาน้ําทวมมา รถมอเตอรไซด หรือรถยนตก็
สามารถวิ่ง ได ประชาชนก็ส ามารถไปกางเต็ นทที่พั กอาศั ย เพื่ อหนีภั ย น้ําท วมก็อ ยากใหนําเข าไปพิ จารณาใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และเอกสารนี้ผมขอใหสําเนาอยูในรายงานการประชุมดวยและขอสงมอบภาพถ ายเปน
หลักฐานดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
หมายความวาในสวนของทานณัฐพัฒน มีความเห็นวาถาจะสรางก็สมควรจะสรางใหสามารถใชไดทั้งเวลา

๗.
น้ําทวมและหนาแลง ขอบพระคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ กระผมนายสุ ภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ วันนี้เรามาพิจารณา ญัตติฯ ที่ทานขอตัดขอเปลี่ย นแปลงและก็เพิ่ ม คือดูใ นเนื้อหาแลวคอนข างที่
จะก อประโยชนใ หกั บเทศบาลฯเพี ย งแต วา ทา นเอาเรื่อ งที่ จะก อประโยชนใ หกั บเทศบาลฯมาเปนเรื่อ งเลน ๆ
เพราะวาทานขอมาเหมือนทานไมใหความสําคัญ ทานไมเขาใจวาทานกลัวพวกผมลืมชุดใชประชุมสภาฯหรือปาว
โครงการที่ท านโอนไปซอยหิน คลุ กเหมื อนที่ท านณัฐ พั ฒ น ได เอ ย ไป ซอยหิ นคลุก โพธิ์ท อง ๓ ถ าทํ าเทศบาล
นครอุบลราชธานี ผมวาหินคลุกมั นนาจะหมดไปจากโลกนี้ไปแลว มั นไม นามี ม าแลวเทศบาลนครอุบลราชธานี
งบประมาณที่ทานขอมาถาพูดในระดับเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับ สองลานเกา มันเล็กนอยมากถ าทําก็ทํา
ใหดีเลยครับ ทานขอมาเยอะๆทานทําใหดีใชนานๆ เทศบาลนครฯผมย้ําเพราะวาชนชั้นการปกครองของเราก็อยูใ น
ระดั บ สู ง สุ ด แล ว มั น น า จะมี อ ะไรไดดี ม ากกว า นี้ อี ก โครงการหนึ่ ง ที่ ผ มเห็ น ชอบก็ คื อ ปรั บ ปรุ ง ถนน ค.ส.ล.
ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ อันนี้เราเห็นดวยในหลักการและสมควรทํา ณ วันนี้ถนนหนทางในเขตเทศบาลมันดูย้ําแยและดูไม
สมกับเปนเทศบาลนครอุบลฯ โครงถนน ค.ส.ล ระบบระบายน้ําซอยแยกสุขาสงเคราะห ๙ ที่ทานทํามาไม ใ ชวาเรา
ไมเห็นดวยแตวิธีที่ทํามามันผิดตั้งแตเริ่มตน เมื่อมันผิดตั้งแตแรกปลายทางมันไมสําเร็จหรอกครับ ณ วันนี้ที่ทานขอ
ทํา ก อ นงบประมาณที่ ทา นขอมา ๖ ล า นกวา ท า นไปบอกกั บ ชาวบ า นวา เราไม ใ ห งบประมาณท า นแต นี่ คื อ
งบประมาณเหลือจาย มันขัดแยงกับที่ทานพูดสิ้นเชิง วันนี้มาพิจารณาผมพึ่งทราบเรื่องทานสงมากับเรื่องที่กําลังรอ
ใหสภาฯพิจารณาเปนเรื่องเดียวกัน ผมยิ่งเสียใจวาทานไมใหความสําคัญกับสภาแหงนี้เลย ทานมองข ามเราไปหรือ
ทานมานั่งในใจเราตอนไหนก็ไมทราบ ทานมาเดามาวาเราจะผานงบประมาณเราจะผานหรือไมผานเพราะเหตุผลใด
เรามีเหตุผลครับ ณ ตอนนี้ปวงชนชาวไทยเสีย ใจกันทุกคน เรารูกันอยูแ ลววางานพระบรมศพที่จะทําชวงเดือน
ตุลาคม คือเราทราบอยูแลววาเราจะรวมกันทําและผมก็ทราบจากพี่นองขาราชการวามั นก็ตองใชงบประมาณสวน
หนึ่งที่ตองทําเอาเงินกอนนี้ไดไหมไปทํา ทานขอเขามาสภาแหงนี้เราก็ลูกในหลวงเหมื อนกัน เรายินดีอนุมั ติ ถ าไม
พอมาขออีกเราก็ยินดีใหเพราะเราก็ผูจงรักภักดีเหมื อนกัน ถ าทานคิดวาเราจะเอาโครงการไปไวใ นปพ .ศ.๒๕๖๑
อยูแลว ทานก็เอาโครงการอื่นมาเสนอสิครับ แตทานเสนอมาซ้ําซอนกัน ผมพู ดชัดวาคนเสีย ประโยชนก็คือพี่ นอง
ประชาชนผูเสียภาษี เพราะฉะนั้นวันนี้ญัตตินี้มันผิดตั้งแตเริ่ม ตน เพราะสิ่งที่ทํามั นผิดและเรื่องที่เราเสีย ดายมาก
งบประมาณที่เราอนุมั ติออกไปหลายๆโครงการซึ่งข าราชการเข ามาชี้แ จงกับเราวามั นตองทํามั นจําเปนมั นเปน
ประโยชน สวนเรื่องงบประมาณเหลือจายจากเรื่องที่วามี การแข งขั นกันแลวเงินเหลือจาย อันนั้นเปนกลไกของ
การตลาดคนขายก็ทราบอยู แ ลววาที่เขาทําลงไป มั นจะกําไรมั นจะขาดทุน ถื อวาเปนสวนดีที่เงินเหลือจายจาก
โครงการตางๆการจัดซื้อจัดจางเข ามา แตโครงการที่ถู กยกเลิกไปหลายๆโครงการมั นก็เสีย ประโยชนเหมื อนกัน
เราใหเงินไปแลวไมทํา เดี๋ยวจะมีวาระอื่นๆอีกมากมายวาทําไมเงินที่ใหไปแลวไมทํ า วิธีบริหารงบประมาณทานคิด
ผิดหรือเปลา โครงการนี้ผมขอเสนอฝากทานประธานสภาฯไปวาการจัดเตรีย มงานพระบรมศพตอนนี้ไปถึ งไปแลว
ถามีความจําเปนตองใชงบประมาณใหเอางบประมาณสวนนี้ ไปใชไดไหมแลวใชตามแบบอยางไงและงบประมาณ
เทาไหร ชี้แจงเขามาถาจะขอเปลี่ยนแปลงสภาฯยินดีมากๆที่จะอนุมัติงบประมาณตัวนี้เพื่ อทําสิ่งที่ปวงชนชาวไทย
สมควรตองทํา กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ

๘.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๒ วันนี้เปนวันที่ ๑๐ สิงหาคม และงบประมาณประจําปพ.ศ.๒๕๖๐เราประกาศใชเมื่อ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
เหลื อ เวลาอี ก ประมาณ เดื อ นกว าๆ ก็ จ ะหมดป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และงบประมาณที่ ข อเป น ของป
พ.ศ.๒๕๖๐ อีกไมกี่เดือนถ าทานขอไปทานจะเอาเวลาไหนไปทําและถนนหินคลุกทานไปดูสภาพหรือยั งวาเปน
อยางไร น้ําทวมทานจะเอาเวลาไปจัดซื้อจัดจาง ทานจะไปทําตอนไหนถาใหไปทานจะทําทันหรือไม ถ าใหเงินตรงนี้
ไปเดื อ นหน า ก็ ห มดเดื อ นกั น ยายนก็ ห มดป ง บประมาณท า นไม ต อ งมาขอกั น เงิ น กั น ทางสภาฯอี ก หรื อ ครั บ
ตรงอยากจะเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังฝายบริหารวาทานคิดดีแ ลวหรือเพราะวาเหลือเวลาอีกเดือนกวา
และถนนน้ําก็ทวมน้ําจะลงเดือนไหนก็ไมรู และพอน้ําลงเสร็จระยะเวลาที่ทานสามารถลงไปทํางานไดตอนไหนทาน
ก็ยังไมรู ทานรูแตวาสงงบซ้ําซอนหรือเปลาตรงนี้ผมก็สงสัยเหมือนกัน ก็อยากจะถามทานประธานวาถ าใหไปทาง
ฝายบริหารจะสามารถกอสรางทันหรือถนนหินคลุกตัวนี้ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ก็มีประเด็นตอเนื่องที่ผมพูดเรื่องวิธีการงบประมาณที่ผิด ก็คือถ าเกิดวันนี้ผม
ใจดีอ นุมั ติใ หทั้ง ๓ โครงการท านจั ดซื้อจั ดจางไม ทั นทานก็ม าทํากัน เงิน กับสภาฯอีก และพอทํ ากัน เงินวิ ธีการ
งบประมาณมันก็เสียไปหมดผมก็เลยบอกวามันผิดตั้งแตเริ่มตนมาแลวโครงการนี้ วิธีงบประมาณโดยวิธีปกติเราก็มี
ใหอยูแลวจริงๆแลวนาจะเขาวิธีปกติมากกวา ผมพูดไว ณ ตอนนี้เลยวา ถ ามี ญัตติข อใชกันเงินเหลื่อมปเข าสภาฯ
แหงนี้ไมอนุมัติ ดวยระยะเวลา ๑ ป ทานไปทําอะไรอยูทานถึงยังไมใชจายงบประมาณ ถาทานทําเขา มาและขอกัน
กับสภาฯผมขอยืนยันไว ณ ที่แหงนี้วาเราไมอนุมัติ อันนี้ฝากทานประธานไปยังฝายผูบริหารดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมขอสนับสนุนทานสุภชัย การของบประมาณเมื่อขอแลวทางสภาฯอนุมัติให ใชงบประมาณยั งไม
หมดก็ขอเงินสะสมบางอะไรบาง แลวก็พูดวาทางสภาฯไมใหงบ เมื่อใหแลวใชไมหมดจะโอนเงินคืนขอฟงไวเถิดพวก
เราทั้งหลายวาสภาฯใหหรือไมใหงบประมาณนี้ ผมขอสนับสนุนทานสุภชัยวาเงินที่จะโอนคืนนี้ผมอยากจะใหนําไป
ชวยงานพิธีพระบรมศพ อยากจะสนับสนุนเงินตัวนี้ครับขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / เชิญทานนายกฯครับผม
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกที่เปนหวงเปนใยในบานเมือง ซึ่งผูบริหารทางเองก็มี ความคิด
ความอานที่ใกลๆกันวาเรื่องความเดือดรอนของประชาชน ความจําเปนตางๆตองดําเนินตอไป ขอชี้แ จงอธิบาย
เรื่องถนนหินคลุก เราก็พูดกันมานานและพูดกันตรงๆวามันเรื่องของวิศวกรรม ผมก็ถ ามคําถามเดีย วกับวิศวกรรม
กับทางสํานักการชางวาทําไมไมทําใหมันเรียบรอยทีเดียวทําถนนคอนกรีตเปนคําถามเดียวกัน แตดวยเราเองก็ไม ได
จบวิศวเปนวิศวกร ที่จะมาทํางานดานวิศวกรรม ทางสํานักการชางโดยวิศวกรเขาอธิบายแบบนี้วา ดวยถนนแหงนี้

๙.
มีการแชน้ําอยูเปนเนื่องนิดอยางเชน ป ๒๕๕๔, ๒๕๖๗ , ๒๕๖๐ ยังมีน้ําทวมขัง เหตุผลที่เขาทําเปนคลุกเราก็เคย
อธิบายกันไปแลววาตองการใหถนนเสนนี้มีการเซตตัว พอมั นอยูตัวก็คอยทําเปนถนนคอนกรีตเขาก็อธิบายวาเรา
เองก็ไมอยากไดเพราะวามันทําซ้ําซอน เขาก็บอกวาถาทําทีเดียวก็จะเหมือนถนนตรงเขื่อนก็จะมี น้ําเซาะเซตดินขึ้ น
มาแลวก็เทคอนกรีตเลย เสนทางหลวงชนบทเขาก็ทําแบบนี้ ปจจุบันถนนคอนกรีตที่ออกมาจากบุงกาแซวที่ข ามไป
ทางริมมูลก็ทรุดตัวเสียหายหมดเพราะวาไมไดทําใหดินเซตตัวกอน ตามที่หลักวิศวกรรมเขาวาไวแ บบนั้น เราก็เชื่อ
เพราะเราไมไดจบทางนี้มา เราก็เลยตองทําเปนถนนหินคลุกซึ่งก็บอกตรงๆวาในโอกาสตอไปเราก็จะทําเปนถนน
คอนกรีตก็ตองเปนระยะตอมา อันนี้ก็เปนเหตุผลวาทําไมตองทําเปนถนนหินคลุก และเราเองก็ซักถามเรื่องแบบนี้
เหมือนกับทานสมาชิกสภาฯ ที่ซักถามเรื่องแบบนี้มา ถึงสรุปไดวาทําไมตองทําเปนถนนหินคลุก เรื่องที่ ๒ ก็คือวา
ในการทํางบประมาณถาในการโอนจายโอนลดโอนเพิ่มปรับเปนโครงการใหม ทําเปนโครงการใหม ผมอยากจะมอง
วามันเปนเรื่องปกติในการทํางานซึ่งผมเองก็ม องวาโดยนโยบายแลวใหยึดหลักการมี สวนรวมหลักการตรวจสอบ
หลักการใหมีสมาชิกสภาดูแลการทํางานใหถูกตองแตเมื่อเงินเหลือจายแลวเราก็ปรับใหเปนโครงการใหมขึ้นวาถา
เปนโครงการใหมขึ้นมาเราก็สามารถทําประโยชนใหกับพี่นองประชาชน ซึ่งก็เปนหลักที่ทํา ไดอยู แ ลวซึ่งระเบีย บข อ
กฎหมายเขาก็เปดใหทําประมาณนี้วา ถ ามี เงินเหลือจายเราจะตั้งโครงการใหม ตามหลักการและเหตุผลตองขอ
อนุมัติทางสภาฯก็เปนระเบียบที่ทําอยูแลวแตถาสภาฯไมพิจารณาอนุมัติใหทําก็เปนอํานาจของสภาฯที่จะอนุมั ติใ ห
ทําทางฝายบริหารก็ไมไดทําอันนี้ก็เปนระเบียบ ถึงแมวาการใหมาแลวเกิดทําไมทันเราขอขยายเวลาขอกันเงินก็เปน
ระเบียบที่ทําไว เพราะเราก็เชื่อวาเมื่อสภาฯอนุมัติใหผานแลวก็จะตองเห็นใจทางผูทํางานวาเมื่ออนุมัติไปแลวนาจะ
เปดโอกาสใหคณะผูทํางานไดกันเงินเพื่อจะไดทํา โครงการนี้เพื่ อที่จะไดทําประโยชนเพื่ อใหพี่ นองประชาชนไดทํา
ประโยชน จากตรงนี้ ขึ้ น มาถ าจะช านิ ดชา หน อย แต ผูบ ริห ารเองก็คิ ดว าวั นๆหนึ่ง เราทํา โครงการเป นร อยกว า
โครงการไมไดทําหนึ่งหรือสองโครงการก็ตองมีถูกบางผิดบางเปนเรื่องธรรมดา การมีเรื่องผิดพลาดเราก็ย อมรับวามี
เรื่องผิดพลาดเราก็ไดนํามาเสนอเพื่อใหสภาฯมี โอกาสไดพิ จารณาโดยยึดหลักการมี สวนรวมเพื่ อประโยชนข องพี่
นองประชาชนอยางแทจริง สวนดุลพินิจในสวนของสมาชิกสภาฯเองเราก็ไมขออนุญาตกาวลวงในเอกสิทธิ์ตรงนี้วา
ทานจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยแตถาทานคิดวาตรงนี้ตองเขาในระบบงบประมาณปกติก็ขอใหเปนดุลพิ นิจของทาน
สวนหลักการและเหตุผลตางๆผมคิดวาเราดําเนินการมาถูกตองแตยอมรับวามีถูกมีผิดถูกก็ทําตอไปผิดเราก็ย อมรับ
และก็ปรั บปรุงซึ่ งเปนเรื่องการบริหารจัดการเปนเรื่องปกติ ทั่วๆไปที่เขาทํ ากันไม วาจะเปนโครงการเล็กๆหรื อ
โครงการใหญๆ หรือแมกระทั่งเทศบาลฯที่บริหารโครงการเงิน หกเจ็ดรอยลานบาท ผมไม เชื่อวาตั้งแตวันนับหนึ่ง
มาจนถึงรอยจะไมมีขอที่จะผิดพลาดเลย ทุกเทศบาลฯก็ตองมีเพราะขอกฎหมายก็เปดชองใหวาถามันมีขอผิดพลาด
ก็ตองวากันไป
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณ ครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กอนจะไปถึง ตรงที่ทานรองนายกฯ
พูดมันก็จะกลับไปปญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้น คือทางฝายบริหารนําเสนอเข าสูสภาแตทําผิดระเบีย บและมาบอกวา
สภาฯจะใหหรือไมใหก็ไดก็ไมถูกอีกดิฉันไมเห็นดวยถาทานทําตามระเบียบและสภาฯพิ จารณาไม ใ หมั นก็เปนความ
รับผิดชอบของสภาฯวาเราก็มีเหตุผลของเราที่เราไมให แตนี่ทานนําเสนอเข ามาก็ทําผิดระเบีย บแลวถ าสภาฯเห็น
ดวย สภาฯก็รวมทําผิดกับทานถาสภาฯไมเห็นดวย ก็จะกลับไปปญหาเดิมทานก็จะไปบอกกับประชาชนวาสภาฯ

๑๐.
ไมใหโครงการนี้เลยทําไมได ดิฉันวาเราจะกลับไปปญหาเดิมๆ ดิฉันจึงจะฝากทานประธานไปยังฝายบริหารวาถ าจะ
นําเขาสูสภาฯขอใหทําถูกระเบียบดวยเพื่อไมใหสภาฯตองรวมทําผิดกับทาน ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ก็ขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกสภาฯที่เปนเรื่องระเบีย บปฏิบัติ ซึ่งโดยนโยบายแลวผูบริหารเทศบาลฯ
ของเรามี น โยบายที่ จ ะบํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข ทํ า ให ป ระชาชนได รั บ ความสะดวกสบายได ป ระโยชน สู ง สุ ด กั บ
งบประมาณที่ไดตั้งเอาไว สวนในเรื่องวิธีการปฏิบัตินั้นเราก็ตองยอมรับวาเปนเรื่องของข าราชการประจําที่นําไป
ปฏิบัติคิดวาสวนของสมาชิกสภาฯที่ทําหนาที่คอยกลั่นกรอง ตรวจสอบความเปนไป กํากับดูแ ล ก็เปนหนาที่ที่
สมบูรณ ผมเองก็ชื่นชมสมาชิกสภาฯตลอดระยะเวลาที่ผานมาก็ถือวามาถว งดุลอํานาจของฝายบริหารเปนอยางดี
ผมเองก็คิดวาเรื่องเหลานี้
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาฯ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว ผมนั่งฟ งมาก็สักพั กหนึ่งแลวพอดีมั นยืดยาวไป
เรื่ อ ยๆ ความจริ งเรื่ องที่ สมาชิก สภาฯถามถามวา เงิ นที่ ส ภาฯอนุ มั ติใ ห ไปท านจะเอาเวลาไหนไปทํ า จะหมด
ปงบประมาณแลวก็คืออยากรูแคนี้ เอาแบบสั้นๆงายผมคิดวาพี่ นองประชาชนก็อยากฟ งเหมื อนกันสวนจะมาพู ด
ระเบียบหรือหนาที่ สมาชิกสภาฯ หนาที่ฝายบริหาร ผมคิดวาทุกคนในที่นี้รูวาหนาที่ใ ครเปนอยางไรจะทําผิดหรือ
ทําถูกฝายบริหารก็รูก็อยากใหการประชุม ดําเนินตอไปวาญัตติฯที่ข อมาจะเปนอย างไร และก็ตอบคําถามใหตรง
คําถามเทานั้นเองครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาสรุปแลวกันนะครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาต ทานประธานสภาฯ เอยถึงสมาชิกที่พูดถึงเรื่องกันเงินและไม ใ หกันเงิน ผมก็เลยอธิบายวาเรื่อง
กันเงินก็เปนเรื่องของทานอยูแลวเพียงแตวามั นเปนเอกสิทธิ์ ที่จะทําใหไดวาจะกันเงินหรือไม กันเงิน เพี ย งแตวา
ทานอนุมัติโครงการใหเราก็จะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ถาไมทัน ถาทานเห็นวามันเปนประโยชนทานก็สามารถที่จะ
กันเงินพวกเราดําเนินการนี้ตอใหเสร็จหลังน้ําทวมในเดือนมกราคม กุมภาพันธ แตถาไม กันใหก็ตองรอก็ตองรอเข า
งบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ อาจจะชาไปอีก สองเดือน สามเดือน ซึ่งก็ม องวาถ ามั นทําไดเร็วขึ้ นกวาเดือนสองเดือน
ประชาชนก็จะไดประโยชนที่เร็วขึ้น เพราะทุกวันนี้เราติดตามโครงการของเทศบาลฯที่ทานอนุมั ติม าก็เกือบรอย
เปอรเซนต ก็จะหมดปงบประมาณที่เดือนกันยายนนี้อยูแ ลว เราก็เรงทุกอยาง และก็เปนการอธิบายวามี การพู ด
เรื่องนี้ขึ้นมาเราก็เลยมาพูดถึงเรื่องเอกสิทธิ์ เรื่องหนาที่ เรื่องหนาที่ ซึ่งก็อยู ใ นกรอบที่ผมขออภิปราย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็
ใหเปนดุลพินิจของสภาเทศบาลฯ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ

๑๑.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นทา นประธานสภาฯ กระผมนายสุ ภ ชั ย ศรีจ รู ญ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้ง ที่ ๔ ที่ผมพู ดเรื่องการเงินที่ไม ใ หกั นเงินก็คือว าเราอนุมั ติง บประมาณตั้ งแตตนปงบประมาณ เรา
อยากจะใหงบประมาณที่เปนประโยชนแ กพี่ นองประชาชนไดรวดเร็วมากที่สุด ตามที่งบประมาณที่เราไดอนุมั ติ
ออกไป ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯสอบถามไปยังเจาหนาที่งบประมาณที่ชํานาญการที่สุดในที่แ หงนี้ครับ ขอ
อนุญาตทานประธานสภาฯ สอบถามไปยังทานปลัดอาทิตย คูณผล วาโดยวิธีการงบประมาณที่ทํ ามาซ้ําซอนแบบนี้
มันเปนความผิดของใครถาสภาฯอนุมัติจะมีความผิดหรือไม ถาสภาฯไมอนุมัติและงบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ จะอยู
ในสวนไหน โดยวิธีการงบประมาณตามขอระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ขออนุญาตทานประธานใหทานปลัดฯ
ไดชี้แจงครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กอนจะขอคําชี้แ จงจากทานปลัดอาทิตย ผมขอทวนคําถามครับ การทํางบประมาณซ้ําซอน หมายถึ งวา
พิจารณาวันนี้ กับงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๑ เปนงบประมาณตัวเดียวกันมันจะเปนความผิดของใคร / เชิญครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกและพี่นองที่เข ามารวมรับฟ ง สําหรับคําถามหรือข อหารือที่
ทานสมาชิกไดถาม ผมคงไมสามารถกาวลวงไดวาไปชี้วาผิดหรือถูก แตผมจะอธิบายถึ งวิธีการที่จัดทํางบประมาณ
ญัตติที่ฝายบริหารเสนอเข ามานี้เปนญัตติที่โอนเงินประมาณรายจายที่เหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางเหลือจาก
โครงการที่ไมจําเปนที่ดําเนินการก็จะมาเปลี่ยนแปลงเปนโครงการที่เรามองแลวจะมาแกปญหาใหกับพี่นอง
ประชาชนได แตที่นี้สําหรับงบประมาณปพ .ศ.๒๕๖๑ ที่ไดเสนอไปถึ งมื อทานประธานสภาฯแลว เมื่ อญัตติแ กไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณครั้งนี้ มันมีโครงการบางโครงการที่ไปซ้ําซอนบางโครงการที่อยูในรางงบประมาณ
รายจายประจําป พ .ศ.๒๕๖๑ วิธีการก็สามารถดําเนินการไดแ ตโดยที่วาถ าสมติสภาฯมี ม ติอนุมั ติ โครงการที่มั น
ซ้ําซอนถาหากวาฝายบริหารยังยืนยันที่จะเสนอโครงการที่มันซ้ําซอนอยูเขาไปในเทศบัญญัติงบประมาณอีกอันนี้ก็
ถือวาไมถูกระเบียบ วิธีการก็แกไขไดโดยฝายบริหารจะตองขอแปรญัตติลดโครงการที่มันซ้ําซอน ในรางเทศบัญญัติ
งบประมาณนั้นออกมันถึงจะถูกตอง แตตองดูกอนวาสภาฯจะอนุมัติญัตติฯนี้หรือเปลา แตวาถ าสภาฯไม อนุมั ติการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้ รางงบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ ก็ไมซ้ําซอนแลว และฝายบริหารก็สามารถยื นยัน
ตามรางเทศบัญญัติ งบประมาณปพ .ศ.๒๕๖๑ นั้นตอไปไดครับ อันนี้แ นวทางการปฏิบัติควรจะเปนแบบนี้ครั บ
ตอไปก็เปนกระบวนการพิจารณาตอไปครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทา นปลั ดฯ ทานเปน ครูผมตั้งแตสอนปฐม จนปจ จุบัน ทานก็ ยังเปนครูอยู ดี ในสภาฯแหงใน
ความเห็นสวนตัวของผมคิดวาถาเราเห็นวาโครงการมั นซ้ําซอน เราเห็นดวยกับโครงการที่จะเอื้อประโยชนใ หกับ
พี่นองประชาชน ทีนี่โครงการมันซ้ําซอนและเราก็มี ภารกิจที่อยู ข างหนาที่จะตองทําในเรื่องของงานพระบรมศพ
ในสว นตัว ของผมในญั ตติ นี้ค งจะเห็ น ชอบให ไม ไ ดเ พี ย งแต วา เราอยากให เงิ นส ว นนี้ ไปใชใ นงานพระบรมศพ
มันก็เกิดคําถามขึ้นมาวาตอนนี้ทางเทศบาลฯไดเตรีย มงานไปถึ งไหนแลว ในขั้ นตอนของงานพระบรมศพ กราบ
ขอบพระคุณครับ

๑๒.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขอกราบขอบพระคุณที่ท านสมาชิกไดเปนหวงเปน
ใยในเรื่องนี้ที่ผานมาเราไดเตรียมงานในเรื่องนี้พ อสมควร โดยใหกลักของงานนี้ใ หสมพระเกีย รติ เกิดความคุม คา
และเกิด ความพอเพี ย งตามหลั ก แนวทางศาสตร พ ระราชาที่ เรายึ ดถื อ ร ว มกั น มาแต โ ดยรายละเอี ย ดการใช
งบประมาณนั้นผมขออนุญาตใหทานปลัดอาทิตยคูณผลเปนผูนําเสนอในเรื่องการใชจายงบประมาณ และถ าทาน
สมาชิกตองการรายละเอีย ดเพิ่ ม เติม เราก็มี การออกแบบผานเนชั่นของทางเทศบาลฯของเรา ขออนุญาตทา น
ประธานสภาฯครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดอาทิตย
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิผูทรงเกียรติทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทาน
ที่มีความเปนหวงเชนเดียวกับฝายบริหารและทุกคนในประเทศนี้ มี จิตใจที่จะนอมจะดําเนินการงานพระบรมศพ
ของพระองคทานใหสมพระเกียรติสําหรับการใชจายงบประมาณในการเตรีย มการที่จะจัดพิ ธีถ วายดอกไม จันของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ตอนแรกเราตั้งไววาเราจะจัดที่ทุงศรีเมื อง แตไปๆมาๆ แลวดวยความ
เปนหวงเปนใยในเรื่องของเศรษฐกิจ สภาพของบานเมืองเราเศรษฐกิจไมคอยดีเทาไหร สมเด็จพระเจาอยู หัวรัชกาล
ที่ ๑๐ ทรงมีพระดําริ และกระแสรับสั่งกับทานนายกฯ พลเอกประยุทธ งานพระบรมศพเที่ย วนี้ทานอยากจัดให
แบบเรี ย บง า ยซึ่ ง ตอนแรกเราจะจัด ที่ ทุง ศรีเ มื อ งทางเทศบาลฯมี ก ารออกแบบพระเมรุม าศที่ว างพระศพใช
งบประมาณไปรวม หาลานบาท ในเมื่อพระกระแสรับสั่งของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ เปนแบบนี้ ทางจังหวัดก็
เลยเปลี่ ย นใหม โดยมาจั ดที่วัดสุ ปฏนารามวรวิห าร และลดขนาดซุม ถวายดอกไม จันทนใ หเปน ขนาดเล็กลงใช
งบประมาณประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ณ ตอนนี้ทางทานสมาชิกเปนหวง คือเรามี เงินเหลือจายสวนหนึ่งเรา
สวนหนึ่ง เราแบง ไปใชใ นการเตรี ย มงานพระบรมศพขณะนี้ เรามี การจัดซื้อ จัดจางซุ ม ถวายดอกไม จัน ทนเปน ที่
เรียบรอยแลว ไดผูรับจางแลวกําลังจะลงมือทําคาดวาประมาณกลางเดือนกันยายนคงเรีย บรอย อันที่ ๒ ในเรื่อง
ของการตกแตงสถานที่ตอนนี้ทางชางไดออกแบบตามที่ขึ้นจอใหทานดูเราเตรีย มเราเตรีย มดอกดาวเรืองประมาณ
๔๐,๐๐๐ ตน ตอนนี้ทางเทศบาลฯเตรียมแลวเพาะแลวและก็จัดหาผูประกอบการแลว เราเตรียมพิ ธีการตางๆและ
สถานที่ โดยทางจังหวัดไดมีคําสั่งออกมาใหแตละหนวยงานดําเนินการ ซึ่งการจัดนิทัศการการบริการน้ําดื่ม ผมไม
พูดถึงนะครับทางจังหวัดไดมอบหมายใหเทศบาลฯไดเตรีย มในเรื่องสถานที่กับการกอสรางซุม วางดอกไม จันทน
ซึ่งตอนนี้เรียบรอยแลวไดจัดซื้อจัดจางแลว ถ าถามวางบประมาณการวางดอกไม จันทนนั้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม
ที่จะวางดอกไม จันทน ขณะนี้ทุกอย างเราไดเตรีย มการไวพ รอมหมดแลว ถ ามี อะไรเพิ่ ม เติม จากทางวัฒนธรรม
จังหวัดประสานมาเราก็สามารถที่จะใชเงินที่มีอยูเหลืออยูแตละกองมาดําเนินการได ใหสอดคลองกับกระแสรับสั่ง
ของรัช กาลที่ ๑๐ ที่ ทานอยากจะใหป ระหยัด และเรีย บงา ย สรุ ป ณ ตอนนี้เรามี ความพรอ มที่ จะจั ดงานวาง
ดอกไมจันทนถวายพระบรมศพนายหลวงรัชกาลที่ ๙
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอความกระจายนิดหนึ่งครับทานปลัดฯ สรุปวายอดคาใชจายในงานนี้ประมาณทานไหรครับ

๑๓.
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รวมทั้ งการกอ สรา ง รวมทั้ ง การซื้ อต นไม และอุป กรณต า งๆ ทั้ งหมดแล ว ตอนนี้แ รกประมาณการไว
ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากไดมีการปรับเปลี่ยนแลวเราจะใชเงินอยูประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท คงไม
ไปกระทบเงินคาตอบแทนพิเศษของทางราชการ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ ผมกลัววาจะไปเหมือนปพ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ ผมนายณั ฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ วาทั้ง ๓ โครงการที่ทางฝายบริหารเสนอมา และที่อภิปรายไปเมื่ อสักครูนี้ ทานบอกวาถ า
ทานไดรับอนุมั ติ แ ลวทานจะรีบทํ า ดูอยางไรแลวมั นก็ไม นาทัน เหมื อนถนนหิ นคลุกทานก็ตองรอใหน้ําลงกอ น
โครงการซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ ตอนนี้ก็เปดเทอมแลวทานมีแตจะไปสรางปญหาใหสังคม รถติดเพราะเสนทางจราจร
ก็ไมมี ทําไมทานไมวางแผนไปทําในชวงปดเทอมใหญแ ละปดเทอมใหญทานก็คิดจะทําอะไร แตละโครงการลวน
แลวแตจะสรางปญหาในชวงนี้นะครับ ตอนนี้น้ําทวม ทานจะใชหลักวิศวกรรมอะไรไปกั้นน้ําและทําถนนหินคลุก
หรือวาวิศวกรรมทานเปนระดับชั้นหนึ่งหรืออยางไร ถนนโรงเรียนเบญจะมะ เวลารถติดก็ใชซอยน้ําเอาไวเลี่ย งเวลา
รถติด ทานก็วาจะไปทํา สรุปทั้งสิ้นทั้งมวลแลว ทานไมมีการวางแผนอะไรเลยพอผิดทานก็โทษข าราชการประจํา
แบบนี้มั นแมนมากเลย มั นควรจะไปโทษเขาไหมมั น ควรจะตอ งโทษตัวเอง โทษการบริ หารงานของตั วเองที่
ผิดพลาดอยามาบอกวาทํา ๑๐๐โครงการแลวมันผิด แตละวันทําเปน ๑๐๐ โครงการมั นจะผิดไม ไดเหรอ ก็อยูม า
๔ ปแลว ทํางานมันก็ตองไมใหมันผิดไมใหมันเกิดขอผิดพลาด เสียประโยชนมันก็ประชาชน ดังนั้นแลวจึงอยากจะ
ใหนําโครงการเหลานี้ไปไวในงบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ / เชิญทานวรรณรัตน
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นประธานสภาฯและทานสมาชิ กผูทรงเกี ย รติทุ กทาน ดิฉั น นางสาววรรณรัต น จิ รัตนป ระภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ดิฉั นไดฟ งการอภิปรายและไดฟ งการตอบคําถามมาสัก
ระยะหนึ่งแลว ไดความกระจางจากทานปลัดอาทิตย คูณผล ไดความกระจางวาถาหากสมมติวาสภาอนุมั ติญัตติฯ
โอนเงินตัวนี้ไปแลว ในชวงของปงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๑ ก็จะทําใหฝายบริหารเกิดมี ความผิดเกิดขึ้ นวามี การยื่น
งบประมาณซ้ําซอนมา ทีนี้ดิฉันคิดถาหากเกิดปญหาแบบนี้และเราจะไดทํางานดวยกันไดอย างราบรื่น ในเมื่ อการ
ยื่นงบประมาณซ้ําซอนแบบนี้ ถาหากสภาฯผานฝายบริหารก็จะผิดในสวนของการยื่นงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๑
ดิฉั น จึ งคิ ด ว าในเมื่ อในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ท า นก็ ได นํ า โครงการทั้ ง ๓ โครงการนี้ เ ข าป ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ และยังสามารถทําการจัดซื้อจัดจางได ณ ชวงเวลา ๑ ปนี้ยังดําเนินการทัน เพราะดิฉั นคิดวาถ าเรา
อนุมัติญัตติฯนี้ใหไป ยังไงทานก็ดําเนินการไมทันแนนอน เพราะวาน้ําทวมในสวนของพื้ นที่หินคลุก และไม รูวาน้ํา
จะลดชวงไหน และในเมื่อมันมี อยูใ นรายการของปพ .ศ.๒๕๖๑ อยูแ ลว ดิฉั นจึงคิดวาเรานาจะนําไปพิ จารณาใน
งบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งดิฉันคิดวามันนาจะดีกวาและสามารถดําเนินการได ประชาชนไดผลประโยชนสูงสุด
ในสวนของงบประมาณในสวนนี้ 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
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

อื่นๆ

นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กอนที่จะไปเรื่อ งอื่ นผมขอไปเรื่อ งซอยหิ นคลุ ก วาทํ าไมเทศบาลฯตอ งมี หิ นคลุกอยูจ ริงๆแล วทํา เป น
คอนกรีตได ถาไมรูอยากรูวิศวกรสํานักการชางมาถามผมก็ไ ดเดีย วผมจะพาไปดู เดีย วจะดึงแขนไปดูวาเขาทํากัน
อยางไร ทานอาจเรียนมาไมถึง แตผมเรียนขามไปแลว เขื่อนเขายังทําเลยอันนี้ถนนงายมาก เสียดายทาน ผอ.วิสุทธิ์
ทานไม อยูผมชอบเปน คูกัดกั บทาน เข าสูว าระก็ ตามที่ส ภาฯได อนุมั ติ ไปใหท านทํา และเรื่องนี้เ องก็เป นกระทู
สอบถามในสภาฯแหงนี้ ทานใชจายงบประมาณสวนที่เราใหไป ๑ ก็คือมั นตองผานการกอสรางตองออมซายออม
ขวา ถู ก ตอ งครั บผมกํ า ลัง พู ด ถึ ง เรื่อ งท อลอดวนารมย จนได ที่สุ ด มี หนั งสื อจากจั งหวัด ลงวั นที่ ๒๘ เรื่อ งการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางการกอสรางทอลอดเหลี่ยม ถนนชยางกรูเขาอางถึงหนังสือที่ สตง. ที่ลงวันที่ ๒ ผมสรุป
งายเลยมันเปนการกอสรางที่ไมกอใหเกิดประโยชน ผมเคยสอบถามในสภาฯแหงนี้วา กอนทานกอสรางทานไดวัด
ระดับฟนิชชิ้งของตัวกนบอวามันไปสอดคลองยังไงกับของทางหลวง สตง.เขาสรุปออกมาแลววามันสูงกวาของทาง
หลวงเกือบเมตรหนึ่ง ๘๐กวาเซน ทํายังไงน้ํามันถึงจะกระโดดขึ้นของทางหลวงและไปสูคลองเปะปะ มั นก็ทําไม ได
และระหวางการกอสรางสภาฯแหงนี้ก็ตองมาขอรองใหทานไปชวยตํารวจจราจรอํานวยความสะดวกใหพี่ นอง
ประชาชนในการสัญจรผานไปมางานลาชาถูกปรับไมวาประชาชนกล้ํากลืนฝนทนก็ไม วาถ ามั นกอใหเกิดประโยชน
แตอันนี้มันกอใหเกิดโทษดวยซ้ําไป แทนมั นจะน้ําออกจากบานเราแทนที่มั นจะเอาน้ําออกจากชยางกรู ในชวง
ซอย ๔๒ , ซอย ๔๐ และชวยระบายน้ําไมใหเขามาในเมือง มันกลับเปนตัวดึงน้ําเขามา เพราะอะไรครับน้ํามั นไหล
ลงที่ต่ํา ในระดับที่มันต่ํากวามันก็ไหลลงมาที่ต่ํากวาตอนนี้ชุมชนที่เขาเคยรับน้ําหลังสุสานเราสรรเสริญเยิ นยอวาดี
มากเทศบาลฯเอาน้ําเขามาในเขตเทศบาลฯแทน ซึ่งโดยปกติโดยวิธีการของน้ํามันไหลไปทิศทางตรงนั้น และก็ไหล
ลงสูที่ต่ําในเวลาอันรวดเร็วอยูแลวแตตอนนี้ทํางบประมาณปลอยปลาเลยดีไหม เลี้ยงมันเลยเสียงบประมาณไปแลว
๔ลานกวาบาทมันไมกอใหเกิดประโยชน และเกิดโทษแบบนี้กับพี่นองประชาชน ทานรองนายกฯทานเปนคนชี้แ จง
กับผมเองวาทานไดดูแลเรื่องนี้ ผมไมอยากใหพู ดวาทํา ๑๐๐ กวาโครงการและผิดพลาด เพราะเรามี ข าราชการ
สํานัก กอง ฝายตางๆ พอผมกอนทําคลองระบายน้ําที่แ ม ผมซักผา พ อผมจับระดับกอนวาน้ําจะตองไหลทิศทาง
ไหน เรื่องนี้งายมากตั้งแตขั้นตอนการกอนสรางผมไมเขาใจวา สํานักการชาง ไม กลาไปตรวจหรือตรวจแลวไม เห็น
ตัวเลขตอง ๘๐กวาเซน ไมใชวาไมเห็นหรือวาทําใหเครื่องสูบน้ําที่ทานซื้อมาโดย สตง.สั่งใหคืนเงิน ใหมั นชอบธรรม
โดยการใช มันไมใชวิธีการ ผมอยากจะฟงคําชี้แจงจากสํานักการชางวาที่จังหวัดทําหนังสือวา สตง. สอบขอใช

๑๕.
ภาษาทองถิ่นวา “อันเอาหูเอาตาไปไวมองไดเงินตั้งสี่ลานกวาบาทแทนที่จะเอาน้ําออกจากบานอันนี้เอาน้ําเข าบาน
คนที่เดือดรอนก็คือประชาชนที่เสียภาษีจางพวกเจามาคือคนที่เลือกตั้งเอาพวกเจาเข ามา” มั นก็เลยเปนวาสภาฯ
แหงนี้ อนุมั ติ งบไปและพี่ นองประชาชนไม ไ ดใ ช หรือท านจะเทีย บเคีย งกับ วงเวี ย นน้ํ าพุ หรื อเปล า ซึ่ งเราไดใ ห
งบประมาณไปแลวทานคิดจะเปดก็เปดคิดจะไมเปดก็ไมเปด ทั้งๆที่ทานชี้แจงกับผมวามันเปนหนาเปนตา เราก็เห็น
วามันเปนหนาเปนตาของบานเมือง เราก็ใหงบประมาณไป ๔ ลานกวาเหมือนกัน ณ วันนี้มั นคืออนุสาวรียใ หรถชน
เพราะไฟเขียวไฟแดงทานก็ไมเปด ทานก็บอกวามันเปนของตํารวจจราจร ตํารวจจราจรก็บอกวามั นเปนบารมี ข อง
ทางเทศบาลฯที่ควบคุมไฟตรงนั้น อันนั้นมาสะทอนถึงแนวคิด ผมขอกลับมาเรื่องทอลอดและตัวนี้เราจะแกปญหา
อยางไงและจริงหรือเปลาที่ สตง. เขาวาเราทําผิดแบบและเราไม ตรวจสอบระดับ ซึ่งไม กอใหเกิดประโยชนแ ต
กอใหเกิดโทษกับเราครับ ฝากทานประธานเรียนถามไปยังฝายบริหารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอยอนถามทานสุภชัยนิดหนึ่งวา หนังสือจากจังหวัด ต่ําหรือสูงกวาของทางหลวง สรุปกวาต่ํากวาระดับ
คลองระบายน้ําของทางหลวง ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒เดี๋ยวเอาเรื่องผมไปดวยนะครับ ใหทานตอบทีเดีย วนะครับ ถ ายังจํากันไดการ
ประชุมครั้งที่แลวนะครับ ก็มีการถามวาเกาะกลางถนนชยางกูรทานไปปลูกอะไรใสเสนสนามบิน รวมถึ งทุงศรีเมื อง
นะครับ ศาลหลักเมืองทานไปปลูกอะไรใส ตอนนี้รูสึกวาทานจะไปตัดออกแลว แตตอนนี้เสนข างสนามบินตอนนี้
ความสูงของปอเทืองมันก็สูงเลยหัวหลายทานแลวนะครับ บางตนก็ลมซึ่งดูแลวมันก็ไมใชทัศนวิสัย ที่ดีเทาไหร แลว
อีกอยางหนึ่งนะครับถาจํากันไดฝายบริหารชุดนี้เขามาโดยสรางความหวัง ไวใ หกับผูที่รักการเดิน คือทานก็ไปสราง
ฟุตบาทนะครับเพราะทานอยากใหคนเดินฟุตบาท แตเสร็จแลวทานก็ไปปลูกปอเทืองใสตรงฟุ ตบาทหนาสนามบิน
ซึ่งมันสวนทางกับนโยบายของทานนะครับ ทานอยากใหคนเดินทานไปเสริม ฟุ ตบาทใสแ ตละที่แ ลวก็ทําเฟสบุคให
โลกดูสวยงามนิดหนึ่งวาคนชอบเดิน ใหเห็นประโยชนข องทางเทา แตนี่ทานก็ไปปลูกตนไม ใ สแ ลวคนเขาไปเดิน
ตรงไหนครับ ทานเอาอะไรคิดครับตอนนี้มันสูงเกือบ ๓ เมตร แลวนะครับ แลวตรงข างศาลหลักเมื องตอนนี้ก็สูง
แลวก็เปนปา ถาทานติดตามเฟสบุคจะมีการแชรภาพเด็กนักเรียนไปทําอะไรกันอยูตรงที่หญามั นสูงๆ เมื่ อสองสาม
วันกอนนะครับ นั่นมันขางศาลหลักเมืองนะครับแลวมันจะโทษใครไมไดเลยนอกจากฝายบริหาร คนที่มี แ นวคิดเอา
ตนไมตนนี้ไปปลูกซึ่งความจริงมันปลูกไดหลายอยางมากครับ อาจจะเปนดาวเรืองก็ได แลวตอนนี้มั นสูงเด็กวัย รุน
เยาวชนไปทํ าในสิ่งที่ ไม ดี งามตรงนั้น ซึ่งเปนศาลหลักเมื องเปน สถานที่ศั กดิ์ สิทธิ์ ข องชาวอุบลเรานะครับ แล ว
งบประมาณที่ทานเอาไปปลูกผมก็ไมทราบวามันกี่บาท เสร็จแลวทานก็เอาไปปลูก เวลาไปปลูกไปตัดทิ้งนั้นทานขน
ไป ผอ. ทุกสํานักนะครับ ทานขนไปสรางความเดือดรอนใหกับประชาชน ถ ายรูปถ ายังจํากันไดนะครับเมื่ อ ๒-๓
เดือนกอนผมก็จําไดผมก็มองดูเฟสบุค รถติดสนั่นหวั่นไหวนะครับ ผอ.ทุกสํานักไปอยูนั่น แทนที่จะมาทํางานตอง
ไปปลูกตนไม เสร็จแลวเมื่อประชาชนไมเห็นดวยทานก็ตัดออกมั นก็เปนเรื่องดี แตคนที่ตัดออกใครครับเจาหนาที่
ไมกี่คนไปตัดออก ทําไมไมเกณฑไปหมดทั้งสํานักงานละครับ ไปตัดออกใครปลูกคนนั้นก็ตัดนะครับ ตัดออกแลวไม
พอเอาไปทําปุยแลวงบประมาณที่เสีย ไปใครเสีย ครับ ใครลวงกระเปา ๑๒๓๔๕๖ ที่นั่งอยูทั้งหมดผมไม เห็นใคร
ลวงกระเปาสักคนนะครับ มันก็เปนภาษีของประชาชนทั้งนั้นนะครับ ดังนั้นแลวผมอยากจะใหทางฝายบริหารชวย
คิดดีๆ เอาเงินภาษีไปใช ใชใหมันเกิดประโยชน ใชใหมันเปนนะครับ ไม ใ ชไปปลูกเสร็จพอประชาชนตอวาแลวไป
เอาออกแลวเรื่องก็จบ มันไมจบนะครับมันเงินภาษีประชาชนทั้งนั้น ชวยใชใหมันเปนประโยชนบางนะครับ กอนที่

๑๖.
ทานคิดจะทําอะไรนะครับ ก็อยากจะฝากใหทานชวยแกไขดวยตรงที่วาตนปอเทืองมั นสูงจริงๆครับแลวก็ลม ดวย
เพราะวาฝนตกและมีลมพายุตนไมมันหักนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องที่ทานณัฐวุฒิพู ดเมื่ อสักครูนี้คงจะเปนเรื่องอื่นๆนะครับ ทีนี้
ถาเปนเรื่องอื่นๆผมก็ขอเสริมดวยนะครับ มีประชาชนที่เคยไปรวมงานวัดปาแสนอุดมเคยพู ดคุย กันบอยๆและสอง
สามวัน ที่ผ านมาเขาขอร องทางเทศบาลเรื่ องปอเทื องนี่แ หละ แต ผมไม พู ดอี กหรอกเพราะวา ทา นณั ฐวุ ฒิพู ด
เรียบรอยแลว ทีนี้ผมหันมาเรื่องถนนหนทางกับเรื่องขยะครับ มีเพื่อนรวมงานกันเขาบอกวาแตกอนนั้นไปเก็บขยะ
วันเวนวัน ตอมาก็เวนสอง ตอมาก็เวนสาม เดี๋ยวนี้เวนเจ็ดวัน เมื่อเวนเจ็ดวันแลวอะไรจะมาทําการกับขยะนั้นบาง
ก็มีพวกสุนัขบาง มีหนอนบาง มีทุกสิ่งทุกอยาง เขาบอกวามันเหม็น ก็ขอฝากทานผูบริหารนะครับพยายามไปดูดวย
โดยเฉพาะซอย ๑๓ ถนนสุข าอุปถั ม ป ๑๓ นะครับ ตรงนั้นเดือดรอนมากนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง
ไฟฟาในเมื่อมันดับก็ขอใหไปแกไขดวยครับเพราะวาซอยที่บา นผมนั้น ซอย ๑๕ ถนนชลประทาน-ทาบอ มี ดับอยู
สองตนเปนเวลา ๒ เดือนมาแลว ผมพยายามโทรก็ไมรับสาย ก็เอาไวอยางนี้ละถ าจะดับก็ใ หมั นดับซะ ผมก็เอาไฟ
ผมนี่แหละไปแทนนะครับ เมื่อสองสามวันผมก็บอกกับทานนัฐพลบอกวาถาทานมีความสามารถโทรใหเขาไปแกไข
ไฟฟาใหก็โทรใหดวย เขาก็โทรอยูแตถึงบัดนี้ก็ยังไมมีการแกไข แลวก็ถนนหนทางนะครับก็พยายามดูดวยเราไม ควร
ปลูกหญาแพรกประดับขางถนนหรอกครับ ถนนเทศบาลนครอุบลโดยเฉพาะเขต ๑ นั้นเปนเทศบาลนครหรือเปลา
ไมรู เพราะวามันมีแตหญาขึ้นริมถนนเต็มไปหมดแลวครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบ ริหารและผูมี เกีย รติทุกทา นครับ กระผมรอยตํารวจ
เอกณัฐพัฒนศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ครับ ชวงนี้ก็เปนชวงที่พ ายุฝนเข า
มาแลวก็เกิดภาวะน้ําทวมชาวบานที่อยูริมแมน้ําหลายชุมชนนะครับ ทีนี้ก็พนักงานขาราชการก็ทํางานกันหนักแลว
ก็ทํางานลวงเวลาดวยก็มีเสียงถามมากับสมาชิกสภาหลายคนเลยวาปที่แลวไมไดเงินโบนัส ปนี้เกิดภาวะน้ําทวมทุก
คนทํางานหนักนะครับ ทีนี้ก็มีคําถามวาเงินตอบแทนที่เปนรางวัลในการทํางานเขาจะไดหรือไม แลวอีกเรื่องหนึ่งก็
คือเงิน ลว งเวลาหรื อโอทีนี้ ซึ่ งปกติแ ลว นั้น เงิน ลว งเวลานี้ค วรจะมากกว าในวัน เวลาทํางานปกติ แตผ มไดยิ น
พนักงานบางคนที่เขาทํางานลวงเวลาในวันเสาร อาทิตย บอกวานอยกวาวันทํางานปกติ จริงๆแลวมั นควรจะได
มากกวาปกติ ผมเองก็เคยทํางานในระบบที่วาไดรับเงินโอทีหรือเงินลวงเวลา แตกอนเคยอยูหนวยปราบปรามยา
เสพติด ทํางานลวงเวลานี้ฝรั่งจะใหเงินนับเปนชั่ว โมงเลยนะครับ แตนี่ผมสงสัย วาทําไมมั นนอยกวาจริงๆ แลวใน
หนึ่งวันถาเขาทํางานลวงเวลาจะไดคาตอบแทนมากกวาวันธรรมดา เขาสละเวลาที่จะพั กผอนอยูกับครอบครัวมา
ทํางานลวงเวลาครับ ก็ขอฝากเรื่องนี้ดวยนะครับ และมี เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับ ซอยพโลชัย ๙ และ ๕ สอง
ซอยครับ ซอยพโลชัย ๕ คือบริเวณชวงหลังเรือนจําลงไป และ ซอยพโลชัย ๙ คือบริเวณหลังวัดกุดคูณลงไปชุม ชน
กุดแสนตอจะไปหาวังสวา งที่มี เสาไฟฟ านั้นมี การกอสรางเสาไฟฟ าเสาเหล็กแบบเสาสูงนะครับ ซึ่งตอนนี้ใ ชงาน
ไมไดทั้งสองซอยเลย แลวก็ไดทราบจากชาวบานที่รองเรีย นมาหลายคนวาไฟฟ านี้ไดช็อตจากพื้ นดินประทุขึ้ นมา
เพราะวาการเดินสายไฟนี้ไมไดเดินสายเดียวไปตลอดสายแตมีการเชื่อมตอในระหวางเสาไฟฟาซึ่งการเชื่อมตอ

๑๗.
สายไฟฟานี้มันไมควรที่จะมาเชื่อมตอในระหวางกลางทางแลวก็การเดินสายไฟฟานี้ไมมีการลอดทอแบบวามี ทอหุม
เพื่อความปลอดภัย จะเปนสายเมนไฟฟ าขนาดใหญเดินไปแลวก็มั นเกิดไฟฟ าช็อตเมื่ อมี ฝนตกหรือมี น้ําฝนหรือ
ความชื้นเขาไปไฟฟามันก็ช็อตจากดินตรงขอบถนนประทุขึ้นมาแลวก็กระแสไฟฟ าก็ดับทั้งซอยคือ ซอยพโลชัย ๙
กับ ซอยพโลชัย ๕ ซอยพโลชัย ๕ จริงๆกระแสไฟฟ าก็ยั งสองสวางไดแ ตตอนนี้เขาจําเปนที่จะตองตัดกระแสไฟ
เนื่องจากสถานการณน้ําหลากมาเพื่อความปลอดภัยของชาวบาน คือถาปลอยใหมีกระแสไฟไปถาการเชื่อมตอของ
สายไฟที่อยูใตพื้นดินมันรั่วตรงไหนชุมชนนั้นก็เทากับเสี่ยงภัยที่ถูกไฟฟาช็อตทั้งหมูบานเลยก็อาจจะเปนไปได ผมก็
ขอฝากทานประธานสภาผานไปถึงคณะผูบริหารอยากใหประสานงานกับผูที่รับผิดชอบกอ สรางนี้ไม วาจะเปนใครก็
ตามนะครับ อยากใหแกไขดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับ ก็ขอฝากเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานบัวหลวงครับ
นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมี เกีย รติทุกทานคะในสวนตัวของดิฉั นก็เปน
สมาชิกเขต ๑ นะคะ ก็มีเรื่องที่อยากเรียนฝากทานประธานไปถึ งคณะผูบริหารนะคะ คือถนนธรรมวิถี เชื่อมถนน
ชยางกูร เคยพูดในสภาหลายครั้งนะคะ ๒ ปที่แลวนะคะ วาตอนที่ขยายถนนเรียกงา ยๆนะคะตรงแยกวัดหนองบัว
ที่จะเชื่อมกันนี้นะคะมันจะมีทางโคงที่ยังคั่นกันอยูประมาณสองเมตรครึ่งถึ งสามเมตร ตรงนั้นเคยเรีย นในทางหอง
ประชุมนะคะวาอยากใหทางเทศบาลของเราโดยเฉพาะทางผูบริหารชวยดูตรงนั้นใหหนอย เคยปรึกษาทางกรมทาง
เขาแลวเขาก็บอกวาตรงนี้ตองใหทางเทศบาลเปนคนทํานะคะ เพราะวาตรงนี้มั นจะเปนเรีย กวาคอขวด ตอนเชา
และเย็นเปนเวลาเรงดวนนะคะที่เด็กไปโรงเรียนทั้งเชาทั้งเย็นคะ ตรงนี้จะติดมากติดเปนครึ่งชั่วโมงติดจากแยกใหญ
บายพาสมาถึงสุนียเลย ซึ่งตรงนี้ก็อยากใหทางผูบริหารชวยดูตรงนี้ใหดวยเพราะวาทุกคนคิดวาเปนทางลัดออกไป
บายพาสที่จะไปศาลากลางใหม คิดตรงกันก็เลยเข ามาถนนธรรมวิถี ตรงนี้ แลวทีนี้ถ นนธรรมวิถี เราก็มี โรงเรีย น
เทศบาลของเราอยูดวยซึ่งตอนเรงดวนทั้งเชาทั้งเย็นก็ทุกคนก็ไปสงลูกไปโรงเรียน ซึ่งตรงนี้อยากใหเทศบาลของเรา
คณะผูบริหารชวยออกไปดูใหหนอยเพราะวามั นนานละคะ คุย กันหลายครั้งแลว คุย กับทหารก็คุย ทหารบอกวา
เดี๋ยวเทศบาลคงไปทําใหซึ่งตรงนี้มันนานจริงๆคะ แลวก็มาเรื่องของคลองระบายน้ําของเขต ๑ โดยเฉพาะริม หนอง
บัวนะคะ ซึ่งจะเชื่อมมาถึ งบายพาสอยากใหทางผู บริหารช วยไปลอกคลองเพราะว าตรงนั้น มั นจะเป นคอขวด
เหมือนกัน ที่เดิมเขาเรียกชลประทานจากหนองบัวเปนเขื่อน ทีนี้วาแตกอนมันกวางเดี๋ย วนี้กลางๆซอยมั นก็หายไป
แลวมันก็จะเหลือนิดเดียว พอน้ํามาขยะไปอยูกลางๆซอยน้ําก็ไมไหลก็จะทวมมาถึงริมเกือบบานพัก ตชด. ถาฝนตก
แรงๆก็จะขึ้นตรงนี้ฝากกองชางก็ไดนะคะ ชวยไปดูตรงนี้ใหดวยนะคะเพื่อจะบรรเทาน้ําที่ทวมคะ และโดยเฉพาะ
อีกคลองหนึ่งก็คือคลองที่ติดบิ๊กซีนะคะ ตรงนี้ตองเขาใจนะคะน้ําทวมที่มาจากตรงศาลาหนองนาควายก็เปนแองน้ํา
นะคะ ไมทราบวามีชุมชนหนองนาควายมาหรือไม สงสารนะคะทวมทีนี้ถึงเอว ทวมทุกป ตรงนี้เปนเรื่องที่ชาวบาน
เดือดรอนจริงๆนะคะ ก็อยากใหทางคณะผูบริหารของเราชวยไปลอกคลองตรงติดบิ๊กซีนะคะ เพราะวาตรงนั้น
ชุมชนไมใชชุมชนแลว เปนเมืองใหญแลวทุกคนก็เรียกมักงาย บางคนก็โยนของลงคลองซึ่งจริงๆแลวเราตองดูทุก
เดือนดวยซ้ํามันถึงจะไดชวยระบายนะคะ เพราะวาเราไมมีโอกาสวาเราจะขยายคลองไดทีนี้เราก็จะตองใชใ นเรื่อง
การทําความสะอาดบอยๆคือลอกคลองตรงนั้น เพราะวาเขามีตลาดนัดทุกเสาร-อาทิตย ถึ งไม มี ตลาดนัดคนก็แ นน
ทีนี้เขามีตลาดนัดเสาร-อาทิตย คนก็ทิ้งขยะลงคลองตรงนี้ก็เรียกวาทําอย างไรเราขยายคลองไม ได มั นไม มี ทางน้ํา
ไหลพอฝนตกมาสงสารชาวบานแถวหลังวัดหนองบัวน้ําจะขึ้นตลอดนะคะ ก็ฝากทางผูบริหารและเทศบาลของเรา
รบกวนชวยใหดูบอยขึ้นคะ พอเห็นหนาทางชุมชนที่อยูในเขต ๑ เยอะก็ขอเรียนอีกนิดหนึ่งนะคะวาพอดีไดเขา

๑๘.
ประชุมกับกรมทางหลวงที่เขามาจากกรุงเทพนะคะวา ๑.มาฟงความคิดเห็นของคนอุบลเรื่องทางลอดที่ทําใหรถติด
โดยเฉพาะบายพาสดงอูผึ้งและบายพาสวนารมยนี้นะคะ พอมีศาลากลางตรงบายพาสดงอูผึ้งก็ยิ่งทําใหรถติดนะคะ
ซึ่งตรงนี้ทางกรมทางหลวงที่มาจากกรุงเทพทานก็มาดูก็คิดวานะคะวา ป ๖๒ อุบลนาจะไดนะคะ เพราะนายชาง
เขาก็ไปคุยดวย และก็จะตอถึงวนารมยดวยปกติเขาตองทําหนึ่งที่กอน ทีนี้นายชางใหญที่เปนวิศวกรใหญบอกวา
พอดีเปนคนอุบล เปนคนสิริธร เขาบอกวาจะทําตอเลยจากดงอูผึ้งแลวเชื่อมมาวนารมยเลยนะคะ ก็คิดวาเปนความ
โชคดีข องเราแลวที่ วามี นายช างใหญที่เ ปนชาวอุบ ลแลวทํา จากวนารมยแ ลวมาดงอูผึ้งนะคะ ตรงนี้ ก็ฝากบอก
ประชาชนชาวบานนะคะวาความฝนของเราวาจะมีทั้งทางลอดและก็กําลังพิจารณาวาทางชั้นบนวาตรงไหนจะดีนะ
คะ คิดวาป ๖๒ คงเริ่มสรางนะคะเราก็คงไดใชป ๖๓ นะคะ กราบขอบพระคุณคะ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมขออนุญาตเขาสูวาระอื่นๆเรื่องถัดไปที่เกี่ยวกับเทศบาลโดยตรง ก็คือใน
เรื่องของเงินตอบแทนพิเ ศษหรือเราเรีย กวาเงินโบนัส ปที่แ ลวมั นเปนข อสงสัย ในสภาแหงนี้ที่เราถามวาเงินที่ใ ช
สําหรับที่จะเอาเปนเงินพิเศษใหกับพนักงานปที่แลวมันถูกโอนไปใชเรื่องอื่น ผมถามในสภาแหงนี้วาถู กโอนไปไหน
และจะโอนกลับมาไดหรือไม ผมไดรับคําตอบวามันจะถูกโอนกลับมา เจาหนาที่ทุกคนในเทศบาลก็ไดมีความหวังวา
มันจะถูกโอนกลับมาแตไมรูวามันไปไหน เพราะป ๕๙ มันไมเขากระเปาใครเลย มันหายหมดเลย เงินโบนัสนะครับ
ทํางานทั้งปเทศบาลนครอุบลเปนหนาเปนตารับหนาที่สําคัญทั้งนั้น เจาหนาที่ทุม เทเพื่ อการทํางานรับใชพี่ นอง
ประชาชน รับใชบานเมืองนี้ ปที่แลวไมไดโบนัส ปนี้ทานยังมีความหวังหรือไมวาทา นจะไดโบนัส เจาหนาที่ผมถาม
แตละทาน ทานตอบดวยความหวังวาไมรู ไมรูวาจะไดไหม ผมรูสึกสงสาร ผมรูสึกขอใชคําแรงนิดหนึ่ง ผมรูสึกสม
เพสที่เราไปนั่งรอความหวัง ทั้งๆที่สภาแหงนี้นะครับอนุมัติเงินพิเศษใหทุกปๆ เอาอยางนี้ไหมวาเราอนุมั ติพ รุงนี้ วัน
มะรื นเบิก จา ยได เลย ถึ ง ไหมถึ ง ถ า เป นการใชเ งิน ตามวิ ธีป กติข องมั น ของวิธีก ารงบประมาณผมบอกแล วว า
งบประมาณนั้นทําไมสภาแหงนี้ไมใหกันเงินเพราะมันลาชาทุกปๆมา ลาชาใครเสีย ประโยชนเราเสีย ประโยชน เรา
คือสมาชิกสภาแหงนี้เสียประโยชน เสีย ประโยชนที่ชาวบานถามมาวาเมื่ อไหรงบประมาณจะออกเพราะเราเปน
ผูอนุมัติงบประมาณ ๒. คนที่เสียประโยชนโดยตรงเลยคือพี่ นองประชาชนไม ไดใ ชงบประมาณเต็ม เม็ ดเต็ม หนวย
ไมไดใชงบประมาณที่จะสนับสนุนการใชชีวิตของเขาอยางโดยปกติสุข เมื่ อสักครูที่ทานณัฐวุฒิที่ทานกลาวมาผมก็
รูสึกเห็นนโยบายที่มันพลิกไปพลิกมา ทานยกตัวอยางเรื่องทางเทา ไปเดินสิตอนนี้ไปเดินสิถ างูไม กัดตาย มั นสอถึ ง
วาทานไม คํานึงถึ งอะไรนอกจากความคิ ดสวนตัวของทานที่ ทานจะทํา ความคิด สวนตัวหรื อวิธีการที่ ไม เปนไป
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 เมื่อวานผมประชุม เรื่องคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน หลายๆเรื่องอยางเรื่องรถสุขาก็รอจัดซื้อรอสงมอบ ไดคําตอบแบบนี้ตลอด รอจัดซื้อรอสงมอบ ทํา
ไมได ถูกรอง ถูกคนนั้นคนนี้รอง ทําไมได กลัว ตองรอตองเปลี่ยนแปลงแกไข ตองปรับปรุง ผมเห็น อบต. หลายๆที่
เขาอนุมัติงบประมาณปุบเขาประกาศจัดซื้อจัดจางเลย งบประมาณมั นออกมาเร็วพี่ นองประชาชนก็ไดเร็ว แลว
หลายๆสวนผมเคยบอกแลววาถนนอยางถนนแจงสนิทและถนนชยางกูรชวงตั้งแตแยกเนวาดาขึ้นไป โดยศักยภาพ

๑๙.
ของเราเรายังไมไดทําขึ้นมาเพื่อรองรับ เรายังไมไดจัดสรรเจาหนาที่ขึ้นมาเพื่อรองรับในสวนนี้เข ามาเปนกรรมสิทธิ์
ของเรา คือการบริหารจัดการผมสมเพสเห็นรถคันเดีย ววิ่งดูแ ลเซอรวิสแถวนั้นอยู ทั้งๆที่เราเปนเทศบาลนครนะ
ครับ เรานาจะมีงบประมาณที่จะลงไปเพราะเราไดรับมาโดยที่ไมมีก ารเตรีย มการไงครับ กอนที่ผมจะนอกเรื่องไป
มากกวานี้ผมขอกลับมาเรื่องของเงินพิเศษนี้ครับ ผมสอบถามทานประธานผายไปยังผูบริหารใหฟ งชัดๆใหพี่ นอง
ประชาชน เพื่อนขาราชการของเรานี้ไดชื่นใจวาปนี้มันจะออกเมื่อไหรครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่
๑คะ ในวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆนี้ ดิฉันก็มีเรื่องที่จะสอบถามผานทานประธานสภาผานไปยั งผูบริหารซัก ๒-๓ ข อนะ
คะ ขอที่ ๑ เรื่องการขออนุเคราะหการปองกันภัย อุทกภั ย น้ําทวม การดูแ ลพี่ นองประชาชนอยางจริงจังคะ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตนะคะ ขอที่ ๒ มี ประชาชนฝากถามเรื่องการจัดซื้อจัดจางเครื่องสูบน้ําที่ สตง. ชี้ชัดใหเทศบาล
นครอุบลคืนเงินบางสวนเนื่อ งจากซื้อสินคาราคาแพงเกิ นจริง จึงกราบเรีย นทานประธานผานไปยังผูบริหารได
ดําเนินการไปถึงไหนแลวคะ ขอที่ ๓ เรื่องการจัดงานพิธีพระบรมศพเรียนทานประธานผานไปยั งผูบริหาร ทางสภา
มีความยินดีสนับสนุนเพื่อใหสมพระเกียรติและแสดงถึ งความจงรักภักดีข องประชาชนชาวอุบลราชธานีใ หพ รอม
เพรียงและงดงามเปนที่สุดของชาวจังหวัดอุบล ขอบคุณมากคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทา นประธานสภาและสมาชิก ผูทรงเกีย รติ ทุกทาน ดิฉั น นางสาววรรณรัตน จิรัตน ประภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒คะ อยากจะทราบในสวนเรื่องตะแกรงของทอระบายน้ําคือ
จะมีอยูที่หนึ่งนะคะ จะเป นตะแกรงบริเวณใกลกับถนนจงกลนิทานตัดกับถนนพโลชัย ทําไมจึงมี แ ผนเหล็กหนา
ประมาณสักเกือบหนึ่งนิ้วคะมาวางปดทับไวที่ตะแกรงของทอระบายน้ํา เพราะวาดิฉันทราบวาในสวนของตะแกรง
ทอระบายน้ํานั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการระบายน้ําเวลาฝนตกน้ํามาจะไดไหลผานตะแกรงลงไปทอพั ก แต ณ
ปจจุบันตอนนี้เห็นมี แ ผ นเหล็กปดกั้นไว ดิฉั น ไม ทราบวาในสวนนี้เ ทศบาลทราบหรือไม ว ามี แ ผนเหล็กปดทับไว
ในชวงนี้นะคะ ขอคําชี้แจงดวยคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาครั บ ผมอยากทักทายไปยั งผูบริห ารวายังอยู ไหม เพราะวาผมอยากไดรั บ
คําตอบจากฝายผูบริหารในคําถามที่เราไดถามไปครับ เพราะวาพี่นองประชาชนอยูนี่ก็อยากรูเ หมื อนกันครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองฯประชาครับ

๒๐.
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาแ ละสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ค รั บ กระผม นายประชา กิ จ ตรงศิ ริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ก็นั่งฟงอยูนะครับไมไดไปไหนและก็ไดรับฟงปญหามา ขอกราบขอบพระคุณ
ทานสมาชิกนะครับที่เปนหวงเปนใยในบานเมือง ผมจะขอตอบเปนขอๆนะครับ จดไดประมาณสักสิบกว าข อก็ไม ได
ไปไหน นั่งจด ใสใจในปญหาของทานทุกขอทุกประเด็น สวนอันไหนที่ตอบไดก็จะตอบในนี้ สวนอันไหนที่ตอบไม ได
ก็อาจจะขอใหขาราชการทานอื่นชว ยตอบ สวนอันไหนที่ตอบไม ไดก็จะไปหาสภาพปญหามาและหาวิธีแ กแ ละก็
ตอบใหทานในภายหลัง เรื่องทอลอดนะครับ ขออธิบายเพราะวาเปนประเด็นที่แ รกๆเริ่ม ที่พู ดคุย กันที่วามี หนังสือ
สั่งการมาวาทอของเรานี้ต่ํากวาระดับทอของทางหลวงประมาณ ๘๐ เซ็นตฯนะครับ ผมอธิบายอยางนี้นะครับวา
การทํางานตรงนี้นั้นเขายกพื้นที่ถายโอนถนนชยางกูรมาใหเราตั้งแตสามแยกเนวาดาไปจนถึ งสี่แ ยกวนารมย ตอน
แรกผมก็เขาใจวาเขายกทั้งหมดใหแตความเปนจริงเขายังกันตรงสี่แ ยกวนารมยเข าในชยางกูรอีกประมาณ ๒๐๐
เมตร นะครับเขาไมไดยกใหทั้งหมด ผมก็คิดเขาใจวาเขากันเอาไวเพื่อที่จะวันขางหนาทําทางลอดทําทางเชื่อมอะไร
อยางนี้นะครับ เขาไมไดยกทั้งหมดทีนี้ปญหามันเกิดขึ้นมาตรงนี้เราก็ตกใจอยูเหมื อนกันวามั นมาไดอย างไรวาสวน
ตรงนี้นั้นสูงกวาไดอยางไร คือเราตองเขาใจนะครับวาเราทําทอตรงนี้เราไปทําในบานของเขา ในที่ข องเขา วันที่ทํา
นี้ก็มีการพูดคุยโดยไมเปนทางการเปนระยะๆมาตลอด จนกระทั่งเราก็เอาเขาแผน ๓ ป วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
คือเราคิดเรื่องนี้ม าหลายปแ ลว เราก็คุย กันโดยคราวๆมาตลอด พอเขาโอเคในภาพรวมแลวก็ มี การสํารวจและ
ออกแบบจนกระทั่งเสร็จสิ้นในตนป ๕๙ คือประมาณสิ้นป ๕๘ ก็สํารวจจนเสร็จเรีย บรอยนะครับ เราก็เลยทํา
หนังสืออยางเปนทางการในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึ งแขวงทางหลวงวาขออนุญาตกอสรางทางหลวงโดยสง
แบบแปลนทุกอยางไปใหเขาตรวจเช็คนะครับ เขาก็เอาไปดูแลวเขาก็ตอบวาไดรับอนุมั ติจากแขวงการทางนะครับ
ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ซึ่งจริงๆแลวมันมีการพูดคุยกันมาตลอดเขาก็อนุมัติใ หเราเข าไปทําเราก็เลยเข าไป
ทํา โดยเริ่มกอสรางตั้งแต ๑๐ มิถุนายน เปนตนไป และก็มีการประชุมวางแผนกันมาตลอดจนกระทั่งกอสรางแลว
เสร็จเมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ พอวันที่กอสรางเสร็จปุบเขาเองก็มีโครงการทําถนนมา ทํามาเสร็จปุบทํามาสูงกวา
ตัวที่ทองที่ต่ําที่สุดของเรา ๘๐ เซนติเมตร คือเราก็เปนงงๆวาตกลงเปนความผิดของเราหรือเปนความผิดของเขา
มันก็เลยกลายเปนวาเขาทํามามาสูงกวาที่เราทํา ซึ่งทุกอยางนี้เราสงเอกสารสงทุกอยางรายละเอี ย ดทั้งเปนทางการ
ไมเปนทางการมาตลอด พอเสร็จแลวเขาทํามาสูงกวา ๘๐ เซนติเมตร เราก็เปนงงๆวาเปนความผิดของเราหรือเปน
ความผิดของเขา ก็มานั่งคุยกันอยูวาเราไปทําในบานของเขา ขออนุญาตเขา สงแบบแปลนใหเขาเหมือนกับที่เราจะ
ทําทางเชื่อมถนนของทางหลวงนี้เราก็ตองขออนุญาตสงแบบแปลนใหเขา เราจะฝงทอลึกเทาไหรอะไรเทาไหรเขา
ตองอนุมัติมาเราถึงจะทําได เราก็ทําถูกตองตามระเบียบทุกอยางแตวาพอเขาทํามาสูงกลายเปนวาเราผิด เราก็งงๆ
เหมือนกันวาตกลงเปนเราผิดหรือครับ ก็เลยมีการพูดคุยแบบไมเปนทางการวาเผอิญตัวที่เขาทํามานั้นมันเหลืออยู
ชวงหนึ่งประมาณ ๓๐ – ๔๐ เมตร โดยประมาณนะครับ เทาที่จําไดคุยกันวานาจะใชพื้ นที่ตรงชวงที่เหลือจากทอ
ลอดของเราไปถึงทอที่เขาทํามา เพราะเวลาเขาทําถนนเขาทํางายมากเลย พอเขาทําถนนปุบเขาก็ทําคลองลงมา
ตามระดับถนนของเขาไลไปเรื่อยๆ เขาไมไดคํานึงถึงตรงนี้เพราะวาตอนที่เราทําตรงนี้นั้นระดับของสี่แ ยกวนารมย
กับของเปะปะที่เราจะไปถึงอยางไรก็ไปเพราะวาระยะตางกันเกือบ ๘ เมตร คือระดับทางคลองเปะปะกับของเรา

๒๑.
นั้นมันสูงถึง ๖ – ๗ เมตร อยางไรมันก็ไป แตเขาทําคลองตามแบบถนนของเขาโดยไมคํานึงถึ งระบบน้ํา เพราะเขา
แคระบายน้ําออกจากถนนหลวงของเขาแลวน้ําจะไปไหนเขาแทบจะไมสนใจอะไรเลย อันนี้ก็คือสภาพปญหาที่เรา
ตองทํางานรวมกับทางหลวงมาโดยตลอด ซึ่งก็คุย กันวาถ าอยางนั้นเหลือชวง ๓๐ เมตร นี้ที่เขาจะตองทําทอมั น
อาจจะตองมีการปรับระดับเพื่อใหน้ําของเรามั นไปได พอเรารูวามั นตางระดับเราเองก็เอาเครื่องสูบน้ําไปสํารอง
เอาไวแตก็ยังไมไดใชงานเพราะวาในระดับ ๘๐ เซ็นตฯนี้น้ํามันอยูในทองของทางลอดสวนที่เหลือจากนั้นน้ํามั นก็ยั ง
พอไปไดอยู ซึ่งเราก็สํารองวาถ ามั นไม ไหวเราก็จะเอาเครื่องสูบน้ําทดในสวนที่เหลือนี้เข าไปเปนการแกปญหา
เฉพาะหนา ซึ่งเราเองก็งงๆในเรื่องนี้ทั้งหมด มีการพูดคุยกันหลายครั้ง คือทางเราพู ดตรงๆวาโดยระเบีย บที่ สตง.
สงมาเราไมไดหวงอะไรเลย แตทางเขาตอนนี้กําลังจะลําบากเพราะเรื่องทุกอยางเปนเรื่องของเขาทั้งหมด พู ดงายๆ
เปนภาษาบานเราคือเราไมไดซวยหรอกครับเปนทางเขาตางหากที่จะซวยเพราะวาเขาไม ไดดูเลยวาเขาจะทํามา
แบบนี้ แลวคุณออกแบบมาถนนมาเปนแบบนี้ ทางเราไมไดรุมรอนนะครับถาพู ดถึ งความผิด ทางเขาซะอีกเปนคน
ที่รุมรอน แตทางเรารุมรอนเพราะวาน้ํามันไมไปเทานั้นเองนะครับ อันนี้ก็ขออธิบายภาพรวมคราวๆวาที่ม าที่ไปมั น
เปนแบบนี้ในเรื่องของทางลอดนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีอะไรครับทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขออนุญาตเอาใหจบเปนประเด็นๆไปนะครับ ถึ งทานจะตอบอีกเกาเรื่องที่หลังก็ไม เปนไร ในสมั ย ที่ใ น
สภาแหงนี้นะครับ เมื่อในสมัยผูบริห ารทานที่แ ลวนะครับ คือทานรจนา กัลปตินันท ขออนุญาตที่เอย นาม สภา
แหงนี้เคยอนุมัติใหซื้อกลองระดับดาวเทียมเลยนะครับ ลานกวาบาททานเจาหนาที่ก็อยูนะครับ ทานก็ม าชี้แ จงกับ
ผมผมถึงอนุมัติใหทานซื้อ แลวเราไมมีการจัดคาระดับหรือเราจะไปฝากเขาหายใจอยางเดียวเลยเหรอ ถาทางหลวง
ระบายไมไดเรามีวิธีอื่นไหมที่จะไปตอเชื่อมเขาระบบของเรา ถ าเรามั่ นใจในคาระดับผมวาน้ํามั นก็ไปไดเพราะน้ํา
ยังไงมันก็ไหลลงที่ต่ํา ผมอยากไดฟงคําชี้แจงเพราะหวงเหลือเกินวาเอาน้ําเขาบานเทากับชักศึกเข าบาน มั นนาหวง
มากเรื่องนี้ ผมอยากใหทานชี้แจงเรื่องนี้วาแผนสํารอง ณ วันนี้ในวันที่เมืองอุบลเต็มไปดวยน้ําเรามี แ ผนอย างไรบาง
และเราสามารถผองถายน้ําที่อยูไปตรงไหนไดบางนอกจากขึ้นไปทวมถนนครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองฯประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับก็ขออภิปรายในเรื่องของทอลอดนะครับ ผมคิดวา
ผมอธิบายในรายละเอียดไปพอสมควรอยูวาในสวนของเรานี้เราจับระดับ เราทําถู กตองเพราะเรากดในระดับที่เรา
กดไดดีที่สุด ตอนนี้ถือวาเราระบายไดดีที่สุดในสวนของทอลอดวนารมณนะครับ แลวเราก็บอกแลววาเรานี้ยั งสูง
กวาอยูในระดับที่ต่ําสุดที่เราจะไปถึงนี้ประมาณ ๗ เมตร นะครับ ซึ่งอยางไรน้ํามันก็ตองไปแตเราก็ตองยอมรับวา
การทํางานโดยยึดหลักการมีสวนรวมตรงนี้เราก็มีการพูดคุยกันมาตลอดทั้งเปนทางการและไมเปนทางการวาเราจะ
ทําแบบนี้ แตเราก็ไมสามารถจะควบคุมไดทั้งหมดวาเวลาเขาทํางบประมาณเขาไมเคยมาใหเราดูเพราะวาเปนบาน
ของเขา เขาไมเคยมาถามเราเลยวาเขาจะทําทอแบบนี้ ทําถนนแบบนี้เขาไม ม าถามเรา เหมื อนกับเรากอสรางใน
เขตเทศบาลเราก็ไมตองไปถามเขา แตเราก็คุยๆกันตลอดวาระดับเราแบบนี้นะครับ เราก็คิดวาเขานาจะเขาใจและ

๒๒.
ก็ออกแบบใหสอดคลองกับท อลอดของเรา แตเมื่ อมั นผิ ดพลาดตรงนี้ม านั้นเขาเริ่ม เข าใจแลวก็มี การแกปญหา
รวมกันโดยใชสามสี่สิบเมตรที่เหลือนี้ครับในการแกปญหารวมกัน ผมก็อธิบายไปในระดับหนึ่ง และที่ทา นถามมาวา
มันมีแผนการที่จะระบายน้ําทั้งหมดไปไดอยางไร ซึ่งเราเองก็ผมก็ไดอธิบายเรื่องระบบระบายน้ําทั้งแผนระยะสั้น
และระยะยาวที่พอจะทราบกันมาระดับหนึ่งวาเรามีแกมลิงในสวนตางๆที่อยูในเทศบาลทั้งหมดนะตอนนี้ ซึ่งแรกๆ
เราก็เริ่มใชแกมลิงไดเกิดประโยชน แตตองยอมรับวาพายุที่ผา นมาลูกที่ผานมาเปนพายุที่ลูกใหญพ อสมควร ใหญ
มากปริมาณน้ําที่ลงมาในเขตเทศบาลนี้หรือบริเวณรอบๆหรือจังหวัดใกลเคีย งตางๆก็รับผลกระทบ นาจะบอกวา
มันไมใชในเรื่องปกติมันเปนเรื่องพายุที่ผิดปกติ เพราะฉะนั้นการระบายน้ําในสวนของแกม ลิงที่เราเตรีย มไว ไม วา
จะเปนหวยมวง หนองนาควาย หนองบัว ทุงศรีเมือง หรือจุดอื่นๆที่มีอยูตอนนี้ตองยอมรับวาในชวง ๒-๓ สัปดาหที่
ผานมานี้แทบจะเต็มกันไปหมดแลว และน้ําในระดับแม น้ํามู ลก็เออขึ้ นมา น้ําจากทางเหนือที่ลงมาทั้งหมดนี้ก็ดัน
ไมใหน้ําที่อยูในสวนนี้ระบาย ซึ่งก็ตองยอมรับวาตอนนี้เปนปญหาระดับชาติพ อสมควรในการที่จะพรองน้ําทั้งหมด
ลงในสวนของแมน้ํามูล เพราะตอนนี้เราก็มีการเตรีย มแผนที่จะรองรับตรงนี้ไวพ อสมควรอยู ก็ข อพู ดถึ งเรื่องการ
แผนระยะสั้น ระยะยาว ซึ่งไดอธิบายไปเมื่อรอบที่แลวประกอบกับ ที่ผานมาทางเทศบาลเองก็ข อตอบในเรื่องของ
การเตรียมการในเรื่องของน้ําทวมนะครับวาเราทําอะไรนะครับ ซึ่งเราก็มีหนังสือที่ออกโดยนายกเทศมนตรีใ นเรื่อง
ของวิทยุราชการเพื่อจะแจงขอความ ซึ่งเราตองจับสถานการณในทุกๆวัน และรายงานทุกวันใหสวนกลางทราบให
ผูที่เกี่ย วข องทราบ ไม วาจะเปน เรื่องระดับแม น้ํามู ล อย างเชนวัน นี้เองนั้นก็มี ก ารรายงานว ามี น้ํา ขึ้ นเทา ไหร ก็
รายงานทุกวันนะครับวาขึ้น ๒ เซ็นฯ มีราษฎรที่ประสบอุทกภัยทั้งหมด ๑๗ ชุมชน รวมแลวก็ ๗๖๐ ครอบครัวนะ
ครับ และมี ประชาชนที่เดือ ดรอน ๓,๐๓๓ คน แลวเราเองก็ตั้ งศูนย เฉพาะกิจชว ยเหลือผู ประสบภั ย ที่อยู หน า
ปองกันก็มีการทําในเรื่องพวกนี้ มีการแจกถุงทราย
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ จากทอลอดไปแม น้ํามู ล ตอบแบบงงๆนะครับ เมื่ อสักครูทานก็บอกวา
ทานก็งงๆวาใครผิดใครถูก แตละโครงการทานจะมาบริหารงานแบบงงๆไมไดนะครับ มีโครงการไหนอีกที่คิดขึ้ นมา
ทําแลวแบบงงๆแบบนี้นะครับ เงินภาษีชาวบานไมใชเงินกระเปา ใครนะครับ ผมก็ย้ําไปแลวมั นก็ตองทําใหชัดเจน
ตรงไปตรงมา ทําใหเกิดความคุมคานะครับ นี่ทําไปแลวหมดเงินไปสี่ลานกวาบาท เสร็จแลวก็บอกวาทางหลวงผิด
นะครับ อันนี้คือเราพูดเองเราไมไดฟงจากปากทางหลวง คือเราพู ดฝายเดีย วเรายังไม ไดฟ งเขาเลยนะครับ แบบนี้
มันก็เหมือนเปนการโยนความผิดใหเขานะครับ อย ามาพู ดวาเขาผิดทางนั้นตองเอาข อเท็จจริงทางนั้นมาพู ดดวย
แบบนี้คือพูดฝงเดียวนะครับ เมื่อสักครูนี้ผมก็นั่งฟงอยู ฟงแลวก็งงเพราะวาทานก็บอกวางงๆเหมื อนกันวาทําไมมั น
ไมไหลนะครับ เอาอยางนี้ดีกวานะครับเงินภาษีของประชาชน เงินสวนรวมนะครับทานใชใหมันเกิดประโยชนดีกวา
ถาจะตั้งโครงการขึ้นมาแบบงงๆนะครับ หรือตั้งงบแบบซ้ําซอนนี้ก็อยาตั้งมานะครับมั นเสีย เวลาครับ ชาวบานที่ม า
นั่งฟงนี้เขาก็งงกับทานนะครับ งงวามันคืออะไรของบมาเสร็จ งบประมาณประจําปก็ขอมา ผมคิดวาหลายทานก็งง
นะครับ คือไมรูวาเราพูดอะไรกันเขาก็งง ทานรองนายกตอบมาเขาก็งงนะครับ เงินสามสี่ลานหมดไปนี้ก็งงใชไหม
เสียเงินสี่ลานนี้งงใชไหมครับ ผมวาไมนาใชนะครับ อยางไรอยากใหทานรองนายกตอบใหตรงคําถามนะครับ เมื่ อ
สักครูพูดเรื่องทอลอดแลวไปน้ํามูลแลวก็ผูประสบผลกระทบมาผมก็งงเหมือนกันนะครับ นั่งฟงอยูนะครับ

๒๓.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ คือที่ผมหารือเรื่องทอลอดก็คือวามั นไม ไดมี ผลกระทบแควาน้ํามั นไม ไหล
นะครับ ณ วันนี้เราตองการที่จะมาแกปญหารวมกันวาที่น้ํามั นไม ไหลแลวมั นไหลเข ามาซอยชยางกูร ๔๒ ซอย
ชยางกูร ๔๐ ไหลลงมาเรื่อยจนมาสะสมถึ งหนาโปลีนี้เราจะมี วิธีการแกปญหาอย างไร ณ วันนี้เรามานั่งคุย เรื่อง
วิธีการแกปญหาใหชาวบานนะครับ ผมไดยินมาจากทางหลวงถาทานวาทานงงเขาก็ งงเหมื อนกันแตเราไม ไปคุย ถึ ง
เขา เราคุยถึงเราเทานั้นวาน้ําที่มันไดรับผลกระทบจากทอลอดเขามา ที่มันเขามาซอยชยางกูรตางๆนี้ ผมถามจริงๆ
ครับสํานักการชางมีใครจะตอบผมไดไหมวาเราจะแกปญหาตรงนี้ไดอย างไร ผมไม หวังคําตอบจากทานรองนายก
เพราะวาทานดูแลนโยบาย ผมไมแนใจวาทานรูหรือเปลาวาตอนน้ําทวมนั้น ส.ท. ไปลอยคออยูแ ถวนั้นกี่คน กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ คืออยางนี้นะครับที่ถามกันมานี้มั นเชื่อมโยงกันไป
หมด ทานก็ถามถึงทอลอดและก็พูดไปถึงน้ําทวมซึ่งระบายน้ําไปหลังราชเวชไปเขาบิ๊กซี ซึ่งจริงๆแลวมั นก็เชื่อมโยง
กันไปหมด และเวลาทานพูดออกนอกเรื่องทานก็ไมเบรกกันเอง แตเวลาผมตอบโดยภาพรวมทานก็ม าเบรกแบบนี้
นะครับ ก็เอาเปนวาเราจะคุยเฉพาะทอลอดโดยไมพูดถึงเรื่องอื่นเลยนะครับ ดีไหมครับแลวเรื่องเครื่องสูบน้ํา เรื่อง
ดูแลน้ําทวม เรื่องอะไรก็วากันเปนเรื่องๆไป ถาอะไรที่เกี่ยวกับไมเกี่ยวกับทอลอดเราก็ไม ตองมาคุย นะครับเอาเปน
อยางนั้นนะครับ ถาอยางนั้นก็เราทํามาแบบนี้แตรายละเอียดลึกๆขออนุญาตใหทางวิศวกรเปนผูตอบนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอสั้นๆนะครับ เชิญครับ
นายปญญา ทองสันต หัวหนางานวิศวกรรม
กราบเรีย นทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติครับ กระผมนายปญญา ทองสั นต หัวหนางาน
วิศวกรรมสํานักการชาง กอนอื่นขอชี้แจงในเรื่องของทอลอด มั นจะมี ทอลอดอยู ๒ สวน ซึ่งมี ความสัม พั นธกันนะ
ครับ เนื่องจากกอ นหนานี้กอนที่เทศบาลจะจัดทําทอลอดบริเวณแยกวนารมยแ ละบริเวณหนาราชเวชนะครั บ
สาเหตุในการทําทอลอดนี้ผมจะอธิบายเปนสวนๆนะครับ สวนแรกก็จะเปนทอลอดบริเวณหนาโรงพยาบาลราชเวช
นี่นะครับนี่คือเบอร ๑ บริเวณหนาโรงพยาบาลราชเวชนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ไมตองแลวครับ ไมตองอธิบายพอแลวครับ เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติครับ ก็คงตอเรื่องอื่นเลยนะครับ เรื่องที่ ๒ ก็คือเงิน
ตอบแทนพิเศษ คือเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยสวนตัวผมเองพอเข ามาทํางานตรงนี้ ผมคิดวาตรงนี้เปนกําลังใจที่สําคัญ
เปนเงินเดือนเดือนที่ ๑๓ ของขาราชการ ผมก็กําชับในเรื่องนี้เหมือนกัน แมกระทั่งปที่แ ลวเกิดการผิดพลาดในการ
จายเงินตรงนี้ซึ่งเปนปงบประมาณ ๒๕๖๐ นะครับ ผมเองก็ไดสั่งใหทานปลัดอาทิตยตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงวา

๒๔.
ขอผิดพลาดมันเกิดจากตรงไหน อยางไร จะตองหาคนผิดมาลงโทษใหไดวามั นผิดพลาดอยางไร มั นถึ งไม สามรถ
จายเงินโบนัสไดตามระเบียบนะครับ แมกระทั่งปนี้เองก็มีการกําชับอยูตลอดเวลาซึ่งเราเองนอกจากทํางบประมาณ
ที่จะใหเขากอน ๑๕ สิงหาคม เพื่อใหมันสอดคลองกับระเบียบ นี่ก็เปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหคะแนนในการประเมิ น
การทํางานเรื่องงบประมาณนั้นใหสอดคลอง ก็จะไดคะแนนในสวนตรงนี้ ผมเองก็ไดสั่งกําชับไปยังสํานักปลัดวาให
เอารายละเอียดในการเขาพิจารณาวาโบนัสตรงไหนไดตรงไหนไม ได คะแนนมั นอยูตรงไหนเอามา ซึ่งจริงๆแลวก็
ไมใชหนาที่ของผมเพราะวารองนายกเอง นายกเองก็ไมไดโบนัสตรงนี้ ไม ไดเงินตอบแทนตรงนะครับ ขอตอบสั้นๆ
ตรงนี้กอนนะครับ ในเรื่องของการดูแลน้ําทวมก็ไดอธิบายไปสักครูวาในเรื่องการดูแ ลน้ําทวมเราก็ไดมี การกําชับ
การทํางานทุกวันนะครับวาสถานการณในแตละวัน อยางเชนเกาะติดระดับน้ําในแม น้ํามู ลวามี การเพิ่ ม ลดเทาไหร
จะกระทบไปถึงราษฎรมากนอยแคไหนและก็สํารวจราษฎรที่ประสบอุทกภัยตลอดเวลานะครับ และก็มี การตั้งศูนย
เฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยที่อยูอาคารปองกันฯ และก็ใหความชวยเหลือบรรเทาเบื้องตน ก็มี การเอาถั งน้ําที่
เราเก็บเอาไวทั้งหมด ๒๗ ถั ง และหองสุข า ๒๗ หอง กระจายไปตามจุดตางๆรวมทั้งเรือพลาสติกเรือทองแบน
จํานวน ๓๐ ลํา ซึ่งไดกระจัดกระจายไประดับหนึ่งนะครับ สวนการอพยพสวนหนึ่งก็มาอยูริมถนน สวนหนึ่งก็ม าอยู
ที่ข องเอกชนที่เขาขอความอนุเคราะห ส วนหนึ่ง ก็ม าอยูต ามวั ดนะครับ ก็ กระจายออกมาไดป ระมาณ ๒๑๙
ครอบครัว ซึ่งตอนนี้เราก็ไดเตรียมพื้นที่เอาไวแลวก็ดูวาจะมี ผลกระทบอะไรบาง แตตอนนี้ทางจังหวัดอุบลฯก็ได
ประกาศเปนภัย น้ําทวมนะครับ ก็จะไดตั้งงบประมาณเพื่ อการจัดซื้อเครื่องยั งชีพ ใหใ นลําดับตอไป อันนี้คือการ
เตรียมงานการดูแลเรื่องน้ําทวมนะครับ ในเรื่องของเครื่องสูบน้ําตอนนี้ก็มีการโตตอบกันไปมา ทาง สตง. ปปช. เอง
ก็สอบถามเขามาแตเราก็ไดชี้แจงไปวา ขออฺธิบายสั้นๆนะครับเพื่ อความกระชับนะครับทานประธานวาทาง สตง.
เองมีการเปรียบเทียบเครื่องสูบน้ําโดยไมไดเอายี่หอเดียวกัน รุนเดียวกัน มาเปรียบเทีย บราคาที่ซื้อตางกัน เอาเปน
วาสมมุติซื้อเครื่อง ๙๐ ซีซี แตวาไปเอาเครื่อง ๗๐ ซีซี แลวทดจํานวนเงินขึ้นมามั นเลยการเปรีย บเทีย บไม ไดราคา
กัน ทางเทศบาลเองทางพวกเราเองก็ไดชี้แจงวามาเปรียบเทียบในลักษณะนี้มันไมถูกตองนะครับ ก็เปนการโตตอบ
กันอยู มีการตอสูคดีกันอยูนะครับ ในเรื่องของการจัดพิธีก็เชนเดียวกันนะครับ ผมคิดวาเรื่องนี้ทางเทศบาลของเรา
คอนขางโชคดีพอดีมีนายชางคนหนึ่งซึ่งโอนยายมาเปนสถาปนิกของเราไดทํางานถวายงานในศิลปากร ที่จะทํางาน
ที่สนามหลวง เขาก็ไดใหขอมูลชวยเหลือเรา เราถึงไดออกแบบในเรื่องของทุงศรีเมืองตั้งแตเนิ่นๆแตดวยทุงศรีเมื อง
นั้นก็ใชจายงบประมาณ ๕-๖ ลานบาท แตตอนหลังนโยบายพอปรับมาที่วัดสุปฏนฯ มั นก็ทําใหงานกระชับขึ้ นมา
ซึ่งก็เราก็พ ยายามทําอย างเต็ม ที่ใ หสมพระเกีย รตินะครับ โดยยึดหลั กของการคุม คา ความพอเพี ย ง ตามหลั ก
แนวทางเศรษฐกิจของในหลวงของเรา พยายามทําใหงานกระชับเพื่อเปนตามนโยบายของในหลวงของเราราชการ
ที่ ๑๐ เพื่อใหงานนี้เปนไปดวยความเรียบรอยนะครับ อันนี้ก็คิดวาใชเงินงบประมาณอยู ประมาณ ๑.๖ ลานบาท
ในการจัดการทั้งหมดเพื่ออํานวยความสะดวกในวันที่ทุกทานมาวางดอกไม จันทน ในวันนั้นจะมี การจัดเรื่องตางๆ
เพราะวาอาคารสถานที่ทั้งหมดนั้นจังหวัดยกใหทางเทศบาลเปนคนทําทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งที่ข อ
ชี้แจงอยางกระชับและรวดเร็วนะครับ สวนเรื่องตะแกรงทอน้ํานี้ผมคิดวาถาเปนเหล็กที่หนาแบบนี้เราอาจจะมาปด
ชั่วคราวแลวเราก็เอาไปซอมแซมตะแกรงน้ําแลวเอามาทําใหม นะครับ ในชวงที่เรากําลังซอมแซมตรงนี้เราก็เอา
แผนเหล็กมาปดนะครับ แตถาอยางไรเสียเราก็จะสงใหสํานักการชางไปดูแลในเรื่องนี้นะครับ สวนเรื่องวงเวีย นน้ําพุ
นะครับทานประธานครับ คือวงเวียนน้ําพุ นี้เราไดมี การพู ดคุย ไปในระดับหนึ่งวาครั้งที่ทําครั้งแรกนั้นในสมั ย ที่ผม
เปนสมาชิกสภาฯ ผมจําไดขอเทาความนิดเดียว ทานผูบริหารก็เสนอเขามาทําตรงนี้ ตอนนั้นเราก็บอกวาขนาดมั น
ใหญเกินไปก็ยืนยันวาตองทําตามแบบนี้ สุดทายก็ไปเอาฟุตบาธรอบๆออก แลวสุดทายเราก็ของบวาถายืนยันจะทํา
เพื่อรักษาน้ําพุที่ดั้งเดิมเอาไวก็ทํา แลวก็ขอปรับปรุงแลวทําใหกระชับเขามานะครับ ในสวนตรงนี้เราก็ไดพยายาม

๒๕.
ปรับปรุงแตดวยการแชในน้ําเครื่องไมเครื่องมือตางๆเราก็ไดมีการซอมบํารุงตลอด ในชวงหลังสุดนี้ก็มี ปญหาแลวมี
น้ํารั่วออกมา ก็ทําการซอมแซม เมื่อสองวันกอนก็มีการเขาไปซอมแซมตรงนี้อยูนะครับ ทีนี้เรื่องจราจรเราก็ไดวันที่
ทานสมาชิกไดใหความเห็นตรงนี้นะครับวาทําไมไมเปดไฟแดงอยางโนนอยางนี้ เราก็ไดนําเสนอทุกอย างไปใหทาง
จราจรแต เขาก็ยื นยั นวา มั นต องเป ดเป นหว งเวลาในลักษณะแบบนี้เ พราะวา เราเองไดนํา เสนอนะครับแตการ
พิจารณานี้ก็อยูที่ของทางตํารวจจราจรเปนคนดูแลนะครับ สวนของเรื่องปอเทืองที่ปลูกอยูทุงศรีเมื องหรือวาในฟุ ต
บาธอันนี้ก็นาๆจิตตังนะครับก็ตองยอมรับวานี้เปนเจตนาดีของคณะผูบริหารเพราะวามี หนังสือสั่งการมาวาในวันที่
เราจะวางดอกไมจันทนงานในหลวงนี้เราอยากจะใหมีการปลูกดอกดาวเรืองเต็ม ไปทั่วเมื องนะครับ ทีนี้ก็มี หนังสือ
วานาจะเปน ๑.ดาวเรือง ๒.ปอเทือง ๓.ดอกตางๆ นะครับ ทีนี้เราก็เลยคิดวาใน ๔๕ วัน ก็ศึกษาวาใน ๔๕ วัน มั น
จะออกดอกสีเหลือง ผมก็มีการประชุมนะครับก็ตองยอมรับวาตอนนั้นมีการพู ดคุย หารือวามี ใ ครรูไหมวาฟอรม มั น
เปนอยางไร ฟอรมปอเทืองเปนอยางไร เขาก็เอารูปมาใหดู แตก็ตองยอมรับถูกเราก็วาไปตามถูก ผิดเราก็วาไปตาม
ผิด วันที่เอารูปมาดูนี้เราจินตนาการฟอรมไมคิดวามันจะสูงขนาดนี้นะครับ รูปที่ดูมันไมไดสูงขนาดนี้ อันนี้ก็ย อมรับ
เลยวาก็เลยบอกวาตอนนี้เราดูอะไรไมออก เอาอยางนี้ไหมถา ๔๕ วัน เราปลูกเพื่ อจะใหงานแหเทีย นนี้เราเหลือง
สะพรั่งนี้ลองดูไหม ถาประสบความสําเร็จเราก็จะไดเริ่มตนปลูกเพื่อจะใหลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ใหได ก็มี การพู ดคุย
กันอยางนี้นะครับ แตพอปลูกออกมาแลวก็ตองยอมรับวาฟอรม มั นสูงจริงๆตอนนี้เราก็ย อมรับวามั นอาจจะดูไม
สวยงาม แตตอนนี้ทางโรงเรีย นเทศบาล ๒ หนองบัว หรือโรงเรี ย นเทศบาล ๓ สามั คคี วิทยาคาร ตัดเพื่ อเอา
ปอเทืองไปทําปุย เพราะวาปอเทืองโดยธรรมชาติแลวเขาก็จะปลูกใหดอกสีเหลืองหลังจากที่ทํานาเสร็จแลวก็จะตัด
ใหกลายเปนปุยธรรมชาติของไรนาตอไป อันนี้เขาก็จะขอตัด ตอนนี้เราก็รอใหทางกองบิน ทหารอากาศเขามาขอ
สวนหนึ่งเขาจะเอาไปทําปุยหมักนะครับ อันนี้ก็ตองยอมรับนะครับวาเกิดการผิดพลาดตรงนี้ขึ้น สุดทายเราก็เลยใช
ดอกดาวเรืองปลูกในกระถางเพื่อเอามาเรียงนะครับ อันนี้ก็ยอมรับนะครับแลวก็เราเริ่มที่จะตัดทั้งหมดแลวก็เอาไป
ทําปุย นะครับ ตอมาเรื่องโอทีนะครับ ความหมายอยางนี้น ะครับ บางทีคิ ดวามี ความเข าใจวาจะไดสองแรงใน
วันหยุด ความเปนจริงคือผมขออนุญาตอธิบายนะครับวาโดยหลักการคิดโอทีก็จะเอาเงินเดือนเราหาร ๓๐ วัน
สมมุติวามาทํางานวันเสารเขาจะไดสองแรงสมมุตินะครับ แรงหนึ่งไมไดจายเพราะวาแรงหนึ่งถูกจางไปในเงินเดือน
อยูแลวก็จายแรงที่สองก็คือคุณจะไดสองแรงก็คือคุณจะไดแรงเดีย วนั่นแหละครับ แตวาเขาพู ดวาเปนสองแรงทุก
คนก็เลยเขาใจวาวันหยุดหรือทําโอทีจะไดสองแรงแตจริงๆแลวเขาจางไปแลวแรงนั้น แตโดยระเบีย บแลวหนึ่งวัน
จายไดไม เกิน ๒๔๐ บาท ถ าจําไม ผิ ดนะครับ แตโดยระเบีย บของพวกเราก็ตองยอมรับวาเราก็ไม อยากใหเกิ ด
ประเด็น ตรงที่ว าจ ายมากนะครับ ให ไม เ กิน ๒๔๐ บาท เราก็ มี ข อตกลงกั นว าจา ยสั ก ๑๐๐-๑๒๐ บาท ทาง
เจาหนาที่เราก็เห็นใจทางเทศบาลวานาจะใชจายอยางประหยัดและทางเราเองก็เห็นเปนข อตกลงกันวาให ๑๐๐๑๒๐ บาท ทุกคนก็โอเคก็ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติกันมานะครับทานประธาน โอทีเราก็มี จายใหอยู วาในสวนของ
คนที่ทํางานลวงเวลา ทํางานดึกๆดื่นๆ ทํางานวันหยุดเราก็มีสวนตรงนี้ดูแ ลกันอยูนะครับ ที่ทานสมาชิกสภาก็ไดมี
การอนุมัติเงินทําการนอกเวลาไวพ อสมควรอยู เราก็ไดเอามาเพื่ อจะไดเอื้ออํานวยตอเพื่ อนข าราชการดวยกันนะ
ครับ สวนเรื่องไฟฟาที่ติดๆขัดๆก็ตองยอมรับวาในเขตเทศบาลของเรามี จํานวนไฟฟ าที่มี ปญหามาก ที่ไม ไดไปแก
เลยสองสามเดือนนี้ตองกราบขออภัย ดวยนะครับ ผมก็ไดสั่งการใหทาน ผอ. จดบันทึกไวทั้งหมดเพื่ อดําเนินการ
แกไขเพื่อใหความสะดวกสบายตอพี่นองประชาชน สวนขยะหรือการลอกคลองนั้นเราก็พยายามทําอยูนะครับ ตอง
ยอมรับวารถดูดโคลนที่มีอยูที่ใชการไดดีๆเลยมีอยูคันเดียว อีกคันก็ทําไปซอมไปนะครับ ตองยอมรับวาออกทุกวัน
ทําเต็มพิกัดแลวเราก็จางนักโทษชั้นดีจากเรือนจํา พูดงายๆวาการวางแผนในการลอกคลองของเรือนจํานี้จะตองใช
การวาจางกันขามปนะครับ เราตองทําแผนเขาไปวาจะลอกเสนไหน เวลาไหน อยางไร ทําแผนเขาไปอนุมัติขามป

๒๖.
นะครับเขาถึงจะมาได ไมใชวาวันนี้เรามีเงินไปจางเขามาเขาไม ม านะครับตองวางแผนเพราะเขาจะใหนักโทษลง
ตรงไหน ชวงไหน เวลาไหนนี้เปนพิ กันที่เขาตองแนนอน ถ าเราอยากจะจางเพิ่ ม จางลดตองข ามปนะครับ ก็ตอง
ยอมรับวาเราวางแผนในเรื่องของเขามี เวลา มี จํานวนเทาไหร พู ดงายๆไดวาทางเรือนจํานี้เราเหมาหมดนะครับ
เพราะวาคลองระบายน้ําของเรานี้มีจํานวนเยอะมากนะครับ เราก็เหมาหมดมีใหเราเทาไหรเราเหมาหมดแตวาตอง
วางแผนขามปนะครับถึงจะทําในสวนตรงนี้ได สวนขยะเองทางพนักงานเจาหนาที่ข องเราทํานี้ก็ทํางานกันอยาง
เต็มที่นะครับ โดยเฉพาะชวงฝนลงมานี้เราลงกันเต็มที่เพื่อจะเปดใหทางน้ํามั นไหลได แตโดยความเปนจริงก็คือวา
ในทอระบายน้ําหลายๆแหงหลังบิ๊กซีเอย อะไรเอยก็ยังประสบปญหาพอสมควรอยูแตวาเราก็พยายามจะลอกใหเร็ว
ที่สุด เพราะวาทอในสวนของบิ๊กซีที่ไหลออกไปคลองเปะปะตรงนี้นั้นมันเปนคลองปดซึ่งทานผูบริหารชุดเดิม นั้นเขา
อนุมัติใหทางบิ๊กซีทําเปนคลองปด ตรงนี้เราทําอะไรไดลําบากตองยอมรับวาสวนหนึ่งที่น้ําไหลชาเพราะวาคลอง
ชวงบิ๊กซีขางนิกรธานีนี้เปนคลองปด เพราะฉะนั้นสวนที่เหลือนี้ก็พยายามลอกอยางเต็ม ที่ บางสวนก็จะเปนในสวน
ของคอขวดก็มีบางนะครับ แตตอนนี้เรากําลังเริ่ม สํารวจจะทําในสวนตรงนี้ สวนรถขยะนั้นนะครับทานสมาชิกก็
เปนหวงก็ตองยอมรับวาจริงๆแลวตามแผนงานที่ผมดูแ ลอยูตอนนี้ตองใช รถในการเก็บขยะเพื่ อใหไดวันตอวั น
จะตองใชรถที่มีสภาพสมบูรณนี้ ๒๗ คัน ก็ตองยอมรับวาไดรับอนุมั ติจากทานสมาชิกสภาประมาณสิบกวาคันที่
ผานมา ยังเหลืออีกสิบกวาคันที่ยังอยูในสภาพที่มีอายุเกือบ ๒๐ ป ทีนี้ในชวงฤดูฝนนี้ถ าเรามี โอกาสไปที่ไซตข ยะที่
เทศบาลวารินจะเห็นวาทางไซตขยะนี้เปนถนนที่ชวงเข าไปเทนี้ทั้งลื่น ทั้งติด ทั้งหลม บางทีติดหลม ตองไปดันไป
ผลักกันจนรถที่สภาพใหมๆที่ทานอนุมัติมามันก็ใชไดอยูในระดับหนึ่ง แตรถที่สภาพมันไม ไหวที่มั นมี อายุเยอะๆพอ
ไปอยูในสภาพตรงนั้นดันกันไปดันกันมารถก็ซอม ชวงที่ผานมาเคยจอดซอมสูงสุดถึ ง ๑๐ คัน แลวเรามี รถไม เต็ม
พิกัดตองกราบขออภัยดวยที่ไมสามารถจัดเก็บขยะได อันนี้ก็ฝากเปนขอมูลเอาไววาเรามีปญหาสภาพพอสมควรอยู
ชว งฤดูฝ นที่ ไซต ข ยะครั บ คิ ด ว าน า จะตอบเพื่ อ ความรวดเร็ ว กระชั บตามที่ท า นประธานสภามาคิ ด วา น า จะ
ครอบคลุมในสวนที่สมาชิกสภาสอบถามมานะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับขอบคุณสําหรับคําตอบของทานผูบริหารนะครับ แตวาหลายเรื่องหลาย
อย างทานบริหารงานแบบเอาแตปญหาปลายเหตุม าเล าใหเราฟ งนะครับ อยางเชนเมื่ อเกิ ดน้ําทวมขึ้ นทานทํ า
อย างไร ท านก็ จัดสถานที่ ใ หเขาอยู ชั่วคราวหรื อครั บ เหมื อนริม ถนนบา งหรือ เอกชนบา ง ดัง นั้นแลวนะครับ ก็
อยากจะเห็นการทํางานแกปญหาที่ตนเหตุไมใชวาไปแกปญหาที่ปลายเหตุ หลายๆเรื่องเปนการแกปญหาที่ปลาย
เหตุนะครับก็อยากจะฝากทานดวย สวนเรื่องรถขยะนะครับเมื่อวานนี้ผมไดเขาประชุมคณะกรรมการติดตามการใช
งบประมาณ งบประมาณการจัดซื้อรถขยะที่ทางสภาฯอนุมัติไปนะครับ ตั้งแตวั นที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตอนนี้ยั งไม
จัดซื้อเลย แลวตอนนี้นะครับ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ อีกไมกี่วันสิ้นปงบประมาณนะครับ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ก็จะ
หมดปงบประมาณป ๒๕๖๐ เราอนุมัติงบมาเกือบจะหนึ่งปทานก็ยังไมจัดซื้อเลยนะครับ ตรงนี้จะโทษใครครับแลว
ใครเสียประโยชน พอบอกแลวรถไมพอจะไมพอไดอยางไรในเมื่อทางสภาฯอนุมั ติงบใหทานจัดซื้อแลวทานก็ไม ซื้อ
นะครับ ทานควรจะพิจารณาตรงจุดนี้ดวยนะครับ ทางสภาอนุมัติงบไป ๒ ปงบประมาณที่ผานมานะครับ ไม วาจะ
เปนงบป ๒๕๕๘ หรือ ๒๕๕๙ พอสิ้นปงบประมาณมายังมี เงินเหลือใชอีกปละยี่ สิบกวาลานแทนที่เงินจะไดม าใช
เต็มเม็ดเต็มหนวยกลับตองตกไปเปนเงินสะสม และมีอีกอยางหนึ่งที่ทางสภาอนุมั ติไปนะครับ นั่นก็คือรถสุข าทาง
สภาอนุมัติไปตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม คือไมไดอนุมัติไป ๓ ตุลาคม งบประมาณป ๒๕๖๐ ประกาศใชไดตั้งแต

๒๗.
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ แทนที่เมื่อไดงบประมาณมาจะรีบจัดซื้อเพื่ อเปนหนาเปนตาของจังหวัดอุบลเรา งานแหเทีย น
พรรษาที่ผานมาหลายคนตําหนิเรื่องหองน้ํานะครับ เรื่องการสุขาภิบาลเขาก็ตําหนิมานะครับ หองน้ําไม มี จัดงานไม
มีรองรับอะไรตรงนี้ไมอายเขาหรือครับ ทานอายเขาไหมครับทานทํางานแบบนี้ จนบัดนี้ก็ยังไม มี การจัดซื้อจัดจาง
นะครับ อยากสอบถามวามันเกิดอะไรขึ้ นนะครับ ถ าทานยังจะทํางานแบบนี้อยูคนที่เสีย ประโยชนก็ไม ใ ชใ ครนะ
ครับ ก็พอแมพี่นองลูกหลานของเราเองนะครับ อยากจะฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารดวยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ คือวันนี้ข ออนุญาตทานประธานเล็กนอยนะครับ
วาคําวาไมไดจัดซื้อจัดจางกับอยูระหวางการจัดซื้อจัดจางนั้นตางกันมากนะครับ ผมคิดวาการพู ดแบบนี้ผมก็กลัวพี่
นองประชาชนเขาใจวาเราไมไดทํางาน แตผมอยากจะบอกวาสิ่งที่พู ดไปนั้นก็คือวาเราอยูใ นระหวางการจัดซื้อจัด
จางนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขอยอนไปนิดนึงนะครับ เรื่องตะแกรงที่ใกลๆสี่แยกจงกลนีทานกับพโลชัยติดกันนะครับ บอนี้ไม ใ ชพึ่ งติด
บอนี้จะมีมาตั้งแตกอนจะแอสฟลติกดวย แลวแผนเหล็กนี้ก็ปด พอทําแอสฟ ลติกใสตะแกรงใหม แผนเหล็กนี้ก็ยั ง
ปดอยูมันมาเปนปแลวนะครับ ผมก็เคยพูดกับสํานักการชางไวดวยขอบคุณครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับทานประธาน เดี๋ยวขอรับเรื่องนี้ไวดําเนินการครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ เมื่อสักครูทานรองนายกวามาคนเรามั นมี เงิน มี เงินมั นก็ซื้อได แลวมี อยู
แลวไมซื้อนี้หมายความวาอะไรนะครับ จนจะหมดปงบประมาณแลวไม ซื้อทานกุม อะไรไวอยู คือเมื่ อวานนะครับ
เอาขอเท็จจริงมาพูดนะครับ เขาก็บอกวารถขยะคือถูกรองเรียน คือคําชี้แ จงของกองสาธารณสุข ถู กรองเรีย นบอก
วามีการล็อคสเปกผมถามหนอยครับรถขยะแตละปนี้ซื้อปหนึ่งกี่คันและแตละปมันตางกันตรงไหนนะครับ มั นก็ซื้อ
รุนแบบเดิมๆไมคอยตางกันเลย พอมาปนี้บอกวาถูกรองเรียนล็อคสเปกนะครับ ทานจะล็อคใหใ ครผมก็ไม รูนะครับ
แตผมบอกวารถขยะมันก็ไมตางกันหรอกครับ มันเหมือนกัน เงินทานก็พรอมจะซื้อแลวทานก็รีบซื้อเถอะเพราะวา
ชาวบานเขาก็เหม็นขยะนะครับ อยากจะใหทานนั้นรีบจัดการนะครับไม ใ ชวาอยูใ นระหวางจัดซื้อ อยูใ นระหวาง
จัดซื้อนี้จะซื้อตอนไหนครับ ตอนไหนจะออกซื้อ จะลวงเงินออกจากกระเปาตอนไหนครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็อยางที่ทานรองประชาพูดเมื่อสักครูนี้นะครับวา คําวาไมจัดซื้อกับอยูระหวางซื้อนั้นความหมายมั นตางกัน
เพราะฉะนั้นตองสอบถามฝายบริหารวาคําวาอยูในระหวางจัดซื้อนี้เริ่มตั้งแตเมื่อไหรนะครับ เพราะวามั นตางกันวา
ไมซื้อกับอยูระหวางจัดซื้อนะครับ เชิญทานรองประชาครับ

๒๘.
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ครับ ก็คิดวาทานประธานเข าใจนะครับวามั นมี อยูใ นชวงระดับดําเนินการอยูซึ่งรถขยะนั้นก็สงมอบแลว
คงเหลือแตรถสุขาซึ่งรายละเอีย ดปลีกยอยอาจจะเยอะซักเล็กนอยนะครับ ซึ่งนาจะไดเสร็จไดใ นเร็ววันนี้ ผมถึ ง
บอกวาอยากจะใหความเปนธรรมกับผูบริหารบาง ไม ใ ชตีเหมาวาไม ไดทําเลย ไม ไดมี เลยนะครับ ขอบคุณทาน
ประธานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็คงพอสมควรแลวนะครับ เมื่อไมมีอะไรแลวก็ขอขอบพระคุณทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทานรองนายกฯ
ทานเลขานายกฯหัวหนาสวนราชการทุกทาน โดยเฉพาะทานสื่อมวลชน ทานตัวแทนชุมชนที่ไดใหเกีย รติม ารวมรับ
ฟงการประชุม ขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ ขอปดประชุมครับ
ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)พ.จ.อ. .................ผูจดรายงานการประชุม
(อดิศร ประจํา)
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
ชวยราชการงานเลขานุการสภา

(ลงชื่อ) .............................. ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ)
(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
(นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภา
เทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่ .............................................

๒๙.

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

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

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

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

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
...........................................................................................

(นายอนันต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

