
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๒ ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๐  

วันอังคารที่  ๒๙  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. นายเลิศชาย                เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

       ๘. นายชื่น                     พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

       ๙. นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๒ 

     ๑๐. นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๒ 

     ๑๑. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๒ 

     ๑๒.นายนัฐพล รัตนูปการ 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. นายสุภชยั                 ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔       

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

     ๒๐. นางสาวตนขาว           ตังคโณบล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔ 

 

ผูไมเขารวมประชุม 

    ๑. นายธานินทร             สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๓ (ลาปวย) 

    ๒. นายเลิศ               อาชวานันทกุล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๑ (ลากิจ) 

    ๓. นายปยะ                  ลายวิเศษกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ (ลากิจ) 

    ๔. นายณภัทร                ลิ้มสุวรรณ                สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ (ลากิจ)  
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายประชา     กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายวิทวัส     พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๔. นายยอดยุทธ     เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๕. นางนันทิยา     สระแกว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 



๒. 

 

๖. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๗. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๘. นายอาทิตย      คูณผล                 ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๐. นายอธิปไตย โยธามาตย             รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๑. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๒. นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

๑๓.  นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๔.  นางพิมพนภัส         ภัทรกอพงศสุข       ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

๑๕.  นายมนตตรี            ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๖.  นายกรศิริ มิ่งไชย  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพา 

๑๗.  นายสวาท ดวงคํา    ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี 

๑๘.  ดร.พิสมัย ศรีหลา  แทนผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๑๙.  นางสุจิตรา             นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๒๐.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๒๑.  นางศิริพร แจมใส  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๒๒.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

๒๓.  นางภัททิยาภรณ ใครบุตร  หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๒๔.  พ.จ.อ.อดิศร  ประจํา           นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

๒๕.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

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

๒๗.  น.ส.ณัฐปภัสร  ฎปวรนันท   หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 

๒๘.  นายอนุชิต   อัปกาญจน        เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๒๙.  นางสาวทิพยวรรณ       คําโสม       พนักงานจางทั่วไป 
 

………………………………………………. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    ญัตติ   เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

                                   งบประมาณรายจาย พ.ศ.๒๕๖๑      

    “ชั้นรับหลักการ” 

    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง    อื่น  ๆ

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย และทําการเปดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ครับ 

 



๓. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี               

ทานเลขานุการนายกฯ , ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , ทานปลัดเทศบาลฯ , ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันนี้

ไดรับเกียรติจากตัวแทนชุมชนใน ๔ เขตเลือกตั้งของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งมีตัวแทนในเขตเลือกตั้งที ๑ เขต

เลือกตั้งที่ ๒ เขตเลือกตั้งที่  ๓ เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอขอบคุณเปนอยางสูง และมีสื่อมวลชนจากสํานักขาวทีนิวส โดย

ทานจิรวัฒน  บุญจอง วันน้ีเปนการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ บัดนี้สมาชิกไดมา

ครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุม ในระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ระเบียบวาระที่  ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ ผมขอแจงใหทราบวามีสมาชิกลา ๔ ทาน คือ ทานปยะ        

ลายวิเศษกุล ลากิจ , ทานธานินทร สินธุประสิทธิ์  ลาปวย , ทานณภัทร  ลิ้มสุวรรณ ลากิจ , ทานเลิศ  อาชวานันทกุล 

ลากิจ ในระเบียบวาระที่ ๑ ผมขอเรียนทานสมาชิกสภาฯ วาทานนายกเทศมนตรี ไดรายและติดตามการประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเอกสารประธานสภาฯไดสงใหทานสมาชิกเรียบรอยแลว       

ซึ่งขอความในเอกสารก็เปนไปตามที่ทานนายกทานรายงานเขามา ในสวนนี้ทานสมาชิกสงสัยตรงไหน เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง

ที่ ๔ มีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับเอกสารที่สงมาในหนาที่ ๓ ปจจุบันขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  ผลการ

ดําเนินการ ๑๐ เดือน จํานวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๑๓๙ 

โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ ๘๖ โครงการอยูระหวางการดําเนินการ ๖ โครงการ และยกเลิก ๓ โครงการ และได

ชี้แจงมาใหทราบ และจํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการจํานวน ๖ โครงการ มีโครงการไหนบางทําไมทานไมชี้แจง

ในเอกสารตรงน้ีดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือทานสมาชิกตองการทราบวาโครงที่ยังไมไดดําเนินการนั้นมีโครงการอะไรบางครับ เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพคะ ดิฉันขออนุญาตใหทาน ผอ.กองวิชาการเปนผูชี้แจงคะ 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการ

กองวิชาการและแผนงาน ในสวนของรายงานการติดตามและเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลฯป พ.ศ.๒๕๖๐      

ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นกําหนด ใหทานนายกเทศมนตรี ตองรายงานผลการ

ดําเนินงานตอสภาฯทราบ ผลการดําเนินงานปละ ๒ ครั้ง ในรอบ ๖ เดือนแรกและ ๖ เดือนสุดทาย ในระเบียบเดิมจะ

รายงานปละครั้ง เนื่องจากระเบียบมีการเพิ่มเติมในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหมีการรายงานเพิ่ม ๖ เดือนแรกคือเดือนเมษายน 

จึงเปนที่มาที่นําเรียนทานประธานสภาฯวาเปนการรายงานผลการดําเนินงานถึงเดือนมีนาคม เอกสารสวนทายที่ทาน

สมาชิกไดใหขอสังเกตไวเมื่อสักครูวาก็เปนรายงาน ณ เดือนกรกฎาคม ซึ่งรายละเอียดตางๆก็จะยังไมครบถวน

เนื่องจากเปนการเลา ณ ปจจุบันใหทานไดทราบดวย แตโดยระเบียบแลววันนี้ที่เรานําเขาเสนอตอสภาฯ เปนการ

รายงาน ๖ เดือนแรก ถึงเดือนมีนาคม แตในขณะเดียวกันเวลาลวงมาถึงเวลานี้เราก็ถึงตอนนี้เราก็เลยจะสรุปรวมยอด 



๔. 

 

ของเดือนกรกฎาคม มาใหทานไดทราบดวย สวนที่อีก ๖ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการเราก็ขออนุญาตที่จะสงเอกสาร

ใหทานเพิ่มเรามีรายการอยูคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือขณะนี้ที่สภาฯตองการทราบก็คือ อีก ๖ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ คือถาอยูในขั้นตอนการดําเนินการ

มาแลวก็อยูในชวงดําเนินการ แตถายังไมดําเนินการอีก ๖ โครงการ สรุปสุดทายจุดสิ้นสุดของโครงการจะไปอยู

ตรงไหน เพราะ ณ ปจจุบันน้ีมันเดือนอะไรเขาไปแลว มันนาจะมีบทสรุปออกมาไดแลวถาเปนเอกสารขอสงภายใน

วันน้ีกอนที่สภาฯ จะมีมติครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไดหรือไมครับ / ไดนะครับ / ขอนําเรียนสภาฯวา ขณะนี้ไดรับเกียรติจาก จาสิบเอกวีระศักดิ์ ขจรเพ็ชร 

เจาหนาที่ รอย ร.ส. ร.๖ พัน๓  มทบ.๒๒ , จาเอกเกียรติศักดิ์  วทา  เจาหนาที่ ร.๖ พัน๓ กรมทหารราบที่ ๖  
 

ระเบียบวาระที่ ๒    ญัตติ   เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

                                  งบประมาณรายจาย พ.ศ.๒๕๖๑  “ชั้นรับหลักการ” 

     (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ประมาณรายจาย พ.ศ.๒๕๖๑ “ชั้นรับหลักการ” เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เชิญทานนายกฯ ครับ  

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปประมาณรายจาย พ.ศ.

๒๕๖๑  เรียน ประธานสภาเทศนครอุบลราชธานี สิ่งที่สงมาดวย ๑. เอกสารประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๑ 

๓. แบบแปลนและประมาณราคารายการในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เพื่อตราเปนเทศบัญญัติตามความมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ

ประมารณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีหลักการ

และเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประคําปงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๑ ไดตังประมาณการรายรับไวไมเกิน 

๗๔๐,๖๑๐,๐๐๐ บาท และตั้งงบประมาณรายจายทั่วไปไวไมเกิน ๗๔๐,๖๑๐,๐๐๐ บาท  

 งบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) ไดตั้งประมาณการรายรับไวไมเกิน ๓๗,๔๖๖,๐๐๐ บาท 

และตั้งประมาณการรายจายไวไมเกิน ๒๙,๐๒๔,๙๐๐ บาท  

 

 



๕. 

 

เหตุผล 

 เพื่อเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดใชเปนหลักในการบริหารงานของเทศบาลตามนโยบายที่ฝายบริหารได

แถลงตอสภาเทศบาลไว และจะไดใชจายงบประมาณไปดําเนินการตามโครงการพัฒนาดานตางๆ ที่กําหนดไวในราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พงศ.๒๕๖๑ อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและ 

สามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น จึงขอเสนอญัตติน้ีตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณา

ใหความเห็นชอบตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เนื่องจากวันนี้เปนวันพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๔๕ วรรค ๒ ระบุวาการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปไมสามารถที่จะพิจารณา ๓ วาระรวด

ไมได ดังน้ันวันนี้จึงเปนการพิจารณาในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ กอนจะพิจารณาในวาระที่ ๑ นั้นผมจะขอทําความ

เขาใจวา กับเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ในหนา ที่๑๒ ในเอกสารราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดูแลวไมระบุวาเปนงานของอะไร สําคัญอยูที่วาทาน

ระบุตัวเลขแตไมไดระบุวาเปนของงานอะไร ก็ขอตอเลยนะครับ ในเอกสารประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในหนา ศก.๑๘ นับจากขางลางบรรทัดที่ ๙ ระบุวาในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี (รหัส ๒๖๒) ปพ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปพ.ศ.๒๕๖๑ ตั้ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต

ขอความไมชัดเจนไมรูเปนของอะไร เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบใหเจาหนาที่กองวิชาการเปนผูชี้แจงในเร่ืองของเอกสารคะ 

นางสาวณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉันนางสาวณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  หัวหนางาน

จัดทํางบประมาณ  ขอแกไขในสภาฯไดหรือไมคะ คือพิมพชื่อโครงการผิดในตัวเอกสารประกอบรางเทศบัญญัติฯ ในตัว

ที่หนา ศก. ๑๘ จะเขียนวาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (รหัส ๒๖๒) วันผูสูงอายุแหงชาติและวันครอบครัว (๒๖๓) 

ขอแกไขใหมเปน คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติและวันครอบครัว (๒๖๓) 

งบประมาณที่ตั้งในปพ.ศ.๒๕๖๑ คือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่ถูกตองคืออะไร 

นางสาวณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 

 ตัดคําวาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (รหัส ๒๖๒) ออกแกไขเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติและ วันครอบครัว (๒๖๓) 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 และในหนาที่ ๑๒ ที่ไมระบุวาเปนงานของอะไร 

นางสาวณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 

 คือเราทํารางเทศบัญญัติตามระบบ อีลาแอส ของกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น เวลารวบรวมและปริ้น

ออกมาเปนเอกสาร เราจะไมสามารถแกไขได  

 



๖. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในลักษณะของหนา ๑๒ คือไมระบุงานอะไร 

นางสาวณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 

 ในหนา ๑๒ เปนผลรวมของแผนงานเคหะและชุมชน เพราะระบบของกรมเปนระบบสําเร็จรูปคือเติมแตงไมได 

เวลาเรากรองขอมูลในระบบ อีลาแอส เขาไปผลออกมาก็จะเปนผลกระทบแบบนี้ออกมาแกไขไมได 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมไมไดใหเขาไปแกไขในระบบ เพียงแตเจาหนาที่ วงเล็บไวหนอยวาเปนของอะไร จะไดไมตองมาถามกันเพราะ

ไมไดระบุวาเปนงานอะไร  ผมอยากจะใหคนที่ดูเขาใจวามาจากไหน 

นางสาวณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 

 คะดิฉันจะงบเล็บวาเปนงานอะไร ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตามที่ผมมีหนังสือไปยังนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอเอกสารประการพิจารณางบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ในเรื่องการโอนลดโอนเพิ่มงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๑๕๖๐ แตปรากฏวาเอกสารที่ทานสงมาใหผมนั้น

เปนบันทึกภายในไมใชเอกสารที่ตรวจสอบได คือเอกสารที่สามารถตรวจสอบไดนั้นจะตองบอกวาเงินเพิ่มนั้นมากจาก

ไหน ลดแลวไปทําอะไร แตในน้ีเปนบันทึกทั้งหมดเลย เอางายๆวาถามีหนวยงานมาตรวจสอบทานจะตองนําเอกสาร

ชุดนั้นมาใหเขาตรวจทุกปที่ทานสงมามาใหไมใชเปนแบบนี้ ทุกปทานจะบอกวาเพิ่มมาจากไหนลดไปทางไหน แตอันนี้

มันเปนบันทึกภายในขออนุญาต ผูมีอํานาจอนุญาตใหไดแตวาอนุญาตแลวสุดทายแลวหนวยงานอะไรเอาไปใชบางเพิ่ม

บาง เชิญครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมไมแนใจวาทานไดรับฉบับเดียวกันหรือไม คือลงวันที่ 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจะมีรายละเอียดที่มาที่ไปตรงน้ีไมทราบวาที่มาที่ไปไมชัดเจน แตวารายละเอียดที่สงใหตอ

จากบันทึกขอความตรงน้ีมีรายละเอียดครบถวน มีหนังสือนําสงเรียบรอยมีความหนาประมาณนี้นะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมไดรับแลวครับ แตที่ผมติดใจคือวาเอกสารที่ไดรับนั้นเปนบันทึกขอความ วันที่ ๒๓ ก็เปนบันทึกขอความ

เหมือนกัน 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 บันทึกขอความที่วาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป ใชหรือไมครับ ดานในมีรายละเอียดที่มาที่ไป

ของเงินทั้งหมดพรอม การโอน ๖ ลานแรกเอาทําอะไรประกอบดวยบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายที่วาโอนจากไหน

ลดสวนไหนและมีรับรองสําเนาถูกตองจากนางสาวณัฐปภัสร นักวิชาการคลัง ชํานาญการ ผมคิดวาขอมูลนี้นาจะ

สมบูรณ แตผมไมทราบวาทานประธานตองการเอกสารประมาณไหนแตเทาที่ผมเขาใจก็คือวาบันทึกขอความบัญชีโอน

เงินมีที่มาที่ไปก็คอนขางชัดเจนแลวนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รับรองไมชัดเจน ผมจะชี้ใหเห็นวาโอนเพิ่มในหนา ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมพันธ ๒๕๕๙ ที่ทานบอกวาหนังสือวันที่ 

๒๑ สิงหาคม กองวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป หมวดคาใชสอยโครงการโฆษณาเผยแพร อนุมัติ ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

กอนโอน ๑๙๐,๐๐๐ บาท เงินโอน ๔๕๐,๐๐๐ บาท หลังโอน ๖๔๘,๘๙๗ ผมถามวาเงินตัวนี้มาจากไหน เงินตัวนี้ที่มา

จองเงินเพิ่ม 



๗. 

 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ผมถามวาตรงนี้เงินเพิ่มมาจากไหน เงินเพิ่มก็จะมาจากการโอนลดก็จะอยูอีกชองหนึ่ง ของการโอนลด เชนถา

เปดไปหนา ๒ จะเห็นวาเราลดจากตรงนี้ไป เงินตอบแทนอื่นๆ เราลดไปจากตรงนี้ ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท เราก็จะมาเกลี่ย 

๖ ลานกวาบาทนี้อยูในกองวิชาการ สํานักการศึกษาและกองสาธารณะสุข  เชนเราโอนลดจากเงินตอบแทนอื่น 

๖,๖๐๙,๐๐๐ บาท เราก็มาเกลี่ย หกลานกวาบาทอยูในรายการของกองวิชาการ สํานักการศึกษาและกองสาธารณะ

สุขเปนเงินลดจากเงินตอบแทนอื่น จาก ๖,๖๐๙,๐๐๐ บาท มาเพิ่มในสวนตรงนี้อีก ๖,๖๐๙,๐๐๐ บาท เหลืออยู 

๘,๓๙๑,๐๐๐ บาท ใน ๖,๖๐๙,๐๐๐ บาท เราโอนเขากองวิชาการเปนคาโฆษณาเผยแพร เปนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

เปนคาใชจายในการทําโครงการ ๓๕๐,๐๐๐ บาท สํานักการศึกษาก็โอนเขามาในเร่ืองของคาจางเหมาบริการคาใชจาย  

ในการจัดงานประเพณีผูสูงอายุ คาใชจายในการจัดงานแหเทียนพรรษา ขออนุญาตใหเจาหนาที่เปนผูตอบนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาจะใหเจาหนาที่ เปนผูตอบผมขอถามเจาหนาที่วา ทําไมตองเปนบันทึกขอความในขางหนาเขียนบอก

รายละเอียดประกอบ แตขางในเปนบันทึกขอความ 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานฯครับ ในความหมายของเจาหนาที่เราน้ันบันทึกขอความนั้นก็คือเปนเอกสารประกอบ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมใชครับ บันทึกขอความเปนบันทึกภายในขออนุญาตเทานั้น ในเมื่อทานขออนุญาตแลวทานจะตองนําลงบัญชี

ใชหรือไม / ไมใชตัวนี้  

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตใหเจาหนาที่เปนผูตอบครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางสาวณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 

 เรียนประธานสภาฯ ขออนุญาตทวนคําถามคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอแรกผมถามวาเมื่อบันทึกขอความนี้ไดรับการอนุญาตแลวจะตองมีการดําเนินการเบิกจายหรือดําเนินการโอน

ลดโอนเพิ่ม สุดทายแลวในระบบบัญชีทานทําอยางไร 

นางสาวณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 

 คือการโอนเงินงบประมาณรายจายนี้เราทําตามแบบของกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น คือบัญชีที่สําคัญนี้

เปนบัญชีที่เปนตารางรายละเอียดการโอนเงินวาการโอนเงินโอนลดจากแผนงานใดรายการใดและโอนเพิ่มใสใน

รายการใดยอดโอนลดโอนเพิ่มตองเทากันอันนี้เปนแบบของกรมฯ สวนบันทึกขอความนี้จะเปนอธิบายเหตุผลในการ

โอนวาเหตุผลในการโอนลดโอนเพิ่มเพราะเหตุใด เมื่อหนวยงานแจงความประสงคมาวาการขอโอนเงินงบประมาณเรา

ก็จะมาลงในระบบ อีลาแอส การโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปการโอนก็จะมีการจับคูใหบาลานซกันตามกรม

สงเสริมปกครองสวนทองถิ่น 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็ยังไมถูกตองเหมือนเดิมเพราะวาผมถามไปแตแรกแลววาเงินเพิ่มนั้นมาจากไหน อยูในบัญชีบรรทัดเดียวกัน

แลวจบ ทุกปอยูในบรรทัดเดียวกันทุกป 



๘. 

 

นางสาวณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 

 คือวาทุกปเราก็สงแบบเปนบันทึกขอความและเปนหนังสือนําสงทานประธานสภาฯ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีอยูกับผมของปที่แลวผมจะเอามาใหดู ผมมีเก็บไวและดูงายดวย วางานน้ีไดมาจากไหนเพิ่มเทาไหรลดเทาไหร 

ผมไดเรียนถามทานนายกฯไปวาในเอกสารประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ของ สป.

๒ ใน พ.ศ.๒๕๕๙ เงินตอบแทนพิเศษแกขาราชการเทศบาลและลูกจางของเทศบาลงบประมาณตั้งไว ๑๕ ลานบาท 

แตวาทานนายกฯบอกวาไมไดมีการเบิกจายเปนคาตอบแทนพิเศษ แตทานนําเอาสําเนาเบิกจาย ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

มาให ผมก็เลยมีหนังสือถามไปอีกครั้งวาเงิน ๑๔,๗๔๙,๔๐๐ บาทนั้น ไดจายไปในรายการอะไรบางสุดทาย เมื่อวันที่ 

๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ทานไดตอบผมกลับมาวารายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ รายการโอนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการและลูกจางของเทศบาลฯ มีการโอน 

ทั้งหมด ๒ ครั้ง เปนเงิน ๑๓,๗๔๙,๔๐๐ บาท แตผมถามไป ๑๔,๗๔๙,๔๐๐ บาท หายไป ๑ ลาน  ขอสงสัยอันดับ ๑ 

คือเอกสารตัวนี้ไมไดระบุวันที่การโอน  ๒ ไมมีผูรับรองขอสําคัญเงินหายไป ๑ ลานไปอยูไหน ทานชี้แจงมาแค 

๑๓,๗๔๙,๔๐๐ บาท / เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอใหทาน ผอ.กองวิชาการเปนผูชี้แจงในเรื่องของการผิดพลาดทางดานตัวเลขคะ 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒณ   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสมลักษณ  บุญณพัฒณ   

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ขออนุญาตเรียนชี้แจงในเรื่องของเงินโบนัสในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙        

ในหนา สป.๒ เปนความผิดพลาดของเจาหนาที่เองในการลงตัวเลขและรายละเอียดเอกสารประกอบการอธิบาย

งบประมาณ ก็ขอเรียนวาเอกสารฉบับนี้เปนเอกสารประกอบการอธิบายการตั้งงบประมาณ เพื่อใหทานสมาชิกได

เขาใจที่มาที่ไปของการตั้งงบประมาณในแตละป ผิดพลาดก็ขออนุญาตที่จะแกไขไดเพราะบางทีเปนการเบิกจายของ

แตละป แตละชวงก็จะมีการผิดพลาดไดก็ตองกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ดวยก็ขออนุญาตแกไขตัวเลข ในรายการเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการและลูกจางของเทศบาลฯ ในป พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งไว ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท มีการโอนออกไป ๒ ครั้ง เปนเงิน ๑๓,๗๔๙,๔๐๐ บาท โดยครั้งที่ ๗ และครั้งที่ ๒๗ โดยเอกสารรายละเอียดเราก็

ไดมอบใหทานประธานสภาฯเรียบรอยแลว ในสวนของรายการโอนที่มีขอคําถามเมื่อสักครูขออนุญาตนําเรียนวาตาราง

ใบโอนเปนแบบที่ทางกรมฯเขากําหนดมาให การโอนแตละครั้งในยอดตองสมดุล โอนลด ๗ ลาน โอนเพิ่มก็ตอง ๗ 

ลาน สวน ๗ ลานจากรายการไหนก็จะมีรายการแสดงไวและไปเพิ่มในรายการไหนเราก็สามารถที่จะเขาไปดูได ปกติใน

การโอนหนวยงานไหนที่จะโอนก็จะตองจัดทําบันทึกเสนอคณะผูบริหาร ถาเปนรายจายทั่วไปก็จะเปนอํานาจทาน

นายกฯ และก็จะมีบันทึกที่ทานประธานใหขอสังเกตเปนบันทึกนําทางกอนเหตุผลความจําเปนในการโอนแลวจะเปน

ตารางขวางใบสุดทายก็จะเปนการอนุมัติแตละครั้ง อันน้ีก็คือการโอนครั้งหนึ่งเราก็สามารถที่จะไปบริหารได หลังจาก

นั้นก็จะสงไปหนวยงานตางๆดําเนินการเบิกจายในแตละรายการ ซึ่งถาจะถามการเบิกจายตามใบโอนหรือไมก็ตองไป

เช็คยอดที่สํานักการคลังอีกหนึ่งก็เปนเสนทางการทํางบประมาณทั่วๆไป ก็เหมือนงบประมาณในแตละปทานอนุมัติให

เราเวลาเราจะดูจายจริงเราก็จะมาดูในชองแรกและชองสุดทาย ที่เก็บยอดจายจริงมาใหทานพิจารณาวาทานใหไป

เทาไหรและเราใชไปเทาไหรก็จะเปนเรื่องของวิธีการงบประมาณ สวนในการโอนเงินโบนัสปพ.ศ.๒๕๕๙ ที่ถูกโอน ๑๓ 

ลานก็จะมีการโอนไปในครั้งคร้ังที่ ๗ ที่ทานประธานไดถามในเรื่องใบโอนเมื่อสักครู แลวอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๒๗ ยอด

แรก ๖,๖๐๙,๐๐๐ บาท ก็จะเปนการโอนครั้งที่ ๗ รายการโอนลดโอนเพิ่มก็จะสมดุลกันตามเอกสารที่สงให สวนใน 



๙. 

 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ โอนไป๗,๑๔๐,๔๐๐ บาท แตในการโอนรอบน้ีเปนการโอนรวมหลายรายการมียอดรวมทั้งหมด ๒๐ 

ลานกวาบาทและ เจ็ดลานก็จะอยูในน้ัน รายการที่ถูกโอนไปสวนใหญก็จะเปนเรื่องคาใชจายประจําเปนคาวัสดุอุปกรณ

ตางๆ งานบานงานครัว วัสดุสํานักงานหลายรายการ ที่สงใบโอนใหกับทางสภาฯ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือที่ผมถามเอกสารที่สงมาใหผมไมมีวันที่การโอน ไมมีผูเซ็นตรับรอง 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒณ   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 ขออนุญาตนําเรียนทานประธาน คือเอกสารชุดนี้ ปกติใบโอนที่ทานประธานฯเห็นเปนใบตารางขวาง เจตนา

ของเอกสารฉบับนี้คือ อธิบายการโอน ๒ ครั้ง ขออนุญาตอาจจะผิดพลาดในเรื่องของการเติมวันที่ผูสงก็อาจจะลืม

สําเนาถูกตอง ขออนุญาตแกไขเติมวันที่ ครั้งและลงนามรับรองความถูกตองขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ปพ.ศ.๒๕๕๙ ขอปรับตัวเลขเปน ๑๓,๗๔๙,๔๐๐ บาท ขอถามเผื่อพนักงานเจาหนาที่วา ปพ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งไว

๑๔,๑๘๑,๐๐๐ บาท มีความหวังจะไดหรือไมครับ เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  เชิญทานปลัดอาทิตยครับ  

นายอาทิตย  คูณผล     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอบคุณที่ทานเปนหวงเปนใยในฐานะ

ตัวแทนของเทศบาล ในป ๒๕๖๐ ทางสภาไดกรุณาอนุมัติงบประมาณเพื่อมาจายประโยชนตอบแทนอื่นๆใหพนักงาน

จํานวนสิบหาลานบาท ซึ่งตอนนี้โครงการที่จะแสดงสมรรถนะของการทํางานนั้นไดผานความเห็นชอบของ กทจ.       

ไปแลว ซึ่งกระบวนการของการที่จะมีองคประกอบของการจายโบนัสไดนั้น มันจะมีกระบวนการ ๓ เรื่อง เรื่องที่ ๑ 

งบประมาณซึ่งตอนนี้เรามีแลว เรื่องที่ ๒โครงการที่จะแสดงสมรรถนะที่ตองใหไดรับความเห็นชอบจาก กทจ. อันนี้เรา

ก็ผานแลว เหลือองคประกอบอันที่ ๓ คือการประเมินความพึงพอใจของพี่นองประชาชนและสวนอื่นๆ ที่จะตองมา

แสดงเพื่อจะตีคามาเปนคะแนนออกมา ซึ่งหลักเกณฑอันที่  ๓ นี้ ทางเทศบาลไดวาจางใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีเปนผูทําการประเมินใหขณะนี้ไดลงนามในสัญญาแลวก็จะสงงานประมาณกลางเดือนกันยายน สวน

ตัวชี้วัดที่สําคัญที่สุดที่ทางจังหวัดตองมาประเมินอีกครั้งหน่ึง ซึ่งทางจังหวัดไดนัดมาแลว จะมาประเมินวันที่ ๓ ตุลาคม 

ซึ่งตอนนี้ทางผมไดซักซอมเจาหนาที่ที่จะชี้แจงตัวชี้วัดตางๆ ใหคณะกรรมการจังหวัดเมื่อวานนี้เพื่อเตรียมประเมินใน

วันที่ ๓ ซึ่งไดมอบหมายใหเจาหนาที่ดําเนินการเตรียมการประเมิน ซึ่งตอนนั้นผมไมอยูแลวเพราะผมจะเกษียณอายุ

ราชการวันที่ ๓๐ กันยายนน้ี ซึ่งเตรียมไวแลว ที่ทานถามวาจะไดไหม ถาหากวามีการประเมินผานในวันที่ ๓ ตุลาคม ก็

จะไดเบิกจายของ ๖๐ นาจะเบิกจายไดประมาณพฤศจิกายนครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนถามนิดหน่ึงเกี่ยวพันกับ ๑๐% ของงบลงทุนไหม 

นายอาทิตย  คูณผล       ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตชี้แจงตอครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 



๑๐. 

 

นายอาทิตย คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๑๐% ของงบลงทุนน้ีเปนเงื่อนไขตั้งตนเทศบาลใดหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่จะมีสิทธิในการที่จะสง

โครงการสําหรับขอรับความเห็นชอบเพื่อจะประเมินผลตอบแทนอื่นนั้นเกณฑหนึ่งที่เขาตั้งไวก็คือวาทองถิ่นนั้นหรือ

เทศบาลนั้นตองมีเงินลงทุนในเทศบัญญัติประจําปนั้นไมนอยกวา ๑๐% ซึ่ง ณ ตอนนั้นที่เราสงประเมินนั้นเงินลงทุน

ของเทศบาลนครอุบลราชธานีมีอยูประมาณ ๑๐% เศษครับ เกือบ ๑๑% ซึ่งก็เขาเกณฑในการที่จะประเมินครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอถามตออีกนิดหน่ึง ณ ขณะที่กําลังประเมินอยูขณะนี้เขาจะผูกพันไปถึง ๑๐% ณ ขณะที่ประเมินไหมครับ 

นายอาทิตย คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอ เรื่องนี้เปนขอกฎหมายซึ่งยังไมไดมีขอยุติยังไมไดมีกรณีศึกษาในเรื่องเหลานี้ จากการประสานกับ

ทางจังหวัดและหนวยเหนือแมกระทั่งกรมก็ยังไมพิจารณาแตวาที่ผานมานั้นเขายึดเกณฑเดียวเกณฑที่เสนอตอนแรก

คือ ๑๐% แรก ที่จะจายอะไรน้ีก็ไมไดผูกติดครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมดูระเบียบแลวรูสึกวาจะมีขั้นตอนอยางที่ผมกราบเรียนทานไปเมื่อกี้วาพิจารณา ๑๐%ขณะประเมินอยู ไม

ทราบวาจะเปนจริงหรือเปลาแตวาในขอเปรียบเทียบในตารางดูแลวจะเปนอยางนั้น ถาไมคิดอยางนั้นผมก็หวังวา 

เจาหนาที่พนักงานทุกทานคงไดรับบางไมมากก็นอยไดก็ยังดีก็ฝากความหวังไวดวยวาไมวาใครไมวาทานไมวาผม        

มีโบนัสก็คอยก็ฝากไวดวยครับ  เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย ศรีจรูญ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ เมื่อกี้เห็นทานประธานสอบถามเรื่องเอกสารการโอน

กระผมในฐานะกรรมการแปรญัตติจะขออนุญาตที่จะยังไมรับเอกสารนี้เพื่อการพิจารณาเพราะวาขอใหทานสงมาให

ถูกตองกอนการพิจารณาและก็อธิบาย ทานอยากรูวาทานประธานตองการอะไร กลับไปดูของปที่แลววาทานทําอะไร

สงมาใหผมดีกวา เรื่องการโอนผมยังไมขออนุญาตรับเอกสารนี้จนกวาทานจะทําใหถูกตอง ฝากทานประธานกําชับไป

ยังฝายผูบริหารดวย อันนี้คือประโยชนของพี่นองประชาชนและเทศบาลเองดวยครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เริ่มอภิปรายตามงบประมาณ เพื่อความสะดวกในการพิจารณางบประมาณ ผมจะขอใหทานพิจารณาเปน

สํานัก/กอง/ฝาย ไปเรื่อยๆนะครับ ถาสับสนไปมาจะไมเสร็จ ตกลงเอาตามนี้นะครับ ผมจะเริ่มที่งบประมาณรายจาย

ทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายจายงบกลาง หนางบกลาง ๑งบกลางทั้งหมดมีทานใดอภิปรายเชิญครับ 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย ศรีจรูญ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กอนที่จะไปงบกลางผมอยากสอบถามเจาหนาทีฝายจัดเก็บรายไดวาณ ปจจุบัน ณวันน้ีเรามีการจัดเก็บรายไดไป

แลวเปนปริมาณเทาไหร แลวจัดเก็บไดแลวเทาไหร ขอใหชี้แจงในสภาแหงนี้ ณวันน้ีนะครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขออนุญาตใหทานพิมพนภัส เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับทานผอ.ครับ 



๑๑. 

 

นางพิมพนภัส     ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกสภาทุกทาน ดิฉันนางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข 

ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับรายรับของปนี้ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ปจจุบันเรารับ

อยูที่หกรอยเกาสิบหาลานเจ็ดแสนเกาพันหกรอยเกาสิบหกบาทหาสิบสามสตางค  ที่ยังขาดจะเปนเงินอุดหนุน 

เหลืออยูที่สิบเกาลานสองหมื่นหกสิบเจ็ดบาทศูนยแปดสตางคคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ตอไปเชิญทานสุภชัยครับ  

นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธาน ผมจะเขาในเรื่องของงบประมาณเลยนะครับ เรื่องงบกลาง ประเภทรายจายตาม

ขอผูกพัน คาใชจายในการจัดการจราจรที่ตั้งไว ๔๐๐,๐๐๐บาทอยากจะสอบถามวาเรานําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใช

ในสวนไหนครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 งบจราจร๔๐๐,๐๐๐ บาท ใชไหมครับทานสุภชัย  เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ผ านไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปน               

ผูชี้แจงคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  เชิญทานปลัดอาทิตยครับ  

นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ สําหรับงบกลางประเภทรายจายคาใชจายใน

การจัดการจราจร ในป ๒๕๖๑ เราตั้งไว๔๐๐,๐๐๐ บาท ใกลเคียงกับปที่ผานมา สําหรับงบตัวนี้เปนงบที่เราตั้งรองรับ

ไวในกรณีที่เจาพนักงานตํารวจไดรับคาปรับจากผูกระทําความผิดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และก็โอนเงินตัวนี้

มาใหเรา เราก็ตั้งรับไว งบตัวนี้เอาไปใชจายในเรื่องของการจัดการจราจร เชนซื้อสีมาทาตามฟุตบาท ซื้อกรวย         

ซื้ออุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการใชรถใชถนน เราจะไปใชอยางอื่นไมไดครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันก็แปลกนะครับ งบจราจร ป ๒๕๕๙ มี ป ๒๕๖๐ ไมมี มาป ๒๕๖๑ขอตั้งเพิ่มป ๒๕๖๐ เวนไปไมมีเชิญทาน

สุภชัย ครับ 

นายสุภชัย     ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มาถึงสิ่งที่ผมสงสัยในบรรทัดสุดทาย คาใชจายสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่ เราตั้งไว 

๔,๐๔๓,๙๐๐ บาทและมันก็หายวับไป ป ๒๕๖๐ เราก็ตั้งไว ไมรูใชไปเทาไหร ตอนนี้ขั้นตอนการดําเนินการอยูขั้นไหน 

และงบประมาณเอาไปทําอะไรบาง เพราะไมมีรายละเอียดชี้แจงเลยวาปที่แลวทานใชเงินไปเทาไหร ป ๒๕๖๐ ก็ตั้งไว

เทากัน ป ๒๕๖๑ ตั้งไวเทากันและป ๒๕๖๐เอาไปใชอะไรทานถึงมาขอป ๒๕๖๑เพราะวาไมมีรายละเอียดการใช

งบประมาณในสวนน้ี กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

 



๑๒. 

 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผอ.วิสุทธิ์  เสนาภักดิ์ ผอ.สํานักการชาง      

เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์     ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกทุกทานครับ งบอุดหนุนระบบบําบัดน้ําเสีย ตาม mou ที่ทําไว

คาใชจายที่ตั้งไวคือ ๗๐% ของยอดจายทั้งหมด เปนเงินสี่ลานกวาบาท ก็จะรอออกเพิ่มอีกประมาณลานกวาบาท      

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ยังไมไดเบิกเลยครับ เขาทําเรื่องเบิกเมื่อ ๑๕ สิงหาคม ที่รายการกับผมและฎีกาเบิก

ประมาณหกแสนกวาบาท เขาจะเบิกเปนไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ อยูระหวางการกอสราง ไตรมาสที่ ๒ ที่๓ เปนเงินหก

แสนกวาบาท สวนที่เหลือเปนไตรมาสที่ ๔ สุดทาย ซึ่งเราตองกันเงินไวใหเขา เมื่อหมดงบประมาณเพื่อใหเขาเบิกเดือน

ตุลาคมตอไปครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เบิกเดือนตอไป เบิกทั้งหมดทั้งกอนหรือวา 

นายวิสุทธิ์     เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ไมหมดทั้งกอนครับ อาจจะมีสวนเหลือเพราะวาไตรมาสที่ ๑ เขาไมไดเบิก ผูรับเหมาเปนผูออกใหกอนอยู

ระหวางการกอสรางเงินก็จะเหลือบางอาจจะไมทั้งหมด แตยอดจายกําลังประสาน อจน. วาเปนยอดจายเทาไหรเราก็

จะกันใหเขาเทานั้นถาจายจริง ที่กันอยูไตรมาสที่ ๔ไตรมาสสุดทายตอนนี้กําลังประสานวาคาใชจายของทานที่จะใช

จายในการบํารุงรักษาไตรมาสที่ ๔ เปนยอดเงินเทาไหร ตอนนี้กําลังรวบรวมใหอยูวาจะแจงมาใหเรากันเงินไวใหครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๗% นี่ตายตัวใชไหม 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์     ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ตาม mou ที่ทําไวครับทาน 

นายอนันต ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมสงสัยอยางหนึ่งวาถาเงินงบประมาณที่ตั้งไวป ๒๕๖๐มันไมสามารถใชไดหมดในปงบประมาณ มันตองถูกกัน

เงินไวใชไหมครับ กันโดยสภาใชไหมครับ 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์     ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กันโดย  mou   ที่มีอยูนี่แหละครับ 

นายสุภชัย ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันทําไดหรือครับทานประธานคือเงินที่ใชยังไมหมดในปงบประมาณแลวไปทํา mou ผมเคยถามกับทานรอง

ยอดยุทธ ขออนุญาตที่ เอยนามทานบอกทานไมไดทําmou ขอตกลงผูกพันกับสภา แตตอนนี้มาผูกพันโดยสภาฯ       

วาสภาฯตองตกลงในขอ mou อยางนั้นหรือครับผมไมเขาใจ 

นายอนันต ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือการกันเงินน้ีผมยังไมทราบวาในสวนที่เหลือทั้งหมด จะกันสวนที่เหลือทั้งหมดหรือกันเฉพาะไตรมาส 



๑๓. 

 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กันเฉพาะไตรมาสที่ ๔ เทานั้นนะครับที่เหลือ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมไดกันทั้งหมดใชไหมครับ 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์       ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 คือไตรมาสที่ ๔ ทางอจน.จะแจงมาเปนเงินเทาไหร ไมเกินวันที่ ๑๐ กันยายนเขาก็จะกันมาแลวเปนเงินเทาไหร 

คาใชจายเขาเทาไหรจะกันเฉพาะเทานั้นเขาแจงมากอนตอนนี้เขายังไมแจงมาครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมไดกันทั้งหมดที่เหลือนะครับ เขาใจแลวครับ กันเฉพาะไตรมาสนั้นๆเทานั้นเอง เชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอยอนความไปหนานี้

กอนนิดหนึ่ง ที่ทานประธานสภาสอบถามผูบริหารไปมานะครับ ที่เปนอยางนี้เพราะวาทานไมยอมทําแผนการที่ทาน

เสนอกับทางสภาเสร็จแลวทานก็มาโอนลดโอนเพิ่มตัวเลขก็มางงกันทําใหทางสภาก็รูสึกสับสนเหมือนกัน ไมใชเพราะ

ใคร เพราะพวกทานเอง เงินที่ใหไปถาทานทําตามขอเสนอที่ทานใหกับทางสภา ทานทําตามแผนทุกขอทุกประการก็จะ

ไมมีปญหาแบบนี้ ผมอยากถามปนี้ที่ทานตั้งงบประมาณทานจะทําตามแผนไหม เพราะที่ทานพูดมาพอเสร็จแลวทานก็

เอาไปทําอยางอื่นเหมือนทานกําลังโกหกประชาชน ทานพิมพเอกสารมาผมก็อาน อานทั้งคําอธิบาย อานทั้งตัวเลข

งบประมาณ เสร็จแลวทานก็ไมทําตามที่ทานเสนอมา ผมวามันเหมือนการโกหกนะครับ โกหกทางสภาดวย พอเวลา

ทานแปรญัตติใหเจาหนาที่มาขอจําเปนมากจําเปนถาไมใหผมจะอยูไมได เสร็จแลวสิ้นปมาเงินก็ยังเหลือทีละยี่สิบลาน 

สามสิบลาน๒ ปงบประมาณที่ผานมาถาเราจะพิจารณากันตอไป ผมอยากใหทานบริหารงานใหทานทําตามแผนการ

ของทาน ไมใชทานขอมาอยางหนึ่งเอาไปใชทําอยางหนึ่ง เสร็จแลวอธิบายตัวเลขเอกสารสงมาเยอะๆ ผมวาเปลือง

กระดาษนะครับถาทานทําตามที่เสนอใหกับทางสภา ทานไมตองพิมพเอกสารทีละ๕๐ชุดและไมตองมานั่งเทาความ 

อะไรกัน  อีกอยางผมอยากขอทานประธานสภาขอใหทานชวยรักษาระเบียบการประชุมดวย คือเจาหนาที่ไมมีสิทธิจะ

ตอบถาทางทานบริหารไมมอบหมายใหตอบ ไมใชวาตอบเสร็จแลวมาขออนุญาตตอบอีกผมวามันไมใชระเบียบในการ

ประชุมของเราครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมอยากเรียนทานสมาชิกวาได เจาหนาที่จะตอบน้ัน ถาอยูในรายชื่อที่ทานนายกขอมา ขออนุญาตมาลวงหนา 

ใหบุคคลน้ันๆตอบแทนไดที่มีรายชื่ออยู  

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือผมเขาใจวามีรายชื่อ เวลาจะตอบทานนายกหรือทานผูบริหาร ขอใหผอ.กองนั้นกองนี้ตอบ พอตอบเสร็จมัน

ก็มีคําถามใหมขึ้นมา คําถามใหมจากสมาชิกขึ้นมาผมก็เห็นเจาหนาที่ยกมือตอบเลยผมวามันก็ผิดหลักการอยู คือตอง

ใหทางฝายบริหารขอจากทานประธานฯกอนใชไหมครับ ผมเขาใจถูกตองไหมครับทานประธานฯ 

นายอนันต ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมยังมีประเด็นติดใจเล็กนอยเรื่องระบบบําบัดน้ําเสีย ผมอยากไดเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจาย

ทั้งหมดวาการเบิกจายเงินกอนสี่ลานกวาบาท ถา ณ วันน้ีที่เบิกออกไปจนถึงสิ้นปงบประมาณทานจะเบิกเทาไหร  



๑๔. 

 

หลังจากน้ันเราตองเปนขอผูกพันที่เราตองจายเปนจํานวนเงินเทาไหร แลวเงินกอนนี้ใน mou มีในขอตกลงวาอยางไร 

เพราะผมไมเคยเห็น mou ตัวนี้เลย ผมอยากใหทางฝายผูบริหารสงเอกสารตัวนี้ใหสภาในการพิจารณาดวย กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พอไดไหมครับ ไดนะครับเดี๋ยวทางผูบริหารจะสงใหครับ เชิญสมาชิกตอมีไหมครับงบกลาง ถาไมมีผมไป    

สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป ๐๐๑๑๑ สป.๑ เชิญครับ สป.๒ มีไหม เอาเปนรวมสํานักปลัดเลยดีกวา รหัส ๐๐๑๑๑        

เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯ มันก็เปนประเด็นติดใจมาอีกเชนเคย แตวันนี้ไดยินจากปากทานปลัดอาทิตย คูณผล 

ขออภัยที่เอยนามทานทานรับปากวาปนี้พนักงานจะไดโบนัสทุกทานเราก็ยินดีลวงหนานะครับ ทานก็เตรียมไปคุยกับ

หนวยงานอื่นๆ ที่จะเอื้ออํานวยทาน ไมวาจะเปนบริษัทสินเชื่อตางๆ ไดแลว ป ๒๕๖๑ ก็ดีใจที่ทานของบประมาณเขา

มาเปนเงินโบนัสเขามาอีก ทีนี้ขั้นตอนการดําเนินการทานจําไวนะครับวาในเมื่อสภาอนุมัติใหทานแลวทานใช

งบประมาณตามที่สภาอนุมัติการเบิกจายงบประมาณในเรื่องเงินโบนัส เราก็ไมตองไปนั่งลุนจนถึงนาทีสุดทาย เราไม

ตองไปนั่งหวาดเสียววาเราจะไดไมได ผมเขาใจดีวานี่คือกําลังใจเล็กๆนอยๆของพี่นองขาราชการ ผมอยากใหทาน

หลายๆทาน คือเกิดมาในชีวิตน้ีหลายๆทาน หลายๆหนวยงาน หลายๆเทศบาล ทานอาจจะยังไมเคยเห็นใบโอน อันนี้

เงินโอนนะครับ มันทําหนังสือไดเปนเลมเลยใบโอน เยอะที่สุดเทาที่เคยมีมา ผมถามหลายๆ อปท.เขาก็ไมเคยเห็นแบบ

นี้เหมือนกัน คนเซ็นก็คนเดิมๆ คนอนุมัติก็คนเดิมๆ คนขอก็หนวยงานเดิมๆ ประมาณนี้ มันสอถึงระบบการจัดการของ

ฝายบริหารวาทานมีเจตนาไมใหเปนไปตามงบประมาณตามที่ทานขอเขามา เหมือนทานณัฐวุฒิ ขออนุญาตเอยนาม 

ทานมีเจตนาไมใหเปนไปตามงบประมาณที่ทานขอมากับสภา ทานขอซื้อไกเอาไปซื้อปลา ทานขอเลี้ยงหมาทานเอาไป

ซื้อแมว สรุปสภาจะเชื่อใครครับ จะเชื่อเอกสารที่ทานสงมาแลวเชื่อขาราชการที่เขามาชี้แจงแลวงบประมาณสวนนี้

ทานจะเอาไปใชอะไร สรุปเราไมตองเชื่อเอกสารนี้ใชไหมครับ เดี๋ยวอนุมัติออกไปทานก็เอาไปโอนใชเรื่องอื่น จนใน

ที่สุดแลวบางทีเราก็หาที่โอนไปแลวโอนกลับมาไมได เหมือนป ๒๕๕๙ เปนอยางไรครับเงินใชกันสนุกมือไหมครับเงิน

โบนัส ไมรูเงินอยูไหนโอนกลับมาไมได อันนี้ยังอยูในเรื่องเงินพิเศษเรื่องเดียวเทานั้น มันสะทอนวาแนวคิดทานแบบ 

หนึ่งแลวทานมาคุยกับสภาอีกแบบหนึ่ง ทานมาขออนุมัติอีกอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้นในเงินงบประมาณพิเศษถาเรา

อนุมัติไป ก็ขอใหทานใชงบประมาณตามที่ทานขอมาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนโดยขั้นตอนดําเนินการ

โดยถูกตอง ถาทําแบบนั้นทุกอยางมันก็วินวินทั้งคู ทานขอมาเราใหไปทานใชไป สรุปสุดทายพี่นองประชาชนได

ประโยชนครับ อันนี้ฝากทานประธานไปถึงผูบริหารวาทานอยูมาครบสมัย ตอนน้ีทานรักษาการแลวทานคิดใหมไดแลว

ทําใหพี่นองประชาชนไดเกิดประโยชนไดมากขึ้น กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ก็ตองขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกสภาที่เปนหวง

เปนใยในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องการใชงบประมาณ ซึ่งผมขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งวาการอภิปรายเหมือนกับวา

ไปเหมารวมวาเราไมไดทําตามแผน ตามงบประมาณที่ขอสภาเอาไว ซึ่งตองยอมรับวา ๙๐% เงินงบประมาณ       

๗๐๐กวาลาน เราก็เดินตามแผน แตเราตองยอมรับวาในขณะที่ทํางาน คนที่อยูหนาสนามคณะผูบริหาร เงินบางกอน

เหลือจายเงินบางกอนไปถึงเวลานั้นไมไดใช พอไมไดใชเงินตัวนั้นจะทําอะไร ถาสามารถเอามาทําประโยชนใหกับ 



๑๕. 

 

ประชาชนไดเราก็ทํา และกระบวนการทําก็ไมไดคิดเองทําเองคนเดียว ก็มีกระบวนการพิจารณาจากคณะผูบริหารวา

เอาไปทําอะไรดีเพื่อจะเกิดประโยชนกับประชาชนสูงสุดกับจํานวนเงินที่มีอยู ซึ่งถามวาที่เราขอไปนี้เหมือนวาเราไมได

ทําเลยไมไดทําตามแผนที่ทานอนุมัติเลย แตเราก็พยายามชี้แจงวาเงินทั้งหมดเราก็ใชจาย เงินเดือน คาใชจายประจํา 

โครงการตางๆ เราก็ใชจายตามที่เราไดชี้แจง ซึ่งระเบียบเขาก็ใหชี้แจงปละ ๒ ครั้ง เมื่อกอนคร้ังเดียว เดี๋ยวนี้ ๒ ครั้งเรา

ก็พยายามบอกวาเราทําอะไร สวนเงินที่เหลือจายระดับรัฐบาลเขาก็เกลี่ยปลายปงบประมาณมาปรับเปนโครงการใหม

มาทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเงินที่มีอยู และการโอนก็เปนอํานาจของนายกเทศมนตรี ซึ่งก็อยูในระเบียบขอราชการ

ที่ปฏิบัติได  ซึ่งก็ชัดเจนวาทุกครั้งก็มีการโอนก็เปนอํานาจของนายกเทศมนตรี ขออนุญาตอานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น๒๕๔๑รวมแกไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ ๓)๒๕๔๓ หมวด ๔ขอ๒๖ ซึ่งเปนอํานาจนายกเทศมนตรีก็บริหารจัดสวนของเงินที่มีอยู แตถาเราเอาเงินไปใช

แลวไมเกิดประโยชนหรือโอนไปเขากระเปาใคร ซึ่งเปนไปไมได เพราะทุกครั้งที่มีการโอนก็จะมีรายละเอียดชี้แจงวาเอา

เงินจากสวนนี้ไปทําสวนไหน ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกที่เปนหวงเปนใย แตผมคิดวาการโอนมีทุกเทศบาล และผม

อยากบอกวาในชุดเทศบาลบริหารเกาๆ หนักกวานี้ครับ เปน ๑๐๐-๒๐๐ โครงการก็ขออนุญาตวามันมีการโอน        

ซึ่งสามารถทําได 

นายอนันต ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ  ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา ตําหนินะครับไมไดหวงใย อยาเขาใจ

ผิด เขาใจนะครับวาอํานาจการโอนเปนอํานาจของทานนายก แตโอนไปแลวไมเกิดประโยชนก็เยอะแยะไป อยางเชน

ปอเทืองทานไมไดตั้งงบไวทานก็โอนไปปลูกปอเทือง เสร็จแลวทานก็ตัด กลุมผูบริหารบางคนบอกตัดไมเปนไรเอาไปทํา

ปุย เรื่องโอนใชครับเปนอํานาจ แตโอนเปนเลมเปนปกอยางนี้ ผมวามันก็เกินไป แตละปเดือนมกราคม กุมภาพันธ 

มีนาคม เมษายน มันเปนรูปแบบเดิมๆอยูแลว ทางเจาหนาที่ผานงานมาเยอะก็รูอยูแลววาแตละเดือนจะตองทํา

อะไรบาง ก็ทานตั้งงบประมาณมาใหเหลือเผื่อไวเกิน เสร็จแลวทานเอาไปใชโดยไมทําตามแผนที่ทานวางไว เสร็จแลวก็

เปนปญหาคือสิ้นเปลืองงบประมาณอีกในการจะพิมพหนังสือ ผมอยากจะย้ําอีกทีวาอยากใหทางฝายบริหารชวยทํา

ตามแผนการที่ทําสงมาใหกับทางสภานะครับ ผมอยากจะถาม สป-๔ตรงทาย คาใชจายในโครงการเชิดชูเกียรติ

หนวยงานบุคคลที่ประพฤติตนเปนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม เปนงบประมาณที่ตั้งขึ้นมาใหม๕๐,๐๐๐ บาท      

แตถาเราไปที่ สป.๕ คาใชจายในโครงการเชิดชูเกียรติหนวยงานบุคคลองคกรผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมกิจกรรม

เทศบาล อันนี้ก็เปนงบที่ตั้งขึ้นมาใหมอยากถามวางบที่ตั้งขึ้นมาใหมทานจะใชเพื่อทําอะไรครับ  

นายอนันต ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหหัวหนาเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานัก

ปลัดเทศบาล เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

 

 



๑๖. 

 

นางเดือนลอย    คําแดงสด       หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ในสวนโครงการใหมจะเปนโครงการที่สอดคลองกับเรื่องของ ปปช. ซึ่งรายละเอียดตางๆอยากขออนุญาตใหหัวหนา

บริหารงานบุคคลเปนผูตอบรายละเอียด ขออนุญาตทานประธานฯคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมตองแลวครับ โยนไปโยนมาปวดหัว 

นางเดือนลอย    คําแดงสด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตตอบคราวๆ ในสวนโครงการนี้จะเปนโครงการซึ่งเราทําตามหนังสือสํานักงาน ปปช.ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตั้งโครงการขึ้นเพื่อสอดคลองในการตอบโจทยของระเบียบตามแผนที่ ปปช.กําหนดไววาทองถิ่น

จะตองจัดทําโครงการที่เชิดชูคุณธรรม ไมวาจะเปนบุคคลภายในองคกรหรือบุคคลภายนอกองคกร จึงไดจัดตั้ง

โครงการขึ้นมา ๒ โครงการ โครงการอีกโครงการหนึ่งจะเปนโครงการของบุคคลภายนอก อีกโครงการหนึ่งจะเปน

โครงการของบุคคลภายในเทศบาลเรา อันนี้ตอบโจทยในสวนของ ปปช.ที่ เราปกครองในแบบธรรมาภิบาล           

สวนรายละเอียดตางๆก็คงจะเปนการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณธรรม จริยธรรมในการที่จะตอบโจทยของ ปปช.คะ   

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตสอบถามตอเนื่องวาใครเปนคณะกรรมการที่จะไปคัดสรรครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย  คําแดงสด      หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ในสวนของคณะกรรมการน้ัน เมื่อไดรับอนุมัติโครงการหรือเห็นชอบตามที่ทางเจาหนาที่ไดเสนอไปตามแผน

ของ ปปช. แลวคณะกรรมการก็จะมีจากบุคคลภายนอกซึ่งมาเปนคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ไมวาจะเปนในสวน

ของภายในองคกรและภายนอกองคกร จะเปนหนวยงานจากบุคคลภายนอก รวมทั้งหนวยงานสวนราชการอื่น ซึ่งไมใช

ของเทศบาลเราเปนคนคัดเลือกกันเอง 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานมีรายละเอียดโครงการแลวขอใหสงสมาชิกสภาเพื่อการพิจารณาดวย เพราะวาเปนโครงการที่ตั้งขึ้นมาใหม 

ผมเขาใจวาทานคงเขียนเปนโครงการ วัตถุประสงคหรืออะไรแลวในหนวยงานที่ทานอานมา รายละเอียดขอใหนําสง

ดวย ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล รัตนูปการ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯ ก็อยูใน สป.๕  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดปกติอยากจะ

สอบถามไปยังผูบริหารเปนคาใชจายในสวนไหนครับ 

 



๑๗. 

 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดอาทิตยครับ 

นายอาทิตย คูณผล     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก สําหรับคาใชจายที่ทานสมาชิกไดกรุณาไดซักถาม เปนคาใชสอยเปน

คาซอมแซม ทุกหนวยงาน ทุกกอง ทุกสํานักจะมีวัสดุอุปกรณที่ตองใชปฏิบัติราชการ อยางสํานักการชางมีรถ 

เครื่องยนตหรือวาอุปกรณตางๆ ที่จะใชในการปฏิบัติราชการรวมทั้งสํานักปลัดดวย งบตัวนี้จะมีตั้งอยูทุกสํานักทุกกอง 

เพื่อวาจะนําไปใชในการซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัดหรือในความรับผิดชอบของกองตางๆ

หรือสํานักตางๆ เชนประตู หนาตาง หองน้ํา ประมาณนี้ วัสดุครุภัณฑตางๆ ประมาณนี้เพื่อในการซอมแซมครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล รัตนูปการ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบขอบพระคุณทานปลัดงบสวนน้ีป ๒๕๖๐ สภาก็ไดอนุมัติใหหกแสนบาท ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน มีการใช

จายไป ๑๒๒,๗๘๑.๔๙บาท คาดวาเงินนาจะเหลือ ทางผมอยากฝากผานทานประธานสภาไปยังผูบริหาร อยากใหใช

จายเงินในสวนที่เหลือปรับปรุงกรอบรูปพอหลวงของเรา ระหวางชั้น ๒ ชั้น ๓ ทุกทานยังไงก็ตองเดินลงทางบันไดนี้อยู

แลว ถาทานสังเกตกรอบปายของคณะผูบริหารจะดูใหมมาก แตกรอบของพอหลวงของเรา พอหลวง ร.๙มองแลวดูไม

สมพระเกียรติ ยังไงก็ขอฝากดวยนะครับทาน 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา กิจตรงศิริ       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ขอขอบคุณทานสมาชิกที่เปนหวงเปนใย เรื่องนี้ผมไดสั่ง

การใหหัวหนาสํานักปลัดเดือนลอยไปจัดการแลว กอนที่ทานจะอภิปรายผมไดสั่งการแลว เรียกกันไปดูแลวเรียบรอย

ดวย เผอิญมีการตีความวาการซอมแซมกับการปรับปรุง อันนี้ก็เลยสรุปกันวานาจะเปนการซอมแซม ถาปรับปรุงจะ

เขาสภาเพื่อทําในรูปแบบใหมแตการซอมแซมในรูปแบบเดิม คิดวาสั่งการไปแลวเกือบเดือนเรื่องนี้นาจะอยูที่สํานัก

ปลัด ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล รัตนูปการ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบขอบพระคุณคณะผูบริหาร เรื่องน้ีไมวาทานจะซอมแซมหรือทําใหมก็อยากใหทานเรงทําใหเร็วที่สุด ไมใช

ทิ้งเวลาเปนเดือนอยางนี้ อยากฝากหนวยงานที่เกี่ยวของใหรีบดําเนินการใหเร็วที่สุด ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

 



๑๘. 

 

นางสาวตนขาว     ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๔ ในหนา สป.๔ คาใชจายใน

โครงการจางนักเรียนนักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน ซึ่งป ๒๕๖๐ ที่ตั้งเขามาก็ไมไดจายเลย มีคําอธิบายบอกวา

โครงการน้ีชวงปดภาคเรียนที่ผานมาไมมีสํานัก กองตางๆ แจงความประสงคจางนักเรียนนักศึกษา ดิฉันอยากทราบวา

ที่ตั้งขึ้นมางบป ๒๕๖๑ จะแนใจไดอยางไรวาจะไดใชจริง เอาจริงๆ เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ก็ไมใชนอยๆนะคะ ถาจะโอน

ไปโอนมา อันนี้ไมทราบแคตั้งสมมุติฐานไวมันก็ไมนอยอยากใหชี้แจงตรงนี้วาทานจะทราบไดอยางไรวาเงินตรงนี้จาง

นักเรียนนักศึกษาจริงๆ ปกติมีนักศึกษามาฝกงานที่ไมตองมีคาใชจายเลยอยูแลวหรือเปลา ขอบคุณคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา กิจตรงศิริ      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติ ในรายการตรงนี้ผมเปนคนนําเสนอเอง เพราะประเด็น

ผมไดไปดูงานที่โรงเรียนเทศบาลบูรพา มีนักเรียนสายพาณิชยการที่เรียนในโรงเรียนเทศบาลบูรพา เรามีแนวความคิด

วาเรานาจะเปดโอกาสใหนักเรียนของเราในโรงเรียนเทศบาลบูรพา ไดมีโอกาสมาฝกงานเพื่อจะไดสรางเสริม

ประสบการณ เลยมีการทําโครงการตรงนี้ แตเทาที่ผานมาตองกราบขออภัย ปดเทอมที่ผานมาคงมีการผิดพลาดไมได

ทําในเร่ืองพวกนี้คิดวาอยากใหนักเรียนมาทํางาน ใหมีคาตอบแทนบางความเปนจริงคือมีนักศึกษามาฝกงานอยูแลว 

แตความตั้งใจเรามุงประเด็นไปที่โรงเรียนเทศบาลบูรพา แตวาความเปนจริงคือสามารถจางนักเรียนไดทั้งหมดเพื่อให

ไดเขามาหาประสบการณขางใน มีคาตอบแทนเปนลักษณะเปนทุนการศึกษาประมาณนี้ แตโครงการที่ผานมาถือเปน

ขอผิดพลาด กราบขออภัยขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อันนี้คือเฉพาะนักเรียนของเทศบาลใชไหมคะ แลวคิดวาจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท นี้จะพอไหมคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานฯ คือในครั้งแรกนั้นเรามุงประเด็นไปที่นักเรียนเทศบาลบูรพาสายพาณิชยการ    ที่

เปนนักเรียนของเรา แตกรอบการทํางานตรงน้ีมันจะมุงไปที่กลุมใดกลุมหนึ่งไมไดนะครับ แตวาในครั้งแรกที่เริ่มนั้นก็

เริ่มจากกลุมนักเรียนของเรา แตความเปนจริงแลวก็สามารถไดทุกกลุมนักเรียนและก็เงิน ๓๐,๐๐๐ บาทนี้ก็ชวง

ระยะเวลาสั้นๆเทานั้นเองคือชวงปดเทอมนะครับ ก็ไมไดยาวอะไรเพื่อใหเขาไดมีการสรางเสริมประสบการณความ

มั่นใจในการทํางานมากขึ้นเมื่อเขาจบไปนะครับ ก็ไมไดวาจะใหอะไรมากมายอยางนอยก็เปนทุนการศึกษานะครับ 

ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานสุภาภรณครับ  

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ที่หนา สป. ๘ คาใชจายในโครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใน 



๑๙. 

 

การดับเพลิง ดิฉันไมเขาใจวาทําไมมาอยูในคาใชสอยคะ ทําไมไมไปรวมอยูในคาวัสดุซึ่งในหมวดคาวัสดุก็จะมีประเภท

วัสดุ เครื่องดับเพลิงซึ่งขอเขามา ๔๐๐,๐๐๐ บาท แตในคาใชจายในโครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง

เปนเงินถึง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอคําอธิบายจากฝายบริหารดวยคะ ขอบคุณคะ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเดือนลอย  คําแดงสด เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางเดือนลอย  คําแดงสด   

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลคะ ขออนุญาตตอบในสวนของคาใชจายในโครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง

นะคะ ตรงนี้จะเปนโครงการสโมสรโรตารีอุบลคะโดยการประสานงานกับทางสโมสรโซกาซูของประเทศญี่ปุนที่

ประสงคจะมอบรถบันไดใหกับทางเทศบาลเรา ซึ่งไดมอบแลว ๑ คัน ก็คือรถกูภัยนะคะ ในปตอมาเห็นวาทางสโมสร

จะมอบใหอีกก็เลยตั้งโครงการน้ีไวคะ เปนรถบันไดความสูงประมาณ ๔๒ เมตร คะ 

อยางนอยก็เปนทุนการศึกษานะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณครับ  

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คะก็ยังไมไดรับคําตอบ วาทําไมมาอยูในคาใชสอย เพราะวาเปนเครื่องมือเครื่องใชแลวก็จํานวนเงินตองซื้อเปน

วัสดุใชไหมคะ ขอบคุณคะ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตตอ ตรงน้ีจะเปนหมวดคาใชสอย เปนโครงการไดมาซึ่งเครื่องมือ จะเปนคาใชสอยจะเปนหมวดคา

ขนสงทางเรือ ขนสงทางศุลกากรอะไรประมาณนี้ จัดอยูในหมวดคาใชสอยคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณครับ  

นางสุภาภรณ     โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รูสึกวาทานจะมีขอมาในเงินสะสมแลวใชไหมคะ ที่ขอคาใชจายมา ๕๐๐,๐๐๐ บาท กับทางสภาเพื่อเปนคานํา

รถดับเพลิงตรงนี้เขามา และก็ยังมีอีกนะคะที่ทางเพจของเทศบาลก็ไดไปลงวาไดรับเงินบริจาคจากทานทานหนึ่งเปน

จํานวนเงินที่จะนําเงินตรงน้ีไปเปนคาระวางเรือแลวก็นํารถดับเพลิงตรงน้ีเขามา ก็อยากใหทางฝายผูบริหารอธิบายดวย 

วาความจริงแลวมันเปนอยางไร ทานไดรับเงินจากสภาไปแลวทานไมไดพูดถึงแตทานกลับบอกวาทานไดรับเงินจาก

ทานน้ันเพื่อจะนําเงินตัวนี้ไปนํารถดับเพลิงตัวนี้มา ก็ไมทราบวาอันไหนที่มันเปนความจริงกันแนและยังมาขอเปนคาใช

สอยตรงน้ีอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือเงินตัวไหนแนๆที่เอามาใชกับรถดับเพลิงที่ไดมาจากสโมสรโรตารี ขอบคุณคะ 



๒๐. 

 

นายอนันต     ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายความวาทานสงสัยวาในเพจของเทศบาลฯไดบอกไปวามีบุคคลภายนอกทานหนึ่งจะบริจาคใหจํานวน

เทานั้นเทานี้ใชไหมครับ แลวอยากจะขอความกระจางวาเปนจริงตามนั้นหรือไม พอชี้แจงไดหรือไมครับ เชิญทาน

นายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ คือในตอนแรกที่ขอจายขาดเงินสะสมไปทางสภานั้นจะเปน

ตัวรถคันกูภัยนะคะ จะไมใชตัวที่ขอ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้ มันเปนคนละคันกัน ซึ่งในโครงการของ ป ๒๕๖๑ นี้จะ

เปนสโมสรโรตารีเขามอบมาใหมเพิ่มอีก ๑ คัน เปนรถบันได สวนตัวของเงินบริจาคนั้นก็มีทานผูใหญที่เคารพไดมา

บริจาคเงินใหกอน ซึ่งในชวงนั้นเปนหวงที่เขาเสนอบริจาคมานะคะเพื่อที่จะไดทันตอหวงเวลาในการที่จะรับรถ ซึ่งตรง

นี้รายละเอียดในหวงวันเวลาที่ยอดจายตางๆนั้นก็จะมอบใหทานเดือนลอยเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในสวนของรถดับเพลิงกูภัย        

ที่ไดรับมา ก็ตองขอขอบพระคุณทานทางสภาทุกทานที่ไดอนุมัติงบประมาณใหกับทางเทศบาลฯของเราเพื่อที่จะนํารถ

กูภัยคันดังกลาวมาเปนประโยชนใหกับพี่นองประชาชนนะคะ ในหวงซึ่งทางประเทศญี่ปุนจะมาทําพิธีมอบรถดับเพลิง

คันนั้น เปนหวงซึ่งเราอยูในระหวางการทําเรื่องยืมเงินกับทางเทศบาลเราเงินยังไมออก จริงๆแลวเงินทุกบาททุกสตางค

ที่ใชจะเปนเงินซึ่งไดอนุมัติมาจากทางสภาฯ เพียงแตวาหวงนั้นเปนหวงที่เราจําเปนตองยืมเงินมาสํารองกอนเพื่อใหทาง

ญี่ปุนไดรับเงินตรงน้ันกลับไปในขณะที่เขามาทําพิธีมอบรถคะ แตขอยืนยันวาเงินทั้งหมดก็เปนเงินที่ทางสภาไดเมตตา

อนุมัติใหกับทางเทศบาลฯ เราจายเพื่อใหไดมาซึ่งรถดับเพลิงคันดังกลาวนะคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ นั่งฟงก็ยังไมเขาใจหวงเวลา คือรถดับเพลิงนะครับวันน้ันถาเขาประชุมมีหลายทาน

เขาประชุมคิดวาจําได ทางสโมสรโรตารีก็เขามาแลวทางฝายบริหารก็ไดยื่นทําเรื่องของบประมาณนี้กับทางสภา ซึ่งทาง

สภาก็ไดอนุมัติไป แลวหลังจากนั้นไมนานก็ไดมีการลงในเพจของเทศบาลก็คือทานไปรับรถแตทานไปรับรถแลวทานก็

บอกวามีผูใหญใจดีไดบริจาคเงินสวนน้ีให ซึ่งตามที่ทานนายกไดอธิบายมากับทางทานหัวหนาสํานักปลัดวาเทศบาลยัง

ไมมีเงินในระหวางขอยืมเงินคือมันอยางไรกันแนครับ ทานโอนงบประมาณเปนปงอยางนี้ทานก็ยังทําได คราวนี้ทาน

บอกวาทานไมมี เงินนะครับแลวก็ทานก็ไดรับเงินบริจาคมา แลวการรับบริจาคมานี้มันตองมีรายรับเขาไหม มี

รายละเอียดของตัวเงินตัวน้ีเขาหรือไม ทางสภาก็ไมเคยเห็นเอกสารตัวนี้เหมือนกันนะครับ ทีนี้พอป ๖๑ นี้ก็มีการตั้ง

งบประมาณขึ้นมาอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็คือคาใชจายนั้นกับที่ทานตั้งมากับที่ทานขอไปครั้งกอนโนนซึ่งตัวเลขมันก็

จะหางกันมากอยูพอสมควร ก็เลยอยากสอบถามวาโครงการน้ีทานต้ังงบประมาณขึ้นมาสูงเกินไปหรือไมนะครับ แลวก็

ที่ทานบอกวาหวงเวลาที่วาเราไมมีเงินน้ีเราตองไปรับเงินจากขางนอกมากอนเพื่อที่จะใหทันนี้มันเปนไปไดหรือครับวา

ทางเทศบาลเราจะไมมีเงิน ทั้งที่ทางสภาเราก็อนุมัติในวันน้ันเลยนะครับ ทานขอมาเปดประชุมปุบทางเราก็ยกมือผาน 

 



๒๑. 

 

งบประมาณตัวนั้นเลย เสร็จแลวประมาณอาทิตยหนึ่งหรือสองอาทิตยถาผมจําไมผิดนะครับ ก็มีการลงเพจเทศบาลฯ

แลววามีการรับรถ แตวารับรถแลวบอกวามีผูใหญใจดีบริจาคนะครับ หลายคนก็อาจจะสงสัยก็คืออยากจะใหทาน

อธิบายใหชัดเจนดวยนะครับ ก็อยางที่ผมพูดเมื่อตอนตนนะครับ การใชงบประมาณถาใชตามแผนตามที่ทานเสนอ

มานะครับ มันไมตองมาโอนลดโอนจายแบบนี้นะครับ และทานอยาอางวาที่อื่นก็ทําแลวเราก็ทําได ถาอยางนั้นแลว

มาตรฐานการทํางานมันอยูตรงไหนครับ ถาทานอางวาทานทําไดนะครับผูบริหารชุดใหมเขาก็จะทําเหมือนกัน คือทาน

ก็ไมไดสรางมาตรฐานอะไรไวเลยกับผูบริหารชุดใหมที่จะเขามาตอทานนะครับ ประเทศไทยเราก็เปนแบบนี้นะครับเด็ก

ก็อางวาผูใหญก็ทําได เด็กก็ตองทําไดเหมือนกัน แบบนี้ผมไมอยากไดยินนะครับ เราจะตองเปนแบบอยางใหเขานะ

ครับ อยามาอางวาผูบริหารที่อื่นเขาก็ทํากัน การบริหารงานมันตองโปรงใสตรวจสอบไดนะครับ ถาอางวาใครก็ทําได

อยางนี้แบบนี้มาตรฐานมันก็เสื่อมเต็มบานเต็มเมืองแบบนี้ อยางไรอยากจะขอคําอธิบายที่ชัดเจนดวยกับโครงการ

จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิงนี้ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สักครูนะครับ ผมคิดวาในเร่ืองรถคันที่เรารับมอบจากโรตารี่ไป ไมตองอธิบายอีกแลวเพราะเพจนั้นมันมัดอยู

แลวนะครับวาไดรับบริจาคจากใคร เปนจํานวนเทาไหร ขอมูลมาจากไหน มีชื่อดวย มีชื่อสองสามคนนะครับ 

เพราะฉะนั้นตัวนี้ไมตองพูดถึง ถาจะเอาเรื่องก็ไปอยูตรงนั้นนะครับ เพจเขามีอยูแลวนะครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานฯ ผมอยากไดรายละเอียดการใชจายเงินในการรับรถคันแรก รถดับเพลิงที่ทาง

ญี่ปุนเขามอบใหเพื่อที่จะมาพิจารณาควบใสกันกับรถคันที่สองที่ทานจะขอเงินกับทางสภาจํานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

บาทนี้ครับ เพื่อจะเปนคาดําเนินการในการรับรถจากประเทศญี่ปุนนะครับ ขอฝากผานทาน    ประธานฯ ผานไปยัง

ผูบริหารวาทางสมาชิกสภาฯ ตองการทราบรายละเอียดคาใชจายในการใชเงินในการรับรถดับเพลิงคันแรกนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายความวาจะขอรายละเอียดคาใชจายในการไปรับรถคันแรกใชไหมครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใชครับทานประธานฯ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา     

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่ ๒  อยากยอนกลับไปอีกนิดหนึ่งนะคะเรื่องรถดับเพลิง คือใน

สวนของเงื่อนเวลานี้ดิฉันก็คาใจนิดหนึ่งนะคะเพราะวา ๑. ทางฝายผูบริหารขออนุญาตรับรถจากสโมสรโรตารีโดยที่เรา

ก็มีเอกสารการโอนเงิน มีทั้งระเบียบวาระการประชุมซึ่งทางสภาใหมติเห็นชอบรับมอบรับรถดับเพลิงกูภัยจากสโมสรโร

ตารีในประเทศญี่ปุน ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ บันทึกการโอนเงินครั้งที่ ๒๔ 

ขอเปนคาใชจายรายโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในรถดับเพลิง ๕๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

และในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  ดิฉันไมแนใจในเงื่อนเวลาเทาไหร เสร็จแลวมีขอโอนเงินเขามาเพิ่มในสวนของ

รถดับเพลิงอีก ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเงินครั้งที่ ๓๕ ไมเขาใจเลยคะ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๕ งบประมาณกอน

โอน ๒๓๒,๐๐๐ บาท ขอโอนเงินเขามาเพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเปน ๒๘๒,๐๐๐ บาท แตวายังไมเห็นนะคะวาเอา 

 



๒๒. 

 

ไปใชอะไร ดิฉันขอดูรายละเอียดการใชงบประมาณในสวนน้ีซึ่งเดี๋ยวเราคอยมาอภิปรายกันอีกทีนะคะ เพียงแตวาดิฉัน

ติดใจเรื่องเงื่อนเวลานิดหนึ่ง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กับ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็คงจะอยูในลักษณะเดียวกับที่ทานนัฐพล ขอรายละเอียดคาใชจายในการรับรถนะครับ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว         

ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ดิฉันไมขอพูดอะไรมากแคอยากจะบอกวานอยใจ

จังเลย นอยใจเทศบาลจังเลยที่ทุกครั้งสมาชิกอนุมัติงบประมาณไปหรือวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรืออะไรก็ตามที่เพื่อน

สมาชิกพูดมา ไมเคยเห็นไดรับลงเพจอะไรซักอยางเลย หลายครั้งที่สมาชิกอนุมัติงบแตละปไปหลายรอยลานก็ไมเคย

เห็นจะไดรับคําชื่นชมลงเพจเลย แตคารับรถอะไรซักอยางเมื่อสักครูที่พูดมา ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรืออะไรนั้นประมาณนี้

คะ ดูชื่นชมอันน้ีก็แลวแต แตวาสิ่งที่จะสื่อออกมาก็แคสมาชิกก็นอยใจแคน้ันเอง ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานไมตองไปนอยใจหรอกครับ มันคือธรรมชาติ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกไมไดให ๒ ขั้น เขาไมชมทานหรอกอยาไปนอยใจนะครับ แตวาถาถูก

รังแกตองรีบมีจดหมายมารับจนอานไมทัน เดี๋ยวนี้ไมตองรับนิตยสารบานผมรับแตบัตรสนเทหรับแตหนังสือสนเทห

อานก็สนุกดีครับ แตละกองแตละฝายเอาเขาไปใหมันสนุกนะครับ ของคาใชจายในโครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใน

การดับเพลิงทานตั้งมา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมมองไปขางหนาผมผมเห็นหนังสือนิตยสารโอนของทานผมก็กลัว 

ขั้นตอนนี้รถมาถึงหรือยังยังไมรู รถจะมาเมื่อไหรยังไมรู เอาอยางนี้ไหมครับเรื่องน้ีเราจบกันไปกอนรถมาเมื่อไหรมาขอ

สภาแหงนี้หรือทานกลับไปหาผูมีพระคุณอีกที เรามีงบประมาณมอบโลเชิดชูคุณธรรมอยูแลวเราเอาโลไปมอบเลย 

พรอมกับรับเงินบริจาคมาเพื่อไปเอารถดับเพลิง เอาแบบนั้นก็ไดครับแตวา ณ วันนี้ที่จะตั้งลอยๆไวผมมองไมเห็น

ประสิทธิภาพวามันตั้งมาเพื่อโอนหรือเปลาเพราะใครๆเขาก็ทํากัน ผมกลัวคําวาใครๆเพราะใครๆของทานในที่นี้กับ

ใครๆที่ถูกสอบมาจาก อบจ. มันเปนใครๆใกลๆกัน มันเปนใครๆที่เทียบเคียงกันได มันเปนใครๆที่ชื่อเหมือนๆกัน ผมก็

อยากคัดกรองออกมาวาผูมีคุณธรรมที่เราจะมอบโลใหตามโครงการที่ทานตั้งขึ้น ผมอยากเห็นตัวเปนๆวาเปนอยางไร 

สวนเรื่องงบประมาณตัวนี้ถามันเปนประโยชนจริงๆ ถามันจะทําใหการดับเพลิงของเทศบาลนครมีประสิทธิภาพจริงๆ 

มาขอกับสภาแหงนี้เราก็ยินดีเหมือนเดิมครับ เราไมเคยนอยใจที่เอาเงินหาเงินสิบวางทับเงินรอยมันมิดชิด ผมไมเชื่อ

หรอกผมวาประชาชนก็เห็น ผมวาพี่นองประชาชนทางบานก็ทราบ ทานเลนการเมืองแตทานไมเอาการบาน การเมือง

ผมก็เลนผมก็เลนไป แตบานเมืองผมผมดูแล ผมมีงบประมาณผมให ผมอนุมัติงบประมาณผมติดตามงบประมาณ      

ผมวาโครงการนี้เปนโครงการที่เลื่อนลอยที่ยังไมมีรายละเอียดพอสมควรครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตเพิ่มเติมครับทานประธานฯ ตามที่ผมเรียนทานประธานฝากไปยังผูบริหารนะครับ อยากจะขอ

รายละเอียด ๓ อยางนะครับ ๑.รายละเอียดคาใชจายในการรับรถจากประเทศญี่ปุน ๒.รายละเอียดการรับบริจาคเงิน

จากผูใหญใจดีนะครับ ที่ทานไดนําลงเพจเทศบาลวาเงินสวนน้ีไดนําเขาคลังของเทศบาลนครอุบลหรือเปลานะครับ ๓.

รายละเอียดการโอนเงิน การยืมเงินที่เกี่ยวของกับคาใชจายในการรับมอบรถจากประเทศญี่ปุน ก็เมื่อสักครูที่ผมขอไปก็ 



๒๓. 

 

ไมมีคําตอบจากผูบริหารวาจะนําสงใหผมไดเมื่อไหรนะครับ อยากจะไดคําตอบวาไดวันไหนนะครับ ถาไดวันนี้ไดยิ่งดี

นะครับ ทานพอจะใหผมไดไหมครับเกี่ยวกับเงินบริจาค มีใบรับหรือเปลาวาไดรับบริจาคจากใคร รบกวนถายสําเนาให

ผมดวยนะครับ ไมอยางนั้นผมก็พูดไดวาผมบริจาคใหเทศบาล ๑๐ ลานบาท ทําถนนรวมเสนนั้นเสนนี้ไดใชไหมครับ    

ถาเราจะอางแคคําพูดของเรานะครับ ขอเปนเอกสารครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปน สป. ๙ เทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล มีผูอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร  ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศรศริพันธุ  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ผมมีขอสงสัยอยูหนา สป. ๑๑ ครับ หมวดคาสาธารณูปโภค 

ประเภทคาไฟฟา ๘๓,๐๐๐ บาท ซึ่งปที่แลวไมมี และอีกอยางหนึ่งคือเทศกิจน้ีใชตึกรวมกับเทศบาลใชหรือไมครับ ผม

อยากรูวาคาตัวนี้มันคือคาอะไรครับ เปนงบประมาณตั้งขึ้นมาใหมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเดือนลอย  คําแดงสด เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะในสวนหมวดคาสาธารณูปโภค 

ประเภทคาไฟฟานะคะ ที่เราตั้งไวเปนรายการใหมสําหรับงบประมาณนี้นะคะ เปนคาไฟฟาซึ่งเราไดติดตั้งกลอง CCTV 

๑๑๕ จุด ภายในเขตเทศบาลของเรา  ซึ่งไดประสานกับทางไฟฟาทานไดกําหนดวาจุดหนึ่งจะใชไฟอยูประมาณ      

๕๐ - ๖๐ บาท ตอเดือน/ตอจุด ก็เลยคํานวณไวที่ประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท คะ อันคือใชในเรื่องกลอง CCTV ที่เราได

ติดต้ังไวแลวคะทาน 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 การคิดคาไฟฟาของแตละจุดคิดมาจากไหนครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 อันนี้จากการประสานของไฟฟาคะ บอกวาประมาณ ๕๐ - ๖๐ บาท ตอหน่ึงจุดคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันจะตองมีหลักการคิดจายเทานั้นหนวยเทานี้หนวยหรือเปลาครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 อันนี้จากการประสานกับการไฟฟาคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันฟงไมขึ้นครับ ถาพูดถึงเรื่องคากลองก็ขอแผนผังในการติดตั้งกลองแลวกันนะครับ วาติดตั้งที่ไหนบาง     

เพราะจะขอใหมอยูนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

 



๒๔. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ตัวกลองที่ไปทําการติดตั้งนี้ผมเห็นวาไมมีการติดตั้งมิเตอรที่จะเขาไปจายไฟใน

ตัวกลองเลยครับ ผมก็เลยสงสัยวาเราไปใชไฟสาธารณะของที่ไปใชคิดเปนเปอรเซ็นตรวมของเทศบาลหรือไมครับ     

ขอสอบถามครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหเจาหนาที่ไอที ที่ดูแลเรื่องระบบของ  CCTV  

เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เดี๋ยวนะครับ มีรายชื่อหรือไมครับ มีไหมครับในรายชื่อที่ขอเขามา รูสึกวาจะไมมีนะครับ ถาไมมีรายชื่อก็พอนะ

ครับ เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก เพราะฉะนั้นดิฉันขออนุญาตชี้แจงเปนเอกสารคะ เพื่อจะไดมี

รายละเอียดจากทางเจาหนาที่อยางชัดเจนคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไดครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ จะวาผมเซาซี้ก็ไดนะครับทานประธานฯ ผมขอประเด็นเดิมนะครับที่ผมถามไปนะครับวา เรื่องการบริจาค

เงินน้ันทางผูบริหารยังไมตอบผมเลยวามีการบริจาคจริงหรือไมจริง มีใบหรือเปลานะครับ อยางไรก็อยากใหตอบผม

ดวยนะครับ   

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยนะครับ จะไปบังคับเขานั้นไมไดนะครับ ในเมื่อผูบริหารไมตอบจะไปบังคับไดอยางไรนะครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานฯ การที่ผมจะถามนั้นคือเงินบริจาคจํานวนเงินตั้ง ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผมเปนการ

รักษาผลประโยชนใหกับทางเทศบาลเรานะครับ ไมเชนนั้นใครก็ไดที่จะพูดเพื่อตองการเอาหนา บอกบริจาคสิบลาน

หรือรอยลานก็ได แตทานไมไดบริจาคจริงทานพูดเพื่อเอาหนานะครับ ถาทานมีวาบริจาคผมขอเอกสารตัวนั้นหนอย 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เพื่อความเปนธรรม ผมก็จะรักษาสิทธิ์ใหทานผูบริจาค ทานจะไดนําใบอนุโมทนาไปใชในการลดหยอนภาษี    

ขอใบนั้นดวยนะครับ ผมรักษาผลประโยชนใหผูบริจาคครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เอาไวกอนนะครับ มันเน่ินนานมาแลวแคสํานักปลัดน้ียังไมถึงไหนเลยนะครับ ตอนนี้ก็เที่ยงกวาๆแลวนะครับ ก็

ขอใหไปตามการอภิปราย เอาเทาที่จําเปนนะครับ แลวอภิปรายในสวนที่งบประมาณที่เราจะพิจารณา ไมอยางนั้นมัน

ไมจบสักทีนะครับ ตอไปครับ การทองเที่ยว ๐๐๒๖๔ เชิญทานสุภชัยครับ 

 

 



๒๕. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 หนา สป.๑๓ เรื่องคาใชจายเรื่อง โครงการมัคคุเทศกจิตอาสาสืบสานตํานานเมืองอุบลนะครับ ขอใหทางฝาย

บริหารสงเอกสารที่เปนโครงการเขามาใหสภาพิจารณาดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทางฝายผูบริหารจะสงโครงการใหครับ เชิญทานรฐาครับ 

นางรฐา    มณีภาค     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑

คะ ไปหนา สป.๑๔ นะคะ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง คาถังบรรจุนํ้าสําหรับรถบรรทุกน้ําดับเพลิงขนาดความจุไม

นอยกวา ๑๒,๐๐๐ ลิตร พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง จํานวน ๒ อันนะคะ ราคาตอหนวย ๓๒๐,๐๐๐ บาท อยากทราบ

วามีหมายเหตุวานอกมาตรฐานคะ และอยากทราบวาใบตรวจสอบราคาหรือราคาที่ตั้งไว ๓๒๐,๐๐๐ บาท นี้ใชวิธีการ

ใดกําหนดราคานี้คะ ขอบพระคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเดือนลอย  คําแดงสด เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในสวนของครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง คาถังบรรจุนํ้ารถบรรทุกดับเพลิง ตรงนี้มันจะเปนเฉพาะในสวนของถังน้ํา ซึ่งรถดับเพลิงของเราตอนนี้ใช

การไดดี แตถังน้ําที่เรามีอยูในรถนั้นซอมแลวซอมอีก มัยยังผุอยูไมสามารถที่จะซอมได ดังนั้นจึงจําเปนจะตองจัดหาซื้อ

มาใหมทั้ง ๒ คัน  ตรงน้ีเปนการซื้อถังดับเพลิงใหมใสรถดับเพลิงซึ่งเรามีอยูแลวเปนถังน้ําของรถดับเพลิง ซึ่งในสวน

ของราคานี้ไมมีราคากําหนด อยูในราคานอกมาตรฐานคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรฐาครับ 

นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ การตรวจสอบราคานั้นตองใช ๓ บริษัทตรวจสอบราคาถูกตองใชไหมคะ 

ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ถูกตองคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรฐาครับ 

 



๒๖. 

 

นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานผานไปยังผูบริหารวาขอเอกสารเพิ่มเติมดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ก็ตามที่ทานรฐา   มณีภาค ขออนุญาตที่เอยนาม  ไดสอบถามไป

ยังผูบริหารเกี่ยวกับคาถังบรรจุนํ้าสําหรับรถดับเพลิงนะครับ ทีนี้ผมมีขอสงสัยอยากจะถามไปยังคณะผูบริหารนะครับ

วาในการที่ทานไดตั้งราคาคือ ราคาตอหนึ่งใบ ๓๒๐,๐๐๐ บาท เปนนอกมาตรฐานครุภัณฑนี้ทานใชหลักเกณฑอะไร  

ในการตั้งราคา ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเดือนลอย  คําแดงสด เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในสวนของราคานอกมาตรฐาน

ที่เราไดมาก็คือเทียบเคียงจาก อปท. ใกลเคียงของเราในการที่จะกําหนดราคาตรงน้ีขึ้นมาคะ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ตามที่ทานหัวหนาเดือนลอยไดชี้แจงมาเมื่อสักครูวาเปนการเทียบเคียงราคาจาก 

อปท. ใกลเคียงนะครับ ก็ทางสภาอยากขอรายละเอียดเปนเอกสารนะครับ และขอกราบขอบพระคุณทานหัวหนา

เดือนลอยและคณะผูบริหารที่ไดตอบคําถามผมเกี่ยวกับคาถังบรรจุนํ้า แตทานก็ไมตอบคําถามผมที่ผมถามไปกอนหนา

นี้นะครับ ก็จะไมถามตอแลว ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เรื่องคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงบริเวณโรงเรียน

เทศบาล ท.๕ ชุมชนกานเหลือง ๑ แหง ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท ทานเอาอีกแลว ทานทําเทศบาลนครใหเปนองคการ

ปกครองเล็กๆอีกแลวนะครับ ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท ทําสถานีดับเพลิงนี้ ถามวาถาจะทําที่จอดรถเฉยๆนี้จอดที่ไหนก็ได 

แตถาจะทําสถานีดับเพลิงนี้ทานคิดอยางอื่นดวยไหม ทานคิดเผื่อเรื่องอื่นดวยไหมครับ ที่พักที่นอน ที่เซอรวิส ทานคิด

เอาใหมันจบงายๆวาทําเปนโรงขึ้นมา ผมไมไดคิดเหมือนทานครับ ผมคิดเหมือนสมาชิกสภาเทศบาลนคร ยังมีเวลาผม

เสียดายเงินกอนนี้ถาทานมีใจที่คิดจะทําจริงๆ ทานเปลี่ยนแปลงคําแปรญัตติเอาใหมันสวยหรูกวานี้ ใหมันเปนสถานี 

 



๒๗. 

 

ดับเพลิงที่ตอบโจทยพี่นองประชาชนใหมากกวานี้ แปรญัตติเพิ่มเขามาเลย  ขอเงินอีกไดครับ ผมคิดแบบสมาชิกสภา

เทศบาลนครฯ  สิ่งที่เราตองคํานึงถึงเราไมไดสรางโรงเรือนขึ้นมาเพื่อจอดรถดับเพลิง เราคํานึงถึงความปลอดภัยของ    

พี่นองประชาชน ณ วันน้ี พื้นที่ชุมชนตรงน้ันก็จะขยายมากขึ้นเรื่อยๆ ไมมีวันที่พื้นที่จะรกรางมากขึ้นหรอกครับเพราะ

มันเปนเขตพื้นที่ เทศบาลนคร ทํามาใหมันเพียงพอ ทํามาใหมันเหมือนเทศบาลนครครับ ทําใหเหมือนเทศบาล         

ที่มีเงินฝาก ๑,(๓๐๐ ลาน ทานนึกออกไหม ทานตองคิดแบบเทศบาลนครนะครับ อยาทํามาเล็กๆ  อยาทํามาใหแคมัน

มีแตทํ ามาเพื่ อใหตอบโจทยกับพี่นองประชาชนอันนี้ตางหากคือสิ่ งที่ สภาฯแหงนี้ทํ าหนาที่ ของเขาแล ว                

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ในหนา สป. ๑๕ ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร คาติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด CCTV จํานวน ๑๐๖ จุด เปนเงิน ๑๐,๖๘๕,๐๐ บาท ถาจําไมผิดรูสึกป 

๒๕๕๙ จะขอเขามา ๑๑๕ จุด แตไมถึงสิบลานนะคะ แตน่ีจํานวน ๑๐๖ จุด เปนเงิน ๑๐,๖๘๕,๐๐ บาท และก็ไมมี

ระบุวาเปนราคาตามมาตรฐานหรือนอกมาตรฐาน แลวจะใหสภาพิจารณาอยางไรคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่สําคัญตัวนี้ราคาตอหนวยไมมีนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ บ ประเด็นตอเนื่องกับทานสุภาภรณ ในเรื่องของกลองวงจรปดผมติดใจ

ประเด็นเรื่องสายไฟเบอรคอร ซึ่งคราวที่แลวฝายไอทีเคยชี้แจงกับสภาแหงนี้แลววาสายไฟเบอรคอรทานไดทําการเดิน

ไวเผื่อการติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต แลวเที่ยวนี้ก็ยังมีการขอสายไฟเบอรคอรมาอีก ๓ รายการนะครับ ไมเขาใจใน

รายละเอียดนะครับและก็อีกอยางหนึ่งแผนงานที่ เราอนุมัติงบในกลอง CCTV นี้เราก็ยังไมเห็นเปนรูปธรรมวา           

ณ ปจจุบันมันทํางานไดหรือยัง และแผนผังมันอยูตรงไหนบาง แลวใครเปนคนใชงานตรงน้ัน แลวหนวยงานสวนอื่นเขา

มาใชงานรวมไดอยางไร และทานก็ทําลอยๆมาอีก ๑๐๖ ชุดน้ีตองเอาเงินอีกสิบกวาลานมันเปนเหมือนกับโครงการที่

ลอยไวอีกแลวนะครับทาน แลวก็โครงการนี้มันอยูในมาตรฐานหรือนอกมาตรฐาน อันนี้ผมก็เห็นดวยวาสมควรที่จะ

ชี้แจงลงมาใหชัดเจนนะครับ เพราะวาเรามีขั้นตอนที่เราตองไปขออนุมัติ เดี๋ยวทานก็จะบอกวาไปชักชาที่ศาลากลางอีก      

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒หนา สป.๑๕ รายจายเพื่อการลงทุน สํานักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ ฝายรักษา

ความสงบ ขอกลอง CCTV มา แตพอถามรายละเอียดจะใหเจาหนาที่ไอทีเปนคนตอบ สรุปตัวนี้เปนงานของไอทีหรือ

เทศกิจครับ ถาเทศกิจไมมีความสามารถในการใชกลองตัวนี้ทําไมทานไมเอาไปไวในฝายไอที ผมคิดวามันสลับกันนะ

ครับ บอกวางานเทศกิจ ฝายรักษาความสงบ ขอกลอง CCTV สิบกวาลาน เสร็จแลวพอรายละเอียดใหเจาหนาที่ไอที 

มันสลับกันไหมครับ ลองคิดภาพดูนะครับ เลยอยากจะถามวาฝายไหนกันแนที่ดูแลเรื่องนี้นะครับ ไอทีหรือวาเทศกิจ

นะครับ เพราะเมื่อสักครูน้ีทานนายกบอกใหฝายไอทีตอบนะครับ มันคนละงานกันหรือไมครับ 



๒๘. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ความจริงมันก็เปนอยางที่ทานณัฐวุฒิวามันเปนงานของเทศกิจ แตเทศกิจไมไดตอบ แตเปนคนใช แสดงวา

เทศกิจไมมีความรูในเร่ืองนี้เลยใชไหมครับ ใชอยางเดียวแตคนที่รูเรื่องนี้แตไมไดใช มันก็เปนอยางที่ทานณัฐวุฒิวาก็

แปลกดีเหมือนกัน เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ที่มีคําถามไปก็คือถาเกิดวาเวลาเกิดเหตุการณอะไรขึ้น กลอง CCTV เหลานี้มัน

ก็จะชวยรักษาทรัพยสินและความปลอดภัยใหกับพี่นองประชาชนของเรา แตพอถึงเวลาที่จะใชจริงๆ ถามเทศกิจ

เทศกิจก็ไมรูนะครับ เสร็จแลวถาเกิดมาถามเทศกิจเทศกิจก็โยนไปที่ฝายไอทีนะครับ ซึ่งฝายไอทีนี้มีไมกี่คนนะครับ มี

สองสามคนเทาน้ัน แลวทีนี้มันจะมีไปเพื่ออะไรครับในเมื่อไมสามารถที่จะปกปองทรัพยสินความปลอดภัยใหกับพี่นอง

ประชาชนของเราได ในเมื่อเทศกิจของเราก็ยังไมมีความสามารถในการใชกลอง CCTV ตัวนี้เลยนะครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมขอผานไปตรวจสอบภายใน งานบริหาร ๐๐๑๑๑     

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมีผมขอผานไปสํานักการคลัง เอาไวภาคบายนะครับ ผมขอพักการ

ประชุม แลวเริ่มการประชุมอีกที่คือเวลา ๑๔.๐๐ น. นะครับ 

 

 

** พักการประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น. ** 

 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ

นายกฯ , ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในชวงบายจะเริ่มจากการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑ ของสํานักการคลัง เชิญทานสุภาภรณ ครับ 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ กอนไปถึงสํานักการคลังดิฉันขอเรียนฝากทานประธาน   

สภาฯ ไปยังฝายบริหารเพื่อการทํางานใหงายขึ้นแกฝายสภาฯ และฝายบริหารมีหนังสือที่ สท.นัฐพล ที่ขอหนังสือไป

เรื่องคาใชจายการรับรถจากประเทศญี่ปุน ๒.รายละเอียดการบริจาคเงิน ๓.รายละเอียดการโอนเงินของโครงการนี้   

จะฝากทานประธานไปยังฝายบริหารวามีหนังสือใดที่ทานใหไดหรือหนังสือใดที่ทานใหไมไดทางเราจะไดไมตองตาม

หนังสือตอและคอยหนังสือตัวนี้โดยไมมีกําหนดเวลา 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอทวนนิดหนึ่งวา มี ๑.รายละเอียดคาใชจายในการรับรถจากสโมสรโรตารี่ญี่ปุน ๒.รายละเอียดการรับบริจาค

เงินจากผูมีอุปการคุณเปนคาใชจายในการรับรถจากญี่ปุน ๓.รายละเอียดการโอนเงินสะสมที่ทางสภาฯใหไปจํานวน 

๕๐๐,๐๐๐ บาทเปนคาใชจายในการรับรถ ตามที่ทานสุภาภรณ ขอเอกสารพอจะไดหรือไมครับ /เชิญครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เพื่อไมใหเกิดความคลุมเครือในสวนของขอ ๒ ในเรื่องการรับบริจาคเงินโดยหลักฐานยังไมมี แตเปนลง      

เฟสบุคกลาวอาง ผมขอบอกวาตองมีการสอบขอเท็จจริงใหเปนชัดเจนกอน เพราะเปนเรื่องทานดูจากทางเฟสบุค      



๒๙. 

 

มาซึ่งฝายบริหารไมมีใครรูเรื่องน้ีไมมีหลักฐานอะไรเลย จึงขอสอบขอเท็จจริงใหเกิดความกระจางกอน ขออนุญาตทาน

ประธานครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ สืบเนื่องมาจากวาเพจนี้เปนเพจของเทศบาลฯ ทางสมาชิกก็เลยบอกวามันออกมาจากเทศบาลฯก็อยากจะ

รูความเปนจริงวามันเปนมาอยางไร เชิญทานสุภาภรณ ครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ แตทานเดือนลอย ชี้แจงมาเปนการกูยืมมาไมใชหรือคะ

แสดงวาไมมีเหตุการณน้ีเกิดขึ้นหรือคะ คือวายืมไปใชกอนหรือคะใชประเด็นเดียวกันหรือไมคะที่ชี้แจงมา 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชา ครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 คือวาทุกอยางเปนการพูดคุยกันไปกันมา และผมเขาใจวามันยังถูกขอเท็จจริงขึ้นมา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดก็

เปนการที่ผมรับขอมูลอีกดานหนึ่ง ซึ่งผมไดรับขอมูลมาวาครั้งแรกสุดจะมีการเอาเงินตัวนี้เขาสภาฯเพื่อขอสภาฯและ

เมื่อสภาฯไมอนุมัติก็จะหาคนมาบริจาค ซึ่งเราก็ไดคนที่จะบริจาคสํารองไวแลวถาสภาฯไมอนุมัติ เมื่อสภาฯอนุมัติให

แลว ผมไดถาม ผอ.ที่ดูแลดานประชาสัมพันธ มันก็เกิดการเขาใจผิดวาเงินนั้นเปนเงินที่ไดรับการบริจาค   ที่จริงแลว

มันไมใช ก็ตําหนิไปทาง ผอ.วาแลวมันเปนแบบนี้ไปไดอยางไร เมื่อมีการพูดกันไปกันมาก็ตองมีการขอสอบขอเท็จจริง 

เพราะฉะนั้นพูดไปก็มาจากขอมูลมากันคนละดาน สวนเรื่องกูยืมผมก็ยังงง อันนี้พึ่งมาวันนี้ก็อยากรูวาทุกอยางมันเปน

อยางไร จริงๆแลวมันไมมีการบริจาคแตยังพูดอะไรไมไดเพราะตองสอบขอเท็จจริงกอนจากคนที่ลงเพจทั้งหมดและเรา

ก็บล็อกเรียบรอยแลวเปนการวาเปนการเขาใจผิด และเราเองก็ยังไมกลาตอบเพราะมันยังไมมีขอเท็จจริงตรงนี้เปน

ขอมูลที่มาหลายดาน และเรื่องกูยืมก็มาอีกดานหนึ่งผมก็เลยยังไมอยากตอบเพราะทุกอยางมันตองมีขอเท็จจริง ขอให

เราสอบขอเท็จจริงกอนและจะเรียนใหทราบครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปก็ขอฝากกอนวาขอใหเปนเรื่องจริงกอนคอยเอาไปลงหรืออยางนอยๆ ก็ตองปรึกษาหารือกับฝายบริหาร

เสียกอนคือเพจนี้เปนของเทศบาลฯอยูแลวจะลงเมื่อไหรก็ได ก็ขอใหมันเปนขอเท็จจริงจะไมโทษตอเจาของเพจเอง 

เพจเทศบาลฯทํามาก็เพื่อโฆษณาเผยแพร ก็อยากจะขอบอกวาใหลงเฉพาะเรื่องจริงเรื่องไมจริงก็อยาไปลงนะครับ 

ตอไปเชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  กอนอื่นผมตอง

ขอขอบพระคุณนะครับที่นําสงเอกสารที่ขอไปเมื่อเชาเรื่อง ๖ โครงการที่ยังไมไดทํา จริงๆใน ๖ โครงการทานไดชี้แจง

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนและการใชงบประมาณ ตัวนี้ผมเห็นวาสมาชิกสภาฯสมควรที่รูเลยตองขอ

มาเพื่อใหทานสมาชิกไดรูและไปตอในชั้นแปรญัตติ ก็ถือเปนประโยชนกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ

รายจายในสวนของคลังในปที่ผานประเภทคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทานตั้งไว ๖๐๐,๐๐๐ บาททานใชไป 

๓๘๐,๐๐๐ บาท ในปพ.ศ.๒๕๖๑ ทานก็ตั้งมาอีก ๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยอดเงินมันขัดกันซึ่งจายจริงปพ.ศ.๒๕๕๙ ไป 

เจ็ดแสนกวาตอมาปพ.ศ.๒๕๖๐ ใชไป ๓๘๐,๐๐๐ บาท อันนี้ก็ประมาณไดวามีการใชที่เหลื่อมล่ําเวลากันก็จะให

สมาชิกสภาพิจารณาตามกรอบเวลาจริงนะครับ ผมวาสิ่งที่มันสะทอนก็คงจะอยูที่ประมาณ สามแสนกวา ตอไปหนา

คลัง ๒ เรื่องของคาใชจายโครงการปรับปรุงแผนที่และก็ระบบที่ตั้งขึ้นมาใหมคือระบบอีลาแอส ผมอยากจะใหทาน 



๓๐. 

 

อธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีจะมาทํางานเกี่ยวของสัมพันธกันอยางไรกับระบบอีลาแอส และระบบ

แผนที่ภาษีเราจะทํากันอีกกรอบระยะเวลากี่ปจึงจะเสร็จสิ้น กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตามที่ทานสมาชิกไดอภิปรายเรื่องคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่วา ๓๘๐,๐๐๐ บาท เปนเรื่องของตั้งแตเดือนมิถุนายนครับ ซึ่งจายจริงตั้งแตเดือน

ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ซึ่งขณะนี้จากที่ฝายบริหารไดติดตามประสานงานในสวนนี้ ปจจุบัน ณ ยอดเงินที่ถึงวันที่ ๕ 

สิงหาคม ยอดจาย ๕๙๖,๖๔๐ บาทครับ เพื่อใหคณะกรรมการแปรญัตติและทานสมาชิกไดทราบความเปนจริงวา

ยอดเงินไปถึงไหนใกลเคียงกับที่ตั้งไวหรือไม สวนเรื่องการจัดเก็บแบบปจจุบันกับการจัดเก็บแบบระบบ อีลาแอส เปน

เรื่องความแตกตางเปนเร่ืองเทคนิคก็ขออนุญาตใหทาน ผอ.สํานักการคลังเปนผูชี้แจงครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทาน นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวน

บริหารงานคลัง ขอเรียนชี้แจงเรื่องของแผนที่ภาษี ตอนนี้ขอพูดถึงเมื่อตอนเราทําครั้งแรกก็ตองขอขอบคุณสภาฯที่

อนุมัติงบปรับปรุงแผนที่ภาษีมาใหตลอด ๒ ป พวกเราก็พยายามทําสุดความสามารถรวมกับเด็กๆเปนสวัสดิการอยาง

หนึ่งที่สํานักการคลังพอจะมีกําลังใจในการทํางานในเรื่องของแผนที่ภาษีในเรื่องขอคาตอบแทนในเรื่องของหวงเวลา

และไดรับความกรุณาจากสภาฯมาโดยตลอดในเรื่องลวงเวลาเพราะสวนมากเราจะทํากันลวงเวลา สิงหาคมกับเดือน

กันยายน สิงหาคมก็จะเปนพัสดุ กันยายนก็จะเปนงานจัดเก็บรายไดจะทําเกี่ยวกับลูกหนี้และทําเกี่ยวกับการเงินการ

บัญชี คาใชจายจึงมารวมที่เดือนกันยายนเปนสําคัญ สําหรับโครงการแผนที่ภาษีตรงนี้ ที่เราตั้งไวตอนนั้นเรารับไวเรา

ไดรับคําแนะนําจากสภาฯวา เราทําครั้งเดียว ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทมันไมควรทําเราควรจะทําเปนระยะๆ เราก็พิจารณา

แลวก็เปนการวิเคราะหที่ดี ก็คือปพ.ศ.๒๕๕๙ เรานํารองปูพื้นสํารวจทั้งหมดก็ยังไมครบก็ยังเหลืออาคารใหญอาคารสูง 

และหอพักที่ซับซอน,อพารทเมนตที่ซับซอน พอมาปนี้เราก็มาเก็บในที่ใหญที่เหลือเก็บจากปที่แลว ปหนาก็จะเปนที่ดิน

ของราชพัสดุ ก็จะเปนเก็บตกก็เปน ๓ ป สวนปที่ ๔ ก็อยากจะขอความอนุเคราะหจากสภาฯวาจะเก็บมวลรวมทั้งหมด 

เพราะรายไดของเทศบาลฯก็มาจากการจัดเก็บภาษี เพราะแผนที่ภาษีไมแนนเจาหนาที่ไมใสใจ ถาไมทําในเชิงรุกรายได

ของเทศบาลฯก็จะไมเพิ่มขึ้น คือตรงน้ีเราไดรับความอนุเคราะหมาตลอด สวนในเรื่องโครงการแผนที่ภาษี เปนเรื่อง

ของแผนที่ภาษีโดยเฉพาะคือมีอาคารที่ไหนมีที่ดินตรงไหน คือไมเกี่ยวกับอีลาแอส แผนที่ภาษีมันเปนแผนที่การจัดเก็บ

ทั้งที่ดินโรงเรือนและปายรวมกันทั้งหมด ๓ ภาษี สวนอีลาแอสเปนระบบของการเงินการบัญชี ทั้งหมดของกรมฯที่สั่ง

มา ปนี้เปนปแรกที่เราทําเราไปดูงานที่อุดรกับหนองคาย ก็ไดรับความรวมมือของนองๆที่เขาเกงเรื่องจองคอมพิวเตอร

มากก็ไดผลดีอยูคะแตก็ตองตอเนื่องเพราะการทํางานแบบเปนทีมเวิรค ซึ่งตองรวมกับทุกกองฝายการเงินทุกกองฝาย

ตองมารวมกันคนไหนเกงคอมตองมาทําระบบในคอมเหมือนการจัดซื้อจัดจางตัวใหมที่ใหจัดซื้อจัดจางในคอมอันนี้เปน

ลักษณะของการเงินการบัญชีสวนการพัฒนาอีกโครงการหนึ่งคือการพัฒนาของการเงินการบัญชีที่เปนพนักงานที่ไม

ทราบระเบียบหรือมีความรูนอยเปนคลายระบบพี่สอนนองก็คือคนเกาก็สอนรุนนองตอๆกันไป โดยอางอิงระเบียบ

ขอบคุณคะ 

 



๓๑. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอความรูนิดหนึ่ง ที่ทาน ผอ.วาที่จะมีการอบรมการเงินการบัญชีรวมทุกกองฝายหรือเปลาครับ 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 รวมทุกกองฝายและทุกโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวย 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับผม เชิญทานสมาชิกครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขามไปงานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓) คลัง ๔ ตอเรื่องคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ในสํานักการคลัง

จะตองใชรถในการทําอะไรบางครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกครับ ขออนุญาตใหทานผอ.พิมพนภัส  เปนผูตอบครับ 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทาน กรณีรถบรรทุก (ดีเซล)ของเราที่สํานักการคลังมีอยู ๑ 

คัน อายุการใชงาน ๑๔ ป ซอมเกือบทุกป สํานักการคลังเนนเร่ืองออกไปทําแผนที่ภาษีบรรทุกเด็กๆไปดวยเปนกลุมไป

ประสานงานตางๆ มันเกาแลวคะก็เลยอยากเปลี่ยนบาง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปรเมศร ครับ 

นายปรเมศร  ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ  ผมนายปรเมศร ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาล             

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ มีขอสงสัยในหนา คลัง๔ คาเคร่ืองวัดระยะเลเซอรระบบจิติตอล  ๔ เครื่อง เปนเงิน 

๖๐,๐๐๐ บาท  อยากทราบวาสํานักการคลังเอาไปใชทําอะไรครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกครับ ขออนุญาตใหทานผอ.พิมพนภัส  เปนผูตอบครับ 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทาน ในเครื่องวัดระยะเลเซอรในงานภาคสนามที่เราใชอยูเปน

ระบบเกายังใชสายวัดอยู จับกันคนละดานคะ บางครั้งเปนตึกสูงเราตองใชเทคโนโลยีแบบใหมมาชวยเพราะจะไดไม

ตองปนสูงก็อยากจะใหมันทันสมัย ความแมนยําก็จะเกิดขึ้น สวนสแกนเนอรจะใชในสวนของการเงินเวลาเบิกคา     

เลาเรียนบุตรคารักษาพยาบาล สวนกลางเขาใหสแกนสงไปกอนเราก็เลยตองใช และก็สแกนบางอยางเก็บไวอันที่มี

ปญหาหา ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

 



๓๒. 

 

นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีคําถามเพิ่มเติมในเครื่องวัดระยะระบบดิจิตอล อยากจะสอบถาม ราคาที่ทานตั้งขึ้นมาในราคาตัวละ     

๑๕,๐๐๐บาท ทานไดมีการสืบราคาหรือยังครับ 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 ขออนุญาตตอบคะ คือนองเขาไปดูในอินเตอรเน็ต และราคาและคุณสมบัติแบบไหนก็ไปศึกษาแลวก็ทําไปที่

รานคาในราคา ๓ ราคา  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทาน ผอ.ขอรายละเอียดในการสืบราคาและตั้งงบประมาณในราคาน้ีครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ อยากถามเรื่องเครื่องวัดระยะเลเซอร อยากรูวาเปนเครื่องวัดอะไรครับเมื่อสักครู

ผมฟงไมทันครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผอ. ครับ 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 ใชวัดความสูงของตึก ของปายที่อยูสูง เราจะใชเลเซอรจับระยะความสูง ทั้งหมดเราแบงออกเปน ๔ ชุด        

คือ ๔ เขต เราเลยขอ ๔ เครื่อง ใชวัดอาคารสูง ปายสูงซึ่งใชมือวัดไมไดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีอีกไหมครับ ถาไมมีผมผานนะครับ เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน คือเปนพวกปายโฆษณาใชหรือไมครับ คือสํานัก

การคลังเปนผูจัดเก็บใชหรือไมครับ แตวาผูอนุญาตใหติดตั้งปายเปนงานของเทศกิจ สรุปวาสํานักการคลังหรือวา

เทศกิจเก็บ บางทีปายที่ตั้งตามขางทางไมวาเปนปายโฆษณาตางๆ ผมก็เห็นวาเจาหนาที่เทศกิจของเราถาปายไหนไมได

เสียคาธรรมเนียม หรือหมดอายุก็เก็บเพราะจะมีใบที่ปมบอกวาเสียคาธรรมเนียมแลว ถาเกินวันเทศกิจก็จะเก็บ แต

บางปายก็ตั้งไดอยางมีเสรีภาพอยางที่เคยวากันไมทราบวามีเงื่อนไขอะไรกันบางปายสามารถตั้งไดอยางมีเสรีภาพ   

สรุปผมก็สงสัยวาสํานักการคลังหรือเทศกิจเปนผูจัดเก็บผลประโยชนตรงนี้คือมันสลับกันอยางสอบถามวาหนวยงาน

ไหนเปนผูจัดเก็บครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผอ. ครับ 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 ขอเรียนชี้แจงดังนี้คะ ปายถาวร การจัดเก็บของสํานักการคลัง สวนการจัดเก็บเรื่องการติดตั้งเปนของ         

เทศกิจการขอติดต้ังและก็จะสงรายละเอียดมาใหเราวาเขาติดต้ังแบบไหนเราก็ไปจัดเก็บตาม พ.ร.บ.ปาย สวนปาย 

 



๓๓. 

 

ชั่วคราวเปนหนาที่ของเทศกิจ สวนของสํานักการคลังจะเปนปายใหญ ปายรานคา เปนปายถาวร สวนปายที่ติดตั้ง

ชั่วคราว ๓ , ๕ วัน ก็จะเปนหนาที่ของเทศกิจ แตถาเปนปายถาวรก็จะเกี่ยวของกับชางดวย 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาเปนปายถาวรก็จะเกี่ยวของกับชางดวยเพราะจะมีการวัดระยะ ตามแบบก็จะเกี่ยวพันในหลายหนวยงาน 

เชิญทานสุภาภรณ ครับ 

นางสุภาภรณ    โหตะไวศยะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉันยังติดใจเครื่องวัดระยะเลเซอรระบบดิจิตอล อยางที่

ทาน ผอ.วาไดเขาไปดูในอินเตอรเน็ต ถาเปน ๖๐ เมตร ราคาแค ๒,๐๕๐ บาท วัดได ๗๐เมตรราคา ๓,๗๕๐บาท และ

ก็มีราคาที่วัด ๑๐๐ เมตร ไดราคาที่สูงสุดคือ ๕,๑๔๙ บาท ก็เลยไมทราบวาเครื่องที่ ราคา ๑๕,๐๐๐ บาทจะวัด

สามารถวัดตึกกี่ชั้น ถึงไดราคา ๑๕,๐๐๐ บาท 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผอ. ครับ 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 ขออนุญาตคะ ตรงนี้เปนเรื่องทางเทคนิคของชาง สวนในเรื่องของราคาตองดูอีกทีหนึ่งเพราะราคามันจะเคลื่อน

ตลอดในเรื่องของอินเตอรเน็ต มันเปลี่ยนตลอดในเรื่องการจัดซื้อบางครั้งก็แขงขันกัน บางที่ที่เราดูอาจอยูในราคาที่

แพงบวกกับราคาในอินเตอรยังไมรวม vat ยังไมรวมคาขนสงก็อยูที่ประมาณนี้คะ ตอไปก็จะเขาในระบบ อีมารคเก็ต 

หรือวา อีหรีดดิ้ง ก็คงจะดีขึ้นคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอถามนิดหนึ่งวาผูใชตองบการที่จะวัดระยะกี่เมตร อยางที่ทานสุภาภรณไดขอมูลมาวาระยะมันหางกันราคา

ก็หางกัน 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลงั 

 เปนการวัดระยะที่ ๑๐๐ เมตร ปกติ ๘๐ เมตร ระดับความแมนยํา บวก ลบ ๑.๕ มิลลิเมตร 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือวาทานตองการวัดระยะที่ ๑๐๐ เมตร ปกติ ๘๐ เมตร ระดับความแมนยํา บวก ลบ ๑.๕ มิลลิเมตร         

ทานนาจะวงเล็บความตองการมาดวยเพื่อที่คนพิจารณาจะไดรู เพราะระยะแตละระยะมันแตกตางกัน ขอฝากไวดวย 

เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานสภาฯ ผมวาสํานักการคลังคงตองการคุณลักษณะพิเศษอะไรสักอยาง ราคาถึงไดแพงขึ้นมาผม

วาในเร่ืองนี้ใหนําเอกสารหลักฐานเขาชี้แจงกับคณะกรรมการแปรญัตติฯดวยเราจะไดรูถึงความตองการของทานและ

ใหทานตรวจสอบมาสัก ๓ , ๔ บริษัท และเราจะไดรูถึงความตองการของทานเราจะไดรูถึงความตองการของทานและ

ราคาประมาณนี้ เพราะสิ่งที่เราดูมาในอินเตอรเน็ตก็จะคอนขางที่จะกวางขวาง กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ถาไมมีผมจะไป วิชาการ งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) ครับ เชิญครับ 

เชิญทานตนขาว ครับ 

 

 



๓๔. 

 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      

เขตเลือกตั้งที่ ๔  ในหนา วช ๔ คาใชจายในโครงการสงเสริมการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน  (เมืองปนได เมืองปนดี) 

ตั้งงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบรายละเอียดตรงนี้คะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯคะ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกครับ ขออนุญาตใหทานผอ.กองวิชาการเปนผูชี้แจงคะ 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับเรื่องโครงการสืบเนืองมาจากวา

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๙ – พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลฯเราไดรับงบประมาณสนับสนุนมาจาก สสส. องคการสรางเสริม

สุขภาพ จํานวนหน่ึงซึ่งเราไดขับเคลื่อนกิจกรรมดานการปนจักรยาน เดิมทีเราไดงบประมาณในการทําทางจักรยานมา 

๓ แหง อันนั้นเปนของการทองเที่ยวและกีฬา สวน สสส. เขามาในเรื่องของการจัดกิจกรรม เขาใหมาก็หมดไปแตก็

เหลือนิดหนอยพอไดจัดกิจกรรม ทํา ๒ ครั้งก็จัดการประชุมความคิดเห็นบาง ตามขอตกลงที่เขาใหเรา ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลฯเราก็เห็นวากิจกรรมนี้ไดรับการตอบรับจากชมรมจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี มากมายทุกครั้ง

ที่เรามีการจัดการปน และมีภาคีเครือขายเขามารวมหลายหนวยงานเราก็เลยอยากจะสานตอโครงการนี้ ใน

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทนี้ เงินที่ตั้งไวในการจัดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ก็เปนเรื่องของการจัดกิจกรรมปนใน

วันสําคัญตางๆ รวมทั้งกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเอง ในชวงวันเสาร อาทิตย จากเมื่อวันเสารที่ผานมาไดมีการจัดกิจกรรมปน 

ซึ่งจัดในวันสําคัญตางๆ ไมวาจะเปนไบค ฟอร มัม หรือวาจะเปนวันสิ่งแวดลอม และในวันที่ ๒๓ ที่จะถึงนี้เราก็จะจัด

ในเรื่องของคาเฟอีน มีภาคีเครือขายเขามารวมมากมาย อันนี้ก็นําเรียนสภาฯใหทราบวาเดิมทีเปนกิจกรรมเล็กแต

ตอนนี้ก็ขยายตัวมากขึ้น ก็ขอนําโครงการน้ีเขาสูปงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๑คะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ความจริงแลวโครงการน้ีนาจะไปอยูทองเที่ยวทําไมมาอยูวิชาการฯ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอเลยคะ คาใชจาในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ        

ตั้งงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปงบประมาณที่ผานมาไมมีเหมือนกัน อยากทราบรายละเอียดตรงนี้ดวยคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯคะ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกครับ ขออนุญาตใหทานผอ.กองวิชาการเปนผูชี้แจงคะ 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงโครงการสืบเนื่องที่ทาน

สมาชิกไดซักถาม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ ขออนุญาต

อธิบายความสัมพันธหลายๆโครงการเพราะวาเปนโครงการใหมมาจากไหนและเราไดมีการยุบโครงการเดิมถาทาน

สังเกตคือเคลื่อนขึ้นไปอีกนิดหน่ึง ทานจะเห็นโครงการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เราตั้ง 

 



๓๕. 

 

ไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท แตเรามีคาใชจายจริง ๓๗๐,๐๐๐ บาท แตวาตอนนี้เราจายจริงไปแลว ๔๐๐,๐๐๐ บาท เรายุบ

โครงการที่วานี้มาเปนโครงการใหมเพราะวาระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาที่แกไขใหมในป

พ.ศ.๒๕๕๙ กําหนดมาแลววาเราจะไมมีแผน ๓ ป ใหเรียกเปนแผน ๔ ป ในการจัดทําแผน ๔ ปจะตองมีการประชาคม

ในระดับตางๆ ซึ่งมีการ ซึ่งมีจํานวน คนมากขึ้นตามหนังสือซักซอม จํานวนคนที่มากขึ้น จากเดิมที่เราประชุมแตละเขต 

๔ เขต ที่เราประชุมชาวบานชุมชนตางๆ ไมเกิน ๑๐๐ คน เขตละ ๑๐๐ – ๒๐๐ คน ก็ประมาณ ๕๐๐ –๖๐๐ คน แต

หนังสือสั่งการมาใหมเจตนารมณที่จะใหโครงการในแผนพัฒนาและงบประมาณรายจายประจําปของทองถิ่น ให

ประชาชนไดรับทราบมากขึ้นเวทีก็ใหญขึ้นตามหนังสือซักซอม จํานวนประชาคมมาจากจํานวนรอยละของผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง และครัวเรือนเราก็จะทําประกาศและสงไปตามสํานักทะเบียนราษฎรที่เราไดขอมูลมาจากตรงนั้น ในการ

ประชุมแตละครั้งจํานวนคนจริงถามาหมดครั้ง ๑,๒๐๐ คน ครั้งที่เราจัดที่โรงเรียน ท.๓ เราเชิญ ๑,๒๐๐ คน แตมา

ประมาณ ๗๐๐ คน ในปที่ผานมาเราตั้งงบประมาณไวตนปซึ่งเรายังไมรูเราก็เลยมีการโอนเพิ่ม อันนี้ขออนุญาตนําเรียน

ยอนกลับไป คาใชจายเลยเปนหลักสามแสนสี่แสน ในปพ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อความคลองตัวเราก็เลยขอแยกออกมาเปน

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ อยางเดียว ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

แตเราอาจจะลดคาใชจายลงอาจจะจัดแคครึ่งวัน เดิมทีจัดเต็มวันและคาใชจายจะเยอะมาก การจัดประชาคมคน ๗๐๐ 

คน จัดแคครึ่งวันก็จะเปนแคคาเบรกเชาก็จะอยูที่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นจะไปอยูที่ไหน ขอ

อนุญาตใหทานไปดูที่คาถายเอกสารทานจะเห็นวาในป พ.ศ.๒๕๖๐ เราตั้งแค ๑๒๐,๐๐๐ บาท แตป พ.ศ.๒๕๖๑ เรา

ขอที่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพราะจะหายไปจากคาใชจายในโครงการ กองวิชาการก็จะเปนเรื่องของกระดาษ เวลาประชุม

ทีเอกสารเยอะมากและก็คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือเปนรายการที่ตั้งขึ้นใหม ๖๐,๐๐๐ บาท เขาเลมเทศบัญญัติ เขา

เลมแผนพัฒนา ก็จะเห็นไดวา ๔ รายการจะสัมพันธกัน ทําใหเราตองตั้งรายการขึ้นใหมแลวก็ยุบโครงการเดิม เพื่อเปน

การขับเคลื่อนคาใชจายในการจัดแผนพัฒนา เปนตัวเริ่มตนในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ขอบคุณคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ปหนึ่งจัดกี่ครั้งครับ 

นางสมลักษณ    บุญณพัฒน    ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 ปที่แลวจัด ๓ ครั้งคะ แลวตอไปนี้เวลาที่เรากอนเดิมทานขออนุญาตเอยนามทานสุภาภรณ ก็เปนคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลฯ เปนตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ เดิมทีเวลาเราประชุมแผนพัฒนาเราไดรับความเห็นชอบเฉพาะ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล แตในระเบียบใหมก็บอกมาวาตอไปจะเพิ่มเติมแผนจะเปลี่ยนแปลงแผน จะตองเขาสู

การประชาคมดวย ซึ่งหนึ่งในน้ันจะมีคณะกรรมการ ๒๙ คนดวย แลวก็มีชุมชนเปนเวทีใหญดวยเพราะฉะนั้นตอไปที่

เราจะปรับปรุงแผนแตละครั้งหรือทําแผนใหมแตละครั้งเวทีก็จะใหญขึ้นก็อยูที่วาเรามีแผนเพิ่มเติมบอยไหม แตที่แนๆ

ปหนึ่งๆเราจะตองมีการทบทวนแผนหนึ่งครั้งเพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป อันนี้ก็ตองเชิญคน ๑,๒๐๐ คน

และในระหวางปถาหากวาเรามีการเพิ่มเติมแผนเราก็ตองจัดประชุมอีกนะคะ ก็ประมาณอยู ๓-๔ ครั้งในปหนึ่ง

ประมาณ ก็จะอยูในเกณฑน้ี แตหลักๆถาไมมีเพิ่มเติมบอยก็จะ๒ ครั้ง ในจํานวนคน ๑,๒๐๐คนขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ มีไหมครับ ไมมีไป วช.๖ ครุภัณฑสํานักงานเชิญครับมีไหมครับ วช.๗  ครุภัณฑสํานักงาน 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เชิญทานวรรณรัตนครับ 

 



๓๖. 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา 

สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๒  อยากจะทราบขอมูลโครงการจัดหาครุภัณฑประจําศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล

นครอุบล ซึ่งประกอบดวยสี่หัวขอ ดิฉันอยากทราบวาศูนยดังกลาวจัดทําอยูตรงไหนของเทศบาลฯ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายความวาจัดศูนยที่ไหนใชไหมครับ ขอความกระจางดวยครับผม 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานผอ.กองวิชาการและแผนงานเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน     ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 เรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับโครงการรายการในการจัดหาครุภัณฑ

สําหรับประจําศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนะคะ สืบเนื่องจากศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนี้เปนนโยบายรัฐบาล

ซึ่งใหเราจัดตั้งมาหลายปแลวคะแตยังไมเปนรูปเปนรางเนื่องจากวาเราเองไมมีสถานที่ ๒-๓ ปเราไปอาศัยตรงมุข

ดานหนาของฝายทะเบียนราษฎรเล็กๆทางเขาจะเห็นวากอนที่จะไปถึงโตะใหบริการประชาชนแจกบัตรคิวจะเห็นโตะ

เล็กๆตรงมุมเราก็อาศัยศูนยขอมูลตรงน้ันเปนศูนยขอมูลขาวสารเล็กของเราพอที่จะใหกรรมการหลายระดับมากมา

ตรวจแลวก็คอมเมนมาทุกป วาสภาพไมนาใหเลย ถาประเมิน แอลพีเอ ประจําปก็ไดศูนย ประกอบกับรัฐบาลตาม

นโยบายของนายกรัฐมนตรีกําหนดมาวาใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจะตองมีบริการศูนยขอมูลขาวสารใหไดภายในป

๒๕๖๐ เราก็เลยมองวาแมจะทุลักทุเลเราก็จะตองทําตอนนี้เมื่อสองเดือนที่แลวมีคณะกรรมการประเมินบริหารจัดการ

ที่ดีเปนอาจารยจากม.อุบลมาประเมินเราคนตูเราแหลกลาญเลยเพราะวา เราไมโอเค เราตองยอมรับความจริงวา

สถานที่เราไมให ก็ถือโอกาสนี้เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติวาปหนาอาจจะขออนุญาตที่จะปรับปรุง

ตรงมุขของเราดานลางที่จะเปนศูนยบริการขอมูลขาวสารแตอาจจะนําเรียนทานเปนระยะเพราะวาตองออกแบบกอน 

เพราะวาหนึ่งเขาตองการที่จะใหประชาชนเขาถึงการบริการเทศบาล มีศูนยอินเตอรเน็ต มีโทรทัศนมีอะไรใหดู มีน้ําดื่ม

บริการ ซึ่งรัฐบาลอยากเห็นภาพตรงน้ัน เปนการใหบริการประชาชน ปนี้ขอเล็กๆไปกอน ขอคอมสักหนึ่งเครื่องคอมกับ

เครื่องสํารองไฟฟาก็มาเปนคู โทรทัศนแอลอีดี สวนการติดเราก็จะหาสถานที่ติดตั้งดานลางไปกอน เพราะวาถาเปน

ปรับปรุงขางลางเปนโถงตองเปนคากอสรางคาปรับปรุงสํานักงานอาจจะตองมีการออกแบบ ขออนุญาตปหนาจะตองมี

การออกแบบนําเสนอสภาใหพิจารณาเพื่อทีจะเปนรูปรางที่สวยงาม ตอนนี้ก็จะขอเปนโตะ เปนคอมเปนตูเปนโทรทัศน 

สวนจุดถาทานอนุมัติใหก็คงจะหาบริเวณตรงดานลางใหติดและก็จัดดีๆใหประชาชนไดใชบริการคะ ทีมาของครุภัณฑ 

ขอบคุณคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ลักษณะนี้ที่ทานผอ.วาที่ทางก็ยังไมมีใชไหมครับแตอุปกรณจะเอาไปกอน 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน     ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 ขอพื้นที่ตรงน้ันกอนเพราะวาประชาชนเขามาบริเวณนั้น และตอนนี้ก็คือวาจะมีหนวยเหนือมาตรวจเราเปน

ระยะๆเราก็จะพยายามจัดในพื้นที่ เพราะวาตรงจุดน้ันเหมาะที่สุดเขาเขามาเทศบาลถาไปอยูขางนอกมันไมมีรั้วรอบ 
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ขอบชิด แลวกลางคืนยามเขาก็มันไมมีประตูกั้น ก็คงตองใชหองทะเบียนราษฎรอาจจะตองขยับมานิดหนึ่ง แลวก็เอา

คอมตัวหนึ่ง ทําตูและทําดัชนีสวยๆคนก็มานั่งรอทําปายใหญๆ ก็วาจะประมาณนี้ใหเราไดเริ่มตนกอนคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ปจจุบันอยูตรงน้ัน 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน    ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 เราไมมีครุภัณฑอาศัยของเกาซอมคอมเอา 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมหมายความวาใชที่ตรงน้ีไดไหมเพราะวามันมีหองมีอะไรอยูแลวก็ปรับปรุงตรงน้ีไมตองไปอยูมุขไมตองทําใหม

เพราะวามีหองสองหองอยูแลวใชไหมเราก็ไปปรับปรุงตรงน้ี สวนทานจะเอาลักษณะไหนทานก็วาไป พอปรับปรุงแลวก็

เอาวัสดุน้ีเขาไปมา 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน     ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 คือตอนนี้ที่วางที่ทะเบียนราษฎรก็เบียดก็จะคงอาศัยตรงหนาทะเบียนราษฎรนิดหนึ่งคะทานประธาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไม ผมหมายถึงศูนยประชาสัมพันธทุกวันนี้ ตรงน้ีมันมีหองนั่งอยูใชไหมครับ 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน    ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 ตรงโซนดานหนาจะเปนฝายประชาสัมพันธและสน.เทศบาลที่รับเรื่องราวรองทุกขมันเต็มๆอยูก็ตองมาอาศัย

ตรงทะเบียนราษฎร 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยางศูนยประชาสัมพันธอยูกับศูนยขาวสารไดไหม 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน     ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ก็เปนโจทยที่เราตองไปคิดดูกอนคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ลองคิดดูสถานที่ก็ไมมี ผมเคยมองดูสถานที่มันมีอยูหองสองหองตรงน้ันนะ 

นางสมลักษณ    บุญณพัฒน      ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 เดิมที่เปนหองประชาสัมพันธมีเจาหนาที่ประมาณสิบกวาคนอยูแลว ขยับมานิดหนึ่งก็เปนสน.เทศบาล       ซึ่ง

อาจจะตองจัดระเบียบใหม แตเราเกรงวาจะไปเบียดตรงชองวาหนาทะเบียนราษฏพอวางไดพอจัดไดก็เลยจะอาศัยตรง

นี้ จัดดีๆคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็แลวแต ก็ฝากทานผูบริหารแลวกันอะไรที่เหมาะสมนะครับ ก็ฝากไวดวย 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิก เชิญทานศุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ        สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมไดฟงทานชี้แจง ผมก็ยอนกลับไปถึงความคิดผมเมื่อเชาทานคิดแบบอบต.อีกแลว ทําไหมในเมื่อเรามี

งบประมาณอยูแลวทําไหมทานไมเสนอใหเปนรูปธรรมขึ้นมาเลยวา เมื่อวาเราจะทําตรงไหนเปนคอนขางถาวรที่จะทํา 
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ในเมื่อเราไมไดขัดสนเรื่องงบประมาณอยูแลวทําไหมทานไมกลาเสนอมาใหเราอนุมัติ อันนี้ผมก็ไมเขาใจวาทานไมขอ

อนุมัติเรามาเพื่อที่ทําจะพัฒนาบานทาน เรื่องแคนี้ถาทานปรึกษาฝายบริหารก็คงมีคนจะชวยไดแตเพียงวาจะสนใจที่ 

จะแกไขไหม สวนเรื่องที่วาจะซื้อของไปกอนแลวก็เอาไปฝากกับหนวยงานอื่นผมวามันก็คงไมสงางามในขั้นตอนการ

ปฏิบัติสักเทาไร แตวาทานก็ลองชี้แจงใหคณะกรรมการแปรญัตติทานเห็นอีกครั้งหนึ่งวามีความจําเปนที่จะตองทํา

เรงดวนยังไง ถาเปนไปไดทานเสนอมาในรูปธรรมที่ชัดเจนเปนหลักการที่ใหญสมกับเปนเทศบาลนครอุบลอยากใหทาน

ทําตรงน้ันมากกวานะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ มีไหมครับ ไมมีผมขอผานไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมครับ สธ.๑ งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานแผนงานสาธารณสุข ๐๐๒๒๑ เชิญครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวก็มี ๐๐๒๒๓ สธ.๓ แลวก็มีสธ. ๖ งานศูนยบริการสาธารณสุข งานกําจัดขยะมูลฝอย ๐๐๒๒๔ เชิญครับ ตั้ง

แตสธ. ๑ ไป เชิญทานศุภชัยครับ 

นายศุภชัย   ศรีจรูญ      สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานครับ หนาสธ.๔ บรรทัดที่สองประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ผมไมใจวา

ผมทบทวนถูกหรึเปลาวาป ๕๙ มีคาใชจายอยูที่ ๙๓๗,๐๔๗ ป ๒๕๖๐ ตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ งบประมาณใชไป ๔๗,๐๐๐ 

ป ๒๕๖๑ ตั้งมาอีก ๑๕๐,๐๐๐ ผมไมเขาวา ทําไหมป ๒๕๕๙ ตัวเลขถึงกระโดดขึ้นมาถึง ๙๓๗,๐๔๗ รบกวนชวย

ทบทวนความจําหนอยครับ ครับขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนผู   

ชี้แจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ. ครับ 

นางศิริวรรณ  วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันขอทราบหนา ๗   

ใชไหมคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สธ. ๔ ครับผม 

นางศิริวรรณ   วิชัยโย    ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ยอดตัวน้ี ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้เราจะใชรวมกับงานทันตสาธารณสุขกับงานสัตวแพทย ซึ่งยอดสองตัวกันเปน

แสนหานะคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกอยากทราบวาทําไหมป ๒๕๕๙ ถึงเปน ๙๓๗,๐๔๗.๗๖ ละครับ 
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นางศิริวรรณ  วิชัยโย     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ป ๒๕๕๙ เราใชงบประมาณเยอะเพราะวาเราใชรวมกันทั้งงานสัตวแพทยและงานทันตสาธารณสุข เราใช

อุปกรณเยอะ พอมาป ๒๕๖๐ เราก็ในสวนน้ีก็จะลดลงคะทาน เนื่องจากผูปวยทางทันตสาธารณสุขใชบริการที่ 

ศูนยบริการสาธารณสุขเรานอยลง สวนงานสัตวแพทยเนื่องจากสัตวตางๆที่มารับการรักษาพยาบาลจํานวนคงที่คะไม

เพิ่มขึ้นคะ งบประมาณในสวนน้ีใชลดลงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานศุภชัยครับ 

นายศุภชัย   ศรีจรูญ      สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ยังไมไดครับตอบที่ชัดเจนครับ ยังงงๆอยูวาป ๒๕๕๙ ถึงกระโดดมาเปนเกาแสนกวาแลวมันลดฮวบลงมาที่ 

๕๐๐,๐๐๐ เราไดอนุมัติซื้อวัสดุครุภัณฑอะไรหรือเปลาครับ อันนี้มันคาวัสดุไมแนใจ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ ถาผมจําไมผิดประเด็นตรงนี้ที่ลดลงเพราะวาระเบียบ

การสั่งการมาจากสวนกลางนะครับวาไมใหเราซื้อวัคซีนแจกฉีดไมไดเมื่อกอนเรารณรงคฉีดพิษสุนัขบาเราสามารถทําได 

เพราะเราเขาใจวาทําได พอตอนหลังมาสตง.ตีความวาถาไมมีชวงรณรงคหรือคําสั่งจากสวนกลางแลวเราจะไปฉีดฟรี

ไมไดก็เลยลดปริมาณการใชยาสวนตรงน้ีลง แลวก็การรักษาพยาบาลเมื่อกอนน้ีเราคอนขางจะบริการใหผูดูแลสุนัขแมว 

ตอนหลังมาใหฟรีไมไดแลว เขาวิเคราะหมาแลววาการรักษาจะตองจายเงินปริมาณการใชยาในสวนนี้ลดลง แตถา

สมาชิกติดใจในรายละเอียดของป ๒๕๕๙ ขอสงเปนเอกสารใหครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับ ที่ทานชี้แจงเมื่อสักครูจะไปอยูในโครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาจาก ๒๕๖๐    

๒๐๐,๐๐๐ บาท ป๒๕๖๑ เหลืออยู ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตสมาชิกอยากทราบขอมูลเกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทยจากป๒๕๕๙  ๙๐๐,๐๐๐ บาท ลดฮวบลงมาที่แสนหา ตัวที่ทานวาไปอยูที่โครงการรณรงคปองกันพิษสุนัข

บาใชเปลาครับ อยูตรงกลางๆหนาเดียวกันในสธ. ๔ ที่ลดลงแสนหน่ึง 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เปนโครงการที่เรารณรงคมันรวมทั้งอบรมดวยแลวก็ลงพื้นที่ดวย แตเรื่องตรงนี้เปนการซื้อสวนหนึ่งที่เขามาใช

อยูในสวนงานของสัตวแพทยนะครับ ผมคิดวาเปนโครงการที่เราจัดรณรงคฉีดวัคซีนสวนหนึ่ง อันนี้ก็สวนหน่ึง 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานศุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ     สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมอยากใหกองสาธารณสุขกลับไปเช็คตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับ สงสัยตัวเลขทานทํามาจะผิดหรือเปลา หรือวา

ที่ถูกมีคําชี้แจงใหคณะกรรมการแปรญัตติดูดวย ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับเชิญทานสุภาภรณครับ 



๔๐. 

 

นางสุภาภรณ      โหตะไวศยะ       สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะในหนาสธ.๔ ดิฉันจะพูดโดยรวมเลย ก็

คือมีคาใชจายในโครงสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. คาใชจายในโครงการอบรมใหความรูแกอสม.และทัศนศึกษาดูงาน 

คาใชจายในโครงการอบรมสมาชิกชมรมผูสูงอายุและทัศนศึษาดูงาน คาใชจายในโครงการพัฒนาตลาดสดดาน

สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมและทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งดิฉันคิดวาในปน้ี ในเทศบาลนครอุบลนี้จากที่ดูจากการประชาคม  

สิ่งที่ประชาชนสวนใหญอยากไดก็คืออยากใหภายในเทศบาลดีขึ้นทั้งสวนสาธารณะก็อยากใหมีการปรับปรุง ทั้งตลาดก็

อยากใหเกิดความสะอาด สะดวกสบายของประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งในประชาคมสวนใหญก็อยากใหพัฒนาใน

เทศบาลของเรา ดิฉันคิดวาเม็ดเงินตรงน้ีเปนจํานวนเยอะ การที่พาคนไปศึกษาดูงานกลับมาโดยไมไดอะไรเลย เราควร

จะประหยัดตัวน้ีดีกวาคะแลวก็นํามาพัฒนาในจังหวัดของเราในเขตเทศบาลของเราเอง ดิฉันคิดวามันนาจะสมเหตูสม

ผลในการทําประชาคม ความอยากไดของประชาชนจํานวนมากนาจะดีกวาคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกครับสธ.๕ มีไหม สธ.๖ งานศูนยบริการสาธารณสุข เชิญครับ สธ.๗ มีไหมครับ 

สธ.๘ เชิญทานนัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ 

ร.ต.อ.นัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์     สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับกระผมรอยตํารวจเอกนัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ กราบเรียน

ทานประธานสภาฯทานสมาชิกและผูบริหารทุกทานนะครับผมดูมาหลายแผนกงานของกองสาธารณสุขแลว ไมเห็นมี

การจัดงบเขามาซื้อถังขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนสวนใหญมีความตองการที่จะใชถังขยะมากเพราะวาถังขยะเกามันแตก

ชํารุดแลวมันก็เรี่ยราดออกมาถนนสาธารณะแลวก็ทําใหพวกสุนัขสัตวเลี้ยงไปคุยเขี่ยทําใหเลอะเทอะเปนปญหา

เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนครับ ผมไมเห็นมีวาซื้ถังขยะมูลฝอย ไมทราบวาทานเอาไปอยูในหมวดของ

อะไรนะครับ ขออนุญาตเรียนถามไปยังฝายผูบริหารนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เขาไปอยูในวัสดุงานบานงานครัวครับ สธ.๑๐ บรรทัดที่๔ จากขางลาง 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยูในงานกําจัดขยะมูลฝอยสธ.๑๐ ขางลางบรรทัดที่๔เชิญทานสมาชิกครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ผมณัฐวุฒิ  ทองเถาว ดูที่ สธ.๑๐ ในหมวดคาจางเหมาบริการในป ๒๕๖๐       

มีการตั้งไวที่ ๒๐๐,๐๐๐บาท พอ ในป๒๕๖๑ มีการตั้งเพิ่ม ๔๔๕๖,๐๐๐  อยากทราบวาคาใชจายตรงนี้เอาไปใชจาย

อะไรครับคาจางเหมาบริการ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกคะดิฉันขอมอบใหทานผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปน     

ผูชี้แจงคะ 



๔๑. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ. ครับ 

นางศิริวรรณ    วิชัยโย     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรตินะคะ ดิฉันนางศิริวรรณ  วิชัยโย 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คาจางเหมาะบริการนะคะคือเราไดจางเหมาพนักงานทําความสะอาด

ชุมชนและเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลเราคะ ตอนนี้ทั้งหมด ๔๒ คน นะคะ ตอนนี้ลงปฏิบัติพื้นที่ภาคสนาม ที่เรา

โอนมาเพิ่ม ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ คือเปนคาจางทําความสะอาด ๔๒ คน สี่ลานกวาเลยหรือครับผมทั้งๆที่ไดตั้ง

ในงบประมาณป๒๕๖๐แค ๒๐๐,๐๐๐บาท แตแลวทานก็ต้ังอีก ซึ่งจะสังเกตวาโครงการตรงนี้ทานก็ไมปฏิบัติตามแผน

ที่ทางทานขอมาทางสภา เสร็จแลวทานก็ไปโอนงบประมาณมาจากกองอื่นมาใสตรงน้ี ซึ่งถาเราดูแลว มันจะไปลดทอน

ประสิทธิภาพของกองอื่นหรือเปลา จะทําใหกองอื่นขาดประโยชนจากตรงนี้หรือเปลา เลยอยากจะถามวาทานจาง

เหมาบริการมา ๔๒ คนเอามาทําความสะอาดหรือครับ พอดีผมฟงไมคอยทัน ปดกวาดใชไหมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ     สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องในประเด็นเดียวกันนะครับ คือดวยเรื่องของขวัญและกําลังใจของพนักงานในเทศบาลฯ     

เราเคยพูดหลายครั้งแลววาทําไหมพนักงานของเราถึงตองเปนพนักงานจางเหมาบริการ ทําไหมเราไมใหเปนพนักงาน

เทศบาลที่มีขวัญกําลังใจมากกวานี้ อันนี้เราทํามาตลอดที่เราเปนสมาชิกสภาเทศบาล ทีนี้ขาราชการหลายๆคนก็ทราบ

วาเราตองการลดพนักงานลงใหมากที่สุด คือถาจางเหมาบริการเราไปจางทําของผมก็เห็นดวยในการที่จะทําแตวาเอา

มาจางตัวคน เรามีเงินสวนอื่นที่จะบริหารบุคคลากรไดดีมากกวาในเร่ืองของการจางเหมาบริการนะครับ เหตุผลอะไร

ทานจึงกลับมาใชระบบนี้อีกครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตามความคิดและความรูสึกผม ผมวาจากเหมาบริการไปเปนทั่วไปทําใหเกิดขอผูกพันหลายๆอยางพอไปจาง

ทั่วไปมีประกันสังคม จางเหมาบริการไมมีตัวหนึ่งที่จะลดคาใชจายไดคือทางเทศบาลจะตองสมทบเรื่องประกันสังคมตัว

หนึ่งก็เบาไปแลว ตัวที่สองเหมาบริการมีระยะ  ๓ เดือน  ๖ เดือน นี้ตามที่ผมเคยประสบมานะครับ สวนเรื่องที่    

ทานณัฐวุฒิ วาทําไหมถึงเพิ่มไปสี่ลานกวา ๔๒ คน เนื่องจากวาอัตราคาจางขั้นต่ําไมต่ํากวาเกาพัน ๔๒ คน เกาพัน 

เดือนหนึ่งก็เกื่อบสี่แสน มันสิบสองเดือนนะครับ ก็ตามที่ความเขาใจของผม ถาคูณตัวเลขมันจะออกมาเปนอยางนั้นนะ

ครับ แตความเหมาะสมอะไรหรึเปลานั้นก็อยูที่ความเหมาะสมในการจางนะครับวาบุคคลที่จางเขามานั้น ทํางานใน

ชนิดน้ันๆจริงหรึเปลา หรือจางในตําแหนงเหมาบริการไปอยูในอีกที่หนึ่งลักษณะนี้นะครับ ถาเปนจางจริงตรงๆไปงาน

เกิดผลประโยชนเกิดก็พอทุเลา แตถาจางแลวไปนั่งโตะนั่งเกาอี้อีกตัวหนึ่งมันก็ไมถูกตองนะครับ ก็ขอฝากไวดวย เชิญ

ทานสมาชิกตอไปครับ เชิญทานปรเมศรครับ 

 



๔๒. 

 

นายปรเมศร    ศิริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพกระผมนายปรเมศร     ศิริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ มีความสงสัย

ในหนา สธ.๑๐ ผมคาใชจายในโครงการศูนยเรียนรูเทศบาลคารบอนต่ํา ตัวนี้มีวัตถุประสงคที่แทจริงเอาไปทําอะไร

ครับ และก็มันเปนโครงการใหมหรือเปลา ขอทราบดวยครับผม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๑๐๐,๐๐๐ บาทใชไหมครับเชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ โครงการตรงนี้เปนโครงการใหม เนื่องจากวาทาง

เทศบาลฯไดทําเอ็มโอยูแลวทําขอตกลงวาเราจะเปนเมืองที่ลดคารบอนลดภาวะเรือนกระจกลง คราวนี้ที่ผานมานี้เราก็

ไดมีการประชุมหารือกัน คราวน้ีมีปญหาตรงที่วาคนที่เขาใจเรื่องคารบอนตํ่านี้ที่จะลดภาวะเรือนกระจกนี้ยังมีความ 

เขาใจนอยอยูภาวะที่เกี่ยวของมันรวมไปถึงการลดพลังงาน การใชจายพลังงานตางๆที่จะทําใหเปนเมืองคารบอนต่ํานี้

ยังมีคนที่เขาใจในเรื่องนี้นอยเลยตองจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อทําใหเทศบาลเราเกิดการเรียนรูเพราะวาการทําเมือง

คารบอนต่ํานั้นในเขต ๒๙.๐๔ ตารางกิโลเมตรนั้นจะตองทํากับหนวยงานอื่น องคกรอื่นเยอะมากครับจึงขอสราง

โครงการน้ีใหมมาเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องคารบอนตํ่า ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานฯ อยากจะสอบถามไปยังคณะผูบริหารวาทานไดไปทํา MOU กับหนวยงานไหน 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ถาจําไมผิดนะครับวานาจะเปนกระทรวงพลังงานนะครับ ขอมูลตรงนี้ผมขอสงเปนเอกสารใหนะครับในเรื่อง

ของการทําคารบอนต่ําครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบขอบพระคุณครับ ทางสภาขอ MOU เปนเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศรศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเน่ืองเลยนะครับ หัวขอตอไป คาใชจายในโครงการจัดเก็บขยะชุมชนแบบบูรณาการ ตรงนี้เปน

โครงการใหมใชไหมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

 

 



๔๓. 

 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 คือโครงการนี้ จากสืบเนื่องที่เราไดมีโอกาสไปดูงานที่เทศบาลขอนแกน และโครงการนี้ถาจําไมผิดจะเปน

โครงการที่นํารองใหชุมชนน้ีบริหารจัดการขยะ ซึ่งตอนที่ไปดูงานที่เทศบาลขอนแกนนั้นเขามีใหไปดูงานที่ชุมชนหนึ่ง 

ผมจําชื่อไมไดนะครับ เขาจะมีใหจางคนในชุมชนรวบรวมขยะและก็หาที่แปลงหนึ่งที่เปนที่ไกลๆที่วางเปลาแลวก็จาง

คนในชุมชนน้ีรวมขยะไปไวที่จุดตรงนั้น แลวรถขยะนี้ไมตองวิ่งตะลอนๆออมหมูบาน ทําใหสงกลิ่นเหม็นทําใหเกิดความ

ไมงามหูงามตา ผมก็เลยใหนโยบายวาเรานาจะทดลองดูไหมวาถามีความเปนไปไดเรานาจะสรางใหคนในชุมชนมีงาน

ทํา แลวถาเกิดมันเปนไปไดเราก็จะไดมาลดเรื่องการสึกหรอของรถไมตองไปวิ่งออมในการสิ้นเปลืองน้ํามันตรงนี้ ก็เลย

คิดวาโครงการตัวนี้ก็จะบูรณาการกับชุมชน ก็เปนโครงการที่ขอนํารองเพื่อทดลองทําตรงนี้ ถาประสบความสําเร็จแลว

เรานาจะไดในเรื่องของการลดปริมาณน้ํามัน ลดการวิ่งออมหมูบานแลวเขาไปปบก็รับขยะออกมาเลย นาจะเปน

ประโยชนตรงน้ีก็เปนโครงการนํารองครับ ขออธิบายคราวๆครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบขอบพระคุณครับที่ทางคณะผูบริหารไดชี้แจงตามที่ทานปรเมศร ขออนุญาตที่เอยนาม ไดสอบถาม

เกี่ยวกับโครงการบูรณาการขยะ ตามที่ทานไดชี้แจงมาเมื่อสักครูน้ันผมคิดวามันจะใชกับสังคมเมืองไมได ที่ทานบอกวา

ในหมูบานหน่ึงในจังหวัดขอนแกนชาวบานไดรวบรวมขยะเอาไปทิ้งไวที่จุดๆหนึ่งที่เขากําหนดไว แลวรถขยะคอยวิ่งไป

เก็บที่เดียว แตถาเทียบลักษณะสังคมเมืองของเราในเขตเทศบาลนครอุบลฯนี้ผมถามหนอย  วาจะมีบานหลังไหนเขา

ยอมที่จะใหเอาขยะไปทิ้งหรือไปรวมในจุดๆเดียวในบานของเขานะครับ สวนโครงการนี้นั้นถาตามที่ผมเขาใจกอนที่

ทานปรเมศรจะถามคณะผูบริหารและทานรองนายกฯไดตอบมาเมื่อสักครูน้ัน ตามที่ผมเขาใจครั้งแรกก็คือเปนการนํา

ขยะมาแปรรูปเอาเศษขยะทําใหเปนของที่มีมูลคา ไปทํากระเปาบาง ไปทําตะกราบาง ถาโครงการน้ีนั้นผมบอกทานไม

ตองไปดูถึงขอนแกน ทานไปดูที่วัดสารพัดนึกได ถาทานจะนําจนขยะมาแปรรูปใหมีมูลคาได ก็อยากจะฝากคณะ

ผูบริหาร อยากจะศึกษาดูงานศึกษาบานเราดูกอน วาบานเรามีอะไร ขาดอะไรคอยไปดูตัวนั้น ขอบคุณมากครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนงนุชครับ 

นางสาวนงนุช    จิรันตกาลสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวนงนุช   จิรันตกาล  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ เปดไปหนา สธ.๑๑ นะคะ ประเภทวัสดุการเกษตร ป ๒๕๕๙ เราใชไป ๑๒๙,๒๓๐ 

บาท ป ๒๕๖๐ เราใช ๓๐,๐๐๐ บาท เดี๋ยวนะคะ ที่จายจริงน้ี ๙๙,๖๐๐ บาท พอมาป ๒๕๖๑ ขอมา ๓๐,๐๐๐ บาท 

ไมเขาใจตรงยอดดานหลังนี้ ขอบพระคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใน สธ.๑๑ บรรทัดแรก วัสดุการเกษตร ๒๕๖๐ ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท ป ๒๕๖๑ ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท แตทาน

นงนุชบอกวาจายจริงป ๒๕๖๐ ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๙๙,๖๐๐ บาท อยากทราบวาสวน

ตางเพิ่มมาจากไหนใชไหมครับ 

นางสาวนงนุช    จิรันตกาลสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใชคะ 

 



๔๔. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผูอํานวยการกองสาธารณสุข เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผูอํานวยการกองสาธารณสุขครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย    ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ยอดตัวนี้เนื่องจากวาวัสดุอุปกรณเราไม

เพียงพอ เราไดโอนงบประมาณตัวนี้มาเพิ่มอีกตอนปลายปนี้ตอนชวงเดือนกรกฎาคม อุปกรณทําความสะอาดถนน

หนทางตางๆไมวาจะเปนมีด จอบ เสียม ตัวนี้เราไดโอนมาซื้อเพิ่มคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอสอบถามตอนิดหน่ึงนะครับ วัสดุเครื่องแตงกาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดใชไหมครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ไดใชคะ ตัวนี้เราจัดซื้อแลวคะ ยอด ๑๐๐,๐๐๐ บาท เราซื้อไป ๙๘,๒๕๐ บาท คะ ตัวนี้กําลังดําเนินการจัดซื้อ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ สธ.๑๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 

๓ ปรับปรุงนี้ไมวาหรอกครับ ปรับปรุงแลวใชใหมันเกิดประโยชนทางสภายินดีที่จะอนุมัติงบตรงสวนนี้นะครับ แตจาก

ที่เราเห็นขอเท็จจริงตลาดใหญหรือตลาดเทศบาล ๓ นี้ละครับ หองประชุมชั้น ๒ มีการใชงบประมาณปรับปรุงไปก็

หลายลานบาทแตวาไมมีการเปดใหประชาชนใช  หรือทางเทศบาลเองก็ไมเปดใช พอเสร็จแลวเมื่อสักครูนี้ถาเรา

ติดตามการประชุมแผนพัฒนาเทศบาลไปประชุมที่หองประชุมโรงเรียนสามัคคี ทานบอกวาคนหลายรอยคนเกือบพัน

คนแลวหองประชุมโรงเรียนสามัคคีก็เล็กๆ ตางกันกับหองประชุมของตลาดใหญชั้น ๒ ที่เรามีการปรับปรุงไวแตทาน

กลับไมใชเลย เสร็จแลวนะครับบางทีไปใชหองประชุมของโรงเรียนสามัคคี บางทีก็ไปใชศูนยโอทอป ผมอยากถามวา

เหตุใดครับ เราก็ใชงบประมาณในแตละปปรับปรุงสถานที่ของเราแลวเหตุใดเราถึงไมใชสถานที่ของเรา ปรับปรุงไป

ดวยเงินไมใชนอยๆ หลายปมานี้ ก็เลยอยากจะถามเหตุผล  วาเหตุใดทานไมไปใชประโยชนจากสถานที่ของเรา ทั้งๆที่

ในแตละป ทานก็ของบประมาณปรับปรุง ใชอยูนะครับงบตัวนี้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมไดขอปรับปรุงหอประชุม ไป

ปรับปรุงในสวนอื่น แตตลาดใหญของเรานั้นพื้นที่กวางขวาง ๓ ชั้น ดังนั้นแลวก็อยากจะใหใชสถานที่นี้ใหมันเปน

ประโยชนตองบประมาณของแผนดิน ไมใชวาทานไปฝากคนของเราไปไวในโอทอปอยางนี้ซึ่งที่ของเราก็มีนะครับ 

หรือไมก็เอาคนไปแออัดยัดเยียดคน ๗๐๐ คน เมื่อสักครูที่ทางทาน ผอ. วามา ๗๐๐ คน ไปอัดกันอยูหองประชุม

โรงเรียนสามัคคี ซึ่งถาไปดูหองประชุมโรงเรียนสามัคคีแลวก็คือหองเล็กนะครับ ดังนั้นแลวผมอยากจะใหความสําคัญ

กับตลาดใหญของเรา เสียงบประมาณไปแลวก็ควรจะใชใหเกิดประโยชน ไมเฉพาะเวลาประชุมแผน ผูสูงอายุไปรับเบี้ย

ผูสูงอายุทานก็เอาคนมาอออยูที่ดับเพลิง ตลาดใหญกวางๆทานก็ไมไป ออกันอยูนี่แหละ บางทีก็แจกเบี้ยคนชราเย็นมา

บริเวณแถวนี้ก็เปนตลาด ตลาดถนนคนเดินก็มี ผมก็ไมเขาใจแนวคิดของทานก็อยากจะขอคําตอบจากทานผูบริหารวา

ปรับปรุงไปแลวทําไมไมใชนะครับ 



๔๕. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  เรื่องการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 

๓ หรือที่เราเรียกกันวาตลาดใหญนะครับ ผมก็ไดรับคํารองทุกขามาจากชาวตลาดใหญวาบริเวณแผงขายเนื้อสัตวที่มี

บานเกร็ด กันสาด ก็ยังมีชองโหวอยูเขาก็ไดรับความเดือดรอน ฝนสาดลงมา แดดสองลงมา แลวก็บริเวณรอยตอ

หลังคาชวงระหวางแผงขายเนื้อสัตวมันจะมีรอยตอของหลังคาซึ่งมีชองวาง น้ําฝนสามารถรั่วลงมาไดเขาไดรับความ

เดือดรอนนะครับ ก็อยากใหทางฝายผูบริหารน้ีไดนํางบประมาณตรงนี้ไปปรับปรุงตามคํารองทุกขของชาวบานที่รอง

ทุกขมา และเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับตลาดใหญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาไมมีระบบน้ําประปาใชในตลาดใหญ เขายินยอมที่จะ

เสียคานํ้าประปาในการใชน้ําประปาครับ แตทางเทศบาลไมดําเนินการจัดใหมีระบบน้ําประปา จะเปนแบบมิเตอรหรือ

วาจะเปนแบบหยอดเหรียญซึ่งสามารถหยอดเหรียญแลวใชน้ําประปาสาธารณะได ใชมากก็หยอดเหรียญมากใชนอยก็

หยอดเหรียญนอย และแผงที่ขายเนื้อสัตวน้ันมันจะมีล็อคขายของชําซึ่งกั้นบริเวณขายเนื้อสัตวกับตลาดสดมันทําใหดู

เหมือนวาเปนคนละตลาด เขารองทุกขขึ้นมาวาในโอกาสที่สมควรนี้เขาอยากใหปรับปรุงรานขายของชํานี้ใหไปอยูใน

แถบเดียวกันในฝงริมดานใดดานหนึ่ง ซึ่งจะทําใหตลาดทั้งตลาดนี้เปดหากันหมดและเหมือนกับเปนตลาดเดียวกัน  

คนไปตลาดก็สามารถมองเห็นกันไดทั้งหมดครับ ไมใหแยกกันเปนตลาดระหวางตลาดขายเนื้อสัตวกับตลาดสด 

ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมขอขอบคุณทานรอยตํารวจเอกณัฐพัฒน

ศิลปสิทธิ์ ในเร่ืองของการออกแบบที่รานของชํามาอยูตรงกลาง ตอนที่อนุมัติงบประมาณนั้นผมขอเทาความนิดหนึ่งวา

ผมก็มีความคิดเหมือนทานณัฐพัฒน วาไมควรจะเอารานขายของชํามาอยูตรงน้ีเปนการแบงสวนกันทั้งสองสวน     แต

ถาทานคิดวาทานสมาชิกสภาเห็นดวยกับวิธีการตรงน้ีซึ่งผมเห็นดวยวาไมควรจะมาอยูตรงนี้ และผูคาเองก็เห็นดวยวา

ผูคาเขาก็ไมไดอยากอยูตรงน้ี เพราะฉะนั้นถาเปนไปไดในงบประมาณครั้งหนาผมขอสนับสนุนแนวคิดแตผมไมทราบวา

ทานสมาชิกทั้งหมดจะเอาดวยหรือไม ซึ่งผมก็มองเห็นดวยวาเพราะผมเคยอภิปรายแลววามันไมเหมาะที่มันจะเกิดตรง

นี้ขึ้นมา ดวยระบบน้ําก็เหมือนกัน ผูบริหารชุดเกา ขออนุญาตเทาความวามีการพูดคุยกันวาในชั้น ๒ ของตลาดสด

เทศบาลนี้ไมมีระบบน้ําประปาใหเลย ผมเองก็ไดมีโอกาสแกปญหาเรื่องน้ําประปาหลายครั้ง วาจะทําอยางไร เพราะ

ตอนนี้เรามีประปาใหบริการอยูจุดเดียวตรงปงยางขยับขึ้นมาก็คอยกันใชตรงนี้ ผมเองไดมีการไปประชุมเรื่องการใช

น้ําประปากับผูคาถึงขนาดวาเราจะอนุโลมใหเดินทอมาไดแตวาเขาตองใชจายเอง เพราะเราจะซัพพอรตไมไดเลย

เพราะวาเปนเร่ืองของเอกชนที่เขามาคาขาย เพราะถาเราจะซัพพอรตเขาเปนไปไมได ก็มีการประชุมกันหลายครั้งนะ

ครับ โดยเฉพาะแผงที่ขายอาหารปรุงพวกกวยจั๊บ ปากหมอ ประชุมกันแลวนะครับขอเลาใหทานประธานฟงนิดหนึ่ง 

ประชุมกันแลวเรียบรอยวา 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณครับ 

 



๔๖. 

 

นางสุภาภรณโหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตองขออภัย กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและขออภัยทานรองนายกฯดวย คือตอนนี้เรากําลังพิจารณา

งบประมาณป ๒๕๖๑ ก็อยากใหอยูในตรงนี้กอนเพราะวายังเหลืออีกหลายกอง สวนแนวนโยบายหรือความคิดของ

ฝายผูบริหารซึ่งถาทานวาดีก็ควรจะนําเขามาในงบประมาณ ถามาเสนอตอนนี้ดิฉันวามันจะยืดเยื้อเกินไป ขอใหอยูใน

งบประมาณกอน ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอสรุปสั้นๆนะครับทานรองนายก 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 คืออยางนี้ครับทานประธานสภาฯ จริงๆผมก็อยากจะพูดในกรอบหนึ่งลานน้ีนะครับ พอดีทานสมาชิกสภา  เปด

ประเด็นในเร่ืองของการปรับปรุงตรงน้ีผมก็เลยเทาความใหฟงวาที่มาที่ไปก็คิดวาใน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ปรับปรุงสวน

ที่ทําแลวไมสมบูรณ เชน บานเกร็ดตางๆ ใน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ปรับปรุงตลาดสดซึ่งก็คงไมขอพูดตอนะครับ 

เพราะวาทานสมาชิกทานคัดคานวาไมควรจะไปพูดเรื่องชั้น ๒ ชั้น ๓ OTOP นะครับ แตก็นอยใจนิดหนึ่งวาเวลาทาง

ทานสมาชิกพูดทานก็ไมคาน พอออกไปนอกเรื่องทานก็ไมคาน พอผมจะอธิบายที่ทานออกนอกเรื่องกลับอภิปรายไมได 

ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ตอไปดู สธ. ๑๓ ผมขอความรูนิดหนึ่งนะครับ ในครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตรงที่รถบรรทุก

ดีเซล ขนาด ๔ ตัน ๖ ลอ ๔,๐๐๐ ซีซี บอกวาเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๐๕ กิโลวัตต แตพอมาถึงคารถบรรทุกขยะ

ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ๖,๐๐๐ ซีซี มาเปน ๒๔๐ แรงมา แลวรถบรรทุกชนิด ๖ ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดแรงมา         

ไมต่ํากวา ๓๓๐ แรงมา ผมไมมีความรูในเรื่องนี้อยากจะทราบวากิโลวัตตกับแรงมานั้นมันเปนอยางไร เพราะมันมี      

๒ อยาง เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ผมคิดวากิโลวัตตนาจะผิดนะครับ นาจะเปน ๑๐๕ แรงมา นะครับ ขอแกไขครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แกไขเปน ๑๐๕ แรงมานะครับ เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นางสาวณัฐปภัสร     ปวรณันท  หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ตัวรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๔ ตัน ๖ ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๐๕ กิโลวัตต นี้เปนคุณลักษณะตาม

มาตรฐานครุภัณฑคะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคะ ไดกําหนดเอาไววากําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๐๕ 

กิโลวัตตคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือผมอยากจะทราบวากิโลวัตตกับแรงมานั้นมันแตกตางกันอยางไร เพราะวารถยนตเหมือนกัน รถบรรทุก

เหมือนกันนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ขออนุญาตนะครับกระผมก็ความรูนอย ขออนุญาตตอบแทนก็คือวาถาเปน

วัสดุตามมาตรฐานจะใชหนวยวัดเปนกิโลวัตตนะครับ สวนถานอกมาตรฐานจะใชเปนแรงมา แตวาลักษณะก็คือวัด

กําลังเหมือนกันครับ เพียงแตหนวยที่ออกมาแตกตางกันครับ 



๔๗. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ทีนี้วาผมอยากจะทราบวา ๑ กิโลวัตต กับ ๑ แรงมา เทากันหรือไมนะครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ จริงๆมันมีหนวยคํานวณอยูครับ แตผมจําไมไดแลวครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯที่เคารพนะคะ พอดีทานประธานพูดถึงราคามาตรฐานครุภัณฑ ก็รูสึกวาปที่แลวก็

จัดสงใหอยูนะคะ คือราคามาตรฐานครุภัณฑที่เกี่ยวของกับงบประมาณ แตปน้ีไมมีให ก็อยากฝากทานประธานผานไป

ยังผูบริหารวาขอใหจัดสงใหดวยนะคะ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็อยากจะขอทางทานผูบริหารวาชวยอยางนอยๆก็เอามาตรฐานครุภัณฑใหกับคณะกรรมการนะครับ เพราะวา

แตละปมันเปลี่ยนแปลงนะครับ แลวทําอยางไรคณะกรรมการจะไดรูวาระหวางกิโลวัตตกับแรงมานี้ เชิญทานรอง

ประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เอาอยางนี้ดีไหมครับวาเดี๋ยวขอมูลคําวากิโลวัตตกับแรงมานี้ขอใหทางวิชาการไปหาขอมูลและขอสงเปนเอกสาร

ภายหลังนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมติดใจนิดหนึ่งครับ เรื่องกิโลวัตตกับแรงมานะครับ ๑ กิโลวัตต เทากับ ๑.๓๔ แรงมา นะครับ อันนี้คือหนวย

เปรียบเทียบที่เหมือนกันนะครับ กิโลวัตตกับแรงมาเปนหนวยวัดกําลังเหมือนกันเพียงแตวาหนวยเปนเมตริกกับหนวย

เปนบริติชไมเหมือนกันครับ ก็คือ ๑ กิโลวัตต เทากับ ๑.๓๔ แรงมา กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็แปลกนะ นอกมาตรฐานกับตามมาตรฐานนั้นเรียกตางกัน เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯ ผมขออนุญาตพูดถึงครุภัณฑยานพาหนะและขนสง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล งาน ๐๐๒๔๔ ฝายบริการสิ่งแวดลอม ที่ทานขอมานี้เปนยานพาหนะจํานวน ๗ คัน และเปนรถเข็นขนาดเล็ก

และก็รถเข็นขยะอีกนะครับ แตวาสิ่งที่เราเคยเสนอในสภาแหงนี้ บางทีมันก็นาจะบูรณาการรวมกันใหมันไดดีมากขึ้น

นะครับ ตอนนี้โดยสภาพแวดลอมของรถขยะที่อยูในเขตเทศบาลนี้ก็คือวา เมื่อทําการจัดเก็บขยะเสร็จแลวเราตองวิ่ง

ไปบอขยะเปนระยะทางที่ไกลมาก วิ่งไปกลับนี้ใชระยะเวลาเปนชั่วโมงและก็สิ้นเปลืองพลังงานที่จะใชวิ่งไป รถขนาด

เล็กก็ขนไดนอย รถขนาดใหญขึ้นมาหนอยก็ขนไดมากขึ้น จากการไปศึกษาดูงานโดยใชงบประมาณสวนตัวนะครับ 

และก็ไดเยี่ยมชมกับเพื่อนๆ อปท. ที่เขาทําเปนตัวอยางมาบางแลว ก็เคยเสนอในสภาแหงนี้ แลววาทําไมเราไมจัดหา

รถ ๑๘ ลอ ที่เปนรถคอนเทนเนอร เมื่อรถเก็บขยะวิ่งกลับมาถึงสวน ๑๑ ไร ตรงที่ใชเปนจุดศูนยกลางที่ใชขนสง ก็เอา

รถขยะดัมปลงไปในรถคอนเทนเนอร ๑ รถคอนเทนเนอรก็จะไดรถขยะประมาณ ๔.๕ คัน อันนี้มีการเปรียบเทียบแลว 

เสร็จแลวเมื่อมีการเอาขยะลงเสร็จรถก็สามารถวิ่งไปเก็บขยะไดตอ เมื่อเต็มรถคอนเทนเนอรรถคอนเทนเนอรก็ลากลูก 



๔๘. 

 

ออกไปเอาลูกใหมเขามา ลูกตัวที่เต็มแลวก็วิ่งไปทิ้งแลวก็วิ่งกลับมา คือเปนการทํางานเกี่ยวกับเรื่องลอจิสติกเรื่องขยะ

อยางชัดเจน และลดปริมาณเรื่องการใชพลังงานไดดวยเพราะวาลด ๑๘ ลอเดี๋ยวนี้สวนมากจะเปน NGV ซะสวนมาก 

พอเปนกาซNGVก็จะประหยัดพลังงานและก็เกี่ยวกับเรื่องการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเราก็จะลดนอยลง อันนี้ผมเคยเสนอกับ

สภาแหงนี้ไปหลายรอบแลวก็ไมไดรับการตอบรับแลวก็เสนอเขามาใหสภาแหงนี้พิจารณา สวนถามวารถขยะที่ขอเขา

มานี้มีความจําเปนไหม มีความจําเปนครับ ประชากรเกือบแปดหมื่นคนในเขตเทศบาล อันนี้เฉพาะที่อยูในทะเบียน

ราษฎรของเรา แลวก็มีประชากรแฝงอีกมากกวา ๓ เทาที่อยูในเทศบาล ฉะนั้นปริมาณขยะมหาศาล เพราะฉะนั้นการ

จัดการมันก็ควรตองบูรณาการรวมกันแลววาทานเอารถขยะออกไป ทานใหเขาแยกขยะ แตเอาขยะทั้งหมดไปเท

รวมกัน จะไดประโยชนอะไรจากการแยก ผมคิดในแงดีวาขยะรวมกันแลวเดี๋ยวบุคลากรที่อยูบนรถเก็บขยะก็จะแยก

ขยะเอาไปขายหรืออะไรอยางนี้ ไมมีครับบีบอัดรวมกันเลยแลวก็ไปเทวิ่งไปเทกวาจะวิ่งกลับมาก็ใชระยะเวลานาน อัน

นี้คือลักษณะที่ถูกเมินเฉยจากนโยบายเหมือนที่เราเสนอไปวา เรานาจะบูรณาการรวมกันวาฝายหนึ่งยินดีที่จะให

งบประมาณ อีกฝายหนึ่งไมยินดีที่จะทําเราก็ไมรูวาเราจะตอบสนองอยางไร แตวาคนที่จะมาดูแลเรื่องรับผิดชอบรถ

ขยะตางๆ ผมเคยพูดหลายรอบแลววาอยากใหทานพิจารณาจากคนเกาที่เขาเปนพนักงานเคยจัดเก็บขยะ เคยชินใน

เสนทาง ยกฐานะเขาขึ้นมาจากคนเก็บขยะที่พอขับรถไดมีการอบรมแลวก็ขึ้นไปขับรถขยะอะไรประมาณนี้ แลวก็รถที่

มันเสื่อมสภาพจริงๆถาไมจําเปนก็เอาไปทําเปนอยางอื่น เอาไปทําเปนรถคอนเทนเนอรก็ได รถขนเศษสิ่งปฏิกูลก็ได คือ

ถาซอมมาถามันไมคุมคาก็อยาไปซอมมันเลยครับ หรือวาถาทานเห็นวาถาซอมแลวมันไดสวนตางมากกวาอันนี้ผมก็ไม

เห็นดวยที่จะทํา ผมอยากพูด ณ ตรงน้ีผมไมแนใจวาปนี้เปนปสุดทายที่เราจะไดทํางานรวมกันหรือเปลา เพราะวาผม

ไมแนใจวาจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ไหม แตวาผมอยากพูดใหแนวคิดนี้ใหอยูในสภาฯนี้บันทึกไววาผมมีแนวความคิด

อยางนี้มาเสนอกับสภา แตวาทางฝายผูบริหารยังไมมีการตอบรับในการเสนอแนวความคิดของผมนี้ ก็ฝากทาน

ประธานไว ณ ที่นี้ดวยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ คือประเด็นตรงนี้ตองขอขอบคุณทาน

สมาชิกสภานะครับ แลวจริงๆไมใชวาเราไมใสใจ เราไดมอบใหหัวหนาฝายงานจัดเก็บตรงนี้คือคุณอรุณชัยไปศึกษา

เรื่องที่จะใชคอนเทนเนอรและก็ขนถายเพื่อลดปริมาณพลังงานหลังจากที่มีการประชุมครั้งหนึ่ง  แลวเราก็ไดสั่งการไป

และไดพูดคุยกันเปนระยะๆ สรุปมาไดอยางนี้ครับ คือมันจะตองมีสถานีเพื่อขนถายขยะ ทีนี้ปญหาคือประเด็นแรกนี้คือ 

สถานีขนถายขยะตรงน้ีจะตองมีการทําประชาพิจารณ  ซึ่งเราก็คํานวณดูแลววาถาทําการทําประชาพิจารณนี้ในเรื่อง  

ที่จะมาทํามาเทขยะกองรวมตรงน้ีผมวาเทาที่ผานมานี้ ไมเคยผานในเรื่องพวกนี้มา เพราะวาไมมีใครอยากใหมากอง

ขยะซึ่งเราก็ไดสอบถามคราวๆชุมชนขางๆวามีความเปนไปไดไหม ทุกคนก็บอกวาเปนโครงการที่ดีครับแตไมเห็นดวย 

ประเด็นตรงน้ีเราก็ยังศึกษาตอวาเราจะแบงที่ตรงสวน ๑๑ ไรมาทําก็ยังเปนปญหาอยูวาจะทําประชาพิจารณ ผานไหม

นะครับอันน้ีประเด็นที่หน่ึง ประเด็นที่สองถาขนถายขยะในลักษณะคอนเทนเนอรหรือลักษณะรถใหญๆนี้จะมีปญหา

มากในการไปไซตขยะ ถาพวกเราไดมีโอกาสไปไซตขยะที่วารินเชนตอนนี้น้ัน รถที่สภาพแยๆที่เขาไปในไซตขยะจะเขา

แทบไมไดเลย เพราะฉะนั้นพอรถคอนเทนเนอรที่จะเขาไปเทขยะในไซตขยะที่วารินตอนนี้ประสบปญหามาก           

รถสุรินทรเทขางนอกน้ันเขาแทบจะไมรับเลย  เพราะเขาตองการใหไปเทในบอขางใน ซึ่งสภาพตรงนี้ทั้งฝนทั้งดินทั้งลื่น

ทั้งเปนโคลนแลวก็รถติดตองดัน ตองใชรถดันสุดทายตองใชรถดันพอเอารถไปดันรถขยะสภาพมันก็เสื่อมโทรม ยิ่งถา

เปนรถคอนเทนเนอรน้ีเปนปญหามาก เพราะสุรินทรเองไปเทนี้ปญหาเยอะมากในรถคอนเทนเนอร  เพราะฉะนั้นดี 



๔๙. 

 

ที่สุดตอนนี้ก็คือวาตองใชคันที่มีขนาดบรรจุที่ใหญขึ้นนะครับ แตวาตอนนี้เราก็ยังคิดวาสวน ๑๑ ไร เราคิดวาเราจะ

ศึกษาโครงการน้ีตอ เพราะวาเราแคถามคราวๆมาก็ไมเห็นดวย แตจริงๆมันควรจะตองประชาพิจารณอยางเปนจริง

เปนจังกับโครงการตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดวารถขยะ ๑๖ - ๑๗ คัน ที่มีอายุมากกวา ๒๐ ปนี้ ปนี้ก็นาจะได

ทดแทนประมาณ ๗ คัน จากตรงนี้ก็จะทําใหการจัดเก็บขยะของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตองขอบคุณทานสมาชิก

นะครับเพียงแตวาเราไมไดนิ่งนอนใจเลย เราศึกษาเรื่องนี้มาตลอดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอความรูอีกทีครับ คารถบรรทุกชนิด ๖ ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดแรงมาไมต่ํากวา ๑๓๐ แรงมา ขนาดความ

จุไมนอยกวา ๔ ลบ.ม. แบบถังคอนเทนเนอร ตรงนี้ผมวาถาจะเอาขอความแบบวา คารถบรรทุกขยะชนิด ๖ ลอ 

เครื่องยนตดีเซล ขนาดแรงมาไมต่ํากวา ๑๓๐ แรงมา แบบถังคอนเทนเนอรขนาดความจุไมนอยกวา ๔ ลบ.ม. นี้จะได

ใจความกวาหรือเปลาครับ เขิญครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 คือวาไดใจความไหมผมไมแนใจนะครับ แตวาการที่มีแบบทายคําวาถังคอนเทนเนอรนาจะไดขอความที่ชัดเจน

วาวัตถุประสงคของรถคันน้ีครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือเราตีความไดวาจาก ๑๓๐ แรงมา ขนาดความจุไมนอยกวา ๔ ลบ.ม. แตไมไดบอกวาแบบถังคอนเทนเนอร

แบบถังคอนเทนเนอรมาทีหลังเพราะวาแบบถังคอนเทนเนอรบรรจุ ๔ ลบ.ม. ใชไหมครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ใชครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 นั่นสินาที่จะเปนแบบถังคอนเทนเนอรขึ้นกอน คือสลับกันระหวางขนาดความจุกับแบบถังคอนเทนเนอร 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตใหทานปลัดชี้แจงในรายละเอียดตรงนี้นะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดครับ 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ อันน้ีสวนตัวนะครับทานผมเห็นดวยกับ

ทานประธานสภาครับ เพราะวาคําวาความจุขนาด ๔ ลบ.ม. มันเปนภาคขยาย มันเปนวิเศษนของประธานคือคอนเทน

เนอรนี้เปนตัวประธาน ผมเห็นดวยกับทานประธานสภาครับเพราะวาไดความมากกวาครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็ลองดูครับวาสลับดูระหวางขนาดความจุกับแบบถังคอนเทนเนอรสองตัวนี้เทานั้นเองนะครับ 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในขั้นตอนนี้ทานผูบริหารก็คงจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงในชวงที่มีการแปรญัตติครับทาน 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานมารคไวหนอยนะครับวาทานแปรเขามาครับ ตอไปจะเปนกองสวัสดิการสังคม ขอพัก ๑๕ นาทีครับ 

 

***พักประชุมเวลา  ๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.** 



๕๐. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ผมขอไปหนา สว. ๒ สองโครงการนะครับคิดวาคงจะเกี่ยวเนื่องกันก็คือ

คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียงทานขอตั้งมา ๕๐,๐๐๐ บาท และคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพ

ประชาชนทานต้ังมา ๑๐๐,๐๐๐บาท เปนโครงการใหมทั้งคูอยากทราบวาโครงการนี้จะทํางานเกี่ยวกับอะไรกราบ

ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯขออนุญาตใหผอ.กองสวัสดิการและสังคมเปนผูชี้แจงครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ 

นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 

 เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและทานสมาชิสภาผูทรงเกียรติดิฉันนางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกอง

สวัสดิการและสังคมคะ  สําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อสานตอรอยเทา

พอเปนลักษณะความพอเพียงอยางเชนปนี้ก็ไดดําเนินโครงการโดยการตั้งเปนงบประมาณเพิ่มเติมเปนลักษณะการ

ถายทอดภูมิปญญาชาวบานรวมถึงการใชชีวิตวิถีแบบพอเพียง อยางปนี้เราก็ไดมีการนําศักยภาพของชุมชนเองในเรื่อง

ของการถายทอดเรื่องของการลดรายจายเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชนและสมาชิกในครอบครัวอยางเชนเรื่องของการ

ทําน้ํายาลางจาน เรื่องของการถนอมอาหาร เรื่องของการทําผลิตภัณฑใชเองในครัวเรือน อันนี้เปนโครงการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนพอเพียง สําหรับโครงการสงเสริมอาชีพประชาชนจะเปนลักษณะโครงการซึ่งเราจะตองดูในรูปแบบ 

ของความตองการทองตลาดในการที่จะฝกอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป เพราะฉะนั้นสองโครงการนี้จะแตกตางกัน   

โดยสิ้นเชิงคะทาน 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สอบถามในหัวขอตอเนื่องกันนะครับวากลุมเปาหมายหรือพื้นที่เปาหมายของทานระบุลงไปหรือเปลาวาเปน

บริเวณไหนหรือวาชุมชนไหนเปนพิเศษครับทั้งสองโครงการเลยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ 

 

 



๕๑. 

 

นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 

 ขออนุญาตตอเน่ืองคะ เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิสภาผูทรงเกียรติ สําหรับทั้งสองโครงการ

นะคะโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนน้ีเปนลักษณะการเจาะรายชุมชน อยางเชนที่ผานมาลักษณะของการทํากิจกรรม

จะตองเปนลักษณะการรวมกลุมคะทาน  ก็เลยจะตองจําเพาะเจาะจงลงไปในกลุมที่มีศักยภาพเพียงพออยางเชนทีผาน

มานะคะเราไดมีสอนการทําน้ํายาลางจานทําสบูโดยใชภูมิปญญาชาวบานของชาวชุมชนอุปลีสาน๖มาเปนวิทยากรให 

แลวก็ชุมชนที่เราเจาะลึกลงไปก็คือชุมชนที่มีความพรอมมีศักยภาพในสวนน้ีก็คือชุมชนโซนปทุมวิทยากร โซนดอนเจา

ปู ชุมชนเยาวเรศ ๓ ประมาณนี้ ซึ่งชุมชนทั้งหลายที่กลาวถึงก็จะผานเวทีประกวดชุมชนรักษสิ่งแวดลอมมาแลว แลวก็

มาสานตอตรงน้ีดวยคะทาน แตสําหรับโครงการสงเสริมอาชีพประชาชนจะเปนลักษณะโครงการเปดกวางเพียงแตวา

หลักสูตรแตละปเราดูวาในตลาดหรือความตองการที่จะฝกในแตละประเภทมันคืออะไรแลวเราจะเปดกวางใหแตละ

ชุมชนไดเขามาสมัครโดยเราจะมีกลุมเปาหมายอยางสมมุติเชน เราตองการ ๕๐ คน เราก็มีหนังสือถึงแตละชุมชนวา

ใครประสงคที่จะเขารวมโครงการ ที่จะทําตามหลักสูตรดังตอไปนี้ ก็คือไดสงชื่อมาอันนี้เปนกลุมเปาหมายสงชื่อมาไม

จําเพราะเจาะจงคะทาน 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกฯครับ  มีไหมครับ ไมมีผานไป สํานักการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา๐๐๒๑๑   

ศก.๑ เชิญครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา 

สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากสอบถามที่หนาศก.๑  หมวดคาตอบแทน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใหไดรับคาตอบแทนของผูขอรับการประเมินจากที่เคยตั้งไว ในป๒๕๕๙     

ใช ๑๐๐,๗๕๐ป๒๕๖๐ตั้งไวที่ ๒๖๖,๐๐๐ ณ ปจจุบันใชจายจริง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ ใชไปแลว 

๕๗,๕๐๐ แตวาในสวนของป ๒๕๖๑ มีเพิ่มเขามา ๒๐๕,๐๐๐ ไมทราบวาอยางไร ขอรายละเอียดดวยนะคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ 

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 การบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่ เคารพทุกทานครับ ในสวนของ

คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ อันนี้เปนการประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

สูงขึ้นของพนักงานครูเทศบาล ซึ่งถาเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญจะใชอยู ๙,๑๐๐ บาท คือกรรมการประเมินนี้คุณครู

หนึ่งคนจะใชกรรมการอยู ๓ ทาน ทานหนึ่งจะใช ๓,๐๐๐ บาท สวน ๑๐๐ บาทจะเปนคาดําเนินการ ถาคุณครูเราขอ

เพิ่มคาวิทยฐานะสูงขึ้นคือเชี่ยวชาญจะใช ๙,๑๐๐ บาท สวนคุณครูที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษจะใช 



๕๒. 

 

เงินจํานวน ๓,๑๐๐ บาทตอคน ก็คือคณะกรรมการประเมิน ๓ ทานก็จะไดเสนอไปทานละ ๑,๐๐๐ บาท จะเปนคา

ดําเนินการอีก ๑๐๐ บาท สวนคุณครูที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการนะครับ ก็จะใชคณะกรรมการอยู ๓ ทาน 

คณะกรรมการประเมินจะมีคาประเมินทานละ ๕๐๐ บาทตอคน ก็คือ ๑,๕๐๐ บาท ซึ่งตอนนี้คุณครูที่จะขอรับการ

ประเมินวิทยฐานะเพิ่มสูงขึ้นน้ันก็ขึ้นอยูกับความพรอมของพนักงานครู ทีนี้เนื่องจากวาหลักเกณฑวิธีการปนี้ที่ขอตั้ง

เพิ่มขึ้นก็เน่ืองจากวาในป พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นนั้น 

จะมีเกณฑการประเมินแบบใหม ซึ่งทําใหเพื่อนครูเรานั้นยังมีที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะในครั้งน้ีเพิ่มจํานวนมากขึ้นก็คือจะ

ขอไดอีกใน ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ๑  ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ก็เลยทําใหคุณครูเราเสนอ

จํานวนบุคลากรที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนั้นมากขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานผอ.พอประมาณการไดไหมวาแตละระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 มีครับแตละโรงเรียน ขออนุญาตสงเปนเอกสารใหเพราะวามีเปนจํานวนเยอะ เพราะวาอีกอยางหนึ่งเปนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเขาบรรจุเมื่อปพ.ศ.๒๕๕๔ ก็จะครบสามารถยื่นไดอยางครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาใหญ วัดใตก็สามารถ

ยื่นได เดี๋ยวผมสงเอกสารใหครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยางนอยๆขอชวงแปรญัตตินะเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา ขอบคุณครับ เชิญสมาชิกครับ / ศก. ๓ ไมมี    

ไปศก. ๔งานโรงเรียน งานระดับกอนวัยเรียน และงานระดับประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) เชิญทานปฏิมาพร 

นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ดิฉันสงสัยในคาจางเหมาบริการ เห็นเพิ่มขึ้นมาเทาตัว ๑,๗๒๘,๐๐๐ บาทไมทราบวา

ทําไมตัวเลขขึ้นมาเยอะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ 

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกผูทรงเกียรติและผูบริหารที่ เคารพ ในสวนของจางเหมาบริการ

สืบเนื่องจากตําแหนงพนักงานครูเทศบาลฯและตําแหนงพนักงานจางภารกิจเปนเงินอุดหนุนจากกรมนั้นเราไมไดรับ

การจัดสรรมาหลายป ประกอบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล เมื่อ 

๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ กําหนดใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยละ ๑ คน และครูผูดูแลเด็กใหเปนไปตามเกณฑ

การจัดการศึกษาระดับประถมวัยโดยใหมีนักเรียน ๑๐ คนตอครู ๑ คน และกําหนดให ๑ หองเรียนตองมีครู ๒ คน    

ทําใหครูผูดูแลในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดแคลน เนื่องจากวาคุณครูที่ไดรับใหบรรจุแตงตั้ง ใหเปนพนักงานครูทําให

ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจนั้นลดลงตองคืนตําแหนงใหกับกรมประกอบกับจํานวนนักเรียนในปพ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่ม 



๕๓. 

 

จํานวนมากขึ้น เชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาใหญ ปที่แลวมีนักเรียนอยู ๒๔๖ คน ปนี้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเปน ๓๐๕ คน

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อปที่แลวมีนักเรียน ๒๖๕ คน ปนี้มี ๒๐๕ คน และเราขายศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไปที่ โรงเรียนเทศบาล ๓ มีนักเรียนอยู ๒๐คน สวนอนุบาลยังคงเดิมมีนักเรียนอยู ๓หองเรียน จํานวน ๙๐ คน 

ทําใหมีภารกิจงานเพิ่มเติมตองจางพนักงานจางเหมาใหมีความเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานผอ.ครับ ในบรรทัดขางบนจากคาจางเหมาคาติดตั้งมิสเตอรไฟฟาและมิสเตอรประปาติดต้ังที่ไหนครับ 

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ติดต้ังมิสเตอรไฟฟาและมิสเตอรประปาเปนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กพระเจาใหญองคตื้อครับ เมื่อกอนเราใชรวมกัน

กับโรงเรียนเทศบาล ๔ ใชรวมกันทั้ง ๒ อยางเพื่อเปนการประหยัด และเพื่อเปนการดําเนินการตามนโยบายทางคณะ

ผูบริหารและผูบริหารโรงเรียนทั้งสองแหงทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตก็บอกวาเพื่อเปนการกํากับเพื่อใหเกิดมาตรการ

เปนไดหรือไมใหแยกมิสเตอรจะไดกํากับตรงน้ีได  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ปกติ โรงเรียนเทศบาล ๔ กับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหางกันต้ังเยอะและใชรวมกันแบบไหน 

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดยายมาอยูภายในโรงเรียนเทศบาล ๔ บริเวณเดียวกันแลวครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิก /  เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในหนา ศก.๕ คาใชจายในโครงการการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ     

ตั้งไว ๑๖๐,๐๐๐ บาท อยากทราบวารายละเอียดโครงการนี้และอยากทราบวาจะไดประสิทธิภาพมากนอยแคไหน

เพราะวาในงบประมาณกอนไดมีการจางครูชาวตางชาติขึ้นมาและก็ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร อยากทราบ

รายละเอียดตรงนี้คะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ ใน ศก.๕ บรรทัดสุดทาย 

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คาใชจายในโครงการการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ อันนี้เปนการตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินการในสวนของเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับเขา

สูประชาคม  AEC สถานศึกษาแหงละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาเลยจัดทําโครงการนี้

ขึ้นมาครับผม    

 



๕๔. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จะไปซ้ํากับ ศก. ๖ หรือเปลาครับในบรรทัดแรกที่วาทําศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ      

เปนโครงการรายละเอียดเดียวกันหรือเปลาครับ 

นายมนตรี   ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ตามที่ผมไดนําเรียนตอสภาเมื่อสักครู อยูในรางเทศบัญญัติหนา ๗๙ คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการ

พัฒนาการเรียนรูสูประชาคม อาเซียนในสถานศึกษา 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมเรียนถามทาน ผอ.สํานักวา ๑๖๐,๐๐๐ บาท กับ ๘๐,๐๐๐ บาท มันเปนใจความอันเดียวกันหรือเปลา 

เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 จริงแลวเรื่องประชาคมอาเซียนเปนเรื่องตอเน่ืองมานานพอสมควร แตวาในปนี้เราไดทําโครงการขึ้นมาและได

หยุดชะงักไปสักระยะหนึ่ง สวนโครงการพัฒนาการการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนเปนการเรียนรูที่ใชในการฝกอบรม

ใหกับเด็กแตวาในสวนของโครงการจัดทําศูนยนั้นเปนการซื้ออุปกรณเคร่ืองไมเครื่องมือจัดบอรดจัดหองซึ่งอุปกรณก็ได

เสื่อมโทรมไปพอสมควรแลวในแตละสถานศึกษาที่จัดมุมอาเซียนขึ้นมา ก็จะใชเงินสวนนี้ในการพัฒนาเครื่องไม

เครื่องมือตางบอรดเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯวาก็มีประเด็นตอมาคาใชจายในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โรงเรียน

เทศบาลบูรพาอุบล และคาใชจายในโครงการสงเสริมทักษะดานดนตรี สําหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๓ อันนี้

ผมวามันนาจะอยูในหลักสูตรการเรียนอยูแลวไมนามีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นมาทําไมมันตองออกมาเปนโครงการตางหาก

เราไมไดสงเสริมใหลูกหลานเราทําสิ่งเหลานี้อยูแลวเหรอในหลักสูตรที่เราเรียนอยูไมใชมันมีอยูในหลักสูตรที่เราตองทํา

อยูแลวเหรอครับก็คือการสอนดนตรีหรือวาจะเปนทักษะเรื่องกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูเรามีบุคคลากรอัน

สําคัญอันทรงคุณคาคือครูที่อยูตามโรงเรียนตางๆ สามารถจะมอบทักษะเหลานี้ใหเขาได ผมไมเขาใจวาทําไมเราตองมา

ตองขึ้นมาเปนโครงการตางหากแสดงวาเราไมมีโครงการเหลานี้อยูในหลักสูตรการเรียนการสอนเลยใชหรือไมครับ 

ตอมาคาใชจายในโครงการจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อสอนภาษาใหกับนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ ปที่แลวขอ

มาบอกวาจําเปนจริงๆที่ตองจางเพราะตองทําตอเนื่องขอยอดมา ๒ลานกวา สภาฯแหงนี้อนุมัติใหไป  ๒ลานกวา

สุดทายใชไป ๖แสนกวาบอกวาจางไมไดไมเขาใจวาทําไมถึงจางไมไดแตคนที่เสียประโยชนคือนักเรียน ขนาดโครงการ

จางครูใหงบประมาณไปเยอะทานยังทําไมได และโครงการอาเซียนที่ทานของบประมาณมา ๑๖๐,๐๐๐ บาท มันจะ

เปนการตําน้ําพริกละลายแมน้ําหรือไมและอีกโครงการที่ทานขอมา ๘๐,๐๐๐ บาท มันก็คงเขาขายในลักษณะเดียวกัน 

ก็คือรูปหนาปะจมูกไป แตสิ่งที่สะทอนใหเห็นก็คือโครงการหลายๆโครงการที่ทําขึ้นมาเพื่อจะมีรูปลักษณโครงการเฉยๆ

ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติมันมีอยูแลว เชนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู กิจกรรมเสริมทักษะดานดนตรี นาจะอยูใน

หลักสูตรการเรียนการสอนอยูแลวมันไมนาจะออกมาเปนโครงการแยกตางหากผมวาคุณประเมินศักยภาพของครูใน 

โรงเรียนเทศบาลต่ําเกินไป ผมวาเรานาจะใชศักยภาพของครูใหไดมากกวานี้ และก็เติมประสิทธิภาพใหไดมากกวานี้ 

กราบขอบพระคุณครับ 



๕๕. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ / เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยูหนา ศก. ๖ คาใชจายในโครงการพัฒนาขาราชการครู ครูผูดูแลเด็ก / ผูดูแลเด็ก ในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ที่ตั้งขึ้นมาใหม ๒๔๓,๐๐๐ ตรงน้ีอยากทราบรายละเอียดโครงการเพราะวาที่ผานมาไมเคย

ตั้งเขามาเลยหรือวาที่ผานมาไมเคยพัฒนา ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังสมาชิกดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ  

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในสวนของโครงการนี้ทางเทศบาลฯไดจัดตั้งโครงการนี้

ขึ้นทุกป แตปที่ผานมาเราตั้งเพื่อรองรับเงินงบประมาณเพื่อรองรับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น แตปรากฏวากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไมไดจัดงบประมาณในสวนน้ีเพื่อพัฒนาศักยภาพขาราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการนั้นปนี้ก็ไมนําเขามาเพราะวาเพราะทางกรมไดมีหนังสือซักซอมของ

ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไมไดมีการจัดตั้งโครงการ แตวาในสวนของเรานั้นคุณครูจะตองมีการพัฒนาเพื่อใหเกิดการ

เรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณ เพื่อการจัดกิจกรรมการสอนน้ันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปที่แลวเราตั้งไวรองรับและ

กรมสงเสริมจะใหงบสนับสนุนมารายละ ๓,๐๐๐ บาท ในทุกๆป และเทศบาลนครอุบลราชธานี จะจัดใหอีก      

๔,๐๐๐ บาท รวมเปนคนหนึ่งจะได ๗,๐๐๐ บาท แตปนี้ทางกรมสงเสริมไมสนับสนุนในงบประมาณสวนนี้ก็เปน

ภาระหนาที่ของเทศบาลฯที่จะตองการใหการสนับสนุน ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 หนา ศก. ๖ คาใชจายในโครงการสงเสริมปองกันโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อไอโอดีน เพิ่มไอคิว ใหกับนักเรียนใน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ผมวาเรื่องนี้นาจะเกี่ยวกับกองสาธารณสุขของเราหรือเปลา ทานลืมไปหรือเปลาวาทาน

เปนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เรามีเจาหนาที่สาธารณสุขบริการใหทานเรื่องนี้ ผมวาเพิ่มเยอะไปหรือเปลา ขาดสาร

ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน ยังพอรับได แตวาเพิ่มไอคิวผมวางบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท คงไมพอถาเพิ่มไอคิวนักเรียนได 

ขอมา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ยังคุมคาผมวาโครงการนี้ทานเขียนมาเพื่อใหมีโครงการที่สวยหรูเฉยๆและเปนโครงการ

ที่ตั้งขึ้นมาใหม เพิ่มไอโอดีนขาดสารไอโอดีนปองกันโรค และไปเพิ่มไอคิวแนวทางการปฏิบัติมันขัดแยงกันโดยชัดเจน 

การเพิ่มไอคิวเปนการเพิ่มทักษะการเรียนรูกินปลาแลวฉลาดผมวาโครงการนี้ต้ังขึ้นมาเพื่อใหเปนรูปโครงการเฉยๆแต 

วาทางสํานักการศึกษาคงลืมไปแลววาทานอยูในเขตเทศบาลฯ ถาทานจะเพิ่มสารไอโอดีนทานขอความอนุเคราะหจาก

ทานนายกฯจัดสรรงบประมาณลงไปใหทานได เพราะเรามีกองสาธารณสุขเปนของเราเองครับ 

 

 



๕๖. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ / ถาไมมีผมขอความรูจากทานผูบริหาร หนา ศก.๑๐ ตรงกลางประเภทคาอาหารเสริมนม

สําหรับ รร.ในสังกัดเทศบาล รร.ในสังกัด สพฐ. และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถายโอน

เลือกทํา ๒๑,๖๑๙,๐๐๐ , เงินรายได ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท) ผมอยากรูวาทําไมตองจายจากเงินรายไดของเราเอง 

๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท สมทบเขาไป 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ  

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในการสวนของคาอาหารเสริม(นม) เรื่องนี้ทางรัฐบาลได

จัดสรรงบประมาณผานเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อจัดสรรใหโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนใน

สังกัดกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดน ที่๒๒ ซึ่งมีอยู ๑๒ แหง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ คือรัฐบาลจัดสรรใหเปน

คาอาหารเสริมนมสวนหนึ่งคือ ๖บาทกวาๆ แตราคากลางของอาหารเสริมนมที่ทางผูประกอบการเลี้ยงโคที่ไดโคตา

จําหนายนมใหโรงเรียนในราคาอีกราคาหนึ่งจําเปนตองทางองคการปกครองสวนทองถิ่นตองใหเงินอุดหนุนเพิ่มอีก    

๘๔ สตางค ตองเพิ่มเงิน ผมขอเสนอเปนเอกสาร ในสวนของ อปท. ตองใหการสนับสนุนทุกแหงเพราะวาจะไดซื้อใน

ราคากลางที่กําหนดมาไดครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานวรรณรัตน 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขออนุญาตทานประธานสภาฯยอนกลับไปหนา ศก. ๘  คาใชจายใน

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น จากยอดป ๒๕๖๐ ตั้งไว ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

จายจริงยังไมไดและในป ๒๕๖๐ มีลดลงอีก ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวาเหลือจะเอาไปใชทําอะไรคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ  

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในสวนของโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น หรือ SBMLD อันนี้เปนการซักซอมในการจัดตั้งงบประมาณที่ทางกรมสงเสริม 



๕๗. 

 

กําหนดวาการที่จะของบประมาณ SBMLD ใหทางเทศบาลฯหรือทางกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น กําหนดใหจัดตั้งให

แหงละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลฯ เรามี ๕ โรงเรียนก็ ๕ ลานบาท แตปนี้ไดรับจัดสรรไมถึง ๕ ลานบาท และ

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น ใหทาง  อปท. กําหนดใหสถานศึกษาแหงละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการโอนออก ๕ ลาน 

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 คือปที่ผานมางบประมาณที่เราตั้ง ๕ ลานบาท แตในป ๒๕๕๙ เราไมไดรับการจัดสรร  ในป ๒๕๖๐ ไดรับการ

จัดสรร ๒ลานกวาๆ เชนโรงเรียนบูรพาอุบล ไดรับการจัดสรรอยู  ๙๗๕,๐๐๐ บาท โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี        

ได ๕ แสนกวาบาท ไดทุกโรงเรียนยกเวนโรงเรียนเทศบาล ๔ ในปนี้ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมหมายถึงบัญชีการโอนมีการโอนออก ๕ ลาน 

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ในปพ.ศ.๒๕๕๙ หรือเปลาครับเพราะวาในป พ.ศ.๒๕๕๙ เราไมไดรับการจัดสรรครับ คือทางเราดําเนินการไม

ครบตามหลักเกณฑ คือการของบประมาณ  SBMLD จะตองใหทางสถานศึกษาทุกแหงนี้สงโครงการรายละเอียด

เพื่อที่จะของบประมาณ มาใชในการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย กิจกรรมที่  ๔ คือการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ ๕ จาก

งบประมาณที่ไดรับ ในป ๒๕๕๙ เราสงไมครบเขาไมใหสงรางของเทศบัญญัติไป เลยไมไดรับการอนุมัติ แตป ๒๕๖๐ 

เราไดรับการอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ / ถาไมมีผมไปหนา ศก.๑๒ งานสํานักการศึกษา ๐๐๒๑๓ คาใชจายโครงการฟุตบอล

สามัคคีอะเคดามี่สูความเปนกีฬาอาเซียน โรงเรียนเทศบาล ๓ เพราะเหตุใดครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ  

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในสวนของคาใชจายโครงการฟุตบอลสามัคคี

อะเคดามี่สูความเปนกีฬาอาเซียน โรงเรียนเทศบาล ๓ อันนี้เปนโครงการใหมที่ทานผูอํานวยการทาน ผอ.สวาท      

ดวงคํา ที่ยายมาใหมเนื่องจากโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีของเรานั้นมีความโดนเดน สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียนในเรื่องของกีฬา เชน กีฬาฟุตซอลไดรับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลและอีกหลายประเภท ก็เลยอยากจัด

กิจกรรมฟุตบอลสามัคคีอะเคดามี่ ขึ้นเพื่อที่จะรับนักเรียนที่มีทักษะในเรื่องกีฬาเขามาเปนการฝกสอนฝกซอมใน

ลักษณะของการกินนอน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนหรือเด็กในเขตเทศบาลฯของเรานั้นไดมีทักษะในดานกีฬาและพัฒนา

เต็มศักยภาพครับ 



๕๘. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เราจะทําไดหรือเรื่องกินนอน จะไหวหรือครับตรงนั้นจะตองมีงบประมาณเพิ่มเติมเขาไปอีกและ ท.๓ ยังจะมี

สระวายน้ําอีก  ๘,๐๐๐,๐๐๐กวา บาท 

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ตอนนี้เราเตรียมเรื่องสถานที่อยูครับพรอมอยูครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จะไหวหรือครับตรงน้ันจะตองมีงบประมาณเพิ่มเติมเขาไปอีกและ ท.๓ ยังจะมีสระวายน้ําอีก ๘,๐๐๐,๐๐๐กวา 

บาท เชิญทานณัฐวุฒิ  

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เกี่ยวกับ

คาใชจายโครงการฟุตบอลสามัคคีอะเคดามี่ ผมคิดวาถาเราตั้งงบประมาณตรงนี้ ถาเราอยากสนับสนุน กีฬาผมคิดวา

เขานาจะไปเขาโรงเรียนกีฬาไมดีกวาหรือครับ เพราะเปนโรงเรียนที่สนับสนุนเรื่องกีฬาโดยตรงและเขาก็พรอมกวาและ

เปนการสิ้นเปลืองคาใชจายของเราหรือไม อยากจะฝากทานประธานเพื่อสงตอไปยังฝายบริหารดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมขออภิปรายตอเนื่องทานณัฐวุฒิ ขออนุญาตเอยนามเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอล

อะเคดามี่ จริงๆแลวในสวนผมคอนขางจะสนับสนุนในโครงการน้ีอยูเหมือนกันเพียงแตวาลักษณะของโครงการที่ทํามา

มันยังมองไมเห็นชัดเจนวาการที่เราจะพัฒนาความเปนเลิศของนักฟุตบอลเราจะสามารถตอยอดอะไรไดบางแลวอยาง

ที่ทานณัฐวุฒิบอกวาโรงเรียนกีฬาซึ่งเขาก็ทําอยูแลวและมีหนาที่ตรงน้ีโดยตรงเราจะมีการพัฒนารวมกับเขาไดอยางไร

อันนี้ผมมองเห็นขอดีที่ผูอํานวยการที่ทานกลาคิดที่จะทําโครงการนี้ขึ้นมาและอยากจะสงเสริมทาน เพียงแตวา

โครงการน้ีทําใหมันเปนรูปธรรมมากกวาเดิม แมกระทั่งตอนน้ีทานก็อยาตัดโอกาส ใหทานทําแผนเอาใหเราดูวาเมื่อทํา

ออกมาเปนโครงการเหลานี้ และนักเรียนที่ผานโครงการ อะเคดามี่ ตอไปจะไปตอยอดอะไรไดบาง หรือแมกระทั่งวา

เมื่อจบชั้นประถมตนแลว สามารถไปเขามัธยมปลายในระดับของโรงเรียนกีฬาได อันนี้ผมขอชมเชยทานวาเปน

โครงการที่ทานกลาคิด ถาทําไดมันก็จะเกิดผลประโยชน ถาโรงเรียน ท.๓ จะเปนเลิศในเรื่องการกีฬาโดยศักยภาพ     

ของตัวโรงเรียนเอง เพียงแตวาโครงการนี้ยังขาดรายละเอียดของเนื้อความในโครงการ การตอยอดและการหยิบ

ผลิตภัณฑที่เราทําสําเร็จ ก็คือบุคลากรที่ผานอะเคดามี่ เราจะไปตอยอดอะไรไดบาง อันนี้ก็ฝากทานประธานไปยังฝาย

บริหารดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรียนประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เรื่องฟุตบอลอะเคดามี่ ตรงนี้ ขอเลาตรงนี้นิดหนึ่งวา เมื่อเรา

ไปชวงตอนเย็นๆ จะมีกลุมนักกีฬากลุมหนึ่งประมาณ ๒๐ – ๓๐ คน รวมตัวกันหลวมๆเปนชมรมสามัคคีอะเคดีมี่

ตอนนี้มีการสอนฟุตบอลและตอนนี้เทศบาลฯของเราเอง ถาถามวาเราอยากจะใหโรงเรียนสามัคคีเปนศูนยกลาง

เยาวชนเพราะตอนนี้เราก็เปดโอกาสใหมีเวทีมวย ซึ่งเวทีมวยก็มีบุคคลภายนอกซึ่งเปนโครงการตอเน่ืองจากผูบริหาร 

 



๕๙. 

 

ชุดที่แลวเราก็มาสานตอเพื่อใหภาพเดนชัดเรื่องวงการมวยที่ เรายังใหการสนับสนุนอยูสวนเรื่องกีฬาฟุตบอลหรือ     

ฟุตซอล อยางที่ทานชี้แจงไววาเราโดดเดนมากโดยเฉพาะฟุตซอลหญิงที่เราไดเหรียญเงินในระดับภาคอีสานมา  และก็ 

ไดระดับที่ดีๆในระดับประเทศสามารถเขาไปในรอบลึกๆของระดับประเทศได เราก็มองวาถาเด็กสามารถใชพื้นที่ตรงนี้

และเปนพื้นที่โดดเดนมากถาเราสามารถใหนักเรียนที่มีความสามารถดานกีฬาเขามาพัฒนาในตรงนี้ เพราะถาไป

โรงเรียนกีฬาจะดีกวาไหม ถาไปไดก็จะดีกวาแตโรงเรียนกีฬาก็จะรับคอนขางจํากัด เชนรับกีฬาบางประเภทไมรับบาง

ประเภทและก็รับคอนขางจํากัด ถาเด็กมาเรียนกับโรงเรียนของเราแลวถามวาอนาคตไปไดไกลไหม ก็คือวานักกีฬา

หญิงฟุตซอลของเราก็โดนขอซื้อตัวไปอยูในโรงเรียนกรุงเทพฯ แตวาผูปกครองเขาไมใหไปก็สามารถยกระดับใหเขาไป

เรียนในชั้น ป.๑ เขาจะไปปนใหเปนนักกีฬาในระดับสโมสรตอไป ก็มีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งครูผูฝกสอนก็บอกวา

การที่จะปลอยใหนักเรียนไปก็เกิดขอดีขอเสียเราก็จะไมมีตัวเลนใหกับเทศบาลฯ เพราะเราสรางเขาขึ้นมาสวนขอดีก็คือ

อนาคตของเด็กที่ไปอยูโรงเรียนที่มีเงินเดือน เรียนฟรี พักฟรี อาหารฟรี แตผมก็กําชับกับโคชวาถาเด็กไปอยูตรงนั้นวา

โรงเรียนนั้นมีความนาเชื่อถือหรือไมที่อยูที่กินเปนอยางไรบาง เพราะเขาไดรับโอกาสก็เปนนักฟุตซอล หญิงตรงนี้      

ถานักเรียนของเราเลนไปพัฒนาการไปจนถึง ม.ตน ม.ปลายก็จะใชความสามารถพิเศษนี้เขาในโรงเรียนชั้นนําของ

จังหวัดได หรือแมกระทั่งจบ ม.๖ และก็เปนนักกีฬาทีมจังหวัด หรือวาทีมเดนๆก็จะสามารถใชใบประกาศเปนประตู

เขาสูมหาวิทยาลัย เพราะถาพูดถึงเรื่องวาเราจะไปแขงเรื่องวิชาการกับโรงเรียนนารีหรือโรงเรียนเบญฯก็คงสูไดยากแต

ถาเราใชชองเรื่องการกีฬาเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยก็เปนเรื่องที่เรานาจะทําไดดีกวาเพราะจํานวนนักเรียนเราคอนขางนอย

ก็เกิดโครงการตรงน้ีขึ้นมาก็เปนโครงการนํารอง ถาเราสามารถพัฒนาการไดดีเอาเด็กมาอยูเก็บตัวเปนชวงๆไปและ

พัฒนาตรงน้ี ถาผมไมไดถึงวารับมาอยูเลยในระยะยาวแตคงจะเปนการเก็บตัวเปนชวงๆในฤดูการแขงขัน เชนเก็บใน

ระยะ ๓๐ วัน ๒๐ วัน เปนชวงที่มีการแขงขันตรงนี้เพื่อการฟตซอมตรงนี้ ผมคิดวาโครงการนี้ถาเราทําไดคิดวา

โรงเรียนแหงนี้ก็เปนทางเลือกของผูปกครองในจังหวัดอุบลฯครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือดูแลวโรงเรียน ท.๓ มีโครงการเยอะ อยางเชนโครงการฝกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาวายน้ํา และฟุตบอล

สามัคคีอะคาเดมี่ สระวายน้ํา สนามมวย บุคลากรของทานจะเพียงพอหรือไม คือจะทําสงเสริมแตขอใหไดดีสักอยางแต

ถาจะเปนแบบทั่วไปใครๆก็ทําได คือถาจะใชงบประมาณทําแลวก็ใหมันดีสักอยางหนึ่งเลย เพราะในนี้มีโครงการของ

ทานเยอะจริงๆแตวาบุคคลากรของทานมีเพียงพอหรือไม /  เชิญครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ในสวนของฟุตบอลอะคาเดมี่ ตรงนี้ ก็ไดครูพละของเราที่อยูขางใน และมีบุคลากรที่เปนอาษาสมัครที่เปนผู

ฝกสอนอยูในน้ี สวนของอะคาเดมี่ผมคิดวาไมนาเปนหวง เพราะวาโคชเทาที่คุยดูแลวมีความพรอมมาก สวนเรื่องกีฬา

วายน้ําเปนโครงการที่ตอเนื่องจากปที่แลว เราก็ไดจัดทําโครงการตรงนี้ เพราะลองดูวาเมื่อเราใชสระน้ําที่อื่น           

ซึ่งนโยบายของนายกฯก็บอกอยางชัดเจนและก็บอกกับสํานักการศึกษาวาเรามีความใฝฝนวาเราจะอยากใหนักเรียนใน

สังกัดเทศบาลทุกคนวายน้ําเปน เพราะพวกเราตระหนักถึงเวลาปดเทอมจะไดยินขาววามีนักเรียนตกน้ําตายเยอะมาก

โครงการวายน้ําเปนโครงการที่ดําริและเปนนโยบายวาจะทําใหนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯนี้ทุกคนวายน้ําเปนเราจึงนํา

รองโครงการน้ีมาเมื่อปที่แลวก็ไดประสบความสําเร็จพอสมควร พอมาปนี้เราก็มาฝกตรงนี้ จริงๆแลวสระวายน้ําตรงนี้

หวังความเปนเลิศหรือไมก็ตองบอกตรงๆวาเราหวังความเปนเลิศนิดแตจริงๆแลวเราหวังวาเขาจะสามารถวายน้ําเปน

เทานั้นเองเมื่อเกิดภาวะอุบัติเหตุเขาจะไดชวยเหลือตัวเองได แตความเปนเลิศก็เปนผลพลอยไดที่หวังเอาไวลึกๆที่เรา

หวังเอาไวในสวนหนึ่งที่คนที่เขามาฝกอบรมหรือสนใจกีฬาประเภทนี้ครับทานประธานสภาฯครับ 

 



๖๐. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ / ถาไมมีผมไปงานศึกษาไมกําหนดระดับ ๐๐๒๑๔ ศก.๑๔ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตไปหนา ศก.๑๕ เรื่องคาใชจายในโครงการจัดงานมหกรรมการจัด

การศึกษาทองถิ่น ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้เปนคาใชจายในเรื่องอะไรครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตัวนี้เปนตัวจัดนิทรรศการในแตละจังหวัดที่รับเปนเจาภาพ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตปนี้เราไมไดเปนเจาภาพใชหรือไมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผอ. 

นายมนตรี  ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 เรียนทานประธานฯที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในสวนของการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา

ทองถิ่น  ปนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ใหเทศบาลฯเมืองรอยเอ็ดเปนเจาภาพแต

เราก็ไดไปรวมเขาจัดการแขงขัน ปที่แลวทางกรมสงเสริมไดงดการจัดมหกรรมระดับประเทศที่เมืองทอง ปนี้คนที่จะ

ไดรับคัดเลือกไปที่เมืองทองจะตองไดรับลําดับที่ ๑ , ๒ , ๓ ซึ่งเทศบาลฯของเราไดรับหลายกิจกรรม ปรากฏวาเมื่อ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ที่ผานมาทางจังหวัดอุบลฯโดยกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงมาวาเนื่องจากเทศบาลฯ

นครปากเกร็ดที่เปนเจาภาพในการจัดงานแขงขัน ที่ เมืองทองธานี มีปญหาในเรื่องของการชี้แจงกับ สตง. หลาย

ประการก็เลยทําใหกรมสงเสริม เลื่อนการแขงขันโดยไมมีกําหนด ก็เลยทําใหการเบิกจายอยูประมาณ หาแสนกวาบาท

ก็คือโครงการที่เราจะสงนักเรียนเขาไปแขงขันกิจกรรมในหลายๆกิจกรรม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็คือวาสงไปจัดแขงขันระดับภาคและระดับประเทศถูกตองหรือไมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในหนา ศก.๑๖ คาใชจายในการจัดหาครูสอนภาษาและสอนทักษะพิเศษดานตางๆใหกับนักเรียน ผมคิดวาคําที่

ทานใชมันคอนขางที่ครอบคลุมและกวางเกินไปผมไมเขาใจวาทานจะเอางบในสวนนี้ไปใชในเรื่องอะไร 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ 

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในเร่ืองคาใชจายในการจัดหาครูสอนภาษาและ

สอนทักษะพิเศษดานตางๆใหกับนักเรียนในสถานศึกษา เนื่องจากวาครูเราอยากจะไดในสวนของการสอนภาษาจีน 

สอนนาฏศิลป สอนยิมนาสติก เปนสิ่งที่สถานศึกษาตองการตรงน้ี นอกจากโครงการที่ผานมาคือเราหาครูชาวตางชาติ  

 



๖๑. 

 

อันนี้ก็เปนอีกโครงการหนึ่ง ที่เปนการหาคนไทยหรือผูที่มีความรูความสามารถ ในเรื่องของการสอนทักษะตางๆ       

ที่เปนไปตามความตองการสถานศึกษา 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาจะดูใน ศก.๑๖ คาใชจายในการจัดหาครูสอนภาษา และยอนกลับไปเปรียบเทียบ ศก.๖ คาใชจายในการ

จัดหาครูตางชาติ เพื่อสอนภาษา ตางกันหรือไมครับ 

นายมนตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ในสวนของการจัดหาครูชาวตางชาติ เมื่อ ๒ ปที่ผานมาทางเทศบาลฯไดรับความเมตตาจากทางสภาฯ          

ใหงบประมาณของการจางครูชาวตางชาติ  ในปพ .ศ.๒๕๕๙ ไดรับ ๕ คน ในปพ .ศ.๒๕๖๐ ไดรับ ๑๐ คน               

เปนงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท แตเนื่องชาวตางชาติที่เราไดรับการจัดสรรตรงนั้นคาดําเนินการ ไดรับไป 

๑๗,๖๐๐ กวาบาทตอเดือน ทีนี้การหาชาวตางชาติที่เปนฟลิปปนส ในป ๒๕๕๙ เราจางไดเต็มปแตพอมาป ๒๕๖๐ 

เริ่มตนเราก็จางคนเดิม ๕ คน แลวเราก็ประกาศรับสมัครบุคคล ที่เปนชาวฟลิปปนส ดวยจํากัดหลายประการ      

ความยุงยากที่จะหาชาวฟลิปปนสหรือชาวตางชาติ ที่มาสอนภาษาในงบประมาณเดือนละ ๑๗,๐๐๐ กวาบาทนี้ได     

เมื่อชาวฟลิปปนสที่มาอยูกับเรา เขาก็หนีจากเราสุดทายยังเหลือคนเดียว ดังนั้นทางเทศบาลฯคณะผูบริหารเลยบอกวา

เราอยากไดเจาของภาษา ก็เลยตั้งงบประมาณวาอยางนอยๆสถานศึกษาทั้ง ๘ แหงของเทศบาลฯ ทั้ง ๕ โรงเรียน     

กับอีก ๓ ศูนย อยากจะใหครูชาวตางชาติสามารถสอนภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาอาเซียน ไดสัก ๕ คนที่เหลืออาจจะ

จางครูคนไทยที่มีทักษะในเรื่องน้ี เลยตั้งงบประมาณไวที่เดือนละ ๓๓,๐๐๐ บาท 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยางที่ผมเรียนถามเมื่อสักครูวา จัดหาครูชาวตางชาติ ซึ่งขอมาปนี้ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท และมาตั้งเปนรายการ

ใหมใน ศก. ๑๖ จัดหาครูสอนภาษาและทักษะพิเศษ ผมเลยถามวามันเหมือนกันไหมหรือแตกตางกันอยางไร 

นายมนตรี    ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 แตกตางกันครับ ครูชาวตางชาติที่สอนภาษาจะเปนชาวตางชาติที่เปนคนอังกฤษ อเมริกัน หรือฟลิปปนส สวน

จางครูที่ ๕๔๐,๐๐๐ บาท นี้จะเปนการจางคนไทยที่สอนภาษาอังกฤษก็ไดสอนภาษาญี่ปุนหรือสอนภาษาจีนหรือสอน

ยิมนาสติกที่มีทักษะพิเศษครับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาอยางนั้นเพื่ อใหมันกว างขึ้นมาหนอยเราเอาคําวาตางชาติมารวมอยูตรงนี้ เพื่ อใหมันหลากหลาย             

และดําเนินการได 

นายมนตรี    ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 คือใหมันเปนโครงการเดียวเพื่อใหมันหลากหลายและสามารถดําเนินการไดใชหรือไมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือเราไมตองไปมารกตายตัววาเอาตางชาติเขามา 

นายมนตรี    ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 คือวาถาจางตางชาติไดก็เอาชาวตางชาติ ถาจางไมไดก็คนที่มีทักษะใชหรือไมครับ 

 

 

 



๖๒. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  อยางนั้นจะกวางกวาไหม เพราะฉะนั้นไมตองมีรายการใหมหาแสนสี่ เอาไปรวมอยูรายการเดียวไดไหม

ทานบอกวารายการชาวตางชาตินั้น ทานหาชาวตางชาติจริงมันยาก เพราะฉะนั้นเอาชาวไทยก็ไดที่เกง ไมใชนอย

เหมือนกัน ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีนตางๆ 

นายมนตตรี ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ถาอยางนั้นตองไปดูแผน ๔ ป เพราะการทําเทศบัญญัติทํางบประมาณบอกวากําหนดในแผน ๔ ปไหม ตองไปดู

รายละเอียดกองวิชาการตองไปดําเนินการในสวนน้ีวาสามารถทําไดไหม  

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดูแลวมันซ้ําซอนตอไปเปน ศก. ๑๗ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น๐๐๒๖๑,๐๐๒๖๒,๐๐๒๖๓ขอย้ําทวนอีกที ศก.๑๘ ชวงเชาทางฝาย 

งบประมาณไดบอกวา ๐๐๒๖๓ นั้น ตัวหนึ่งลานบาทบอกวาเปนจัดงานสงกรานต วันผูสูงอายุ ตัดคําวาในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี ๐๐๒๖๒ ออกเปนจัดงานสงกรานต เห็นวาปนี้ไมมีแขงเรือใชไหมครับ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดิฉันตนขาว   ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล เขต ๔   ดิฉันสงสัยในคาใชจายในโครงการจัดพิธี

บวงสรวงศาลหลักเมือง ที่ตั้งขึ้นมา ๕๐,๐๐๐ บาท ทุกๆปเอางบประมาณจากที่ไหนมาใช ศก.๑๘ บรรทัดสุดทาย    

ดิฉันอยากทราบวาคาใชจายในโครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ตรงนี้ที่ตั้งขึ้นมาใหม ที่ผานมาใชงบประมาณ

ตรงไหน ขอบคุณคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา     วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหผอ.มนตตรีเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ  

นายมนตตรี ธนะคุณ        ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในสวนคาใชจายในโครงการพิธีบวงสรวง

ศาลหลักเมือง ปกติทุกปเราใชเงินอุทิศศาลหลักเมืองมีงบประมาณในสวนนั้น ทีนี้ดวยการนํางบประมาณสวนหนึ่งไป

ปรับปรุงพัฒนาตามขอเสนอแนะของทางผูวาราชการจังหวัดเพื่อที่จะใหศาลหลักเมืองมีความสวยงาม เกรงวาทําให

งบประมาณในสวนกิจกรรมนี้จะไมเพียงพอเพราะวาการจัดกิจกรรมนั้นใชงบประมาณเปนแสนอยูการจัดของปที่ผาน

มาก็เลยจัดต้ังงบประมาณในสวนน้ีเพิ่มเติมขึ้นมา 

นายอนันต ตันติศิรินทร         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอทราบเพิ่มเติมหมายถึงวาเปนงบของเทศบาลที่ใชตามนโยบายของจังหวัดถูกไหมคะของผูวาฯใชไหมคะ   

หรืออยางไร 

 

 



๖๓. 

 

นายมนตตรี  ธนะคุณ       ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 เราใชเงินอุทิศในการพัฒนาปรับปรุงศาลหลักเมืองเชนในการกอสรางรั้วที่รอบตนไมที่ทางในหลวง ร.๙ ทรง

ปลูก อันนั้นสวนหนึ่ง ในสวนนี้ก็ตั้งตามหลักเกณฑที่บอกวาถาเปนกิจกรรมทางศาสนา๑ศาสนาสามารถใชได    

๓๐,๐๐๐ บาท ถา ๒ ศาสนาไมเกิน ๕๐,๐๐๐บาท ทางงบประมาณในสวนน้ีเลยตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท 

นายอนันต ตันติศิรินทร         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดูที่ ศก. ๑๙ คาใชจาย

ในโครงการสงเสริมการขายสินคาตลาดนัดชุมชนหรือถนนคนเดิน มีการตั้งงบประมาณไวเพิ่มขึ้น๑๐,๐๐๐ บาท 

อยากจะทราบวาคาล็อคที่เราเก็บจากผูคาในถนนคนเดินก็เยอะไมใชนอยๆ เลยครับเหตุใดยังมีการตั้งงบประมาณใน

สวนนี้ขึ้นมาอีก อยากทราบเหตุผลตรงน้ีครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหผอ.มนตตรีเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.สํานักครับ 

นายมนตตรี  ธนะคุณ        ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานฯที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในสวนของโครงการสงเสริมการขายสินคาตลาดนัด

ชุมชนถนนคนเดินที่ตั้งไวจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท เดิมนั้นโครงการถนนคนเดินนี้เราไดดําเนินการเรื่อยมาจนเปน

โครงการที่๗ที่๘ แลว ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จสามารถที่จะเสริมรายไดของประชาชนในเขตเทศบาลและในรอบ

นอกได อาจจะมีบางสวนที่ใชจายในสวนของงบประมาณของเทศบาลนี้ ทางเจาของโครงการผูอํานวยการสวนทานเสรี 

ไดขอตั้งงบประมาณในสวนน้ีไว เพื่อใชจายในการดําเนินการของโครงการจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียด

ชี้แจงงบประมาณ  

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่ทานสมาชิกบอกวาเก็บคาล็อคเยอะๆ เอาไปไหน ทําไมตองมาเอางบประมาณไปใชหรือวาไดแตหายไปไหน 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันน้ีผมเสียใจที่อาจารยเสรีไมขึ้นมาชี้แจง ผมไมเขาใจวาผอ.จะชี้แจงไดอยางไรเพราะทานไมใชนอมีนีของ

อาจารยเสรี ผมไมแนใจวาตอนนี้สํานักการศึกษาใครเปน ผอ.กันแน เราเลิกโกหกกันเถอะครับเรื่องคาล็อคที่เก็บ เรื่อง

งบประมาณตางๆ ที่แฝงตัวอยูในถนนคนเดิน เมื่อกอนถนนคนเดินเราทําเปนวิถีชุมชน สงเสริมชุมชนใหมีการคาการ

ขายชุมชนไหนมีอะไรขายเอาออกมาชวยกันขาย มีการแสดงวัฒนธรรม ประเพณี มีเวทีใหเด็กๆไดแสดงออก อันนั้นเรา

เคยตั้งงบประมาณสนับสนุนไป แตตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงแลว มันเปนเทศบาลไปทําตลาดแขงกับผูประกอบการราย

อื่นๆไปแลว มันก็มีหลายที่ที่ทํา เมื่อไหรทานจะเลิกโกหกกับสภาแหงนี้สักทีวาถนนคนเดินมันไมมีมาเฟย มาเฟยอยู

ใกลๆ เก็บทุกอยางคาขยะ คาหลอดไฟ คาล็อค ล็อคนึงขายของเล็กๆ เสริมอีก คนนึงเก็บเพิ่มอีกเทาไหร เรื่องรองเรียน

เยอะมาก ผมวาเราทํางานมาคิดวาจะเปนปสุดทายที่เราจะไดรวมงานกัน เราเลิกโกหกกันดีกวาวา สิ่งเหลานั้นผมวามัน 



๖๔. 

 

ไมกอใหเกิดประโยชนในภาพกวางหรือความโปรงใส ณ วันน้ีถาทานเลิกหลับตาทานจะมองเห็นวามันมีมาเฟยอยูตรงนี้

และทานยังจะมาตั้งงบประมาณขึ้นมาอีก ๑๐,๐๐๐ บาท ไฟฟาเขาถามเรื่องคาไฟฟาเขายังไมไดคําตอบเลยจน

ผูจัดการไฟฟายายไปไหนแลวก็ไมรู ผมไปเจอทานที่ปมน้ํามันแหงหนึ่ง ทานก็ยังถามเดี๋ยวนี้เทศบาลยังขโมยใชไฟฟาอยู

ไหม ผมบอกวาเลิกแลวครับทานเพราะเทศบาลคนดีก็มี คนชั่วก็เยอะ แตคนดีมากกวาคนชั่วก็เลยเลิกขโมยไฟใช มี

มิเตอร มีหมอแปลงของตัวเองพอเปนพิธี ยังมาตั้งงบประมาณตัวนี้ แลวงบประมาณที่ไดมา สอบถามวาใหชี้แจงหนอย 

ใหโปรงใสหนอยอยูไหนครับเงียบ ไมเคยชี้แจงสักที สื่อมวลชนหลายแขนงเขาก็ขนานนามวาอะไร ทานไปหาเอาเอง 

เพราะทานก็อยูในโลกโซเชียลเหมือนกัน วันนี้ทานยังตั้งขึ้นมาอีก ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งเปนคาอะไรก็ไมชัดเจน ถาจะ

สงเสริมจริงๆ ใหประชาชนทําฟรีเถอะครับ ตั้งมาก็ไดแสน สองแสนไมวาครับ ถามันสงเสริมสนับสนุนชุมชนจริงๆ อันนี้

เปนแผงคาไปแขงกับผูประกอบการเอกชนไปหมดแลวครับ ผมก็ฝากใหทานเลิกโกหกและอยูในความเปนจริงเสียทีวา

ใครร่ําใครรวยจากโครงการนี้ขึ้นมา ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ตอเน่ืองกัน ศก.๑๙ คาใชจายในโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัด

ขบวนแหในงานประเพณีสงกรานต ป ๒๕๖๑ ไปขอรับเงินสนับสนุนเขาก็ยังมีคาใชจายตั้งขึ้นมาหรือครับ ตรงน้ีอยาก 

ขอคําอธิบายดวย เหมือนเราไปขอสนับสนุนเขา เสร็จแลวยังมีคาใชจายในการไปขอรับการสนับสนุนอีกหรือ ขอ

คําอธิบายดวย 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ        รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติเราตางก็พูดความจริงกันทั้งนั้น มีอะไรที่ไมถูก มีอะไรที่

เราพูดไมเปนความจริง ก็พูดคุยกันออกมา ผมคิดวาสภาแหงนี้ก็เปดกวาง มีประชาชนมารับฟง มีคณะทํางานซึ่งเปน

ขาราชการก็ยึดระเบียบเปนหลักเปนหนาที่ที่ตองยึดระเบียบเปนหลักอยูแลว สวนเรื่องของการขอรับเงินอุดหนุนนั้น 

ผมขออธิบายวาที่เราตั้งขึ้นมาเพราะวาเดิมทีการจัดทําตนเทียนในประเพณีที่ผานมา เราก็จะตั้งงบซึ่งจะเห็นจากรางใน

หนา ศก-๑๘ที่วาคาใชจายจัดการงานประเพณีออกพรรษาอะไรประมาณนี้ที่เราตั้งขึ้นมา ระเบียบการเบิกจายมัน

เปลี่ยนไป มันจะตองเปนลักษณะวาวัดอยากทํา พอวัดนี้ทําขึ้นมาเราก็เอาเงินไปใหเขา ซึ่งระเบียบการงบประมาณ

ตอนนี้ทําไมได จะตองใหทางวัดทางชุมชนทําขอเขามา ขอเงินอุดหนุนเขามาจากเรา วาคุณจะทําตนใหญ ตนกลางหรือ

เล็ก ซึ่งเราก็จะมีรายละเอียดถาขอเปนเอกสารก็เดี๋ยวจะใหสํานักการศึกษาจัดพิมพใหวาวัดแตละวัดใครทําขนาดใหญ

เราก็อุดหนุนเดิมทีแสนสอง หรือวาแปดหมื่น สองแสนก็วากันไป อันนี้ทางชุมชนตองรวมมือกับวัดทําขึ้นมา เห็นพอง

ตองกันและทําเขามา ของบประมาณเขามา เราก็เอามารวบรวมและจัดไวให ขบวนรําก็เชนกัน ๑๐ ขบวน มีใครจะรํา

บางก็ตองวางแผนต้ังแตกอนปงบประมาณ คุณตองทํารายละเอียดเงินอุดหนุนเขามาขอเงินอุดหนุนจากเราเราก็สงเงิน

นี้ไปใหหลังจากถาทานผานงบประมาณตัวนี้ไปเราถึงจะเอาเงินนี้ไปอุดหนุนใหเขานะครับ อันนี้ระเบียบการจัดทํา

งบประมาณเปลี่ยนไปก็ขออธิบายกวางๆอยางนี้ครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตามที่ดูงานกีฬาและนันทนาการศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น ตั้งงบประมาณใหมขึ้นมาอยางทําบุญตักบาตรวันขึ้น

ปใหม เมื่อกอนใชงบที่ไหน ซึ่งลวนแตตั้งงบเพิ่ม สวนเพิ่มขึ้นมาเปนการที่ตรวจสอบยากหนอย จะแสดงใหเห็นไดวามี 



๖๕. 

 

อะไรหรือเปลา อยางขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจัดขบวนแหงานประเพณีสงกรานต ๒๕๖๐ ใหสองแสนบาท แตใช

ไปหนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันบาท แตพอป ๒๕๖๑ ขอเพิ่มสองหมื่นหาพันบาท เงินอุดหนุนงบประมาณจัดทําตนเทียน    

ป ๒๕๖๐ ใหสองลานหาแสนบาท ใชไปสองลานสามแสนสองหมื่นบาท ป ๒๕๖๑ ขอเพิ่มสี่แสนบาท เชิญครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ        รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 คือทางเราตอนจะทํางบประมาณตรงน้ี ทางเราก็ไดแจงไปทางชุมชนวาชุมชนไหนอยากจะทําตนเทียน ชุมชน

ไหนจะทําขบวนแห ที่เอาพระพุทธรูปมาประดับประดาใหชาวบานมารดน้ําเราก็ตองแจงออกไปวาชุมชนไหนจะทํา 

คราวน้ีชุมชนที่ทําจํานวนเพิ่มขึ้นก็เลยเปนงบประมาณเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นเราก็เลยตองขอเขามาวานี่เปนชุมชนกับ

ทางวัดรวมกันเปนคนทําขอเขามา เราก็เลยรวบรวมและขอเพิ่มเขามาตามนี้ เพราะตอนนี้สิ่งที่เราทําไดเราอุดหนุนให

เขาทําตนเทียนและอุดหนุนใหเขาทําขบวนรถแห ตอนนี้จํานวนรถเพิ่มขึ้นรายละเอียดในขอเงินอุดหนุนนี้มีนะครับ

เพราะวาเราไดแจงชุมชนและมีการประชุมผมก็ไดแจงระเบียบหลักการที่ชุมชนจะขอเขามาเพราะวาหลังจากนี้แลวถา

คุณไมขอเขามา แลวผานงบประมาณไปมกราคม กุมภาพันธเกิดอยากทําขึ้นมาจะมาขอทํามันไมได ขบวนรําก็

เหมือนกัน เมื่อปที่แลวอําเภอสวางวีระวงศจะขอเขามาทํา ซึ่งคุณไมไดขอมาแตตนป ผานกระบวนการงบประมาณมัน

ไมได เราก็อธิบายไป ถาคุณจะมารําก็มารําฟรี เพราะเราไมมีเงินอุดหนุนให ถาคุณจะทําตองเขาหลักเกณฑตรงนี้ก็คง

ประมาณนี้ สวนรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นผมคิดวาในการแปรญัตติ ผอ.สํานักคงจะมีรายการใหดูวามีชุมชนไหนบางที่ขอ

เขามา แตถาทานคิดวาทานจะปรับลดก็ตองวากันไป เพราะวามีจํานวนที่เพิ่มขึ้นในหลักเกณฑจํานวนเงินที่เทาเดิม 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอสําคัญวางานแหเทียนเปนงานของจังหวัด เราเปนคนสมทบเทานั้นเอง แตดูรูปลักษณอยางนี้แลวมันเปนการ

ที่เราทําหมด 

นายประชา  กิจตรงศิริ       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 คือเราก็พูดเรื่องนี้ไปหลายครั้ง พูดแมกระทั่งวาปนี้ เมื่อปที่แลวจัดใหผูบริหารเรา ๔-๕ ที่นั่ง พูดถึงวาเรา

ตองการที่น่ังในน้ัน ทั้งๆที่วากันไปแลวปะรําทุกอยางเราเปนคนทํา แตวาเรามีสวนตรงนี้นอยมาก ซึ่งตองถือวาปนี้ทาง

จังหวัดเราพูดเรื่องน้ีเยอะที่ทานประธานแนะนํา ก็พูดในที่ประชุมวาทานประธานเคยแนะนําในที่ประชุม ก็พูดเรื่องนี้ ป

นี้ดีขึ้นมาหนอยคือเราที่น่ังเพิ่มขึ้นมาชวงหลังของปะรําใหญ เราก็ไดที่นั่งเพิ่มขึ้นมาและปนี้ก็ใหเกียรติทานนายกเราเขา

ไปกลาวรายงาน ซึ่งผมก็ถือวาอาจจะพูดเรื่องน้ีเยอะวาเราทําเกือบจะทุกอยางจัดเวทีตกแตงที่นั่งอัฒจันทรตางๆ ความ

สะอาดความเรียบรอยทั้งหมด เราเปนคนทําและเราก็อุดหนุน แตเขาก็ใหเหตุผลวามันจัดในเขตเทศบาล คนที่มาเรือน

แสนคนในเทศบาลไดประโยชนเขาก็มองแบบนี้ แตเราก็มองวาเหมือนเปนงานของเรา แตความเปนจริงพองานจัดไมดี

มาก็โทษเทศบาล ไมไดโทษจังหวัด เราก็พูดเรื่องนี้ในที่ประชุมเขาก็คอนขางจะไดประโยชนเขาก็เกรงใจเราพอ      

สมควรอยู 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมกราบเรียนวางานแหเทียนคนที่ลงทุนคือเทศบาลนครอุบล ไลมาตั้งแตปดกวาดเช็ดถู จัดปะรําทุกอยาง 

คาใชจายเปนของเทศบาลนครหมด แตพอรายไดจังหวัดเอาไปหมด เทศบาลนครอุบลใชงบประมาณอีกหลายลานใน

การทําลงไป สุดทายเทศบาลไดรับเกียรติมากนอยแคไหน เขาไมไดเชิดชูเราเลย มองเราอยางที่วาใชอํานาจบีบอยาง

เดียว ผมขอฝากไวดวย เชิญทานสุภาภรณ 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานอยากเรียนทานรองนายกวา     ไมตองนอยใจ 

 



๖๖. 

 

คะขนาดเราสมาชิกสภา ๒๔ คน ซึ่งเปนผูอนุมัติงบประมาณไปใหทานยังไมเคยไดสักที่นั่งจากฝายบริหารมอบใหเลย 

ขอบคุณคะ  

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โอเคนะ ไปศก.๒๐ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ ๑ คัน     

๗๘๗,๐๐๐ บาท มีสงสัยตรงไหนไหมครับ ไป ศก.๒๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพา โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล รัตนูปการ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ก็อยากจะสอบถามไปยังผูบริหารวาในโครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อยูในมาตรฐานครุภัณฑหรือนอกมาตรฐานครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอกราบเรียนวามันเปนหอง จะไปเปรียบเทียบในมาตรฐานไมไดเพราะประกอบไปดวยคอมพิวเตอร         

เครื่องสํารองไฟ โตะวาง เกาอี้โครงเหล็ก มันเปนหองชุด เชิญทานนัฐพล 

นายนัฐพล   รัตนูปการ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับทราบดี คือตัวคอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟ ผมอยากทราบวาตัวนี้ทางคณะผูบริหารไดนํามาใหสภาฯ

พิจารณาอยูในมาตรฐานหรือนอกมาตรฐานครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาพิจารณาตามนี้มันไมไดรายละเอียดอยางนั้น เพราะเขาตีเปน ๑ หอง ราคาตอหนวย ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไมได

แยกคอมพิวเตอรแตละตัวราคาเทาไหร 

นายนัฐพล  รัตนูปการ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาผมขอสอบถามไปยังผูบริหารวาในการที่ทานตั้งราคาในงบประมาณที่ขอกับสภามาจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ทานใชหลักเกณฑอะไรในการต้ัง ใชราคาจากที่ไหนมาตั้งเปนงบประมาณตรงสวนน้ี 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหผอ.โรงเรียนเทศบาลบูรพา๑เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.โรงเรียนเทศบาลบูรพาครับ 

นายกรศิริ    มิ่งไชย ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบูรพา 

 เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานผูบริหาร เนื่องจากวาครุภัณฑนี้เปนครุภัณฑ

นอกมาตรฐาน ก็ไดใชผูมีความรูเรื่องไอซีทีและดูเทียบเคียงของไอซีทีจังหวัดที่เราเคยซื้อ มาเปรียบเทียบราคา         

ซึ่งเรากําหนดขึ้นมาเองที่โรงเรียนซึ่งมีคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะอยู ๓ ทาน  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล 

 

 



๖๗. 

 

นายนัฐพล รัตนูปการ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตามที่ทานผอ.ไดชี้แจงมาเมื่อสักครูวาเปนการเทียบเคียงราคาที่ทานเคยซื้อมา จะทราบกันดีวาในหมวดอุปกรณ

คอมพิวเตอรในแตละปราคาจะไมเทากันเหมือนปน้ีสมมติทานซื้อมาราคา๑๖,๐๐๐ บาท พอปหนาถาทานเทียบสเปค

เดิมราคาจะลดลงเยอะมากอาจจะเหลือแคหมื่นหรือหมื่นสองก็ได สวนการเทียบเคียงราคา และในการประเมินราคา

ของทาน ผมขอเปนเอกสาร 

นายกรศิริ   มิ่งไชย      ผูอํานวยการสถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล 

 ไดครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับผมอธิบายอยางนี้ รายการที่ ๑ กับรายการที่ ๒ตองเปนรายการที่ไดมาตรฐานเพราะวาตรงนี้

ตองสงไปที่ไอซีทีจังหวัด เพื่อเปนการเช็คราคาตรวจสอบเรื่องมาตรฐานตรงนี้ในรายการที่ ๑ กับรายการที่ ๒สวน

รายการที่ ๓ กับรายการที่ ๔ ตองเปนนอกมาตรฐาน ซึ่งสํานักจะตองหาผูสอบราคา ๓ ทานเขามา ผมคิดวาเรื่องไอซีที

อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดพวกนี้ตองใหจังหวัดเปนคนตรวจสอบกอนตามที่เคยปฏิบัติมา 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโรงเรียนเทศบาล๒ หนองบัว ศก-๒๒ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป เครื่องดนตรีวงโยธวาธิต ๑ ชุด 

เชิญครับ  ไมมีไป ศก.๒๓  โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑดนตรีนาฏศิลป เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย ศรีจรูญ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ จริงๆผมยังติดใจที่หนองบัวอีกที่หนึ่ง เราเคยคุยในคณะกรรมการแปรญัตติ      

วาการจัดซื้อเครื่องดุริยางคขออนุญาตใชเวลานิดหนึ่งมันนาจะมีการบูรณาการโรงเรียน ท๑ ,ท๒ ,ท๓ ใหเกิดประโยชน 

รวมกัน คือวาเราจะมีการจัดในระบบที่เปนมารชชิ่งขนาดใหญ คือแตละโรงเรียนก็มีคุณภาพของตัวเองอยูแลววา      

ถาเปนงานกิจกรรมใหญๆ เราสามารถเอาทั้ง ๓ โรงเรียนมารวมกันแลวเปนวงมารชชิ่งขนาดใหญได  ในงบประมาณ

ขนาดน้ี แตวาทานทําเขามาก็เหมือนเดิมไมไดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลย มาโรงเรียนเทศบาล๓ สามัคคี จริงๆเรื่องนี้   

ผมเคยพูดในสภาเองวาทําไมทานตองของบประมาณไปเรียนวายน้ํา ทําไมทานไมขอสระวายน้ํามาวันนี้ทานขอมา 

ตามที่ทานขอโครงการกอสรางสระวายน้ําโรงเรียนเทศบาล๓ สามัคคี ๑ แหง งบประมาณใหมาหวนๆ ผมดูตามแบบ

แลวก็เปนแบบเขียนเอาตามขนาดพื้นที่ ผมสอบถามอยู ๓ ประเด็นที่สงสัยคือประเด็นที่ ๑จัดทําขึ้นมาแลวใครใช

ประโยชนจากตรงนี้ นักเรียนทานมีกี่คนที่จะมาใชประโยชนจากตรงนี้ และสวนอื่นจะมาใชประโยชนกับตรงนี้ได

อยางไร สวนที่ ๒ เรื่องการบริหารการจัดการ ทานอยาวาลืมสระวายน้ํามีการจัดการที่ตอเนื่องออกมาอีกไมวาจะเปน

คาไลฟการดที่ดูแลในเร่ืองความปลอดภัย คาน้ํา น้ําตองเปนน้ําที่มีคุณภาพที่เอามาเติมสระ คลอรีน การดูแลรักษา 

เครื่องบําบัดไมวาจะเปนเรื่องคนจัดเก็บขยะที่มันตก การคลีนพื้นสระ สวนที่ ๓ประโยชนที่จะไดจากโครงการจัดสราง

สระวายน้ํามันคุมคากับปริมาณของผูใชไหม แลวทานมีการจัดการที่เอาสระนี้ที่เราสรางขึ้นไปรวมกับงานตางๆของ

เทศบาลไดไหม ผมดูตามแบบแลวมันไมได มันไมไดโดยมาตรฐานของสระที่ใชแขงขันวันนี้สํานักการชางผมเขาใจวา

เขียนแบบขึ้นมาตามขนาดพื้นที่ ไปศึกษานิดหนึ่งวามาตรฐานขนาดของสระมันเทาไหร มันตองเปนขนาดกี่ลูและความ

ลึกเทาไหร ผมยินดีที่จะสนับสนุนถามีมหกรรมกีฬาเกิดในบานเรา ณ วันน้ีใชสนามโรงเรียนเทศบาล๓สามัคคี  ในการ

แขงขันกีฬา กีฬาซีเกมส กีฬาเอเชี่ยนเกมสหรือแมกระทั่งในอนาคตตอไปภายภาคหนาที่จะทําตรงนี้  ผมอยากใหทาน

ไปศึกษานิดหนึ่งวามาตรฐานเทาไหร การบริหารการจัดการเปนอยางไร ชุมชนมีสวนรวมเทาไหร หรือแมกระทั่งวา 



๖๘. 

 

ทานลองประชาพิจารณเด็กๆวาโดยที่ทานไมไปสั่งการ นองๆที่ไปโรงเรียนจะมีเวลาลงเลนน้ํากันสักกี่ชั่วโมง และเด็ก

จํานวนเยอะๆที่ลงเลนนํ้า ทานจะมีการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กเหลานั้นอยางไร อันนี้เปนเรื่องสระวายน้ํานะ

ครับ ขออนุญาตสอบถามทานประธานไปยังฝายบริหารวาทานจะตอบโจทยเหลานี้ไดอยางไรครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ        รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบขอบพระคุณที่เปนหวงเปนใยในเรื่องน้ี ถามวาถาสรางความเปนมาตรฐานเราตองการมาตรฐานขนาดไหน

ที่สามารถจัดแขงขันไดเทียบเคียงกับโรงเรียนกีฬาไหม มีความจําเปนขนาดน้ันไหม หรือวาจะสามารถที่จะรองรับกีฬา

ซีเกมสไดเหมือนสระวายน้ําที่อยูที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผมคิดวาเราทําตามสภาพพื้นที่และกําลังของเรา และผม

คิดวาวัตถุประสงคก็คือเราก็เนนเด็กในสังกัดของเราเปนหลักหลังจากนั้นเราจะเนนบุคคลภายนอกเขามา              

ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการก็คงตองตามมาวาจะใชอยางไรเวลาไหน คนที่จะดูแลความปลอดภัยเปนใครผมคิดวา

บริหารจัดการตรงนี้ก็ตองมีกระบวนการตามมา แตถามวาคุมคาไหมกับที่มีสระวายน้ํา ผมคิดวาถาสรางแคใหเด็กวาย

น้ําเปน ๑๐ - ๒๐ คน ๑ ในน้ันไมตกน้ําตาย ผมวาแคน้ีก็คุมคามหาศาล แตเปาประสงคหลักของเราคือวาเราตองการที่

จะมีสระวายน้ําเพื่อใหเด็กวายน้ําเปน อันที่สองคือเราตองการสรางแรงบันดาลใจใหเด็ก ที่จะสามารถใชสระวายน้ําใน

การสรางแรงบันดาลใจที่จะไปสูระดับความเปนเลิศ ผมคิดวาตองมีสเต็ป  ถาเราจะคิดวาวันนี้เราจะทําสระวายน้ํา

เทียบเคียงสระมารองรับซีเกมสที่เราจะเปนเจาภาพผมคิดวาเราไมไดคิดขนาดนั้น เราคิดแคใหเด็กมีพื้นที่ของเราเอง 

ทุกวันนี้เด็กตองขึ้นรถไปวายน้ําที่นารี ถามวาอยางนี้คุมคากวาไหมก็คุมคากวาไมตองลงทุนแปดลานไมตองมีการ

บํารุงรักษาคราวนี้มุมในแตละมุมมองวาถามีของเราเองการจัดเวลาเรียน ซึ่งผมก็เขาใจวาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู

ตรงน้ีก็คือใหเด็กมามีกิจกรรมตรงน้ีผมถือมันจะเปนประโยชนในมุมมองของเรา เพราะวาเราเองก็บอกตรงๆ เราไมได

คิดไกลวาจะสามารถแขงขันไดขนาดน้ีอาจจะแขงขันเด็กๆ ในระดับเด็กประถม มัธยมตน มัธยมปลายในขณะนี้เทานี้ก็

นาจะเพียงพอ เราก็มองวาถาเราทําใหญมันเหมาะสมไหม เราคิดวาไมเหมาะสม แตเราตองการสรางแรงบันดาลใจ

และเปนการเพิ่มกิจกรรม และสอดคลองกับนโยบายทานนายกฯวาอยากใหเด็กในสังกัดเทศบาลวายน้ําเปนถาสําเร็จ 

ไดจะขยายผลไปเด็กๆในโรงเรียนอื่นที่จะไดมีโอกาสไมวาโรงเรียนทาวังหินโรงเรียนรอบขาง โรงเรียนเยาวเรศโรงเรียน

อื่นๆก็จะสามารถเซิฟเด็กกลุมนี้ไดผมคิดวานาจะเปนประโยชน ทําเลที่ตั้งเราก็มีความเหมาะสมครับทานประธาน 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เกี่ยวกับสรางสระวายน้ํา สรางใหมก็ดีทําใหเด็กของเรามีความเปนเลิศ แตวาผม

ยังเปนหวงเรื่องการบํารุงรักษา คือเรามีแตจะสรางใหมไปเรื่อยๆ แตของเกาเราที่มีเชนสวนสาธารณะทุงศรีเมือง สนาม

บาสแนนอนคนที่มาใชบริการมีความเปนเลิศทางดานการกีฬา และเขาไดของแถมกลับไปดวย มีความเปนเลิศทางการ

เปนชาง เพราะเขาตองซอมสนามเองโดยที่ทางเทศบาลของเราไมไดสนใจและเหลียวแลเขาเลย ไมวาจะเปนสนาม

บาสหนองบัว สนามบาสทุงศรีเมืองที่อยูใกลๆเรา ถายังจํากันไดป ๕๗ เราไดผานงบประมาณในการซอมแซมปรับปรุง

ไปเปนเงินสิบกวาลานบาท แตใชไปไมนานสนามก็พัง มีคนเจ็บไปหลายคน ดังนั้นแลวสรางใหมผมก็เห็นดวย ผมยังติด

ใจเกี่ยวกับการรักษาของทานการบํารุงรักษาทรัพยสินที่เปนของเราทรัพยสินที่สรางจากภาษีของประชาชน ทานจะ

ดูแลไดแคไหน อยาใหเขาตองมาซอมเองอายเขาเขาออกเงินซอมเอง สนามบาสหนองบัว เอาเครื่องออกอะไรมาซอม 

 



๖๙. 

 

เอง ทั้งๆที่เรามีงบประมาณมีทุกอยาง แตเราไมไดสนใจมีแตจะสรางใหมไปเรื่อย สรางวาทะกรรมใหมๆขึ้นไป อยากให

เปนเลิศอยางนั้นอยางนี้ แตของเกาไมดูแลรักษาแลวมันจะเปนเลิศไดอยางไร 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีอะไรครับ 

นายสุภชัย ศรีจรูญ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตประเด็นน้ีมีเรื่องตองคุยอีกนิดหน่ึงคือวาทานไมคิดที่จะทําสระนี้ใหมาตรฐานเหมือนของมหาวิทยาลัย

ที่ใชแขงขันได ผมเรียนแจงทานนิดหนึ่งวาสนามสระวายน้ําที่มหาวิทยาลัยใชงบประมาณ๗,๙๖๐,๐๐๐บาท ในการทํา

สระ แลวใชงบประมาณในการบริหารตอเดือนประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท แจงไวแคน้ีครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปน ศก.๒๔  โรงเรียนเทศบาล๔อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อเชิญครับ ไมมี ไป ศก.๒๕  โรงเรียนเทศบาล

๕ชุมชนกานเหลืองเชิญครับไมมี ตอไป ศก.๒๖  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เชิญครับ ไมมี ไป 

ศก-๒๗ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ เชิญครับ  ไมมี ไป ศก.๒๘ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 

เชิญครับ ไมมี ไปสํานักการชาง ชาง.๑  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชนเชิญครับ ไมมี ไปชาง-๓งานไฟฟาและ

ถนน ๐๐๒๔๒  เชิญครับ ไมมี ไปงานสวนสาธารณะ ชาง-๕เชิญครับ  ไมมี ไปงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๐๐๒๔๔ ชาง.๗ เชิญครับ  ไมมี ไปงานบําบัดน้ําเสีย ๐๐๒๔๕ ชาง.๘ เชิญครับ  ไมมี ไปชาง.๑๐ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน๐๐๓๑๑๐๐๓๑๒เชิญครับ  ไมมี  ไปชาง.๑๒  งานไฟฟา

ถนนครุภัณฑ  เชิญครับ  ไมมี  ไปชาง.๑๓ งานสวนสาธารณะ  ครุภัณฑและยานพาหนะและขนสง  เชิญครับ  ไมมี  

ไปงบโครงการกอสรางพื้นฐาน  ชาง.๑๔  เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธาน สํานักการชางดูเหมือนจะไมมีอะไรทานเสนใหญ แตโครงการที่ ๗ในงบลงทุนคือ

โครงการกอสรางถนนหินคลุกและระบบระบายน้ําซอยโพธิ์ทอง๓ผมไมเห็นดวยกับโครงการนี้ ดวยเหตุผลที่วาจริงๆใน

เขตเทศบาลไมนาจะมีถนนหินคลุกอยูอีกเลยมันไมนามี เราอาศัยระยะเวลาจากนี้ถึงวันแปรญัตติ ถาทานอยากได

โครงการซอยโพธิ์ทอง๓จริงๆ ทานขอเปลี่ยนแปลงขอทําเปนถนนคอนกรีตขึ้นมาเลย มันนาจะเปนถนนคอนกรีตในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณเราเพียงพอที่จะทําได ทานขอเปลี่ยนแปลงเขามาเถอะครับ ยังไงก็สามารถ 

ทําได  ผมกลับขึ้นไปโครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําหนองบัว ถนนเลี่ยงเมืองไปซอยธรรมวิถี๑ผมอยาก

ทราบจริงๆ เราจะทําลักษณะอยางไร ขอพูดรวมๆ ก็ได มันจะไปไดอยางไร สอบถามเลยนะครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอรายละเอียดโครงการที่ ๕ โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ําหนองบัว ถนนเลี่ยงเมืองถึงซอย

ธรรมวิถี ๑๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท  เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหผอ.สํานักการชาง เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.สํานักครับ 

นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์      ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา

หนองบัว ถนนเลี่ยงเมืองถึงซอยธรรมวิถี๑โครงการกอสรางเปนโครงสราง คสล. ฝาตะแกรงเหล็กหินทิ้งทายรางระบาย 



๗๐. 

 

น้ําถนน คสล.หนา ๑๕เซ็นตามรูปแบบ เริ่มจากเลี่ยงเมืองเรียงหินใหญที่ทายรางระบายน้ําถนนเลี่ยงเมืองแลวมา

เชื่อมตอถึงธรรมวิถี๑ก็จะมีการกอสรางรางระบายน้ําจากธรรมวิถี๑ ลงไป ถนนก็มีรายละเอียดเพียงแคนั้น  

นายอนันต ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ  

นายสุภชัย ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเน่ืองแลวน้ําไปออกตรงไหน 

นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์     ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 น้ําก็ไปออกเลี่ยงเมืองเรียงหินใหญตรงเลี่ยงเมือง 

นายสุภชัย ศรีจรูญ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตไมถึงคลองระบายน้ําใชไหมครับ 

นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์      ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 มันอยูตรงเลี่ยงเมืองพอดีสุดทายและทิ้งหินใหญตรงน้ัน 

นายสุภชัย ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โดยลักษณะของถนนเลี่ยงเมือง  ณ จุดตรงน้ันที่มีน้ําไปโผล มันไมมีลําคลองที่จะไปตอเชื่อมออกไปแลว และ

ยอนกลับลงมาทางถนนแจงสนิทถูกตองไหมครับทีนี้เราจะแกปญหาอยางไรในเมื่อน้ําจากซอยธรรมวิถี๑ ไปโผลขาง

เลี่ยงเมือง อธิบายงายๆเลี่ยงเมืองจะไปโผลแถวตะวันแดงใชไหมถาไปโผลตรงน้ันแลวน้ําจะไปยังไงตอ 

นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์       ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 คาระดับการกอสรางใหมที่เลี่ยงเมืองอยูที่ ๙๘การกอสรางใหม ที่ตนเลี่ยงเมืองซอยธรรมวิถี๑ อยูที่ ๙๘.๗๓ งาน

กอสรางระดับก็ตางกัน ๗๐% 

นายอนันต ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยางที่ทานสุภชัยวาระดับไปได แตปลายน้ําจะไปไหน 

นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์       ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ปลายน้ํามันจะไปเชื่อมตรงทางหลวงหมายเลข ๒๔น้ําจะไปฝงตรงขาม ก แกว มันไปไดมีรางระบายน้ํา ซึ่งเขาใจ

วาตอนน้ีรางระบายน้ําฝงของเทศบาลตําบลอุบล ไมมีการขุดลอก เราไปสํารวจแลวระดับมันไปไดอาจจะใชวิธี สูบสง

น้ํามองตอนนี้ตรง ก แกว  มันเปนระดับตื้นเขินนํ้าไมไป เพราะฝงนั้นเราไมไดไปทํา ถาเราไปทําเสร็จแลวคงไปเชื่อมตอ

ทํารางระบายน้ําฝงน้ันใหมันไหลไปได เพราะคาระดับนํ้ามันไปได 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันจะไปทําไดยังไง ฝงโนนไมใชของเรา 

นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์        ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ตรงน้ีคงใชเปนการประสานเพราะวามันเปนการขุดลอกฝงนั้นไมใชการกอสราง 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาเขาไมทําหละ 

นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์        ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ถาไมใหทําปกติการขุดลอกในฤดูฝนเราก็ไปทําอยูแลว น้ําจากบานเราไปเราขอความอนุเคราะหจากเทศบาล

ตําบลอุบล 

 



๗๑. 

 

นายอนันต ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 นั่นสิจะไปทําในสวนรับผิดชอบของคนอื่นไดอยางไร 

นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์        ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ปกติมันเปนการรวมมือกันระหวางจังหวัดอยูแลว คุยกันในชวงฤดูฝนอยูแลว 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยาไปคาดการณสิครับ เราทําแลวตองไปได ถาคาดการณมันไมแนไมนอน เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 คือที่ผานมาเราไมมี เครื่องจักรที่จะไปทําฝงนั้น ที่ผานมา ๒ - ๓ ครั้งเราอาศัยความรวมมือจาก อบจ.           

เอาเครื่องจักรไปขุดลอกคลองเปะปะ เพราะวาตําบลอุบลพูดตรงๆ เขาไมไดใสใจเรื่องนี้เพราะวาเขาไมไดมีปญหาใน

พื้นที่ในชุมชนของเขา แตวาเราก็ไดประสานทาง อบจ.หลายครั้ง ก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดีที่จะลอกคลองตรงนี้   

เพื่อใหน้ํามันไหลไป ที่ผานมาทําอยางนั้นครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 นั่นสิผมไดกราบเรียนไปเมื่อกี้แลววาอยาไปคาดการณ ถาไปขอความรวมมือแลวไมไดแลวจะทํายังไง 

นายประชา  กิจตรงศิริ       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธาน ในความเปนจริงคือวาเราตองหาทางระบายน้ําในหนองบัวออกมา แลวทางน้ําจริงๆ 

เปนอยางนั้น ทุกครั้งไดรับความรวมมือ อบจ. ถาไมไดเรื่องตรงนี้จังหวัดจะเปนคนสั่งการ เพราะพื้นที่เชื่อมโยงหมด 

เพราะสวนหนึ่งเราก็คาดหวังวาน้ําสวนตรงหน่ึง น้ําจะไหลจากคลองระบายน้ําเรียบทางหลวงไปสวนหนึ่ง แตตรงนั้นจะ

ชามาก เราตองหวังพึ่งทางน้ําตรงน้ี แตถาไมไดลอกจริงๆ คือเราตองทําออกมากอนจําเปนตองทําเพราะตอนนี้หลัง

ตะวันแดง เขาก็กินพื้นที่คลองระบายน้ําเขาไป และทําเปนถนนเขาออกทับคลองระบายน้ําของเรา ทําใหคลองระบาย

น้ําตรงน้ีมันไมขยับ ตรงน้ีถาเราเปดคลองระบายน้ําตรงดานถนนธรรมวิถี๑ที่จะเขาไปหนองบัว ตอนนี้เราปดไวอยูนะ

ครับ ถาเราเปดน้ําตรงนี้จะเขาไปในหนองและทําใหมันเออทวมขึ้นมาและน้ําที่เราอาศัยเปนแกมลิงก็จะไมไดใช

ประโยชนตรงน้ีเราเลยตองตั้งเครื่องสูบน้ําในหนองบัว สูบออกมาเพื่อดึงน้ําออกมา เพราะฉะนั้นถาไดคลองระบายน้ํา

ตรงน้ี แลวจับระดับใหมน้ําจากหนองบัวก็จะระบายออกไป ก็จะทําใหหนองบัวเปนแกมลิง แตที่ทานประธานพูดก็

ถูกตองวาเราอาศัยเขาไมได แตวามันจําเปนเพราะเราอยูตรงใจกลางเพราะเราไมอาศัยทางน้ําตรงนี้ซึ่งเปนทางน้ํา

ธรรมชาติอยูแลว เราก็ไมรูจะไปทางไหนเพราะวาตรงนี้เปนทางหลักที่ไป เพราะฉะนั้นผมเชื่อวาการประสานงานระดับ

จังหวัดเองก็ไดรับความรวมมือมาตลอดกับจุดตรงนี้ เพราะวา ๒ - ๓ ป ที่ผานมาก็ไดรับความรวมมืออยางดี ทั้งผูวา

กําชับเองและทาง อบจ.ก็รวมมือเปนอยางดีครับ  

นายอนันต ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการน้ีดีผมหวงวาเมื่อทําแลวก็ใหน้ํามีทางไป เพราะวาราชการมีการเปลี่ยนเขาไมไดอยูตลอด ถาคนใหมมา

เขาอาจชวยเราก็ได ไมชวยเราก็ได ผมจะยกตัวอยางใหฟงวาแถว ศนอ. คลองหลังราชภัฏ เมื่อกอนนี้คนกอนๆอนุญาต

ใหเราทําระบายน้ําจากชยางกูรลงไปได พอคนใหมมาไมให เปนอยางนั้นนะครับ ทางที่ดีคือวาเราทําของเราใหมันไปได 

โครงการดีสนับสนุน แตปลายน้ําจะไปไหนเทาน้ันเอง ก็ขอฝากไวดวย เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

 

 



๗๒. 

 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เมื่อสักครูน้ีผมก็รับฟงจากทานรองนายกวามีการรวมมือกันที่ดีมาตลอด       ถา

หนวยงานระหวางหนวยงานมีการรวมมือที่ดีกันตลอดเวลานะครับ ทําไมทอลอดของเรามันใชการไมได ประชุมครั้งที่

แลวทานก็บอกวาทานก็งงๆวาไมรูใครทําสูงทําต่ํา คือทางสมาชิกเราก็เปนหวงนะครับ วาเราจะกอสรางแลวเราก็

คาดการณจะไปอาศัยเขาในภายภาคหนานะครับ ก็เหมือนกับที่ทานประธานพูดนะครับ การรวมมือที่ดีมันไมมีหรอก

ครับ มันอยูที่ตัวเราเราตองชวยตัวเราเองกอน ไมอยางนั้นเราจะเสียเงินฟรีเหมือนทอลอดที่ผานมาแลวไมไดผลนะครับ 

อยากจะใหดูโครงการที่ ๑  โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร ๒ (ชวงซอยแยกซอยชยาง

กูร ๒.๑ และ ๒.๒ ) งบประมาณ ๙,๕๔๐,๐๐๐ บาท ผมก็ไดดูในแบบกอสรางก็คือเปนการกอสรางคลองระบายน้ําใน

ซอยชยางกูร ๒.๑ และ ๒.๒ เสร็จแลวปลายน้ําจะออกไปที่ซอยชยางกูร ๒ ผมอยากทราบวาซอยชยางกูร ๒ นี้ เราได

ทําคลองระบายน้ําเพื่อที่จะรองรับน้ําทั้งหมดจากในซอยแยกซอยชยางกูร ๒.๑ และ ๒.๒ มันจะรองรับไหวหรือครับ 

มันจะเปนการสรางความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนขางในซอยชยางกูร ๒.๑ และ ๒.๒ หรือไมเพราะวาน้ําทั้งสอง

ซอยออกมารวมตรงจุดเดียวก็คือปลายน้ําก็คือซอยชยางกูร ๒ ก็คือซอยหนาโรบินสันนะครับ ซอยอุบลรุงเรืองซึ่งเปน

ซอยเล็กๆแลวไมทราบวาคลองระบายน้ําตรงนั้นก็นาจะไมใชทอขนาดใหญที่จะรองรับน้ําทั้งหมดจากในซอย ก็คือ

อยากจะถามวามันจะระบายทันหรือครับ อยากขอความเขาใจตรงน้ีนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมคิดวาในเร่ืองของทอลอดที่พูดถึงนี้นะครับ     คือ

อยางไรเสียตองยอมรับความเปนจริงวาเทศบาลนครของเรานี้ถูกบล็อกเพราะเราอยูใจกลาง ถึงแมวาน้ําทั้งหมดนี้เราก็

ยังตองอาศัยทอระบายน้ําซึ่งเปนรํารางของกรมทางอยูดี ถาไมออกทางคลองที่เราวาไปลงตรงกอแกวก็ตองมาลงทางนี้

อยูดีนะครับ แตถาทานพูดวาทอลอดใชการไมไดเลยนั้นมันทํารายน้ําใจกันเกินไป ผมถึงบอกวาเราทําดีที่สุดจนถึง

ขนาดน้ี แลวผมก็อธิบายชัดเจนวาเขากอสรางมาเราไปทําในที่ของเขา มีขอตกลงแลวเขาทํามาแบบนี้แลวจะใหเราทํา

อยางไรตอ ก็เตรียมสํารองวาถาต่ํากวาแค ๗๐ เซนติเมตร เราก็สํารองเครื่องสูบน้ําไวก็เปนเรื่องที่ถูกตอง แตถาถามวา

ใชการไมไดเลยนี้มันไมใช ตองใหความเปนธรรมกับทางเราดวยวาระดับน้ําจากที่ตรงทอลอดไปถึงของเปะปะอยางไรก็

ตองไปเพราะวาระดับมันตางกัน ๗ เมตร มันเพียงเหลือ ๗๐ เซนติเมตร ซึ่งเขาบอกวาเขาก็ยอมรับวาเขาผิด เขาก็

ยอมรับครับวาเขาทําไมถูกตอง แตเขาก็เสนอแนวทางวาชวงที่เหลืออีก ๓๐ – ๔๐ เมตรนี้มันจะมีการแกปญหาตรงนี้ 

ถาเราไมทํางานบูรณาการการมีสวนรวมในการแกปญหาเรื่องนํ้าทวมตรงน้ีอยางไรก็ตองพึ่งเขา ถาเราพึ่งตนเองไดเรา

ทํานานแลวครับ  เพราะวาอยางไรเสียน้ํามันก็ตองออกมาพื้นที่ของแขวงการทาง ก็ตองอาศัยตรงนี้นะครับก็ขอกราบ

เรียนตรงน้ี สวนในเรื่องของโครงการที่หนึ่งที่ทานสงสัยนะครับ ขออนุญาตทานประธานใหทาง ผอ.สํานักการชาง เปน

ผูอธิบายนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตามแบบที่ไดสํารวจมานี้นะครับ ทิศทางการไหล

ของน้ํามันจะออกมาที่ซอยชยางกูร ๒ ทานก็เปนหวงวาปริมาณน้ํามันจะพอเพียงหรือไม ถามวาปริมาณบริเวณจาก

ซอยที่ทําการกอสรางนี้ก็เปนพื้นที่ที่ใหญพอสมควรนะครับ ทอซอยชยางกูร ๒ นี้เปนทอที่ทําไวสมัยนานมาแลวก็มีการ 
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อุดตันบาง แตวาความลึกของทอก็ยังลึกอยูยังสามารถเดินทางมาได ถาเราทําการขุดลอกใหมใหน้ํามันไหลไดสะดวก

เพราะวามันก็ไมมีที่ไปจริงๆจุดน้ีมันก็ตองออกไปซอยชยางกูร ๒ อยูดี ถามวาทอระบายน้ําซอยชยางกูร ๒ ตรงบริเวณ

นี้มันก็ทอที่เชื่อมตอที่มีขนาดใหญอยู ทําไวตั้งแตสมัยนานแลวนะครับ ปญหาก็คือการอุดตัน ดินตางๆที่เขาไปอุดตัน

เทานั้นเอง ออกไปถนนใหญชยางกูรไมไดแตเราก็คิดวาถามีการบริหารจัดการที่ดี เครื่องดูดโคลนเราก็ไดมาแลว และก็

มีการจัดเหมาดวย พวกนี้มันคงจะออกมาไดตามระดับที่เราเช็คมาเลยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใชคําวาคงจะอีกแลว 

นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 คือไมใชคงจะ ก็ไหลไดครับทานเพราะวาขางหนานี้ทอมันก็ใหญอยูแลวนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือสมาชิกเปนหวงวาซอยชยางกูร ๒.๑ กับ ๒.๒ มันรวมกันออกซอยชยางกูร ๒ แลว ซอยชยางกูร ๒ จะรับไหว

หรือไมนี้อยูตรงนี้ เขาเปนหวงวาถารับไมไหวผลจะไปตกแกชาวบานที่อยูแถวนั้น ทานคํานวณดีแลวหรือวาซอยชยาง

กูร ๒ จะรับไหวครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 คือทางสํานักการชางไดไปมันจะมีทออยู ๒ ขนาด ครับทาน กอสรางใหมมีทอ ๖๐ และทอ ๔๐ แลวจะออกทอ

ผมเขาใจวาซอยชยางกูร ๒  ที่เปนเมนใหญอันเดิมอยูนี้คงไมนอยกวาทอ ๖๐ แนนอนเพราะวาทอเรามันเชื่อมอยูทอ 

๖๐ ทอซอยชยางกูร ๒ ตองไมนอยกวา ๖๐ แนนอนครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวทอซอยชยางกูร ๒.๑ กับ ๒.๒ นี้เทาไหรครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ทอ ๔๐ ครับ คือแตกอนเด๋ียวนี้มันไมมีทอระบายน้ํา ก็เอาทอระบายน้ําเขามาตรงน้ีมันก็จะแกปญหาไดครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ปจจุบันน้ีมันไมนาจะมีทอ ๔๐ แลวนะครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 คืออยางบริเวณทายซอยครับทานมีบานจํานวนไมกี่หลังเราก็ตองใชทอ ๔๐ พอ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใชอยูครับ ปจจุบันอาจจะมีอยูแคน้ัน แตจะตองคํานึงถึงอนาคตเพราะบานเรือนจะมีแตเยอะขึ้นไมใชนอยลง 

ผมวานาจะเปนทอใหญกวา ๔๐ นะครับ ๔๐ นี้ไมไหวแลวมันนิดเดียว แกไขใหเปน ๖๐ ไดหรือไมครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 เชนน้ันก็คงตองแปรเพิ่มครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เพิ่มไดจาก ๔๐ เปน ๖๐ ทีนี้วาจากซอยชยางกูร ๒.๑ กับ ๒.๒ เปน ๖๐ หมดแลวก็มารวมกับ ๖๐ อีก 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ขออนุญาตครับ ตามหลักการออกแบบคือทอ ๖๐ จะตองไปเชื่อมกับทอที่ใหญกวาอยูแลวหรือเทากัน แตซอย

ชยางกูร ๒ นี้ผมจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งวามันจะเปน ๖๐ หรือ ๘๐ นะครับ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยางที่ทานวามันรวมแลวออกไปเชื่อมกับคนอื่นมันนาจะเชื่อมกับทอที่ใหญกวาเพราะวา ๒ ซอยบวกกันมารวม

กับทอเทาเดิมอีกจะไหวหรือครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 มันก็เปนไปตามนั้นครับเพราะวาพื้นที่แปลงแถวๆนี้มันก็ขึ้นจนจะครบหมดแลวนะครับ มันไมมีที่วางพอจะเปน

แกมลิงไดเลย เพราะฉะนั้นทอที่ออกแบบไวนี้ถาทานแนะนําใหเปน ๖๐ ผมวามันก็นาจะพอ ปริมาณน้ําแถวๆนี้ไมได

มากครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือพอถูกตองครับ แตสมาชิกหวงวาเมื่อบรรจบกับซอยชยางกูร ๒ แลวนั้นเมื่อมันเทากันแลวสองซอยมาบวก

กันนาจะมากกวา ๖๐ แลวรวมกันมาเจอกับ ๖๐ นี้ซอยชยางกูร ๒ จะรับไหวหรือไม 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ครับตองมาแกไขครับ ถาไมเปน ๖๐ ซอยชยางกูร ๒ ก็ตองเปน ๘๐ เราแกไขใหไดครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กอนที่ทานจะเสนอออกแบบมามันจะตองตรวจเรียบรอยแลววาน้ํามันจะออกสะดวกหรือไม ไมใชทําใหจบแลว

น้ํามันออกไมไหวอยางที่ทาน สท. เขาหวงนะครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ตามที่เราออกแบบนี้ไหวนะครับทานครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถามทานอยูตอนนี้ทานก็บอกวาไมทราบวาชยางกูร ๒ นื้เปน ๖๐ หรือ ๘๐  

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ถา ๖๐ ก็ยังไหวครับทานเพราะวาน้ําบริเวณนี้มันไมมากนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมไมคอยแนใจดวยวาซอยชยางกูร ๒ นี้ขึ้นชื่อดวยวาฝนตกทีไรน้ําทวมทุกที ขอใหทานแกไขเถอะนะครับ 

อยาไปมั่นใจวา ๖๐ ไปเจอ ๖๐ แลวมันจะไหว เชิญทานสมาชิกตอครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ อยากจะถามฝายบริหารในโครงการที่ ๑๑ นะครับ เปนโครงการ

กอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษของวัดใหมกุดคูณนะครับ อยากจะสอบถามทานวาทานไดไปคุยกับชาวบานและทาน

เจาอาวาสหรือยังครับวาทานจะทําเตาเผาใหและก็ไดชี้แจงกับทางวัดหรือยังวาในการทําเตาเผาคือเปนใชระบบน้ํามัน

นะครับ จะมีคาใชจายตอครั้งเทาไหรนะครับ ไดพูดคุยกับทางเจาอาวาสหรือเปลาวาจากเดิมที่ทางวัดนี้ใชถานในการ

เผาเปลี่ยนมาเปนคือใชน้ํามันในการเผาคาใชจายมันจะเพิ่มขึ้นไดบอกทางวัดหรือยังนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ มีความมั่นใจวาโครงการน้ีเปนโครงการที่ดีเพราะวา

ทานสมาชิกสภาทานณัฐพัฒน เองก็เปนคนบอกวาทานเปนคนเสนอโครงการนี้ขึ้นมา เห็นพองตองกันกับทางสมาชิก

สภาเพราะทานเองก็อยูในพื้นที่ตรงน้ี ผมวารายละเอียดน้ีสวนหนึ่งผมก็สอบถามวานาจะเปนประโยชนที่ดีขึ้นนะครับ 
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วาชาวบานแถวนั้นจะไมไดกลิ่นเขมาควันขึ้น ผมวานาจะเปนประโยชนนะครับกับภาวะที่เกิดขึ้น ผมไดรับรายงาน

ประชาคมทองถิ่นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แลว แตเทาที่ผมสอบถามชาวบานมาก็ยังไมมีใครมีขอขัดแยงนะ

ครับ ประกอบกับสมาชิกสภาก็ไดมีสวนตรงน้ีที่จะนําเสนอโครงการตรงน้ีขึ้นมา เพราะทานเองก็ขออนุญาตเอยนามนะ

ครับทานรอยตํารวจเอกณัฐพัฒน ก็บอกวาโครงการน้ีเปนโครงการที่ดี ทานก็บอกวาอยากใหเอาเขาในเทศบัญญัติครั้ง

นี้นะครับ ผมคิดวาเปนโครงการที่เห็นพองตองกันมากอนครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ กราบขอบพระคุณครับทางคณะผูบริหารที่ไดใสใจคําแนะนําจากสมาชิกสภานะครับในการที่วาจะนําเสนอ

โครงการดีๆลงสูชุมชนที่ทางสมาชิกสภาดูแลพื้นที่น้ันๆนะครับ อยางไรก็ขอฝากใหทานดูแลในโครงการนี้อยาใหซ้ํารอย

เหมือนโครงการเตาเผาศพวัดปาแสนอุดมที่สุดทายแลวก็ทําไมไดนะครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ เมื่อสักครูผมขอยอนกลับไปที่ทานประธานฯไดโตตอบกับทางผูอํานวยการ

สํานักการชางนะครับ ผมเขาใจถูกตองไหมวาเรามีมติขอตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงคําแกไขทอจากทอ ๔๐ เปนทอ ๖๐ 

หมด แลวทานจะทําคําเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเขามาในชั้นแปรญัตติถูกตองไหมครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถูกตองครับ ขอแกไขคําเปลี่ยนแปลงแลวตองของบประมาณเพิ่มดวยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ถาจะทําตรงน้ันแลวผมขออนุญาตใหทานลงไปดูรายละเอียดในโครงการอื่นดวยที่มีเรื่องระบบทอ

ระบายน้ํา ผมขอใหทางสํานักการชางนี้เปลี่ยนแปลงเปนทอ ๖๐ ใหหมดเพื่ออนาคตในภายภาคหนาเกี่ยวกับเรื่องของ

บานเมืองที่ขยายขึ้นไปแลวก็การทําความสะอาดในทอขนาด ๖๐ นี้มันคลองตัวกวาทําความสะอาดไดงายกวาและเอื้อ

ประโยชนการระบายน้ําไดดีกวา อยางไรถาจะทําแลวขออนุญาตใหทําใหดีเลยมันมีไมกี่โครงการที่ยังมีทอ ๔๐ อยู ผม

ขออนุญาตใหทานสแกนในรายละเอียดทั้งหมดและเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลย ฝากทานประธานไปยังผูบริหารนะครับ 

เอาตามนี้ไดไหมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คืออยางที่ทานเสนอมานั้นหมายความวาเปนโครงการใหมที่เสนอนี้ใชไหมครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใชครับ รวมทั้งโครงการอื่นดวยครับใหทานแสกนดูวาตอนนี้มันมีทอ ๔๐ อีกกี่โครงการที่ยังใชอยู ขอให

เปลี่ยนแปลงเปนทอ ๖๐ ใหหมดครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทางทานสมาชิกสภาฯเสนอไปอยางนั้นทางฝายผูบริหารมีความเห็นวาอยางไรครับ เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขอขอบคุณครับที่นําเสนอเรื่อง ๖๐ เซนติเมตร 

เพราะวาโดยความเปนจริงแลวผมก็อยากไดทอใหญๆเพราะเราจะรูสึกวามันระบายได ผมมีโอกาสคุยกับวิศวกรวามัน 
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จะตองมีการรีดนํ้าในบาน สมมุติวาเปนซอยแยกออกไป ถาเกิดเราใช ๔๐ เพิ่มเปน ๖๐ หรือ ๘๐ ก็มีความเปนไปไดแต

วาทั้งนี้ทั้งน้ันทานใหขอสังเกตมาตรงนี้ผมก็คงตองขอฝากทางผูอํานวยการสํานักการชางในดานวิศวกรรมวามีความ

เปนไปไดหรือไม ถาสามารถเปลี่ยนเปน ๖๐ เซนติเมตร ทั้งหมดไดก็จะเปนเรื่องที่ดีครับ เพราะวาผมเคยไดมีโอกาสคุย

กันครั้งหนึ่งวาบางซอยมันเปนซอยแยกแลวรับบานไมกี่หลังเราก็ทํา ๔๐ เพื่อใหระดับมันไดและเพื่อมาออกทอ ๖๐ 

หรือออกทอ ๘๐ ซึ่งเรามีความจริงวาถาเราออกทอ ๖๐ เพื่อจะรองรับบานไมกี่หลังในซอยแยกอยางนี้มันก็จะ

สิ้นเปลืองหรือไมเกิดประโยชน แตถาสามารถทําไดและก็เกิดประโยชนสูงสุดก็จะมอบใหทางสํานักการชางรับไป

พิจารณาทางดานวิศวกรรม ขอขอบพระคุณในความหวงใยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอเรียนถามนิดหนึ่งวาในโครงการที่  ๙ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยชล    

ประทาน – ทอบอ ๑๐ บอน้ําโจก ทําตรงน้ีแลวหนาน้ําน่ีน้ําทวมไหมครับ เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.สํานักการชาง เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผอ. วิสุทธิ์ ครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ บอนํ้าโจกน้ีปกตินํ้าก็จะทวมอยูแลวนะครับ ปกติถา

ฤดูฝนจะทวมและก็มันขาดชวงไปชวงหนึ่งชวงปลายๆแถวบอน้ําโจกน้ีครับประมาณยี่สิบกวาเมตรครับทาน ไมถึงยี่สิบ

เมตรครับจะมีน้ําทวมขังกอสรางถนน ๑๕ เซนติเมตร ถามวาฤดูฝนก็ทวมปกติครับ แตวาหนาแลงก็จะไมทวมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไปทําถนนแลวก็ตองทําแลวใชไดตลอด 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 มันเปนจุดที่จะไปลงบล็อกคอนเวิรสตรงนั้นครับ ถาฤดูฝนก็จะทวมเพราะพื้นที่ตรงน้ันมันต่ํามาก  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ คือผมก็คิดวาทวมนะครับแตวามันเหลือชวงนิดเดียว 

คืออยางนี้ครับปที่แลวนั้นนํ้าทวมถือวาไมทวมนะครับ แตก็จะทวมชุมชนน้ีประมาณ ๗ – ๑๐ หลัง คือระดับน้ํานั้นถา

ขึ้นมาแคนิดเดียวแถวนั้นก็ทวม แลวชุมชนวังแดงตรงแถวน้ําโจกตรงนี้จะทวมกอนเพื่อน แลวเวลาลงนี้จะลงหลังสุด

เพราะวาเปนพื้นที่ต่ํา ถาเราจะทําใหมันไมทวมเลยคงเปนไปไมไดเพราะวาจะตองยกระดับที่สูงมากๆเพราะวาเปนพื้นที่

ที่ต่ําที่สุด เวลาเกิดอุทกภัยนี้ชุมชนนี้จะมากอนเปนสัญญาณวาเริ่มทวม ปที่แลวไมทวมเลยนะครับไมมีเลย ชุมชนหาด

วัดใตไลไปตรงนี้ไมทวมเลย แตวาชุมชนน้ีก็ขึ้นมา ๗ – ๑๐ หลัง ขาประจําและก็จะลดลงหลังสุด ถาทวมก็จะเปนพื้นที่

ที่ต่ําที่สุดแตวาชวงที่เหลือจะไมอยางที่ทาน ผอ. อธิบายวาเพื่อใหการสัญจรไปมาสะดวกขึ้นนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือไมไดวา คือเมื่อทําแลวมันก็ตองใชไดตลอด คือถาทําแลวน้ําทวม ถนนจะใหดีอยางไรพอน้ําทวมก็จะอยูไมได

นาน มันจะไมคุมนะครับ ก็ฝากไวดวยวาเมื่อทําแลวก็ขอใหใชไดคุม เมื่อไดพูดเรื่องน้ําทวมแลวก็อยากจะขอความรูจาก 

ทานดวยวาเมื่อเร็วๆนี้ที่คณะรัฐมนตรีไดมาประชุมที่นครราชสีมา ทางชลประทาน ๗ ไดเสนอใหบุงกาแซว ๙๐ ไร เปน 
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แกมลิง ไมทราบวาเรื่องเปนอยางไรครับ ของอุบลนี้ชลประทาน ๗ ขอเสนอบุงกาแซว ๙๐ ไร หนองกินเพลพันกวาไร 

เปนแกมลิง แลวรูสึกวาเรื่องจะผานดวย เลยไมทราบวาจริงหรือไมครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาต ไมทราบขอมูลนะครับแตวาเดี๋ยวผมจะใหเจาหนาที่ประสานงานกับชลประทานดูกอนครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ลองหาขอมูลดูเพราะเทาที่ผมดูนั้น ผอ. ชลประทาน ๗ เปนคนใหขาวเอง ฝากไวดวยนะครับเพราะวามัน

เกี่ยวพันกับเราวาเราจะไปปรับปรุงหรือวาสรางความเจริญแถวนั้นมันจะเสียเงินฟรี อยางโพธิ์ทอง ๓ นี้ก็อยูโซนนั้นนะ

ครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภคบริเวณรอบทุงศรีเมืองและศาลหลักเมือง ดิฉันคิดวาฝายบริหารไดทําตามที่กรม

สงเสริมไดมอบมาก็คือจัดประชาคมประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อรับทราบปญหาและนํามาเปนแนวทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาจนมาถึงสูงบประมาณ ซึ่งดิฉันดูแลวในปญหาที่ประชาชนในเขตเทศบาลตองการเกี่ยวกับสวนสาธารณะ

โดยเฉพาะทุงศรีเมือง ซึ่งสวนใหญแลวปญหาก็คือหองน้ํา เครื่องออกกําลังกาย และที่เลนกีฬา แตที่ทานขอเขามาใน

โครงการเปนการปรับปรุงโดยรอบศาลหลักเมืองซึ่งเปนปูกระเบื้องอยางดี ทางสมาชิกก็ไดพากันไปดูนะคะรูสึกก็ยังดี

อยู แลวก็เปนทางเดินดานหนาศาลหลักเมืองซึ่งมีถนนทรุดบางเปนบางจุด แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะเปนเพราะทานใหนํา

รถยนตไปจอดภายใน ปญหานี้ประชาชนในเขตเทศบาลก็คัดคานกันเยอะมาก ซึ่งดูจากผลตอบรับทางเฟสทางอะไรถา

เรามีการลงไปก็จะมีคนสนับสนุนวาไมนาใหเขาเอาเขาไปจอดเลย ดิฉันจึงอยากฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารวา

ถาทางฝายบริหารยังไมมีจุดยืนในการจัดโซนในการจอดรถดีๆ ใหนําเขาไปทําใหทรัพยากรที่มีอยูเสียหายแลวมาขอ

งบประมาณตัวนี้เพื่อไปทําตรงนี้เพื่อไปทําที่เดิมอีก ดิฉันคิดวาเปนการสูญเสียงบประมาณโดยใชเหตุมากกวาคะ 

ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมจะพูดเกี่ยวกับโครงการที่ ๒๐  โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองฮาง 

จริงๆโดยโครงการน้ีผมก็ไดลงพื้นที่แลวก็เห็นชอบในโครงการวามันเปนสวนสาธารณะที่สวยงาม สวยงามนี้ก็คือวาวิถี

ชุมชนมันยังมีอยู มันยังมีบัวแดง จุดเดนของบึงนี้ก็คือวาระดับน้ํานี้มันปริ่มๆกับฝงจะหางจากผิวประมาณ ๑๒-๑๓ 

เซนติเมตรนะครับ ผมก็สงสัยวาทําไมน้ําตรงนี้มันถึงไมทวมขึ้นมา ก็ไดรับทราบจากการสํารวจในพื้นที่วามันมีทอ

ระบายน้ําออก มินาน้ํามันถึงไมทวมนะครับพอนํ้ามันเริ่มมีปริมาณที่จะเริ่มแฟลตกับหรือวาโอเวอรแฟลตกับดานนอก

มันก็จะเริ่มไหลออกไปขางนอก แรกๆผมเห็นวาโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะนี้ผมเห็นดวยนะครับ แตวาเขาไปดู

เนื้อในของการปรับปรุงแลวผมขัดแยงในประเด็นขอปรับปรุงที่ทานทํามาคือวางานมันไปเยอะมากตรงของงานสราง

บันได คสล. ลงสระ คือผมอธิบายใหทานพอเขาใจนะครับวาระดับน้ํากับระดับผิวดานนอกนั้นมันจะปริ่มๆกันสามารถ

เอื้อมมือลงไปก็ได ก็คือวาปริมาณมันหางกัน ๑๐ – ๒๐ เซนติเมตร ถึงขนาดที่วาหนาแลงลดลงไปมันก็ปริ่มอยู

ประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ไมเกินน้ี จากการที่สอบถามกับชาวบานที่อยูแถวนั้น แลวก็ผูที่อยากไดสวนสาธารณะเองผม

ถามเขาวาถาทําบันไดลงไปทานจะเอาไหม เขาตอบผมมาวาไมรูจะเดินลงไปทําไม ปกติมันก็มีแบบนั้นอยูแลว แตผม 

 



๗๘. 

 

เห็นดวยที่วาพื้นรอบๆบริเวณนี้มีการทรุดบาง ทรุดบางก็ดวยสภาวะที่เราปูเพื่อใหคนวิ่ง แตมันมีรถยนตเขาไปวิ่ง

บริเวณโดยรอบ อันนั้นเราตองยอมรับสภาพวาตอนที่เราทําครั้งแรกเราไมไดเอื้ออํานวยใหรถเขาไปวิ่ง แตภายหลังมันมี 

รถยนตเขาไปวิ่งรอบๆบริเวณ ถนนมันทรุดเปนจุดๆเราแกไขไดครับ ยกแผนขึ้นมาปูทรายใหมวางเขาไปพื้นผิวตรงนั้น

มันก็ยังใชได แตสิ่งที่มีอยูที่วาสมควรที่จะปรับปรุงแนนอนครับที่ทานทํามา งานกอสรางปายชื่อสวนสาธารณะมันบง

บอกความเปนตัวตนของเราผมเห็นดวย งานกอสรางรั้วเหล็กโปรงมันไมมีประโยชน คําวาไมมีประโยชนก็คือระดับ

อยางที่ผมวาระดับน้ํากับระดับผิวมันปริ่มๆกันมันไมมีใครที่จะเดินลงน้ําไปโดยที่ไมเห็นรั้ว ทําแนวใหมันชัดเจนขึ้นมา

แคนั้นเองนะครับ งานกอสรางหองน้ําสาธารณะชายหญิงอันนี้ผมก็เห็นดวยสมควรที่ตองมี แตมีแลวก็ตองมีคนดูแล

รักษาตองมีชุมชนเขามารวมดวยมันถึงจะไมเปนหองน้ําราง มันจะไมเปนแหลงมั่วสุม มันจะไมเปนแหลงกอ

อาชญากรรมขึ้นมาอีกนะครับ ๕.งานระบบไฟฟาแสงสวางอันนี้ก็เห็นดวย สมควรที่จะมีสมควรที่จะทําแตผมไมเห็น

ดวยงบประมาณโดยสวนมากเราเอาไปทําเรื่องบันได เรื่องทําผิวหินทรายลางลงบันได คอนกรีตหยาบ งานรั้วพวกนี้ผม

ไมเห็นดวยที่จะทํา ทานลองพิจารณาดูวาเมื่อทานเขาไปดูที่หนองฮางแลวทานจะเห็นวิถีชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือวา

มันเปนบึงบัว มันสวยงาม มันสามารถมองเห็นผิวน้ําขึ้นมาไดเลย ขอดีของมันคือนํ้าไมลนตลิ่งเพราะวามีทอลอดซึ่งวาง

ไวอยูแลวผมไมทราบวาทานเปนคนวางหรือเปลาหรือเปนผูบริหารชุดที่แลว แตผมเห็นขอดีของหนองฮางตรงนี้แลวผม

ก็ลงไปสํารวจเองแตวาผมเห็นดวยที่จะมีการปรับปรุงสวนสาธารณะแหงนี้ใหเปนอีกสวนสาธารณะหนึ่งของเทศบาล 

เพียงแตวางบประมาณสวนมากเอาไปใชในสิ่งที่มันไมเกิดประโยชนเราก็เลยไมเห็นดวยในหลักการที่วาจะเอา

งบประมาณสวนใหญมาทําบันไดลงครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง   อาษาพล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะขอเพิ่มเติมในสวนของหนองฮาง 

ขอกลาวสักเล็กนอยวาหนองฮางนี้มีประชาชนอยู ๔ – ๕ หนวยเลือกตั้งมาใชบริการ ตามที่สภาพที่เราไดรับหนังสือตัว

นี้ ก็ไดออกไปดูกับสมาชิกนะคะอยางที่ทานสมาชิกพูดเดี๋ยวนี้สภาพที่เราเขาไปดูนะคะ หญาสูงเลยเขาซึ่งประชาชน

ที่มาใชประโยชนตรงน้ีในการออกกําลังกายไมสามารถที่จะเขาไปใชได น้ําก็ทวมนะคะ ขนาดตัวดิฉันเองไปไมใชวันที่

ฝนตกตรงน้ันยังเกือบถึงเขานะคะซึ่งตรงนี้ตัวดิฉันเองก็อยากเรียนทางทานประธานผานไปยังผูบริหารนะคะควรจะ

ปรับปรุงเรื่องความสะอาดตรงนี้บาง เพราะวาหญาขึ้นเต็มรอบๆเลยคะ อยางอิฐตัวหนอนที่ทางทาน ส.ท. วาไวมัน

หลุดมันกรอนออกไปแลวหญาขึ้น ซึ่งประชาชนแถวนั้นก็ไดรองเรียนมาหลายครั้งแลว ตัวดิฉันเองก็ไดบอกทางจัดเก็บ

ทําความสะอาดไปแตก็ยังไมไดรับการจัดการนะคะ ถาหนองฮางตรงนี้นะคะจริงๆแลวนะคะวามันก็เปนสถานที่ใหทาง

ชุมชนเขามาใช พูดถึงฝงตะวันออกของชยางกูรก็จะเหลือแหลงนี้เปนแหลงเดียวที่จะไดออกกําลังกาย และขอเพิ่มเติม

จากหนองฮาง ทานคณะผูบริหารวาถนนที่ติดกับหนองฮาง โครงการที่ ๑๕ นะคะที่ซอยสุขาสงเคราะห ๙ คะซึ่งเปน

ซอยกิ่งที่จะทําทอระบายน้ําน้ีนะคะถนนตรงน้ีก็น้ําทวมตลอดนะคะ ทวมมาจากชยางกูร ๔๐ ฝนตกนี้น้ําจะทวมตลอด

ซึ่งจากชยางกูร ๔๐ หรือ ๔๒ พูดงายๆวามาจากบานกานเหลืองจะเปนถนนเสนทางที่ประชาชนใชสัญจร  ลัดมาตั้งแต

โบราณเรียกวาถนนกลางเมืองแตกอนตั้งแตชยางกูรยังไมขยาย ชาวบานก็จะมาจากเสนทางนี้ลัดออกมาถึงวัดนาควาย

แลวมาถึงโรงเรียนอัสสัมชัญจะออกเสนน้ีเรียกวาเปนถนนสายเดิม ตรงนี้น้ําทวมตลอด  อยางไรก็อยากฝากทางคณะ

ผูบริหารชวยไปดูและพิจารณาดวยนะคะเพราะวาเปนทางลัดที่ประชาชนจะเขาตัวเมืองเสนนี้ทั้งเชาทั้งเย็นคนจะแนน

ตลอดนะคะ ถาวางๆก็เรียนเชิญทานไปดูและก็จะไดขยับขยายพิจารณาถนนเสนน้ีนะคะ ขอบคุณคะ 

 



๗๙. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมก็ไดรับคํารองเรื่อง

สวนสาธารณะหนองฮาง เขาไดรองทุกขมาวาอยากใหปรับปรุงถนนบริเวณสวนสาธารณะหนองฮาง เวลาฤดูฝนนี้มีนํ้า 

ทวมขัง น้ําเจิ่งนองและขอยืนยันวาระบบไฟฟาสองสวางนี้ไดรับคํารองทุกขตัวนี้มาแนนอน สวนเรื่องบันไดที่วาลงไปไม

ปรากฏวามีผูรองทุกขหรือวารองเรียนมาครับ อยากฝากผานทานประธานไปยังฝายผูบริหารครับ วาอยากใหปรับปรุง

เรื่องระบบการรับคํารองทุกขนี้ไมใชวารับเฉพาะเรื่องเอกสารใหชาวบานเขามารองทุกขที่เทศบาลอยางเดียว อยากให

พัฒนาการรับคํารองในระบบอิเล็กทรอนิกส คือไมจําเปนจะตองมานั่งเขียนกระดาษคํารองที่เทศบาลใหเสียเวลาอยาก

ใหมีการรับคํารองในระบบอิเล็กทรอนิกสมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ แนนอนหาตัวผูรับผิดชอบไดวาใครเปนผูรับผิดชอบ

แลวก็แจกจายคํารองนั้นไปตามกองตามแผนกตางๆเพราะวาของเรามันเปนยุคใหมแลวไมใชยุคโบราณมานั่งเขียน

กระดาษกันครับ ขอฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีก็ถือวาพิจารณาครบถวนในเรื่องรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ นะครับ ตอไปนี้ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการโปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ เสียงไมรวมเลขานุการสภาเทศบาล 

  กับประธานสภาเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเมื่อมีการรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ในขอ ๔๙๕ วรรคสอง ไดบอกไววาในการพิจารณา

วาระที่ ๒ นั้น ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหง

รางเทศบัญญัติงบประมาณนั้น เพราะฉะนั้นสมาชิกทานใดจะเสนอครับเชิญเสนอครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ  

 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑   

ในวาระที่ ๑ “ชั้นรับหลักการ” 



๘๐. 

 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานนะคะดิฉันขอเสนอยื่นคําแปรญัตติ 

กําหนด ๑๐ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิจารณาคํา

แปรญัตติ ๗ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรองครับ / มีผูรับรองถูกตองครับ / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมีก็เสนอใหคํา

แปรญัตติ ๑๐ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิจารณา

คําแปรญัตติ ๗ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ทานใดจะยื่นคํา

แปรญัตติขอใหทานยื่นคณะกรรมการแปรญัตติ มี ๖ ทาน คือ ทานสุภาภรณโหตระไวศยะเปนประธานกรรมการแปร

ญัตติ  ทานณัฐวุฒิ  ทองเถาว  เปนกรรมการ ทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการ ทานสุภชัย ศรีจรูญเปนกรรมการ  

ทานพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการและทานปฏิมาพร  จงรักษ เปนกรรมการและเลขานุการ  ก็ขอใหทานยื่น

ตอประธานกรรมการในกําหนดเวลาดังกลาวครับ  

ระเบียบวาระที  ๓   เรื่อง   อื่นๆ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานสมาชิกครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ     โหตระไวศยะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องรายละเอียด

เกี่ยวกับการขอบริจาคเงินซึ่งฝายบริหารจะสอบขอเท็จจริงภายในเอง ดิฉันจึงขอเสนอวานาจะมีหนวยงานภายนอกเขา

ตรวจสอบดวย จึงอยากขอมติสภาทําหนังสือถึงหนวยงานน้ันคือหนวยงานตรวจเงินแผนดิน และปปช. ขอตรวจสอบ

ขอเท็จจริงในการเงินบริจาคน้ีดวยคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยนะครับ ผมยังงงๆอยูเงินบริจาคอะไรครับ 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เงินบริจาคคาใชจายที่ไดรับบริจาคมาจากที่ทานรองนายกบอกวาจากผูหวังดีนะคะ เปนจํานวนเงินที่นํามาไปรับ

รถดับเพลิงจากสโมสรโรตารีของญี่ปุนคะ คือทางรองนายกบอกวาจะตรวจสอบกันเองใชไหมคะขอเท็จจริงนี้ แตดิฉัน

วาคือเปนผูทํางานแลวมาตรวจสอบภายในกันเองคงไมเพียงพอจึงอยากไดหนวยงานภายนอกตรวจสอบเพื่อไดทราบ

ขอเท็จจริง อีกอยางหนึ่งซึ่งอยากขอมติสภาทําหนังสือถึงหนวยงาน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับ มันจะตองใหทราบกอนวาทางผูบริหารนี้จะตั้งกรรมการสอบหรือวาจะสอบแบบไหน ถาตั้ง

คณะกรรมการสอบถึงจะรวมไดนะครับ อันนี้เรายังไมทราบวาทางฝายบริหารจะตั้งกรรมการหรืออยางไร 

นางสุภาภรณโหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือตองคอยฝายบริหารตั้งกรรมการสอบกันเองกอนหรือคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมใชครับ เพราะวาถาทางฝายบริหารนี้ต้ังกรรมการสอบในเร่ืองนี้ ทางฝายสมาชิกสภาอาจจะทําหนังสือเขารวม

เปนกรรมการดวยอยางนี้นะครับ คือตอนนี้เรายังไมทราบวาทางฝายบริหารจะดําเนินการอยางไร 

 



๘๑. 

 

นางสุภาภรณโหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เราตองรอจุดน้ีกอนใชไหมคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใชครับ คือตอนนี้ถาเราจะตั้งกรรมการเขาไปนี้ เดี๋ยวทางฝายบริหารก็บอกวาจะสอบถามก็ไดนะครับ หรือตั้ง

กรรมการสอบก็ไดนะครับ เรายังไมทราบวาทางฝายบริหารจะดําเนินการอยางไรนะครับ 

นางสุภาภรณโหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณคะ ถาอยางนั้นถาเราขอทราบระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบไดหรือไมคะวาจะใชเวลากี่วัน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือขณะนี้ก็ไดวาทานถามวาคณะผูบริหารน้ีจะดําเนินการในเรื่องนี้รูปแบบไหนนะครับ 

นางสุภาภรณโหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณคะ ขอสอบถามตอนน้ีเลยคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทางฝายผูบริหารจะดําเนินการอยางไรครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานฯ เรื่องนี้ในระเบียบปฏิบัตินะครับ มีเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้นก็คงตองหารือ ขอเวลา

หารือนะครับ ทางคณะทํางานก็คือคณะผูบริหารซึ่งเปนฝายปฏิบัติงานนี้วาจะใชในรูปแบบไหน อาจจะใชระบบชี้แจง

หรือจะใหเปนตั้งกรรมการสอบ ขอเปนพวกเราขอหารือกันอีกทีไดไหมครับเพราะวาเรายังไมไดคุยกันวาเราจะใชใน

รูปแบบไหน สวนเร่ืองราวที่จะใหชี้แจงหรือสอบขอเท็จจริงน้ันก็คงจะทําใหเร็วที่สุดนะครับเพื่อใหทุกอยางมันกระจาง

นะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอกําหนดระยะเวลาไดหรือไมครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 จะใหเร็วที่สุดครับ เพราะวาเราก็มีภารกิจที่ตองทํากันอยูนะครับ แตวาจะใหเร็วที่สุดนะครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือคําวาเร็วที่สุดนี้มันไมมีกําหนดนะครับ มันจะตองกําหนดระยะเวลาจะเอา ๓ วัน ๗ วัน อะไรก็ควรจะเปน

อยางนั้น คือถาไมเปนอยางนั้นมันก็ตองมีอีกรูปแบบหนึ่งวาพิจารณาผิดในการใชกฎหมายคอมพิวเตอรหรือไมนะครับ 

ทางฝายที่เขามีขอมูลอยูนี้สามารถไปแจงความได เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับขออนุญาตเสนอครับ สมาชิกขอเสนอวาเราขอระยะเวลา ๑๐ วันใหทาน

ตรวจสอบถาหลังจาก ๑๐ วันถาทานยังดําเนินการตรวจสอบไมไดทางสมาชิกก็จะมีมติดําเนินการในลําดับตอไปครับ 

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทางสมาชิกสภาฯก็เสนอไปนะครับวากําหนด ๑๐ วัน ขอทราบผล ถาไมทราบผลก็ดําเนินการกันไปนะครับ จะ

ไดเปนตัวอยางนะครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

 

 



๘๒. 

 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ก็ขอเสนอครับ ถาตามที่ทานสุภชัยเสนอไป ๑๐ วัน อาจจะนอยไปนะครับ ถาอยาง

นั้นก็ขอเสนอวาเปนการขอคําตอบในการประชุมวาระที่ ๒,๓ ในชวงของการพิจารณางบประมาณ ๒๕๖๑ นี้นะครับ 

ถาเกิดวาทางสภาไมไดคําตอบนะครับ ตามที่ผมเขาใจจากที่ทานสุภาภรณพูดก็คือทางสภาก็จะทําหนังสือเขาไปยัง 

สตง. นะครับเพื่อใหลงมาตรวจสอบเรื่องตรงน้ีนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็เปนอันวาสมาชิกมีความเห็นเปนสองลักษณะ ทานสุภชัยเสนอ ๑๐ วัน ทานณัฐวุฒิเสนอขอใหทางฝายบริหาร

ชี้แจงความคืบหนาในเรื่องน้ีในการพิจารณางบประมาณวาระที่ ๒,๓ นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะถามความเห็นของสภา

วาจะเอาลักษณะไหน เชิญทานสุภชัยครับ  

นายสุภชัย    ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เพื่อใหสภาฯเปนไปแนวทางเดียวกันผมขออนุญาตถอนความเห็นผมครับ ใหมีแตความเห็นทานณัฐวุฒิครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็เหลือทางฝายบริหาร ในการประชุมวาระที่ ๒,๓ ของการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑      

ขอความกระจางในเร่ืองนี้ เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะติดตามเรื่องฝาทอระบายน้ําคะ คือการประชุมคราวที่แลวที่

ดิฉันไดมีขอสังเกตที่วาแผนเหล็กหนาประมาณ ๑ นิ้ว ปดทับทอระบายน้ําอยู ณ บริเวณใกลๆกับสี่แยกถนนพโลชัยตัด

กับจงกลนิธารณ ขณะนี้ยังไมเห็นเขาไปดําเนินการอยางไรเลยนะคะ ดิฉันอยากใหเขาไปดําเนินการดวยคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนทางทานรองประชาเมื่อคราวที่แลวที่เราพูดกันถึงเรื่องฝาเหล็กปดทอระบายน้ําที่ใกลๆกับสี่แยกถนน  

พโลชัยตัดกับจงกลนิธารณนั้น ทานบอกวาจะดําเนินการแตปจจุบันนี้ยังอยูนะครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ตองกราบขออภัยดวยครับ ผมไมไดติดตามเพราะไดสั่งการไปยังสํานักการชางวาสิ่งที่ทาน สท. ใหดําเนินการ 

แตถายังไมไดดําเนินการตองขอกราบขอภัยดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ เพราะวาวันน้ียังอยู ก็ขอฝากไวดวยครับเพราะวามันสะทอนถึงเรื่องการระบายน้ําดวยนะครับ ขอบคุณ

ครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน     ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ ก็มีเรื่องรองทุกขอีกนิด

เดียวขอฝากไวดวยครับก็คือซอยสรรพสิทธิ์ที่ ๗ คือชวงถนนสรรพสิทธิ์ตัดมาหาชวงนิคมสายกลางซึ่งทางเทศบาลไป

กอสรางเปนถนนคอนกรีต ชวงหัวถนนและทายถนนมันตางระดับเยอะเหมือนเปนบันได แลวทีนี้ชาวบานเขาก็รอง

ทุกขมาเยอะตรงนั้นลักษณะมันอานะครับ ชาวบานเขาไดรับความเดือดรอน อยากใหหาตัวผูรับผิดชอบคือ

ผูรับเหมากอสรางหรือวาถาหมดสัญญาแลวอยางไรก็ขอใหทานไปปรับปรุงใหมันสโลปใหชาวบานไดขับขี่รถไดสะดวก 

แลวผมก็ยังสงสัยอีกวาซอยสรรพสิทธิ์ที่ ๗ นี้มันก็มีชวงจากถนนนิคมสายกลางตัดไปหาถนนพโลชัยดานหนาเรือนจํา  



๘๓. 

 

ซึ่งมันเปนซอยเดียวกันกับซอยสรรพสิทธิ์ที่ ๗ ทําไมถึงไมดําเนินการปรับปรุงใหตลอดสาย คือผมก็สงสัยวาทานทํางาน

ในดานการพัฒนาแบบกั๊กๆครับ คือไมทําใหมันที่สุด ทําซอยก็ทํามาอยูแคครึ่งซอยแทนที่จะทําใหสุดซอยนะครับ 

ขอบคุณครับ เชิญทานลําพูลครับ 

นางลําพูล    แสงวงค     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานคะ ดิฉันนางลําพูล  แสงวงค 

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ีเขตเลือกตั้งที ่๓ คะ มีเรื่องรองเรียนจากประชาชนชุมชนหมูบานเสาวลักษณริม

มูลคะ ถนนทรุด อยากฝากทานประธานสภาผานไปยังผูบริหารดวยคะ ดิฉันเคยรองเรียนมา ๒ ปแลว ก็ยังไมได

ซอมแซมสักที คุยกับทาน ผอ. สํานักการชาง แลวนะคะก็ยังไมทํา ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 บอกจุดไดไหมครับวาอยูตรงไหน 

นางลําพูล    แสงวงค       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยูหลังบานดิฉันเลย อยูในหมูบานเสาวลักษณริมมูลคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง   อาษาพล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ เรื่องนี้คงทําใหทุกทานสบายใจ

นะคะเพราะวาตัวดิฉันไดรับขาวจากชุมชนวัดหนองบัวนะคะวา ทางเจาหนาที่ของเราไดรับเกียรติรับเชิญจากประเทศ 

ญี่ปุนใหไปบรรยายพิเศษในทางวิชาการนะคะของชุมชนวัดหนองบัวซึ่งเปนการฟอนรํานะคะ ซึ่งทางประเทศญี่ปุนได

เรียนเชิญเจาหนาที่ของทางเทศบาลของเราตรงน้ีนะคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยนะครับ เอาที่เกี่ยวกับสภาดวยนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผม

ขอขอบพระคุณทานสมาชิก ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทาน

ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ ขอขอบพระคุณครับ ขอปดประชุมครับ 

 

**ปดประชุมเวลา  ๑๙.๐๐ น.** 

 
 

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

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                                     (อดิศร   ประจํา)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

                 ชวยราชการงานเลขานุการสภา                                  
 

 

 

 

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

    (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)            (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

        หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 



๘๔. 

 

 

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

        (นายอาทิตย   คูณผล)                                         (นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                              เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

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

 

 

 

 
 

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

             (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                                           (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

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

                (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                             (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

 
 

 

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

                                             (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

 

 

                                                    (นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


