
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๐ (ขยายเวลา) 

วันอังคารที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผูมาประชุม 

       ๑. นายอนันต ตันติศิรินทร           ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๔ 

       ๒. นางสาววรรณรัตน        จิรัตนประภา           รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๒ 

       ๓.  นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๓ 

       ๔. นางสาวนงนุช             จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

       ๕. นางบัวหลวง               อาษาพล               สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑    

       ๖. นางรฐา                     มณีภาค                 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑  

       ๗. นายเลิศ               อาชวานันทกุล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑   

       ๘. นายเลิศชาย                เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

       ๙. นายชื่น                     พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

     ๑๐. นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๒ 

     ๑๑. นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๒ 

     ๑๒. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๒ 

     ๑๓. นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๒ 

     ๑๔. นางเฉลียว                 คํานิยม                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๒   

     ๑๕. นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓ 

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

     ๑๗. นางลําพูล แสงวงค              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓ 

     ๑๘. นายธนพล            โชควิวัฒนวนิช           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓ 

     ๑๙. นายธานินทร             สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๓ 

     ๒๐. นายสุภชยั                 ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 

     ๒๑. นายปยะ                  ลายวิเศษกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔  

     ๒๒. นายณภัทร                ลิ้มสุวรรณ                สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔         

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

     ๒๔. นางสาวตนขาว           ตังคโณบล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔ 

 

ผูไมเขารวมประชุม 

- ไมม ี
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นายประชา     กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายยอดยุทธ     เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓.  นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๔.  นายอดิศักดิ์ กุลวงศ      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 



๒. 

 

๕.  นายอาทิตย      คูณผล                 ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๖.    นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๐.    นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

๑๑.    นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๒.  นางพิมพนภัส         ภัทรกอพงศสุข       ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

๑๓.  นายมนตตรี            ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๔.  นายกรศิริ มิ่งไชย  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพา 

๑๕.  นายสวาท ดวงคํา    ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี 

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

๑๗.  นางสุจิตรา             นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๘.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๙.  นางศิริพร แจมใส  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๒๐.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

๒๑.  นางภัททิยาภรณ ใครบุตร  หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๒๒.  นางอรอินทร ไชยแสง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๒๓.  พ.จ.อ.อดิศร ประจํา           นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

๒๔.   นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๕.   น.ส.ณัฐปภัสร  ฎปวรนันท   หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 

๒๖.   นายอนุชิต   อัปกาญจน        เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๒๗.   นางสาวทิพยวรรณ     คําโสม       พนักงานจางทั่วไป 
 

………………………………………………. 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

         สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐    

    วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

    ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

         สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐    

    วันอังคารที่  ๒๙   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

        ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ   เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

                                   งบประมาณรายจาย พ.ศ.๒๕๖๑      

     วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” 

 



๓. 

 

     วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

                                                   พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม” 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง    อื่น  ๆ

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย และทําการเปดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  (ขยายเวลา) 

ครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานรองนายกเทศมนตรี   ทานเลขานุการนายกฯ , ทานที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี , ทานปลัดเทศบาลฯ , ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันน้ีเปนการประชุมไดรับเกียรติจาก 

ร.อ.ธราวุธ  ศรีจันทร   ผูชวยนายทหารฝายการสืบสวนสอบสวน มทบ.๒๒  บัดน้ีสมาชิกมาครบองคประชุมแลวผมขอ

เปดการประชุม วันน้ีเปนการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ (ขยายเวลา) ผมเริ่มตามระเบียบ

วาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ไมมีครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

           สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐    

      วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

      ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     -    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

           สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐    

      วันอังคารที่  ๒๙   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

          ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกทานใดจะขอแกไข/เชิญ

ครับ / เชิญทานณัฐพัฒน ครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในหนาที่ ๖ นามสกุลของผมไม ประวิสรรชนีย ครับ 

 



๔. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ชื่อผมใช ส เสือ ไมไดใช ศ  ผมเปนสมาชิกสภามา ๕ ปแลวครับ ใช ส เสือมาตลอดครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายความวาถาเปนชื่อของทานสุภชัยใหใช ส เสือ ครับ เชิญทานสมาชิกครับ /ถาไมมีผมจะขอลงมติ 

-    สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม 

                ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.โปรดยกมือขึ้น /  

                ไมมีสมาชิกยกมือ 

-    สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม 

                ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.โปรดยกมือขึ้น /  

                มีสมาชิกยกมือ ๑๙  เสียงไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภา  

 

ที่ประชุม  

            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจําป  

พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาล 

นครอุบลราชธานี 
 

  

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่๒  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันอังคารที่  ๒๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกทานใดจะขอแกไข/เชิญครับ 

เชิญทานวรรณรัตน  จิรัตนประภา 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา 

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๐ จากดานลาง ในรายงานการประชุมคือจายจริง

ยังไมไดและในป ๒๕๖๐ มีลดลงอีก ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวาเหลือจะเอาไปใชทําอะไรคะ ขอแกไขเปนจายจริง

ยังไมไดใช และในปพ.ศ.๒๕๖๑ มีลดลงอีก๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวาเหลือจะเอาไปใชทําอะไรคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในบรรทัดน้ีสมาชิกใหแกเปน จริงยังไมไดใช และในปพ.ศ.๒๕๖๑ มีลดลงอีก ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวา

เหลือจะเอาไปใชทําอะไร /สมาชิกทานใดจะแกไขตรงไหนเชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอลงมติ 

 

-    สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม    

                ครั้งที่ ๒  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

     โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-    สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม    



๕. 

 

                ครั้งที่ ๒  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

     โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๙  เสียงไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภา  

 

ที่ประชุม  

            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒  

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภา 

เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

  

 

ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติ   เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

                                   งบประมาณรายจาย พ.ศ.๒๕๖๑      

     วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” 

     วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

                                                   พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม” 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติ   เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณรายจาย พ.ศ.๒๕๖๑   วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ”  / เชิญกรรมการแปรญัตติฯครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกทาน เรื่อง  รายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการ    

แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียนประธานสภาเทศบาล          

นครอุบลราชธานี ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดดําเนินการรอรับแบบขอเสนอคําแปรญัตติในระหวางวันที่  ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่  ๑๒ กันยายน    

พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ประชุมพิจารณาคําแปรญัตติฯ ตั้งแตวันที่  ๑๓ – ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - 

๑๖.๓๐น. (ในวันราชการ)  ณ หองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ภายในกําหนดระยะเวลา ไปแลวนั้น ซึ่งมี

เจาหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจจากนายกเทศมนตรี เขารวมขี้แจง บัดนี้คณะกรรมการการแปรญัตติฯ ไดมีการประชุม

สรุปผลการพิจารณาลงมติ ตามรายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ 

ดังตอไปนี้  
 

คณะกรรมการแปรญัตติ 

           ๑. นางสุภาภรณ       โหตระไวศยะ  ประธานกรรมการ 

           ๒. นายณัฐวุฒิ         ทองเถาว  กรรมการ 

 ๓. นายสุภชัย   ศรีจรูญ  กรรมการ 

 ๔ นายนัฐพล          รัตนูปการ  กรรมการ 

 ๕.    นายพิพัฒน         นิลรัตนศิริกุล  กรรมการ 

 ๖. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ   กรรมการและเลขานุการ 
 

 



๖. 

 

เร่ิมประชุม ๐๘.๓๐ น. 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑      

มาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชุมพรอมนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๑  เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังน้ี 
 

 สวนที่ ๑ คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 

สวนที่ ๒ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- รายงานประมาณการรายรับ / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ /ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ 

- รายงานงบประมาณการรายจาย / มีผูเสนอคําแปรญัตติ 

      รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไปที่แปรญัตติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

- แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

      (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

        ตามหนังสือที่ อบ ๕๒๐๐๘/๕๔๓๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอยื่นรายการขอ

แปรญัตติเพิ่มรายจายรายการแกไขเปลี่ยนแปลงในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑    (หมวดคาครุภัณฑ จํานวน ๑๐ รายการ)  เปนเงิน  ๑,๗๗๕,๘๐๐ บาท ดังน้ี 

  

สํานักปลัดเทศบาล  งานบริหารงานทั่วไป  

๑. คาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว  ๑,๑๐๑,๐๐๐ บาท คณะกรรมการ      

แปรญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ    

หมายเลข ๑๐ 

งานเทศกิจ 

๒. คาติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  ตั้งไว  ๑๐,๖๘๕,๐๐๐ บาท  

ขอแกไขรายละเอียดรายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๐ 

คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหคงไวตามรางเดิม  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๓. งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คารถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ลอ ตั้งไว ๑๒,๔๐๐,๐๐๐

บาท  ขอแกไขรายละเอียด คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคํา

ชี้แจง 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๐ 

๔. รถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ลอ ตั้งไว ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท  ขอแกไขรายละเอียด คณะกรรมการแปร

ญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมายเลข 

๑๐ 

 

 

 



๗. 

 

สํานักการศึกษา 

๕. คาใชจายในโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแหในงานประเพณีสงกรานต

ประจําป ๒๕๖๑ ตั้งไว  ๒๒๕,๐๐๐ บาท ขอแกไขชื่อโครงการ คณะกรรมการแปรญัตติฯ

พิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๐ 

๖. คาใชจายในโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหใน

งานประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป ๒๕๖๑  ตั้งไว ๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท ขอแกไขชื่อโครงการ 

คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง รายละเอียดตาม

เอกสาร  ที่แนบหมายเลข ๑๐ 

สํานักการชาง 

๗. งานกอสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยบูรพาใน ๖ ตั้งไว 

๕๒๐,๐๐๐ บาท ขอแกไขรายละเอียดปรับเพิ่ม ๔๙,๐๐๐ บาท ตั้งใหมเปน ๕๖๙,๐๐๐ บาท        

คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง 

๘. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร ๒ ตั้งไว ๙,๕๔๐,๐๐๐ บาท       

ขอแก ไขรายละเอียดปรับเพิ่ ม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนยอด ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท  

คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง 

๙. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภคบริ เวณโดยรอบทุ งศรี เมืองและ

ศาลหลักเมือง   ตั้งไว  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอแกไขรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้   

คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง 

๑๐. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองฮาง ตั้งไว  ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ขอแกไขรายละเอียดตาม   

 เอกสารที่แนบมาพรอมนี้   คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหคงไวตามรางเดิม  

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๐) 
 

 

        เปนเงินทั้งสิ้น    ๑,๐๔๙,๐๐๐ บาท 
 

 

 รายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๖๑ 

๑. สํานักปลัดเทศบาล งบกลาง 

ตัดลดรายจายทั้งหมด  เปนเงิน   ๘๕๐,๐๐๐   บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ )   

นางสาวนงนุช   จิรันตกาล    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ  

                ๒.  สํานักปลัดเทศบาล     

     ตัดลดรายจายทั้งหมด              เปนเงิน   ๒๘,๑๗๒,๐๐๐  บาท 

 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ )    

 นางสาวนงนุช   จิรันตกาล    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

                ๓.  กองวิชาการและแผนงาน 

                   ตัดลดรายจายทั้งหมด  เปนเงิน  ๗๖๗,๕๐๐ บาท 

 



๘. 

 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  ๓ )    

 นายธานินทร  สินธุประสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

 ๔.   สํานักการคลัง 

  ตัดลดรายจาย     เปนเงิน  ๘๔,๗๐๐   บาท 

  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔ )    

  ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

 ๕.  สํานักการศึกษา   

 ตัดลดรายจายทั้งหมด             เปนเงิน  ๒๐,๐๐๒,๘๐๐  บาท 

                      (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖)   

                      นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

  ๖.  กองสวัสดิการสังคม 

 ตัดลดรายจายทั้งหมด            เปนเงิน   ๑,๒๖๖,๐๐๐   บาท 

                      (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ )   

                      นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

              ๗.    สํานักการชาง 

 ตัดลดรายจายทั้งหมด           เปนเงิน    ๒๔,๙๐๗,๐๐๐ บาท 

 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘ )   

                      นายปรเมศร  ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

              ๘.    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ตัดลดรายจายทั้งหมด        เปนเงิน   ๑๕,๘๕๖,๐๐๐ บาท 

 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๙ )   

 นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ 

 

 ****แปรญัตติฯปรับลดรายจายเปนเงินทั้งสิ้น        ๙๑,๙๐๖,๐๐๐    บาท 
 

 

- ขอแปรญัตติเพิ่มรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 ตามหนังสือ ที่อบ ๕๒๐๐๘๕๔๓๒/ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

ไดยื่นเสนอขอแปรญัตติเพิ่มรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  
 

- รายการขอแปรญัตติปรับเพิ่มรายจายในรายการใหม จํานวน  ๑๕๐ รายการ  

                เปนเงินทั้งสิ้น   ๑๑๖,๑๗๒,๕๐๐  บาท 
  

 คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวในการแปรญัตติเพิ่มรายจายในรายการใหม ใหทั้งหมดจํานวน  

๙ รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๑ ดังตอไปนี้ 

 

 



๙. 

 

สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารท่ัวไป 

๑. คาโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน  ๑ ตัว (นอกมาตรฐาน)   เปนเงิน       ๖,๐๐๐ บาท     

๒. คาตูเหล็ก ขนาด ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด ,  

   มแีผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น จํานวน ๑ ตู (ตามมาตรฐาน)          เปนเงิน        ๕,๕๐๐ บาท 

๓. คาเคร่ืองโทรศัพท จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท          เปนเงิน        ๒,๐๐๐ บาท 

๔. คาเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไมนอยกวา 

   ๑๙ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามมาตรฐาน) เปนเงิน       ๓๒,๐๐๐ บาท 

๕. คาเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่องๆละ  

   ๒,๘๐๐ บาท (ตามมาตรฐาน)       เปนเงิน        ๕,๖๐๐  บาท 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 

๖. คาโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน  ๑ ตัว (นอกมาตรฐาน)   เปนเงิน       ๖,๐๐๐ บาท     

๗. คาเกาอี้ทํางาน แบบบุนวมลอหมุน จํานวน ๒ ตัวๆละ 

               ๒,๕๐๐ บาท  (นอกมาตรฐาน)            เปนเงิน        ๕,๐๐๐ บาท 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๘. คาเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู 

   พรอมติดตั้ง จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๒๘,๖๐๐บาท(ตามมาตรฐาน) เปนเงิน     ๕๗,๒๐๐ บาท  
 

สํานักการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบูรพา 

๙. คารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา     

   ๒,๔๐๐ ซีซี  (ตามมาตรฐาน)             เปนเงิน ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท   
   

 

 

****  เปนเงินทั้งสิ้นในการแปรญัตติเพิ่มในรายการใหม  ๑,๔๐๗,๓๐๐ บาท 
 

 

**ปรับลดรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

เปนเงินทั้งสิ้น    ๙๑,๙๐๖,๐๐๐  -  ๑,๔๐๗,๓๐๐  =  ๙๐,๔๙๘,๗๐๐   บาท 

 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และดําเนินการตอไป 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ขอถามนิดถึงวาตอนตนๆ ในหนาแรกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดดําเนินการรอรับแบบขอเสนอคําแปรญัตติในระหวางวันที่  ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่  

๑๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปวาเปนวันที่ ๑๒ หรือ ๑๓ ครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอแกไขเปนวันที่ ๑๒ กันยายน คะ 

 

 



๑๐. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทางคณะกรรมการแปรญัตติประจําสภาฯก็ได รายงานสรุปเรื่องพิจารณาในวาระที่สอง  ชั้นแปรญัตติฯ ซึ่งมีทั้ง

นายกเทศมนตรี และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ไดขอแปรญัตติไปเรียบรอยแลว ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมเฉพาะที่มี

การแกไข 

- แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

      (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) มีแกไขอยู ๑๐ รายการ 

สํานักปลัดเทศบาล  งานบริหารงานทั่วไป  

คาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว  ๑,๑๐๑,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติฯฃ 

พิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ    หมายเลข ๑๐  

มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

                             สมาชิกยกมือ  

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี 

                            สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ 

 

 

 

 

 

งานเทศกิจ 

คาติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  ตั้งไว  ๑๐,๖๘๕,๐๐๐ บาท ขอแกไขรายละเอียดรายละเอียด

ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๐ คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหคงไวตามรางเดิม  

มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

                             สมาชิกยกมือ  

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี 

                            สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๑ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ 
 

 

 

 

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คารถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ลอ ตั้งไว ๑๒,๔๐๐,๐๐๐บาท   

ขอแกไขรายละเอียด คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง รายละเอียดตามเอกสาร

ที่แนบหมายเลข ๑๐ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 



๑๑. 

 

มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

                             สมาชิกยกมือ  

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี 

                            สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๑ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 รถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ลอ ตั้งไว ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท  ขอแกไขรายละเอียด คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

พิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๐ 

มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

                             สมาชิกยกมือ  

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี 

                            สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

สํานักการศึกษา 

       คาใชจายในโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแหในงานประเพณีสงกรานตประจําป ๒๕๖๑  

ตั้งไว  ๒๒๕,๐๐๐ บาท ขอแกไขชื่อโครงการ คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง  

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๐ 

มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

                             สมาชิกยกมือ  

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี 

                            สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๑ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 



๑๒. 

 

 คาใชจายในโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแห

เทียนพรรษาประจําป ๒๕๖๑  ตั้งไว ๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท ขอแกไขชื่อโครงการ คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลว

ใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง รายละเอียดตามเอกสาร  ที่แนบหมายเลข ๑๐ 

มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

 สมาชิกยกมือ  

  -    สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี 

   สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 สํานักการชาง 

 งานกอสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยบูรพาใน ๖ ตั้งไว ๕๒๐,๐๐๐ บาท 

ขอแกไขรายละเอียดปรับเพิ่ม ๔๙,๐๐๐ บาท ตั้งใหมเปน ๕๖๙,๐๐๐ บาท  คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวให

เปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง 

  มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

 สมาชิกยกมือ  

  -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี 

 สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร ๒ ตั้งไว ๙,๕๔๐,๐๐๐ บาท ขอแกไข

รายละเอียดปรับเพิ่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนยอด ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท  คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวให

เปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง 

มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

 สมาชิกยกมือ  

  -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี 

 สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ 

 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 



๑๓. 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบทุงศรีเมืองและศาลหลักเมือง   ตั้งไว       

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอแกไขรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้   คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวให

เปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง 

มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

 สมาชิกยกมือ  

  -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี 

 สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ 
 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองฮาง ตั้งไว  ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ขอแกไขรายละเอียดตาม เอกสารที่แนบ

มาพรอมนี้   คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหคงไวตามรางเดิม (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมาย       

เลข ๑๐) 

มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

 สมาชิกยกมือ  

  -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี 

 สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๑ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ 

 

 

 

 

 

ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๖๑ 

๑. สํานักปลัดเทศบาล งบกลาง 

ตัดลดรายจายทั้งหมด  เปนเงิน   ๘๕๐,๐๐๐   บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ )   

 

 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 



๑๔. 

มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      ไมมี สมาชิกยกมือ  

                -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง 

 

                 

 

 

 
 

๒.  สํานักปลัดเทศบาล     

     ตัดลดรายจายทั้งหมด              เปนเงิน   ๒๘,๑๗๒,๐๐๐  บาท 

 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ )    

มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      ไมมี สมาชิกยกมือ  

                -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง 

 

                 

 

 

 

๓.  กองวิชาการและแผนงาน 

                   ตัดลดรายจายทั้งหมด  เปนเงิน  ๗๖๗,๕๐๐ บาท 

 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  ๓ )    

 

 มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      ไมมี สมาชิกยกมือ  

                -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

        มสีมาชิกยกมือ มสีมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 



๑๕. 

 ๔.   สํานักการคลัง 

  ตัดลดรายจาย     เปนเงิน  ๘๔,๗๐๐   บาท 

  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔ )    

  มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      ไมมี สมาชิกยกมือ  

                -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

        มสีมาชิกยกมือ มสีมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง 

 

 

 

  

                ๕. สํานักการศึกษา   

 ตัดลดรายจายทั้งหมด             เปนเงิน  ๒๐,๐๐๒,๘๐๐  บาท 

                      (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖) 

  มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      ไมมี สมาชิกยกมือ  

                -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

        มสีมาชิกยกมือ มสีมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง 

 

 

 

 

                ๖.  กองสวัสดิการสังคม 

 ตัดลดรายจายทั้งหมด            เปนเงิน   ๑,๒๖๖,๐๐๐   บาท 

                      (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ )   

 

                       มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      ไมมี สมาชิกยกมือ  

                -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

        มสีมาชิกยกมือ มสีมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง 

  

 

 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 



๑๖. 

 

              ๗.    สํานักการชาง 

 ตัดลดรายจายทั้งหมด           เปนเงิน    ๒๔,๙๐๗,๐๐๐ บาท 

 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘ )   

                    มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      ไมมี สมาชิกยกมือ  

                -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

        มสีมาชิกยกมือ มสีมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง 

     

 

 

 

              ๘.    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ตัดลดรายจายทั้งหมด        เปนเงิน   ๑๕,๘๕๖,๐๐๐ บาท 

 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๙ )   

                    มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      ไมมี สมาชิกยกมือ  

                -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

        มสีมาชิกยกมือ มสีมาชิกยกมือ ๒๑ เสียง 

 

 

 

 

 ตอไปเปนการขอแปรญัตติเพิ่มรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โดยทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รายการขอแปรญัตติปรับเพิ่มรายจายในรายการใหม จํานวน ๑๕๐ รายการ  

คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวในการแปรญัตติเพิ่มรายจายในรายการใหม ใหทั้งหมดจํานวน ๙ รายการ 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๑ ดังตอไปนี้ 
 

สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารท่ัวไป 

๑. คาโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน  ๑ ตัว (นอกมาตรฐาน)   เปนเงิน       ๖,๐๐๐ บาท     

๒. คาตูเหล็ก ขนาด ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด ,  

   มแีผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น จํานวน ๑ ตู (ตามมาตรฐาน)          เปนเงิน        ๕,๕๐๐ บาท 

๓. คาเคร่ืองโทรศัพท จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท          เปนเงิน        ๒,๐๐๐ บาท 

๔. คาเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไมนอยกวา 

   ๑๙ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามมาตรฐาน) เปนเงิน       ๓๒,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 



๑๗. 

 

๕. คาเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่องๆละ  

   ๒,๘๐๐ บาท (ตามมาตรฐาน)       เปนเงิน        ๕,๖๐๐  บาท 
 

                    มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      ไมมี สมาชิกยกมือ  

                -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

        มสีมาชิกยกมือ มสีมาชิกยกมือ ๑๙ เสียง 

 

 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

๖. คาโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน  ๑ ตัว (นอกมาตรฐาน)   เปนเงิน       ๖,๐๐๐ บาท     

๗. คาเกาอี้ทํางาน แบบบุนวมลอหมุน จํานวน ๒ ตัวๆละ 

               ๒,๕๐๐ บาท  (นอกมาตรฐาน)            เปนเงิน        ๕,๐๐๐ บาท 

    มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      ไมมี สมาชิกยกมือ  

                -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

        มสีมาชิกยกมือ มสีมาชิกยกมือ ๑๙ เสียง 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๘. คาเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน ๒ เครื่องๆละ      

       ๒๘,๖๐๐บาท  (ตามมาตรฐาน) เปนเงิน     ๕๗,๒๐๐ บาท 

    มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      ไมมี สมาชิกยกมือ  

                -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

        มสีมาชิกยกมือ มสีมาชิกยกมือ ๑๙ เสียง 
 

 

 

 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 



๑๘. 

 

สํานักการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบูรพา 

๙. คารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี  (ตามมาตรฐาน) เปนเงิน  

             ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท   

    มติที่ประชุม 

   -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

      ไมมี สมาชิกยกมือ  

                -   สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /  

        มสีมาชิกยกมือ มสีมาชิกยกมือ ๑๙ เสียง 

 

 

 

 

สวนที่ ๓ งบประมาณรายจายเฉพาะการ งบประมาณรายจายเฉพาะการ  สถานธนานุบาล ๑ / ไมมีผูเสนอคํา  

            แปรญัตติ 

สวนที่ ๓ งบประมาณรายจายเฉพาะการ งบประมาณรายจายเฉพาะการ  สถานธนานุบาล ๒ / ไมมีผูเสนอคํา 

            แปรญัตติ 

 

 ในวาระที่สองคณะกรรมการไดเสนอตอสภาฯ และสภาฯเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดสรุปเสนอ  

ตอไปเปนวาระที่สาม ชั้นใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม ในวาระ

ที่สามตามระเบียบแลวจะไมมีการอภิปรายเพียงแตใหสภาฯใหความเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปหรือไมผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๒๐ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ 
  

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เร่ือง อื่นๆ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ เชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

 

ที่ประชุม 

              มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 



๑๙. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ วันน้ีผมขออนุญาตพูดในภาพรวมที่พวกเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณมาในปนี้ วันนี้ก็เปน

วันที่นาดีใจที่พวกเราเขาสภาฯแหงนี้และก็ทําหนาที่ที่พี่นองประชาชนใหเรามาทําก็คือการจัดสรรงบประมาณใหกับพี่

นองประชาชน เทศบาลนครฯ ๒๙ ตารางกิโลเมตร ประชากรตีรวมๆที่แสนคน ณ วันปจจุบัน พันธกิจของเราก็คือการ

ดูแลประชาชนในเขตเทศบาลฯและถือเปนหนาที่ของเราก็คือการดูแลเทศบาลนครฯ ซึ่งเทศบาลนครฯก็เปนศูนยกลาง

ของจังหวัดอุบลราชธานี หลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีประชากรแฝงเขามาถึงสามเทาของประชากร สิ่งที่เราตองรับผิดชอบก็

คือสิ่งตางๆที่ประชากรแฝงเหลานี้มาอาศัยอยูในเขตเทศบาลฯ งบประมาณที่ใหไปเราดีใจที่จะมาบอกกับสภาแหงนี้วา

เราจัดสรรงบประมาณ เราคัดกรองงบประมาณ เราจัดงบประมาณใหอยูในงบดุลตามรายรับและรายจายที่มีใหมา เรา

ถือวาเราทําไดสมบูรณแบบแลวและเราดีใจที่จะมาบอกกับพี่นองประชาชน ผมมองไปฝงขวามือผมใจหายมากที่ทาน

นายกเทศมนตรีเลือกที่จะติดภารกิจในวันสําคัญนี้ ในวันที่เรามอบหมายสิ่งสําคัญใหกับพี่นองประชาชนใหกับเทศบาล

นครอุบล ทานอาจจะไมสําคัญในเทศบาลนี้อีกตอไปในความคิดของทานแตเราใหความสําคัญกับงบประมาณที่เราให

ไป และใหความสําคัญกับประชาชนรวมถึงเทศบาลแหงนี้ รวมถึงพื้นที่ทุกๆตารางเมตร หวังเปนอยางยิ่งวาเมื่อทานได

งบประมาณไปแลว ผมคาดวาปนี้เราจะไดรักษาการณกันปสุดทาย ขอเถอะครับวาใหทําตามวิธีงบประมาณโดยถูกตอง 

ถูกตองอยางไรครับไดเงินไปแลวไมตองรอเวลา รถขยะถามันจําเปนรีบจัดซื้อครับ ทานขอมาเราเห็นความสําคัญเราให

งบประมาณไปทานก็รีบจัดซื้อตามความจําเปนที่ทานขอมา สวนอื่นๆอีกเยอะเลยครับ เลิกซะทีเถอะครับที่โอนไปเปน

เลมๆแลวเอามาจนลือวาโอนไปทําอะไรบางแลวโอนกลับมาไมได เหมือนหลายๆปที่ผานมาเห็นหลายๆโครงการ สภาฯ

แหงนี้ในหนาที่ของผมที่ทํางานในหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ กรรมการแปรญัตติและที่สําคัญผมก็เปนประชาชน

ในเขตเทศบาลฯที่รองบประมาณสวนนั้นใหมันลงถึงพี่นองประชาชน ทานรีบทํา ทานรีบใช จริงๆถามันไมพอนี่คือ

เทศบาลฯมาขอเพิ่มไดแตดวยความจําเปนในการขอและเหตุผล หลายๆโครงการเราเห็นเราพูดมาสองสามปแลววาเรา

อยากเห็นที่มันเปนบริบทมากกวานี้ ยกตัวอยางงายๆอยางเชน สํานักการศึกษาที่ทํามาผมยกตัวอยางมาเรื่องหนึ่งก็คือ

อยางงบดุริยางค ผมพูดเองในคณะกรรมการแปรญัตติวาอยากเห็นการบริหารงานที่เปนระบบ เด็กนักเรียนตั้งแต     

ป.๑ – ป.๖ ระยะเวลาที่จะใชในการมาเปนดุริยางคไดก็คือชวง ป.๕ และ ป.๖ เทานั้น ผมยืนยันวาผมอยูในวงการนี้มา

นาน ชวงระยะเวลา ป.๕ - ป.๖ เทานั้นที่จะสามารถเขาสูวงดุริยางคได ระยะเวลามันสั้นครับ เมื่อระยะเวลามันสั้น

ความจําเปนในการที่จะจัดทําวงดุริยางคมีความจําเปนมากนอยแคไหน ทําโครงการเขามาขอจัดซื้อ ทําโครงการมา

ดวยวาบริบทการทํางานของทานเปนอยางไร มีการรวมตัวกันอยางไร ที่เทศบาลนครอุบลจะเปนเจาภาพในการทําให

วงดุริยางคเปนวงดุริยางคขนาดใหญเหมือนทุกๆเทศบาลเขาทํา ไมตองไปดูเทศบาลฯ เอาเทศบาลเมืองก็ไดครับ ทาน

ลองไปดูเทศบาลเมืองสุรินทรเขามีการจัดการบริหารงบประมาณตัวนี้อยางไร อันนี้คือยกตัวอยางขึ้นมาเพียงตัวอยาง

เดียวแตมันมีอีกหลายๆตัวอยางที่ทานทําขึ้นมาแลวมันก็ซ้ําซอนกัน ซ้ําซอนกันเหมือนทําโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะไดเงิน

งบประมาณไปแลวโอนไปใชจายโครงการอื่น มันก็ไมลงไปถึงพี่นองประชาชน วันนี้เราใหงบประมาณไปเราหวังเปน

อยางยิ่งวาปลายปงบประมาณจะไมมีเงินงบประมาณเหลือ ผมยินดีดวยซ้ําไปที่งบประมาณมันจะไมพอ ถามันไมพอขอ

เขามา คุยเขามาไดโครงการตางๆ โครงการหินคลุกพูดมากี่ปแลววานี่เทศบาลนครอุบลมันไมนามีแลว ในเมื่อมันไมนา

มีตองทําอะไรครับ ตองทําเปนถนนคอนกรีตอยางดีสมหนาสมตาเทศบาลนครอุบล วันน้ีผิวจราจรทั้งเทศบาลนครอุบล

เละไปหมดแลว สิ่งเหลานี้ตางหากที่ทานไมมองเห็น ที่ทานไมตระหนักวานี่คือเทศบาลนครอุบลสมควรเปนอยางยิ่งที่

จะมีการแกไข แผนพัฒนาสามปทําขึ้นมาเพื่อใหทานแกไขทุกๆป ปนี้ไมเอาเปลี่ยนใหม ปนี้ไม เอาเปลี่ยนใหม 

แผนพัฒนาไมมีการตอเชื่อมกันเปนบริบทชัดเจน ไมมีการพัฒนาตอเน่ืองแบบชัดเจน มันถึงมีการขาดชวงของการใช 



๒๐. 

 

งบประมาณ สิ่งเหลานี้ตางหากที่ทานคงตองตระหนักวาการทํางานของเราเหมาะสมหรือไมที่จะดูแลเทศบาลนครอุบล

ฯ แตวันน้ีผมดีใจกับพี่นองประชาชนที่ไดเทศบัญญัติงบประมาณตัวนี้ลงไปสูพี่นองประชาชนทุกๆเม็ดทุกๆบาททุกๆ

สตางค ผมหวังวาพี่นองประชาชน ขาราชการในเทศบาลนครอุบลจะชวยเปนหูเปนตาใหกับพี่นองประชาชนทางบาน 

ไดชวยใหใชงบประมาณเหลานี้ลงสูพี่นองประชาชนใหไดมากที่สุด ผมฝากทานประธานไปยังพระสยามเทวาธิราชวาให

ทานดลบันดาลใหสิ่งที่ผมพูดเหลานี้มันเปนจริงดวยเถิด กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สืบเนื่องจากการประชุมสภาครั้งที่แลวนะครับ ที่ทางสภาเรามีมติเพื่อขอรับทราบ

ผลการตรวจสอบเงินบริจาครถดับเพลิงจากประเทศญี่ปุน อยากสอบถามวาทางสภาเราจะไดคําตอบนั้นหรือยังครับ 

ฝากถามไปยังฝายผูบริหารครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายประชา   กิจตรงศิริ   รอง

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ทําการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่องแรกนะครับตองขอขอบคุณทาง

สมาชิกที่ไดจัดทํางบประมาณแลวผานรางเทศบัญญัติเรียบรอยแลวนะครับ สวนที่ เรานําเสนอไปและสวนที่ทาน

พิจารณาแปรงบประมาณนั้น ก็เปนอํานาจหนาที่ของสวนสมาชิกสภาที่ทําไดสมบูรณนะครับ สวนที่จะตัดจะเพิ่มจะลด

ก็คงเปนเร่ืองที่เราจะมาบริหารจัดการภายหลัง ซึ่งตองกราบเรียนทานประธานสภาวาสิ่งที่เราพิจารณาไป สิ่งที่ทาน

พิจารณามานั้นก็อยูในมุมมองของความเหมาะสมและก็ถือวาผานรางตัวนี้ไปแลวก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทานนะ

ครับ เรื่องที่สองคือเรื่องรถดับเพลิงนั้นผมขอชี้แจงเปนเอกสารนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เดี๋ยวเอกสารที่ทางฝายบริหารดําเนินการแลวเดี๋ยวจะถายเอกสารแจกกับทานสมาชิกนะครับ    

ขอเชิญเจาหนาที่เอาไปถายเอกสารดวยนะครับ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว         

ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๔ ดิฉันอยากจะสอบถามเรื่องที่ดิฉันเคยขอไฟ

กระพริบจากแยกหลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ตัดกับเสนสถานีตํารวจคะ ดิฉันจําไดวาขอไปตั้งแตทานนายกเขามารับ 

ตําแหนงใหมๆจนผูบริหารเปลี่ยนไปหลายทานแลวนะคะ จนตอนนี้ก็ยังไมมีและรถก็ชนกันตลอดคะ ดิฉันอยากทราบ

วาเรื่องนี้ไปถึงไหนแลวแลวจะดําเนินการใหดิฉันไดเมื่อไหรคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานรฐาครับ 

 

 



๒๑. 

 

นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑  

อยากจะสอบถามทานประธานผานไปยังผูบริหาร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเครื่องสูบน้ํา ทางสภาอยากไดเอกสาร 

อยากสอบถามวาตอนนี้การดําเนินการตรวจสอบไปถึงไหนคะ ไดสอบถามไปในครั้งกอนแลวแตยังไมคืบหนาคะ กราบ

ขอบพระคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานฯ ผมขออนุญาตใหขอตกลงเปนอยางนี้นะครับ ก็คือวาเมื่อสมาชิกถามในขอ

ประเด็นใดขออนุญาตขอคําตอบจากทางผูบริหารเปนขอๆไปดีไหมครับ เพื่อที่ทางสมาชิกจะไดนําคําพูดที่ประชาชน

ฝากมาไปตอบกับทางประชาชนไดครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องไฟกระพริบเดี๋ยวผมจะใหทาง

สํานักการชางติดตามใหนะครับ สวนเรื่องที่สองนั้นก็คือเรื่องเครื่องสูบน้ําคือเราไมไดเตรียมเอกสารมาเพื่อตอบนะครับ 

ขอเปนผมจะตอบในครั้งหนานะครับ จริงๆแลววาระอื่นๆนี้มันเปนวาระที่เราไมไดเตรียมมา แตถาพอทราบไดพออยูใน

เนื้องานเราก็จะตอบใหไดแตถาไมมีในเน้ืองานตอนนี้ เพื่อความถูกตองนะครับขอใหเรามีโอกาสไดเตรียมเอกสารเพื่อ

นําสงภายหลังและชี้แจงภายหลังเพื่อความชัดเจนและถูกตองครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับสิ่งที่ทางฝายบริหารทานตอบออกมานะครับ ผมเห็นวาก็ไมคอยจะถูกตอง

สักเทาไหรนะครับ เรื่องบางเรื่องมันก็ผานมานานพอสมควรแลวทานจะไมรูอีกหรือครับ เงินภาษีชาวบานนะครับทาน

ไมมีสิทธิที่จะมาปดบังหรือจะบอกวาไมรู ถาทานไมรูนะครับพอถามอะไรไปแลวโยนใหฝายเจาหนาที่ตอบนั้นทานจะ

มาเปนฝายบริหารทําไมครับ ก็ใหฝายราชการเขาบริหารไปสิครับ อายเขานะครับ ประชุมไมเขา ถามอะไรตอบไมไดนะ

ครับ งบประมาณตัดพวกไมรูเรื่องก็ไปเขียนลงเฟสบุคตัดอยางนั้นตัดอยางนี้ ก็ไมเขาประชุมนะครับ ไมเขาประชุมแลว

ก็ไมรูเรื่องกับเขาเสร็จแลวก็ไปคร่ําครวญออกเฟสบุค เปนใครผมจะไมพูดนะครับผมคิดวาพวกทานนาจะรู ไมรูเรื่องก็

อยาพูดอยาเขียนออกเฟสครับอายเขา ไมรูเรื่องก็ลาออกครับอยูไปก็อายเขา ผมอยากจะใหทางฝายบริหารตอบคําถาม 

กับทางสภาฯ เพื่อทางสภาก็จะไดเอาไปบอกกับชาวบานวาทานน้ันทําอะไรไปบางนะครับ ไมใชวาทานจะมาเลนบอก

วาขอสงเปนเอกสารบอกวาไมไดเตรียมไว เหมือนเมื่อสักครูน้ีทางทานรฐาขออนุญาตที่เอยนามก็ไดถามเรื่องเครื่องสูบ 
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น้ําซึ่งความจริงมันก็ไมไดพึ่งเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นเปนระยะเวลาพอสมควรแลวนะครับแตทานก็ยังบอกไมรูไมทราบ 

วาระอื่นๆนี้ไมใชเรื่องที่จะมาถามในเรื่องที่ไมไดเตรียมซึ่งผมคิดวาทานเปนผูบริหารนะครับทานควรจะรูเรื่องการ

บริหารราชการในเทศบาลฯแหงนี้ ทานจะบอกวาไมรูแลวทานก็โยนไปใหฝายขาราชการตอบผมคิดวามันไมนาจะเปน

การบริหารงานของฝายบริหารนะครับแบบนี้ ผมขออนุญาตทานประธานสภาอานเอกสารชี้แจงกอน ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ ถาไมมีผมอยากจะฝากทางเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการ

จัดทําบัญชี สืบเนื่องมาจากกอนที่จะมีการพิจารณางบประมาณประจําปผมไดขอเอกสารเกี่ยวกับเงินเดือน เงินเพิ่ม

ของทุกกองฝายนะครับ ก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดีแตปรากฏวาเมื่อดูแลวบางกองผมไมอยากจะเอยชื่อ ไมทราบ

วาจงใจที่จะทําใหผมปวดหัวหรือเปลาเพราะวารายงานเขามาระหวางคาจางภารกิจกับคาจางทั่วไปไปอยูในเอกสาร

แผนเดียวกัน ซ้ําในหนวยงานน้ีพอไปขอเบิกในยอดเงินเพิ่มมีรายชื่อของขาราชการ ภารกิจ ทั่วไป ไปอยูในใบเดียวกัน

อีก ผมอยากจะเรียนถามไปยังหนวยนั้นๆที่รายงานแบบนี้นะครับวาเวลาทานสั่งจายเงินน้ันทานแยกยอดหรือเปลา ถา

ทานอยากจะรูหนวยงานไหนมาเอาเอกสารที่ผมไดนะครับ มันไมถูกตองนะครับวาภารกิจก็ควรจะยอดหนึ่ง ทั่วไปก็

ควรจะยอดหนึ่ง เจาหนาที่ก็ควรอีกยอดหนึ่ง เวลาเบิกจายทานก็ตองแยกจายอยูแลวไมใชรวมอยูยอดเดียว ทานทํามา

ไดอยางไร บางหนวยงานกราบขออภัยนะครับวาทานที่เกษียณไปแลวยังมีชื่อในงบประมาณป ๒๕๖๑ อยู ผมก็งงๆอยู

เหมือนกัน ก็เลยอยากจะฝากวาการรายงานก็ขอใหเปนรูปแบบอันเดียวกัน ผมก็คุยกับฝายที่รับผิดชอบก็ใหคําแนะนํา

ไปแลวตางฝายตางไมเชื่อฟงกันนะครับ ตางคนตางทํา บางหนวยงาน ๖ เดือน คิดมาเปนรายบุคคล บางหนวยงานรวม

ยอดทั้งหมดแลวคอยมาคิด ๖ เดือน เปนคนละแบบฟอรม ยอดมันก็ไดอยูหรอกครับแตวาเมื่อดูแลวนั้นมันไมเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อหนวยงานเดียวกันมันนาจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกันวาทําอยางนี้แบบนี้ดูแลวจะรูวาเปนของ

หนวยงานน้ี ก็ขอฝากไวดวยวาสํานักคลังจะอบรมอยูแลวของบประมาณเขามา ๕๐,๐๐๐ บาท ทางสภาก็ใหไป ก็ฝาก

ไวดวยวาเวลาอบรมทานระบุเลยวาเจาหนาที่พนักงานบัญชีนะครับ ก็ขอใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับวาจะใช

แบบฟอรมไหนทานก็ทําไปเถอะแตขอใหเปนรูปแบบเดียวกันนะครับ ก็ขอเรียนฝากไวดวยนะครับ เชิญทาน ณัฐวุฒิ

ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ จากที่ไดอานขอชี้แจงเกี่ยวกับรถดับเพลิงสรุปวาที่เขียนลงไปวามีผูบริจาค

นั้นแลวนายกก็บอกวามีผูบริจาคน้ี อยากทราบวาสรุปคือไมใชเงินบริจาคใชไหมครับ เพราะตอนประชุมครั้งที่แลวก็

บอกวาเงินยืม คนหน่ึงบอกวาเงินยืม คนหน่ึงบอกวาบริจาค สรุปแลวเปนงบจากที่ทานโอนรายจายจากรายการอื่นไป

ตั้งจายใชไหมครับ อยากขอคําชี้แจงที่ชัดเจนดวยครับเพราะวาเอกสารตัวนี้นั้นคือบางทีอานนี้ก็รูสึกวาไมคอยชัดเจน

เทาไหรนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาดูตามที่เอกสารของทางฝายบริหารชี้แจงมานะครับ ทานก็บอกวาตั้งจายจากขออนุมัติสภา ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ที่เหลือเปนการโอนเพิ่มจากงบประมาณประจําป ๒๕๖๐ นะครับ มันก็เปนสองสวน จากสภาฯอนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
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แลวก็โอนเพิ่มสวนที่เหลือนะครับ แตจริงๆแลวนั้นก็ดูในสวนนี้ก็ดูเขาใจดีครับ แตผมคิดวาความประสงคของทาน

สมาชิกผูทรงเกียรติอาจจะมีความประสงควาในเมื่อมันมีเพจบอกวาไดรับบริจาคจากทานนั้นทานนี้เปนจํานวนเงิน

เทานั้นเทานี้ก็สงสัยวาเพจน้ันเปนเพจจริงหรือเพจปลอม โกหกหรือไม เพราะมันเปนเพจของสํานักงานเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซึ่งเมื่อเปนสํานักงานของหนวยงานราชการแลวนาจะเอาเปนความจริงออกมาทํา อยามันสปากมันสมือ

เราไปทํามันเสียหายกับหนวยงานราชการ อยากจะขอฝากไวดวยวาเอาความจริงมาเผยแผดีกวานะครับ ขอบคุณครับ 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรถดับเพลิง ซึ่งใน

เฟสบุคไดมีการกลาวอางวาไดรับเงินบริจาคจากบุคคลทานหนึ่งแลวทีนี้ก็มีการชี้แจงวาเงินตัวน้ันนั้นไมใชเงินบริจาคแต

เปนเงินที่ขออนุมัติจากสภาตามหนังสือที่ชี้แจงมานะครับ ดังนั้นแลวผมอยากจะกราบเรียนไปยังฝายบริหารนะครับให

ตําหนิไปยังลูกนองของทานนะครับ การกลาวอางชื่อบุคคลโดยที่เขาไมไดทําจริงๆมันเปนเรื่องที่ทําใหบุคคลนั้นเสีย

หายนะครับ ซึ่งเพจระดับเทศบาลนครนี้ไมนาจะเกิดเหตุการณแบบนั้นนะครับ ไมนาจะเอาเรื่องที่ไมใชเรื่องจริงมาพูด

ลงเพจซึ่งพี่นองประชาชนของเราก็ติดตามเรื่องนี้อยู ทานบอกวาทานไดรับเงินบริจาคมาเสร็จแลวทางสภาก็ได

สอบถามนะครับขาราชการหัวหนาสํานักก็บอกวาเปนเงินยืมนะครับ พอเสร็จแลวขอชี้แจงเปนหนังสือก็บอกวาไมไดมี

การรับเงินตัวนั้นไมไดรับบริจาคมา ผมก็ไมทราบเหตุผลที่อางชื่อคนที่บริจาคนี้จะอางเอาหนา อยากไดผลงานหรือวา

อะไรอยางไรนะครับ แตทั้งหมดทั้งมวลที่ทําขึ้นมานี้มันเปนการทําใหภาพลักษณของฝายบริหารเสียหายนะครับ อีกทั้ง

บุคคลคนนั้นเขาก็เสียหายดวยนะครับ ซึ่งผมไมอยากใหเกิดเหตุการณแบบนี้ขึ้นอีกนะครับ ขอใหทางฝายบริหารตี

เตียนไปยังผูที่จัดทําเฟสบุคของทางเทศบาลตัวนี้ดวยนะครับ ถาไมแมนจริงเขียนมั่วๆซั่วๆ เขียนเอาหนาเขียนเอามันส

อยาเขียนนะครับ อายคนนะครับ ทุกวันน้ีผมอายแทนทานทานก็ยังไมรูตัวนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพนะครับก็ตามหลักฐานในรายงานการประชุมนะครับ ประชุมเมื่อวันที่ 

๒๙ สิงหาคม เวลา ๑๐ นาฬิกา ในหนาที่ ๑๙ รบกวนเปดดูดวย ในบรรทัดที่  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ 

ขออนุญาตอานนะครับ ทานประธาน“เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ คือในตอนแรกที่ขอจาย

ขาดเงินสะสมไปทางสภานั้นจะเปนตัวรถคันกูภัยนะคะ จะไมใชตัวที่ขอ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้ มันเปนคนละคันกัน 

ซึ่งในโครงการของ ป ๒๕๖๑ นี้จะเปนสโมสรโรตารีเขามอบมาใหมเพิ่มอีก ๑ คัน เปนรถบันได สวนตัวของเงินบริจาค

นั้นก็มีทานผูใหญที่เคารพไดมาบริจาคเงินใหกอน ซึ่งในชวงนั้นเปนหวงที่เขาเสนอบริจาคมานะคะเพื่อที่จะไดทันตอ

หวงเวลาในการที่จะรับรถ ซึ่งตรงนี้รายละเอียดในหวงวันเวลาที่ยอดจายตางๆนั้นก็จะมอบใหทานเดือนลอยเปนผู

ชี้แจงคะ” นะครับตัวนี้เราก็บันทึกในรายงานการประชุม ทานจะปฏิเสธไมไดเลยวาทานไมไดรับเงินบริจาคนะครับ 



๒๔. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับเชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตเพิ่มเติมครับทานประธานสภาฯก็ตามที่หนังสือชี้แจงนะครับ  คาใชจายในการที่วาจะรับรถจาก

ประเทศญี่ปุนมานะครับ ในการประชุมที่วาทางผูบริหารไดของบประมาณกับทางสภามาจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถา

ตามที่ผมดูรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ที่ทานนายกไดชี้แจงมาก็คือทานบอกวามีคนบริจาค ถามีการบริจาคตามที่

ทานอางนะครับคาใชจายในขอที่ ๒ นี้ไมควรจะมีนะครับในเอกสารชี้แจงก็คือคาจอดรถที่ทาเรือกรณีดําเนินการทาง

ศุลกากรเกินระยะเวลาที่กําหนด จํานวนเงิน ๑๓๒,๒๔๙.๗๖ บาท นะครับ เทาที่ผมสังเกตดูถาทานบอกวามีคนบริจาค

ตัวนี้ไมควรที่จะมีดวยซ้ํานะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ เกี่ยวกับเรื่องน้ีรูสึกวาจะไมคอยชัดเจนเทาไหรนะครับ ทานนายกฯ

เปนคนพูดเองในการประชุมสภาเสร็จแลวก็มีหนังสือมาแบบนี้นะครับ ดังนั้นแลวผมอยากจะขอมติทางสภานะครับโดย

ผานทางทานประธานสภาอยากจะขอมติวาสําหรับเรื่องการรับเงินบริจาคตัวน้ีนะครับ อยากจะใหมีหนวยงานภายนอก

ตรวจสอบนั่นก็คือ สตง. นะครับ อยากจะขอมติสภานะครับเพื่อเราจะทําหนังสือในนามของสมาชิกสภาเพื่อตรวจสอบ

เรื่องตัวนี้ อยากจะเรียนถามไปยังทานประธานสภาวาเราจะลงมติกันในเรื่องนี้เพื่อทําหนังสือไปยังสํานักงานตรวจเงิน

แผนดินใหมาตรวจสอบเรื่องนี้ อยากจะขอผูรับรองดวยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือในเร่ืองนี้น้ันผมคิดวามันเปนเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลซึ่งไมตองถึงขั้นจะตองเปนมติของสภา ในเรื่องที่จะรอง 

สตง. หรืออะไรตางๆนี้นะครับ วาในสวนนี้วาเราควรจะทําอยางไรทุกคนมีเอกสิทธิ์ในตัวเองวาจะรองหรือไมรองนะ

ครับ นี่คือสวนตัวผมนะครับแตวาถาทางสภามีความเห็นวาจะทําในนามสภาก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ตามที่ทานณัฐวุฒิเสนอ

แลวก็มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไม เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ กระผมมองไดคือเปนการรักษาผลประโยชนในสองประเด็นนะครับ ประเด็น

แรกก็คือรักษาประโยชนใหกับผูที่มีน้ําใจบริจาคใหกับเรา ผมคาดหวังวาทานจะไดใบเสร็จที่ทานสามารถนําไป

ลดหยอนภาษีหรือวาเปนใบตอบแทนคุณาณุปการที่ทานมอบเงินบริจาคเหลานี้มาใหแกทางเทศบาลนะครับ สวน

ประเด็นที่สองก็คือวารักษาผลประโยชนวาเงินบริจาคที่นํามาแลวเอาไปใชประโยชนอะไรบาง สวนที่ทานประธานเห็น

วาเปนเอกสิทธิ์ สวนบุคคลผมก็เห็นดวยที่จะใช เปนเอกสิทธิ์สวนบุคคลเพียงแตวา เมื่อมีการตรวจสอบแลว 

นอกเหนือจากการชี้แจงเปนลายลักษณอักษรในตัวนี้อยากใหทางผูบริหารกลาวถึงผูบริจาคนิดหนึ่งวาทานไดบริจาค

จริงไหม แลวที่ทานที่มีการลงเพจของเทศบาลเปนขอความเท็จจริงหรือเปลา ถาเปนขอความเท็จมันก็จะเขาขาย 



๒๕. 

 

ความผิดทาง พรบ. ชัดเจนวานําขอความที่เปนเท็จมาสําแดงตอสาธารณชนนะครับ อันนี้เปนการรักษาผลประโยชน

ของสามฝายที่มีสวนรวมในกิจการน้ีดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันก็ยังมีขอเสนอของทานณัฐวุฒิอยูดีนะครับวาอยากจะใหรองไปยัง สตง. ในนามของสภาใชไหมครับ 

เพราะฉะนั้นในตรงน้ีขอผูรับรองในการที่ทานณัฐวุฒิเสนอเชิญครับ/รับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่น

หรือไมครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะดิฉันวาเรื่องนี้มันก็ยืดเยื้อมานาน

แลว สิ่งที่สมาชิกตองการคือหาผูรับผิดชอบ ตามหนังสือที่ฝายบริหารชี้แจงมาดิฉันวาก็เปนการยอมรับผิดกลายๆแต

อยากใหออกเปนคําพูดคะวาทานจะรับผิดอยางไร คนที่ลงคือใครใหเขามาขอโทษในที่น้ีดิฉันวาเรื่องจบนะคะ เพราะวา

สมาชิกไมใชคนที่จะไปหาเรื่องใครถาทานไมนําขอเท็จไปลงในเพจของเทศบาลกอน เพียงตองการผูรับผิดชอบเทานั้น

คะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ขออนุญาตอันนี้คือความคิดเห็นสวนตัวนะครับ คือเรื่องใน สตง. เกี่ยวกับ

เทศบาลนครอุบลนี้ก็มีเยอะอยูแลว จริงๆผมวาเรื่องนี้เปนการรักษาผลประโยชนรวมกันระหวางทั้งสามฝาย จริงๆถา

อยากใหเรื่องมันจบก็ตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกันระหวางฝายผูบริหารกับทางสมาชิกสภาแลวตรวจสอบขอเท็จจริง 

ผมคิดวาแคนี้ก็นาจะเพียงพอหรืออยางไรก็อันนี้เปนความคิดเห็นสวนตัวนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ดวยความเคารพนะครับทางทานผูบริหาร อยากจะฟงความเห็นจากทานวาในเรื่องนี้จะสรุป

อยางไรดีครับ เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับก็คงคิดวาในสวนของทางผูบริหารก็ไดชี้แจงเปนลาย

ลักษณอักษรตามที่ทานประธานสภาฯไดอานและก็วินิจฉัย ผมคิดวาเปนเรื่องที่สมบูรณแบบแลวนะครับ สวนที่จะให

เราพิจารณาตั้งกรรมการหาผูกระทําผิดเดี๋ยวทางเราจะรับไปพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ถาอยางนั้นก็ใหมีการดําเนินการตามทานณัฐวุฒิวาไวก็คือทํางานควบคูกัน

ไปเลยดีไหมครับ อันน้ีก็ปรึกษาสภาครับ 

 



๒๖. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ก็เปนที่นาเสียดายนะครับเพราะทานนายกไมอยู ถาทานนายกอยูผมก็คงจะ

ไดถามทานวาเพราะเหตุใดทานถึงไดบอกวามีคนบริจาคนะครับ ทานเปนตําแหนงถึงนายกเทศมนตรีนครอุบลแตทาน

กลับพูดในสิ่งที่มันไมใชความจริงแลวตอไปประชาชนเขาจะเชื่อทานไดอยางไร และคนในเทศบาลเขาจะเชื่อทานได

อยางไรในเมื่อแคเรื่องงายๆแคเรื่องวามีคนบริจาคหรือไมมีคนบริจาค ตัวทานเองบอกวามีคนบริจาคมีบันทึกในรายงาน

การประชุมเปนลายลักษณอักษรชัดเจนวาทานพูดเองวามีคนบริจาค ผูใหญใจดีบริจาคมาแตหนังสือชี้แจงมากลับบอก

วาไมมีการบริจาค ผมจะเชื่อใครไดครับ เชื่อหนังสือฉบับนี้หรือวาเชื่อตามคําพูดของทานนายกนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เมื่อไมมีกอนจะปดประชุมสภาผมในนามตัวแทนสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ขอขอบพระคุณทานรอยเอกธราวุธ  ศรีจันทร ผูชวยนายทหารฝายการสืบสวนสอบสวน มทบ. ๒๒ เปน

อยางสูงครับที่ไดใหเกียรติมารวมสังเกตการณในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ ขอปดประชุมครับ 

 

***ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ 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 

 

 

 

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

        (นายอาทิตย   คูณผล)                                         (นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                              เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 



๒๗. 
 

 

 

      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 

 

 

 

 

 


