รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ (ขยายเวลา)
วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
.............................
ผูมาประชุม
๑. นายอนันต
๒. นางสาววรรณรัตน
๓. นายพิพัฒน
๔. นางสาวนงนุช
๕. นางบัวหลวง
๖. นางรฐา
๗. นายเลิศ
๘. นายเลิศชาย
๙. นายชื่น
๑๐. นายปรเมศร
๑๑. นางสาวปฏิมาพร
๑๒. นายณัฐวุฒิ
๑๓. นายนัฐพล
๑๔. นางเฉลียว
๑๕. นางสุภาภรณ
๑๖. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
๑๗. นางลําพูล
๑๘. นายธนพล
๑๙. นายธานินทร
๒๐. นายสุภชัย
๒๑. นายปยะ
๒๒. นายณภัทร
๒๓. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน
๒๔. นางสาวตนขาว

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

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๔
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๔
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๔
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๔
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๔
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๔

ผูไมเขารว มประชุม
- ไมมี
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายประชา
นายยอดยุทธ
นายนพพร
นายอดิศักดิ์

กิจตรงศิริ
เดชรุงเรือง
เตชาวิวัฒนบูลย
กุลวงศ

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

๒.
๕.
๖.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นายอาทิตย
นายกฤชพล
นางศิริวรรณ
นางเดือนลอย
นางพิมพนภัส
นายมนตตรี
นายกรศิริ
นายสวาท
วาที่ ร.ท.คมกริช
นางสุจิตรา
นางสมลักษณ
นางศิริพร
นางสาวธัญญพัทธ
นางภัททิยาภรณ
นางอรอินทร
พ.จ.อ.อดิศร
นางสาวดวงใจ
น.ส.ณัฐปภัสร
นายอนุชิต
นางสาวทิพยวรรณ

คูณผล
เมืองเหนือ
วิชัยโย
คําแดงสด
ภัทรกอพงศสุข
ธนะคุณ
มิ่งไชย
ดวงคํา
ศรีสวัสดิ์
นามพิทักษ
บุญณพัฒน
แจมใส
ศรีบุญสถิตพงษ
ใครบุตร
ไชยแสง
ประจํา
สุพจนนิติภักดี
ฎปวรนันท
อัปกาญจน
คําโสม

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหนาสํานักปลั ดเทศบาล
ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรีย นเทศบาลบูรพา
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรีย นเทศบาล ๓ สามัคคี
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
หัวหนางานจัดทํางบประมาณ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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 ขอความเห็นชอบรางเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจาย พ.ศ.๒๕๖๑
วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ”

๓.
วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม”
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

อื่นๆ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพัฒน นิล รัตนศิริกุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุม แลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย และทํ าการเปดประชุม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ (ขยายเวลา)
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกฯ , ทานที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี , ทานปลัดเทศบาลฯ , ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันนี้เปนการประชุมไดรับเกียรติจาก
ร.อ.ธราวุธ ศรีจันทร ผูชวยนายทหารฝายการสืบสวนสอบสวน มทบ.๒๒ บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุม แลวผมขอ
เปดการประชุม วันนี้เปนการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ (ขยายเวลา) ผมเริ่ม ตามระเบีย บ
วาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายอนันต ตันติศิรินทร
ไมมีครับ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

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
ตอไปเปนการรั บรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ส าม ครั้งที่ ๒
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกทานใดจะขอแกไข/เชิญครับ
เชิญทานวรรณรัตน จิรัตนประภา
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาฯและทานสมาชิก ผูทรงเกีย รติทุ กทาน ดิฉั นนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๐ จากดานลาง ในรายงานการประชุม คือจายจริง
ยังไมไดและในป ๒๕๖๐ มีลดลงอีก ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวาเหลือจะเอาไปใชทําอะไรคะ ขอแกไขเปนจายจริง
ยังไมไดใช และในปพ.ศ.๒๕๖๑ มีลดลงอีก๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวาเหลือจะเอาไปใชทําอะไรคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในบรรทัดนี้สมาชิกใหแกเปน 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 ขอความเห็นชอบรางเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจําป
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 รายงานและบั น ทึ ก ความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการ
แปรญัต ติ รา งเทศบั ญญั ติ ง บประมาณรายจา ยประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรี ย นประธานสภาเทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี ตามที่ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดดําเนิ นการรอรับแบบขอเสนอคําแปรญัตติใ นระหวา งวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึ งวันที่ ๑๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ประชุ ม พิ จารณาคําแปรญัตติฯ ตั้ งแตวันที่ ๑๓ – ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐น. (ในวันราชการ) ณ หองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ภายในกําหนดระยะเวลา ไปแลวนั้น ซึ่งมี
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจจากนายกเทศมนตรี เข ารวมขี้ แ จง บัดนี้คณะกรรมการการแปรญัตติฯ ไดมี การประชุม
สรุ ป ผลการพิ จารณาลงมติ ตามรายงานและบัน ทึ กความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการแปรญัต ติ รา งเทศบัญ ญั ติ ฯ
ดังตอไปนี้
คณะกรรมการแปรญัตติ
๑. นางสุภาภรณ
๒. นายณัฐวุฒิ
๓. นายสุภชัย
๔ นายนัฐพล
๕. นายพิพัฒน
๖. นางสาวปฏิมาพร

โหตระไวศยะ
ทองเถาว
ศรีจรูญ
รัตนูปการ
นิลรัตนศิริกุล
จงรักษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖.
เริ่มประชุม ๐๘.๓๐ น.
เมื่ อคณะกรรมการแปรญัตติร างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจาย ประจําปง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
มาครบองคประชุม แลว ประธานกลาวเปดการประชุม พรอมนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๒๕๖๑ เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
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
แปรญัตติเพิ่ ม รายจายรายการแกไขเปลี่ย นแปลงในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ (หมวดคาครุภัณฑ จํานวน ๑๐ รายการ) เปนเงิน ๑,๗๗๕,๘๐๐ บาท ดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป
๑. คาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว ๑,๑๐๑,๐๐๐ บาท คณะกรรมการ
แปรญัตติฯพิ จารณาแลวใหเปนไปตามที่ข อแกไขคําชี้แ จง รายละเอี ย ดตามเอกสารที่แ นบ
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 คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ข อแกไขคํา
ชี้แจง
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๐
๔. รถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ลอ ตั้งไว ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท ขอแกไขรายละเอียด คณะกรรมการแปร
ญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง รายละเอียดตามเอกสารที่แ นบหมายเลข
๑๐

๗.
สํานักการศึกษา
๕. คาใชจายในโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแหใ นงานประเพณีสงกรานต
ประจําป ๒๕๖๑ ตั้ง ไว ๒๒๕,๐๐๐ บาท ขอแกไ ขชื่อโครงการ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
พิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๐
๖. คาใชจายในโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทีย นและการจัดขบวนแหใ น
งานประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป ๒๕๖๑ ตั้งไว ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท ขอแกไขชื่อโครงการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯพิ จารณาแลวใหเปนไปตามที่ข อแกไขคําชี้แ จง รายละเอีย ดตาม
เอกสาร ที่แนบหมายเลข ๑๐
สํานักการชาง
๗. งานกอสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยบูรพาใน ๖ ตั้งไว
๕๒๐,๐๐๐ บาท ขอแกไขรายละเอียดปรับเพิ่ม ๔๙,๐๐๐ บาท ตั้งใหม เปน ๕๖๙,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง
๘. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร ๒ ตั้งไว ๙,๕๔๐,๐๐๐ บาท
ขอแก ไ ขรายละเอี ย ดปรั บ เพิ่ ม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป น ยอด ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง
๙. โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น แ ละระบบสาธารณู ป โภคบริ เ วณโดยรอบทุ ง ศรี เ มื อ งและ
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. กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดลอม
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 งานบริหารทั่วไป
๑. คาโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน ๑ ตัว (นอกมาตรฐาน) เปน เงิน
๒. คาตูเหล็ก ขนาด ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด ,
มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น จํานวน ๑ ตู (ตามมาตรฐาน)
เปนเงิน
๓. คาเครื่องโทรศัพท จํา นวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
เปนเงิน
๔. คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไมนอยกวา
๑๙ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามมาตรฐาน) เปนเงิน
๕. คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่องๆละ
๒,๘๐๐ บาท (ตามมาตรฐาน)
เปนเงิน

๖,๐๐๐ บาท
๕,๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๓๒,๐๐๐ บาท
๕,๖๐๐ บาท

หนวยตรวจสอบภายใน
๖. คาโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน ๑ ตัว (นอกมาตรฐาน) เปน เงิน
๗. คาเกาอี้ทํางาน แบบบุนวมลอหมุน จํานวน ๒ ตัวๆละ
๒,๕๐๐ บาท (นอกมาตรฐาน)
เปนเงิน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๘. คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู
พรอมติดตั้ง จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๒๘,๖๐๐บาท(ตามมาตรฐาน) เปนเงิน

๖,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

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 ซึ่งมี ทั้ง
นายกเทศมนตรี และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ไดขอแปรญัตติไปเรีย บรอยแลว ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม เฉพาะที่มี
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
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
งานเทศกิจ
คาติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ตั้งไว ๑๐,๖๘๕,๐๐๐ บาท ขอแกไขรายละเอีย ดรายละเอีย ด
ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๐ คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหคงไวตามรางเดิม
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี
สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๑ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คารถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ลอ ตั้งไว ๑๒,๔๐๐,๐๐๐บาท
ขอแกไขรายละเอียด คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาแลวใหเปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบหมายเลข ๑๐

๑๑.
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี
สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๑ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
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
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ

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

๑๒.
คาใชจายในโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทีย นและการจัดขบวนแหใ นงานประเพณีแ ห
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
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
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
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
โครงการกอ สรา งถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกู ร ๒ ตั้ง ไว ๙,๕๔๐,๐๐๐ บาท ขอแกไ ข
รายละเอียดปรับเพิ่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนยอด ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติฯพิ จารณาแลวให
เปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี
สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ

๑๓.
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
โครงการปรับปรุง ภูมิ ทั ศน แ ละระบบสาธารณู ปโภคบริเ วณโดยรอบทุง ศรีเ มื อ งและศาลหลัก เมื อ ง ตั้ งไว
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอแกไขรายละเอียดตามเอกสารที่แ นบมาพรอมนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯพิ จารณาแลวให
เปนไปตามที่ขอแกไขคําชี้แจง
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี
สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองฮาง ตั้งไว ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ขอแกไขรายละเอีย ดตาม เอกสารที่แ นบ
มาพรอ มนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯพิ จารณาแล วใหค งไวตามรางเดิม (รายละเอีย ดตามเอกสารที่แ นบหมาย
เลข ๑๐)
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ โปรดยกมือขึ้น / มี
สมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๑ เสียงไมรวมประธานสภาฯกับเลขานุการ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
ตอไปเปนรายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๖๑
๑. สํานักปลัดเทศบาล งบกลาง
ตัดลดรายจายทั้งหมด
เปนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ )

๑๔.
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมี สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ

๒. สํานักปลัดเทศบาล
ตัดลดรายจายทั้งหมด
เปนเงิน ๒๘,๑๗๒,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ )
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมี สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
๓. กองวิชาการและแผนงาน
ตัดลดรายจายทั้งหมด
เปนเงิน ๗๖๗,๕๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓ )
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมี สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ

๑๕.
๔. สํานักการคลัง
ตัดลดรายจาย
เปนเงิน ๘๔,๗๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔ )
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมี สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
๕. สํานักการศึกษา
ตัดลดรายจายทั้งหมด
เปนเงิน ๒๐,๐๐๒,๘๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖)
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมี สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
๖. กองสวัสดิการสังคม
ตัดลดรายจายทั้งหมด
เปนเงิน ๑,๒๖๖,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ )
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมี สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ

๑๖.
๗. สํานักการชาง
ตัดลดรายจายทั้งหมด
เปนเงิน ๒๔,๙๐๗,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘ )
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมี สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๐ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
๘. กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดลอม
ตัดลดรายจายทั้งหมด
เปนเงิน ๑๕,๘๕๖,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๙ )
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมี สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๒๑ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
ตอไปเปนการขอแปรญัตติเพิ่มรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รายการขอแปรญัตติปรับเพิ่มรายจายในรายการใหม จํานวน ๑๕๐ รายการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯพิ จารณาแลวในการแปรญัตติเพิ่ ม รายจายในรายการใหม ใหทั้งหมดจํานวน ๙ รายการ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๑ ดังตอไปนี้
สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป
๑. คาโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน ๑ ตัว (นอกมาตรฐาน) เปน เงิน
๒. คาตูเหล็ก ขนาด ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด ,
มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น จํานวน ๑ ตู (ตามมาตรฐาน)
เปนเงิน
๓. คาเครื่องโทรศัพท จํา นวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
เปนเงิน
๔. คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไมนอยกวา
๑๙ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามมาตรฐาน) เปนเงิน

๖,๐๐๐ บาท
๕,๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๓๒,๐๐๐ บาท

๑๗.
๕.

คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่องๆละ
๒,๘๐๐ บาท (ตามมาตรฐาน)
เปนเงิน

๕,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมี สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๑๙ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
หนวยตรวจสอบภายใน
๖. คาโตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน ๑ ตัว (นอกมาตรฐาน) เปน เงิน
๖,๐๐๐ บาท
๗. คาเกาอี้ทํางาน แบบบุนวมลอหมุน จํานวน ๒ ตัวๆละ
๒,๕๐๐ บาท (นอกมาตรฐาน)
เปนเงิน
๕,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมี สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๑๙ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๘. คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน ๒ เครื่องๆละ
๒๘,๖๐๐บาท (ตามมาตรฐาน) เปนเงิน ๕๗,๒๐๐ บาท
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมี สมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯสรุปเสนอตอสภาฯ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๑๙ เสียง
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 /
มีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกยกมือ ๑๙ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯไดเสนอ
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
ที่สามตามระเบีย บแลวจะไม มี การอภิปรายเพี ย งแตใ หสภาฯใหความเห็นชอบให ตราเปนเทศบัญญัติง บประมาณ
รายจายประจําปหรือไมผมจะขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๒๐ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง

อื่นๆ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ เชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ

๑๙.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ กระผมนายสุ ภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ วันนี้ผมขออนุญาตพูดในภาพรวมที่พวกเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณมาในปนี้ วันนี้ก็เปน
วันที่นาดีใจที่พวกเราเขาสภาฯแหงนี้และก็ทําหนาที่ที่พี่นองประชาชนใหเรามาทําก็คือการจัดสรรงบประมาณใหกับพี่
นองประชาชน เทศบาลนครฯ ๒๙ ตารางกิโลเมตร ประชากรตีรวมๆที่แสนคน ณ วันปจจุบัน พั นธกิจของเราก็คือการ
ดูแลประชาชนในเขตเทศบาลฯและถือเปนหนาที่ของเราก็คือการดูแลเทศบาลนครฯ ซึ่งเทศบาลนครฯก็เปนศูนย กลาง
ของจังหวัดอุบลราชธานี หลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีประชากรแฝงเขามาถึงสามเทาของประชากร สิ่งที่เราตองรับผิดชอบก็
คือสิ่งตางๆที่ประชากรแฝงเหลานี้มาอาศัยอยูในเขตเทศบาลฯ งบประมาณที่ใหไปเราดีใจที่จะมาบอกกับสภาแหงนี้วา
เราจัดสรรงบประมาณ เราคัดกรองงบประมาณ เราจัดงบประมาณใหอยูในงบดุลตามรายรับและรายจายที่มี ใ หม า เรา
ถือวาเราทําไดสมบูรณแบบแลวและเราดีใจที่จะมาบอกกับพี่นองประชาชน ผมมองไปฝงขวามื อผมใจหายมากที่ทาน
นายกเทศมนตรีเลือกที่จะติดภารกิจในวันสําคัญนี้ ในวันที่เรามอบหมายสิ่งสําคัญใหกับพี่ นองประชาชนใหกับเทศบาล
นครอุบล ทานอาจจะไมสําคัญในเทศบาลนี้อีกตอไปในความคิดของทานแตเราใหความสําคัญกับงบประมาณที่เราให
ไป และใหความสําคัญกับประชาชนรวมถึงเทศบาลแหงนี้ รวมถึงพื้นที่ทุกๆตารางเมตร หวัง เปนอย างยิ่งวาเมื่ อทานได
งบประมาณไปแลว ผมคาดวาปนี้เราจะไดรักษาการณกันปสุดทาย ขอเถอะครับวาใหทําตามวิธีงบประมาณโดยถู กตอง
ถูกตองอยางไรครับไดเงินไปแลวไมตองรอเวลา รถขยะถามันจําเปนรีบจัดซื้อครับ ทานขอมาเราเห็นความสําคัญเราให
งบประมาณไปทานก็รีบจัดซื้อตามความจําเปนที่ทานขอมา สวนอื่นๆอีกเยอะเลยครับ เลิกซะทีเถอะครับที่โอนไปเปน
เลมๆแลวเอามาจนลือวาโอนไปทําอะไรบางแลวโอนกลับมาไมได เหมือนหลายๆปที่ผานมาเห็นหลายๆโครงการ สภาฯ
แหงนี้ในหนาที่ของผมที่ทํางานในหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ กรรมการแปรญัตติแ ละที่สําคัญผมก็เปนประชาชน
ในเขตเทศบาลฯที่รองบประมาณสวนนั้นใหมั นลงถึ งพี่ นองประชาชน ทานรีบทํา ทานรีบใช จริงๆถ ามั นไม พ อนี่คือ
เทศบาลฯมาขอเพิ่มไดแตดวยความจําเปนในการขอและเหตุผล หลายๆโครงการเราเห็นเราพูดมาสองสามปแ ลววาเรา
อยากเห็นที่มันเปนบริบทมากกวานี้ ยกตัวอยางงายๆอยางเชน สํานักการศึกษาที่ทํามาผมยกตัวอยางมาเรื่องหนึ่งก็คือ
อยางงบดุริย างค ผมพู ดเองในคณะกรรมการแปรญัตติวาอยากเห็นการบริหารงานที่เปนระบบ เด็กนักเรีย นตั้งแต
ป.๑ – ป.๖ ระยะเวลาที่จะใชในการมาเปนดุริยางคไดก็คือชวง ป.๕ และ ป.๖ เทานั้น ผมยืนยันวาผมอยู ใ นวงการนี้ม า
นาน ชวงระยะเวลา ป.๕ - ป.๖ เทานั้นที่จะสามารถเข าสูวงดุริย างคได ระยะเวลามั นสั้นครับ เมื่ อระยะเวลามั นสั้น
ความจําเปนในการที่จะจัดทําวงดุริย างคมี ความจําเปนมากนอยแคไหน ทําโครงการเข ามาขอจัดซื้อ ทําโครงการมา
ดวยวาบริบทการทํางานของทานเปนอยางไร มีการรวมตัวกันอยางไร ที่เทศบาลนครอุบลจะเปนเจาภาพในการทําให
วงดุริยางคเปนวงดุริยางคขนาดใหญเหมือนทุกๆเทศบาลเขาทํา ไมตองไปดูเทศบาลฯ เอาเทศบาลเมื องก็ไดครับ ทาน
ลองไปดูเทศบาลเมืองสุรินทรเขามีการจัดการบริหารงบประมาณตัวนี้อย างไร อันนี้คือยกตัวอยางขึ้ นมาเพี ย งตัวอยาง
เดียวแตมันมีอีกหลายๆตัวอยางที่ทานทําขึ้นมาแลวมันก็ซ้ําซอนกัน ซ้ําซอนกันเหมือนทําโครงการขึ้ นมาเพื่ อที่จะไดเงิน
งบประมาณไปแลวโอนไปใชจายโครงการอื่น มันก็ไม ลงไปถึ งพี่ นองประชาชน วันนี้เราใหงบประมาณไปเราหวังเปน
อยางยิ่งวาปลายปงบประมาณจะไมมีเงินงบประมาณเหลือ ผมยินดีดวยซ้ําไปที่งบประมาณมันจะไมพอ ถามันไมพ อขอ
เขามา คุยเขามาไดโครงการตางๆ โครงการหินคลุกพูดมากี่ปแลววานี่เทศบาลนครอุบลมั นไม นามี แ ลว ในเมื่ อมั นไม นา
มีตองทําอะไรครับ ตองทําเปนถนนคอนกรีตอยางดีสมหนาสมตาเทศบาลนครอุบล วันนี้ผิวจราจรทั้งเทศบาลนครอุบล
เละไปหมดแลว สิ่งเหลานี้ตางหากที่ทานไมมองเห็น ที่ทานไมตระหนักวานี่คือเทศบาลนครอุบลสมควรเปนอย างยิ่งที่
จะมี การแก ไ ข แผนพั ฒ นาสามป ทํา ขึ้ น มาเพื่ อ ใหท า นแก ไ ขทุ ก ๆป ปนี้ ไ ม เ อาเปลี่ ย นใหม ปนี้ ไ ม เอาเปลี่ ย นใหม
แผนพัฒนาไมมีการตอเชื่อมกันเปนบริบทชัดเจน ไมมีการพัฒนาตอเนื่องแบบชัดเจน มันถึงมีการขาดชวงของการใช

๒๐.
งบประมาณ สิ่งเหลานี้ตางหากที่ทานคงตองตระหนักวาการทํางานของเราเหมาะสมหรือไมที่จะดูแ ลเทศบาลนครอุบล
ฯ แตวันนี้ผมดีใจกับพี่นองประชาชนที่ไดเทศบัญญัติงบประมาณตัวนี้ลงไปสูพี่ นองประชาชนทุกๆเม็ ดทุกๆบาททุกๆ
สตางค ผมหวังวาพี่นองประชาชน ขาราชการในเทศบาลนครอุบลจะชวยเปนหูเปนตาใหกับพี่ นองประชาชนทางบาน
ไดชวยใหใชงบประมาณเหลานี้ลงสูพี่นองประชาชนใหไดมากที่สุด ผมฝากทานประธานไปยังพระสยามเทวาธิราชวาให
ทานดลบันดาลใหสิ่งที่ผมพูดเหลานี้มันเปนจริงดวยเถิด กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สืบเนื่องจากการประชุมสภาครั้งที่แ ลวนะครับ ที่ทางสภาเรามี ม ติเพื่ อขอรับทราบ
ผลการตรวจสอบเงินบริจาครถดับเพลิงจากประเทศญี่ปุน อยากสอบถามวาทางสภาเราจะไดคําตอบนั้นหรือยังครับ
ฝากถามไปยังฝายผูบริหารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ค รั บ กระผมนายประชา กิ จ ตรงศิ ริ รอง
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ทําการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่องแรกนะครับตองขอขอบคุณทาง
สมาชิกที่ ไดจัดทํ างบประมาณแลวผานรางเทศบัญญัติ เรีย บร อยแลว นะครับ สวนที่ เรานํา เสนอไปและส วนที่ทา น
พิจารณาแปรงบประมาณนั้น ก็เปนอํานาจหนาที่ของสวนสมาชิกสภาที่ทําไดสมบูรณนะครับ สวนที่จะตัดจะเพิ่ ม จะลด
ก็คงเปนเรื่องที่เราจะมาบริหารจัดการภายหลัง ซึ่งตองกราบเรีย นทานประธานสภาวาสิ่งที่เราพิ จารณาไป สิ่งที่ทาน
พิจารณามานั้นก็อยูในมุมมองของความเหมาะสมและก็ถื อวาผานรางตัวนี้ไปแลวก็ข อกราบขอบพระคุณทุกทานนะ
ครับ เรื่องที่สองคือเรื่องรถดับเพลิงนั้นผมขอชี้แจงเปนเอกสารนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เดี๋ย วเอกสารที่ทางฝายบริหารดําเนินการแลวเดี๋ย วจะถ ายเอกสารแจกกับทานสมาชิกนะครับ
ขอเชิญเจาหนาที่เอาไปถายเอกสารดวยนะครับ เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาฯและสมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานีทุ ก ท า น ดิ ฉั น นางสาวต น ข า ว
ตังคโณบล สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือ กตั้งที่ ๔ ดิฉั นอยากจะสอบถามเรื่องที่ ดิฉั นเคยขอไฟ
กระพริบจากแยกหลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ตัดกับเสนสถานีตํารวจคะ ดิฉันจําไดวาขอไปตั้งแตทานนายกเขามารับ
ตําแหนงใหมๆจนผูบริหารเปลี่ยนไปหลายทานแลวนะคะ จนตอนนี้ก็ยังไมมี แ ละรถก็ชนกันตลอดคะ ดิฉั นอยากทราบ
วาเรื่องนี้ไปถึงไหนแลวแลวจะดําเนินการใหดิฉันไดเมื่อไหรคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานรฐาครับ

๒๑.
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา มณีภาค สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑
อยากจะสอบถามทานประธานผานไปยังผูบริหาร เกี่ย วกับการจัดซื้อจัดจางเครื่องสูบน้ํา ทางสภาอยากไดเอกสาร
อยากสอบถามวาตอนนี้การดําเนินการตรวจสอบไปถึงไหนคะ ไดสอบถามไปในครั้งกอนแลวแตยั งไม คืบหนาคะ กราบ
ขอบพระคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุ ญาตครับทา นประธานฯ ผมขออนุญ าตให ข อตกลงเป นอย า งนี้นะครับ ก็คือว าเมื่ อ สมาชิ กถามในข อ
ประเด็นใดขออนุญาตขอคําตอบจากทางผูบริหารเปนข อๆไปดีไหมครับ เพื่ อที่ทางสมาชิกจะไดนําคําพู ดที่ประชาชน
ฝากมาไปตอบกับทางประชาชนไดครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องไฟกระพริบเดี๋ย วผมจะใหทาง
สํานักการชางติดตามใหนะครับ สวนเรื่องที่สองนั้นก็คือเรื่องเครื่องสูบน้ําคือเราไมไดเตรีย มเอกสารมาเพื่ อตอบนะครับ
ขอเปนผมจะตอบในครั้งหนานะครับ จริงๆแลววาระอื่นๆนี้มันเปนวาระที่เราไมไดเตรียมมา แตถาพอทราบไดพ ออยูใ น
เนื้องานเราก็จะตอบใหไดแตถาไมมีในเนื้องานตอนนี้ เพื่อความถูกตองนะครับขอใหเรามี โอกาสไดเตรีย มเอกสารเพื่ อ
นําสงภายหลังและชี้แจงภายหลังเพื่อความชัดเจนและถูกตองครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับสิ่งที่ทางฝายบริหารทานตอบออกมานะครับ ผมเห็นวาก็ไม คอยจะถู กตอง
สักเทาไหรนะครับ เรื่องบางเรื่องมันก็ผานมานานพอสมควรแลวทานจะไมรูอีกหรือครับ เงินภาษีชาวบานนะครับทาน
ไมมีสิทธิที่จะมาปดบังหรือจะบอกวาไมรู ถาทานไมรูนะครับพอถามอะไรไปแลวโยนใหฝายเจาหนาที่ตอบนั้นทานจะ
มาเปนฝายบริหารทําไมครับ ก็ใหฝายราชการเขาบริหารไปสิครับ อายเขานะครับ ประชุมไมเขา ถามอะไรตอบไมไดนะ
ครับ งบประมาณตัดพวกไมรูเรื่องก็ไปเขียนลงเฟสบุคตัดอยางนั้นตัดอยางนี้ ก็ไมเขาประชุม นะครับ ไม เข าประชุม แลว
ก็ไมรูเรื่องกับเขาเสร็จแลวก็ไปคร่ําครวญออกเฟสบุค เปนใครผมจะไม พู ดนะครับผมคิดวาพวกทานนาจะรู ไม รูเรื่องก็
อยาพูดอยาเขียนออกเฟสครับอายเขา ไมรูเรื่องก็ลาออกครับอยูไปก็อายเขา ผมอยากจะใหทางฝายบริหารตอบคําถาม
กับทางสภาฯ เพื่อทางสภาก็จะไดเอาไปบอกกับชาวบานวาทานนั้นทําอะไรไปบางนะครับ ไม ใ ชวาทานจะมาเลนบอก
วาขอสงเปนเอกสารบอกวาไมไดเตรียมไว เหมือนเมื่อสักครูนี้ทางทานรฐาขออนุญาตที่เอยนามก็ไดถามเรื่องเครื่องสูบ

๒๒.
น้ําซึ่งความจริงมั นก็ไม ไดพึ่ งเกิดขึ้ น มั นก็เกิดขึ้ นเปนระยะเวลาพอสมควรแลวนะครับแตทานก็ยังบอกไม รูไม ทราบ
วาระอื่นๆนี้ไม ใ ช เรื่องที่จะมาถามในเรื่องที่ไม ได เตรีย มซึ่งผมคิด วาทานเปนผูบริห ารนะครับทานควรจะรูเรื่องการ
บริหารราชการในเทศบาลฯแหงนี้ ทานจะบอกวาไมรูแลวทานก็โยนไปใหฝายขาราชการตอบผมคิดวามั นไม นาจะเปน
การบริหารงานของฝายบริหารนะครับแบบนี้ ผมขออนุญาตทานประธานสภาอานเอกสารชี้แจงกอน ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ ถ าไม มี ผมอยากจะฝากทางเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ย วกับเรื่องการ
จัดทําบัญชี สืบเนื่องมาจากกอนที่จะมีการพิจารณางบประมาณประจําปผมไดข อเอกสารเกี่ย วกับเงินเดือน เงินเพิ่ ม
ของทุกกองฝายนะครับ ก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดีแตปรากฏวาเมื่อดูแลวบางกองผมไม อยากจะเอย ชื่อ ไม ทราบ
วาจงใจที่จะทําใหผมปวดหัวหรือเปลาเพราะวารายงานเข ามาระหวางคาจางภารกิจกับคาจางทั่วไปไปอยูใ นเอกสาร
แผนเดียวกัน ซ้ําในหนวยงานนี้พอไปขอเบิกในยอดเงินเพิ่มมีรายชื่อของขาราชการ ภารกิจ ทั่วไป ไปอยู ใ นใบเดีย วกัน
อีก ผมอยากจะเรียนถามไปยังหนวยนั้นๆที่รายงานแบบนี้นะครับวาเวลาทานสั่งจายเงินนั้นทานแยกยอดหรือเปลา ถ า
ทานอยากจะรูหนวยงานไหนมาเอาเอกสารที่ผมไดนะครับ มั นไม ถู กตองนะครับวาภารกิจก็ควรจะยอดหนึ่ง ทั่วไปก็
ควรจะยอดหนึ่ง เจาหนาที่ก็ควรอีกยอดหนึ่ง เวลาเบิกจายทานก็ตองแยกจายอยูแลวไมใชรวมอยู ย อดเดีย ว ทานทํามา
ไดอยางไร บางหนวยงานกราบขออภัยนะครับวาทานที่เกษียณไปแลวยังมีชื่อในงบประมาณป ๒๕๖๑ อยู ผมก็งงๆอยู
เหมือนกัน ก็เลยอยากจะฝากวาการรายงานก็ขอใหเปนรูปแบบอันเดียวกัน ผมก็คุยกับฝายที่รับผิดชอบก็ใ หคําแนะนํา
ไปแลวตางฝายตางไมเชื่อฟงกันนะครับ ตางคนตางทํา บางหนวยงาน ๖ เดือน คิดมาเปนรายบุคคล บางหนวยงานรวม
ยอดทั้ง หมดแลวคอยมาคิด ๖ เดือน เปนคนละแบบฟอรม ยอดมั นก็ไดอยูหรอกครับแตวาเมื่ อดูแ ลวนั้นมั นไม เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อหนวยงานเดีย วกันมั นนาจะเปนอันหนึ่งอันเดีย วกันวาทําอยางนี้แ บบนี้ดูแ ลวจะรูวาเปนของ
หนวยงานนี้ ก็ขอฝากไวดวยวาสํานักคลังจะอบรมอยูแลวของบประมาณเขามา ๕๐,๐๐๐ บาท ทางสภาก็ใ หไป ก็ฝาก
ไวดวยวาเวลาอบรมทานระบุเลยวาเจาหนาที่พ นักงานบัญชีนะครับ ก็ข อใหเปนอันหนึ่งอันเดีย วกันนะครับวาจะใช
แบบฟอรมไหนทานก็ทําไปเถอะแตขอใหเปนรูปแบบเดีย วกันนะครับ ก็ข อเรีย นฝากไวดวยนะครับ เชิญทาน ณัฐวุฒิ
ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ จากที่ไดอานขอชี้แ จงเกี่ย วกับรถดับเพลิงสรุปวาที่เขี ย นลงไปวามี ผูบริจาค
นั้นแลวนายกก็บอกวามีผูบริจาคนี้ อยากทราบวาสรุปคือไม ใ ชเงินบริจาคใชไหมครับ เพราะตอนประชุม ครั้งที่แ ลวก็
บอกวาเงินยืม คนหนึ่งบอกวาเงินยืม คนหนึ่งบอกวาบริจาค สรุปแลวเปนงบจากที่ทานโอนรายจายจากรายการอื่นไป
ตั้งจายใชไหมครับ อยากขอคําชี้แจงที่ชัดเจนดวยครับเพราะวาเอกสารตัวนี้นั้นคือบางทีอานนี้ก็รูสึกวาไม คอยชัดเจน
เทาไหรนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถาดูตามที่เอกสารของทางฝายบริหารชี้แจงมานะครับ ทานก็บอกวาตั้งจายจากขออนุมั ติสภา ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ที่เหลือเปนการโอนเพิ่มจากงบประมาณประจําป ๒๕๖๐ นะครับ มันก็เปนสองสวน จากสภาฯอนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๓.
แลวก็โอนเพิ่ ม สวนที่เหลือนะครับ แตจริงๆแลวนั้นก็ดูใ นสวนนี้ก็ดูเข าใจดีครับ แตผมคิดวาความประสงคข องทาน
สมาชิกผูทรงเกียรติอาจจะมี ความประสงควาในเมื่ อมั นมี เพจบอกวาไดรับบริจาคจากทานนั้นทานนี้เปนจํานวนเงิน
เทานั้นเทานี้ก็สงสัยวาเพจนั้นเปนเพจจริงหรือเพจปลอม โกหกหรือไม เพราะมั นเปนเพจของสํานักงานเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซึ่งเมื่อเปนสํานักงานของหนวยงานราชการแลวนาจะเอาเปนความจริงออกมาทํา อยามั นสปากมั นสมื อ
เราไปทํามันเสียหายกับหนวยงานราชการ อยากจะขอฝากไวดวยวาเอาความจริงมาเผยแผดีกวานะครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากขอเพิ่ ม เติม อีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ย วกับประเด็นเรื่องของรถดับเพลิง ซึ่งใน
เฟสบุคไดมีการกลาวอางวาไดรับเงินบริจาคจากบุคคลทานหนึ่งแลวทีนี้ก็มีการชี้แจงวาเงินตัวนั้นนั้นไม ใ ชเงินบริจาคแต
เปนเงินที่ขออนุมัติจากสภาตามหนังสือที่ชี้แจงมานะครับ ดังนั้นแลวผมอยากจะกราบเรีย นไปยั งฝายบริหารนะครับให
ตําหนิไปยังลูกนองของทานนะครับ การกลาวอางชื่อบุคคลโดยที่เขาไม ไดทําจริงๆมั นเปนเรื่องที่ทําใหบุคคลนั้นเสีย
หายนะครับ ซึ่งเพจระดับเทศบาลนครนี้ไมนาจะเกิดเหตุการณแบบนั้นนะครับ ไม นาจะเอาเรื่องที่ไม ใ ชเรื่องจริงมาพู ด
ลงเพจซึ่ งพี่ นองประชาชนของเราก็ติ ดตามเรื่อ งนี้อ ยู ทานบอกวา ทา นได รับ เงิน บริ จาคมาเสร็ จแลวทางสภาก็ไ ด
สอบถามนะครับขาราชการหัวหนาสํานักก็บอกวาเปนเงินยืมนะครับ พอเสร็จแลวขอชี้แ จงเปนหนังสือก็บอกวาไม ไดมี
การรับเงินตัวนั้นไมไดรับบริจาคมา ผมก็ไมทราบเหตุผลที่อางชื่อ คนที่บริจาคนี้จะอางเอาหนา อยากไดผลงานหรือวา
อะไรอยางไรนะครับ แตทั้งหมดทั้งมวลที่ทําขึ้นมานี้มันเปนการทําใหภาพลักษณของฝายบริหารเสีย หายนะครับ อีกทั้ง
บุคคลคนนั้นเขาก็เสีย หายดวยนะครับ ซึ่งผมไม อยากใหเกิดเหตุการณแ บบนี้ขึ้ นอีกนะครับ ขอใหทางฝายบริหารตี
เตียนไปยังผูที่จัดทําเฟสบุคของทางเทศบาลตัวนี้ดวยนะครับ ถาไมแมนจริงเขียนมั่วๆซั่วๆ เขี ย นเอาหนาเขี ย นเอามั นส
อยาเขียนนะครับ อายคนนะครับ ทุกวันนี้ผมอายแทนทานทานก็ยังไมรูตัวนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพนะครับก็ตามหลักฐานในรายงานการประชุม นะครับ ประชุม เมื่ อวันที่
๒๙ สิงหาคม เวลา ๑๐ นาฬิกา ในหนาที่ ๑๙ รบกวนเปดดูดวย ในบรรทัดที่ นางสาวสมปรารถนา วิกรัย เจิดเจริญ
ขออนุญาตอานนะครับ ทานประธาน“เรีย นทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ คือในตอนแรกที่ข อจาย
ขาดเงินสะสมไปทางสภานั้นจะเปนตัวรถคันกูภัยนะคะ จะไมใชตัวที่ขอ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้ มั นเปนคนละคันกัน
ซึ่งในโครงการของ ป ๒๕๖๑ นี้จะเปนสโมสรโรตารีเขามอบมาใหมเพิ่มอีก ๑ คัน เปนรถบันได สวนตัวของเงินบริจาค
นั้นก็มีทานผูใหญที่เคารพไดมาบริจาคเงินใหกอน ซึ่งในชวงนั้นเปนหวงที่เขาเสนอบริจาคมานะคะเพื่ อที่จะไดทันตอ
หวงเวลาในการที่จะรับรถ ซึ่งตรงนี้รายละเอีย ดในหวงวันเวลาที่ย อดจายตางๆนั้นก็จะมอบใหทานเดือนลอยเปนผู
ชี้แจงคะ” นะครับตัวนี้เราก็บันทึกในรายงานการประชุม ทานจะปฏิเสธไมไดเลยวาทานไมไดรับเงินบริจาคนะครับ

๒๔.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับเชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตเพิ่ ม เติม ครับทานประธานสภาฯก็ตามที่หนัง สือชี้แ จงนะครับ คาใชจายในการที่วาจะรับรถจาก
ประเทศญี่ปุนมานะครับ ในการประชุมที่วาทางผูบริหารไดของบประมาณกับทางสภามาจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ า
ตามที่ผมดูรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ที่ทานนายกไดชี้แจงมาก็คือทานบอกวามีคนบริจาค ถ ามี การบริจาคตามที่
ทานอางนะครับคาใชจายในขอที่ ๒ นี้ไมควรจะมีนะครับในเอกสารชี้แ จงก็คือคาจอดรถที่ทาเรือกรณีดําเนินการทาง
ศุลกากรเกินระยะเวลาที่กําหนด จํานวนเงิน ๑๓๒,๒๔๙.๗๖ บาท นะครับ เทาที่ผมสังเกตดูถาทานบอกวามี คนบริจาค
ตัวนี้ไมควรที่จะมีดวยซ้ํานะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้รูสึกวาจะไมคอยชัดเจนเทาไหรนะครับ ทานนายกฯ
เปนคนพูดเองในการประชุมสภาเสร็จแลวก็มีหนังสือมาแบบนี้นะครับ ดังนั้นแลวผมอยากจะขอมติทางสภานะครับโดย
ผานทางทานประธานสภาอยากจะขอมติวาสําหรับเรื่องการรับเงินบริจาคตัวนี้นะครับ อยากจะใหมีหนวยงานภายนอก
ตรวจสอบนั่นก็คือ สตง. นะครับ อยากจะขอมติสภานะครับเพื่อเราจะทําหนังสือในนามของสมาชิกสภาเพื่ อตรวจสอบ
เรื่องตัวนี้ อยากจะเรียนถามไปยังทานประธานสภาวาเราจะลงมติกันในเรื่องนี้เพื่ อทําหนังสือไปยั งสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินใหมาตรวจสอบเรื่องนี้ อยากจะขอผูรับรองดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือในเรื่องนี้นั้นผมคิดวามันเปนเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลซึ่งไม ตองถึ งขั้ นจะตองเปนมติข องสภา ในเรื่องที่จะรอง
สตง. หรืออะไรตางๆนี้นะครับ วาในสวนนี้วาเราควรจะทําอยางไรทุกคนมี เอกสิทธิ์ใ นตัวเองวาจะรองหรือไม รองนะ
ครับ นี่คือสวนตัวผมนะครับแตวาถาทางสภามีความเห็นวาจะทําในนามสภาก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ตามที่ทานณัฐวุฒิเสนอ
แลวก็มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไม เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ กระผมมองไดคือเปนการรักษาผลประโยชนในสองประเด็นนะครับ ประเด็น
แรกก็คื อรั กษาประโยชนใ ห กับ ผูที่ มี น้ํ าใจบริ จาคใหกับ เรา ผมคาดหวั งว าทา นจะไดใ บเสร็จ ที่ท านสามารถนํ าไป
ลดหยอนภาษีหรือวาเปนใบตอบแทนคุณาณุปการที่ทานมอบเงินบริจาคเหลานี้ม าใหแ กทางเทศบาลนะครับ สวน
ประเด็นที่สองก็คือวารักษาผลประโยชนวาเงินบริจาคที่นํามาแลวเอาไปใชประโยชนอะไรบาง สวนที่ทานประธานเห็น
ว า เป น เอกสิ ท ธิ์ ส ว นบุ ค คลผมก็ เ ห็ น ด ว ยที่ จ ะใช เ ป น เอกสิ ท ธิ์ ส ว นบุ ค คลเพี ย งแต ว า เมื่ อ มี ก ารตรวจสอบแล ว
นอกเหนือจากการชี้แจงเปนลายลักษณอักษรในตัวนี้อยากใหทางผูบริหารกลาวถึ งผูบริจาคนิดหนึ่งวาทานไดบริจาค
จริงไหม แลวที่ทานที่มีการลงเพจของเทศบาลเปนขอความเท็จจริงหรือเปลา ถาเปนขอความเท็จมันก็จะเขาขาย

๒๕.
ความผิดทาง พรบ. ชัดเจนวานําขอความที่เปนเท็จมาสําแดงตอสาธารณชนนะครับ อันนี้เปนการรักษาผลประโยชน
ของสามฝายที่มีสวนรวมในกิจการนี้ดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มั น ก็ยั ง มี ข อ เสนอของท า นณั ฐ วุฒิ อ ยู ดี น ะครั บว า อยากจะให ร องไปยั ง สตง. ในนามของสภาใชไ หมครั บ
เพราะฉะนั้นในตรงนี้ขอผูรับรองในการที่ทานณัฐวุฒิเสนอเชิญครับ/รับรองถู กตอง มี สมาชิกทานใดเห็นเปนอย างอื่น
หรือไมครับ เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิ กผูทรงเกีย รติทุกทานนะคะดิฉั นวาเรื่องนี้มั นก็ยืดเยื้ อมานาน
แลว สิ่งที่สมาชิกตองการคือหาผูรับผิดชอบ ตามหนังสือที่ฝายบริหารชี้แ จงมาดิฉั นวาก็เปนการยอมรับผิดกลายๆแต
อยากใหออกเปนคําพูดคะวาทานจะรับผิดอยางไร คนที่ลงคือใครใหเขามาขอโทษในที่นี้ดิฉันวาเรื่องจบนะคะ เพราะวา
สมาชิกไมใชคนที่จะไปหาเรื่องใครถาทานไมนําขอเท็จไปลงในเพจของเทศบาลกอน เพี ย งตองการผูรับผิดชอบเทานั้น
คะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ขออนุญาตอันนี้คือความคิดเห็นสวนตัวนะครับ คือเรื่องใน สตง. เกี่ย วกับ
เทศบาลนครอุบลนี้ก็มีเยอะอยูแลว จริงๆผมวาเรื่องนี้เปนการรักษาผลประโยชนรวมกันระหวางทั้งสามฝาย จริงๆถ า
อยากใหเรื่องมันจบก็ตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกันระหวางฝายผูบริหารกับทางสมาชิกสภาแลวตรวจสอบข อเท็จจริง
ผมคิดวาแคนี้ก็นาจะเพียงพอหรืออยางไรก็อันนี้เปนความคิดเห็นสวนตัวนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ ดวยความเคารพนะครั บทางทานผู บริหาร อยากจะฟ งความเห็นจากทานวาในเรื่องนี้จะสรุ ป
อยางไรดีครับ เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับก็คงคิดวาในสวนของทางผูบริหารก็ไดชี้แ จงเปนลาย
ลักษณอักษรตามที่ทานประธานสภาฯไดอานและก็วินิจฉัย ผมคิดวาเปนเรื่องที่สมบูรณแ บบแลวนะครับ สวนที่จะให
เราพิจารณาตั้งกรรมการหาผูกระทําผิดเดี๋ยวทางเราจะรับไปพิจารณาครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ถาอยางนั้นก็ใหมี การดําเนินการตามทานณัฐวุฒิวาไวก็คือทํางานควบคูกัน
ไปเลยดีไหมครับ อันนี้ก็ปรึกษาสภาครับ

๒๖.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ก็เปนที่นาเสียดายนะครับเพราะทานนายกไมอยู ถาทานนายกอยูผมก็คงจะ
ไดถามทานวาเพราะเหตุใดทานถึงไดบอกวามีคนบริจาคนะครับ ทานเปนตําแหนงถึ งนายกเทศมนตรีนครอุบลแตทาน
กลับพูดในสิ่งที่มันไมใชความจริงแลวตอไปประชาชนเขาจะเชื่อทานไดอย างไร และคนในเทศบาลเขาจะเชื่อทานได
อยางไรในเมื่อแคเรื่องงายๆแคเรื่องวามีคนบริจาคหรือไมมีคนบริจาค ตัวทานเองบอกวามีคนบริจาคมีบันทึกในรายงาน
การประชุมเปนลายลักษณอักษรชัดเจนวาทานพูดเองวามีคนบริจาค ผูใหญใจดีบริจาคมาแตหนังสือชี้แ จงมากลับบอก
วาไมมีการบริจาค ผมจะเชื่อใครไดครับ เชื่อหนังสือฉบับนี้หรือวาเชื่อตามคําพูดของทานนายกนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เมื่อไมมีกอนจะปดประชุม สภาผมในนามตัวแทนสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ขอขอบพระคุณทานรอยเอกธราวุธ ศรีจันทร ผูชวยนายทหารฝายการสืบสวนสอบสวน มทบ. ๒๒ เปน
อยางสูงครับที่ไดใหเกียรติมารวมสังเกตการณในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ ขอปดประชุมครับ
***ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.****

(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

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

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

๒๗.
คณะกรรมการสามั ญประจํา สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม สภา
เทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่ .............................................

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

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

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

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

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

(นายอนันต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

