รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
.............................
ผูมาประชุม
๑. นายอนันต
๒. นางสาววรรณรัตน
๓. นางรฐา
๔. นางสาวนงนุช
๕. นางบัวหลวง
๖. นางเฉลียว
๗. นายเลิศ
๘. นายเลิศชาย
๙. นายชื่น
๑๐. นางสาวปฏิมาพร
๑๑. นายณัฐวุฒิ
๑๒. นายนัฐพล
๑๓. นายปรเมศร
๑๔. นางสุภาภรณ
๑๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
๑๖. นางลําพูล
๑๗. นายธนพล
๑๘. นายธานินทร
๑๙. นายสุภชัย
๒๐. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน
๒๑. นางสาวตนขาว

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

ผูไมเขารวมประชุม
๑. นายธนพล
โชควิวัฒนวนิช
๒. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิรกิ ุล
๓. นายปยะ
ลายวิเศษกุล
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑. นายประชา
๒. นายยอดยุทธ
๓. นายชัยยงค
๔. นายอดิศักดิ์
๕. นายนพพร

กิจตรงศิริ
เดชรุงเรือง
โคตะสิน
กุลวงศ
เตชาวิวัฒนบูลย

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รก.เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ (ลากิจ)
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ (ลาปวย)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ (ลากิจ)
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

๒.
๖. นายสุรจิต
๗. นายอัมพล
๘. นางเดือนลอย
๙. นางศิริวรรณ
๑๐. นายวิสุทธิ์
๑๑. นางพิมพนภัส
๑๒. นายมนตตรี
๑๓. นายกรศิริ
๑๔. นายวิชาญ
๑๕. นายสวาท
๑๖. นายประสพ
๑๗. วาที่ ร.ท.คมกริช
๑๘. นางสุจิตรา
๑๙. นางสาวธัญญพัทธ
๒๐. นางภัททิยาภรณ
๒๑. นางอรอินทร
๒๒. พ.จ.อ.อดิศร
๒๓. นางสาวดวงใจ
๒๔. นายอนุชิต
๒๕. นางสาวทิพยวรรณ

เต็งศิริอรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
คําแดงสด
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
วิชัยโย
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
เสนาภักดิ์
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ภัทรกอพงศสุข
ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง
ธนะคุณ
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
มิ่งไชย
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพา
ไทยแท
(แทน)ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
ดวงคํา
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ
ปรุโปรง
ศรีสวัสดิ์
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง
นามพิทักษ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ศรีบุญสถิตพงษ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ใครบุตร
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
ไชยแสง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ประจํา
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
สุพจนนิติภักดี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
อัปกาญจน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
คําโสม
พนักงานจางทั่วไป
…………………………………………….

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยทีส่ ี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง - กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
- กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง

แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๕)

๓.
ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ

ระเบียบวาระที่ ๗

ญัตติ

ขออนุมัติเปดการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรทวิศึกษา
สาขา วิชาธุรกิจคาปลีก (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
ขอยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ไปใชอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๘

ญัตติ

ขอเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง อื่นๆ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวัสดีครับ เนื่องจากวันนี้เลขานุการลาปวย ผมขอดําเนินการประชุมครับ สวัสดีทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ
ทุกทาน ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกฯ , ทานปลัดเทศบาลฯ และทานรองปลัดเทศบาลฯ , ทาน
หัวหนาสวนราชการทุกทาน ตามระเบียบขอบังคับการประชุมระบุไววาถาหากเลขานุการสภาไมไดอยูในที่ประชุม ใหที่
ประชุมเสนอในที่ประชุมหรือผูที่ไมไดเปนสมาชิกสภาไดขึ้นมาทําหนาที่แทนชั่วคราว ขอเชิญทานสมาชิกเสนอครับ /
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา ผมขอเสนอทานรฐา มณีภาค
ขึ้นเปนเลขานุการสภาฯชั่วคราวครับ ขอผูรับรองดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รับรองถูกตองนะครับ / มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ ถาไมมีเชิญทานรฐา มณีภาค ขึ้นเปน
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวเชิญครับ วันนี้เปนวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อสมาชิกมา
ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ เนื่องจากมีสมาชิกสภาลา นายปยะ ลายวิเศษกุล , นายธน
พล โชควิวัฒนวนิช และ นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๔.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาชิกทานใดจะขอแกไข/เชิญครับ
/ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภาฯที่เ คารพ กระผมนายสุภชัย ศรีจ รู ญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
ในหนาที่ ๑ ในรายชื่อผูม าประชุมในลําดับที่ ๑๙ นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟอ งงาม ที่ลงเปนเลขานุก ารสภาฯ
ตองลงเปนสมาชิกสภาฯกอนหรือเปลาครับ พอในวาระแลวคอยลงเปนตําแหนงรักษาการแทนเลขานุการหรือตําแหนง
เลขานุการสภาฯไปเลย ตองใสเปนสมาชิกสภาใชหรือไมครับ ก็ยังไมแนใจนาจะใสเปนสมาชิกสภาฯ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนทานสมาชิกนะครับ ถาหากเราดูในหนา ๑ ในหมายเลข ๓ ทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เขารวมประชุม
อยู เพราะฉะนั้นทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม จะตองสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนั้นก็ขอแกไขวา
ทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๔ สมาชิกทานใดจะแกไขสวนไหนเชิญครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในหนาที่ ๕ คําวาบล็อกกีส้ ตรีท ทั้งสองคํา ขอแกไขเปน คําวา วอรคกิ้ง สตรีท ครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะแกไขตรงไหนเชิญครับ / ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมวา
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุ บลราชธานี สมัยสามั ญ สมัยที่สี่ ประจําป
พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง - กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
- กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๐ และ
ขอ ๒๑)

๕.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัยสามัญ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๑ เชิญสมาชิกเสนอครับ / เชิญทานวรรณรัตน
นางสาววรรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุ บลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมั ยสามัญ ประจําป
พ.ศ.๒๕๖๑ เปน ๔ สมัย ดังนี้คะ
- สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน
- สมัยสามัญ สมัยที่สอง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน
- สมัยสามัญ สมัยที่สี่ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีผูรับรองถูกตองนะครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / เมื่อไมมีเปนการ
ประชุมสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เปน ๔ สมัย คือ
สมัยสามัญ สมัยแรก
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน
สมัยสามัญ สมัยที่สอง
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน
สมัยสามัญ สมัยที่สาม
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน
สมัยสามัญ สมัยทีส่ ี่
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน
ตอไปเปนการกําหนดวันเริม่ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ เชิญสมาชิกเสนอ
ครับ /เชิญทานวรรณรัตน
นางสาววรรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภาฯ และสมาชิก ผู ท รงเกี ยรติทุก ท าน ดิฉันขอเสนอ กํ าหนดวันเริ่ มประชุม สภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ คือเริ่มตั้งแตวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไปไมเกิน
สามสิบวันคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีผูรับรองถูกตองนะครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / เมื่อไมมีก็สรุปได
วาในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามั ญ สมั ยแรก ประจํ าป พ .ศ.๒๕๖๒ กําหนดใหตั้ง แตวันที่ ๑๐ กุม ภาพั นธ
พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไปไมเกินสามสิบวัน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๕)

๖.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอ ไปเป นระเบี ย บวาระที่ ๔ เรื่ อ ง แตง ตั้ง คณะกรรมการสามั ญ ประจํ า สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เปนการแตงตั้งคณะกรรมการคณะตางๆ เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายณั ฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซึ่งประกอบดวย
๑. นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
๒. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๓. นายปรเมศร
ศริพันธุ
๔. นายนัฐพล
รัตนูปการ
๕. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
ขอผูรบั รองครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผูรับรอง ๑๖ ทาน ถูกตองนะครับ ใครจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ ไมมีนะครับ เนื่องจากวาการเสนอชื่อให
บุคคลใดหรือสมาชิกทานใดใหเปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาในคณะนั้นๆ การที่จะขอความเห็นชอบนั้นจะตอง
ขอความเห็นชอบเปนรายบุคคล เพราะเปนสิทธิของสวนบุคคล ทานที่ ๑ นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ ครับ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ทานที่ ๒ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานไมใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๗.
ทานที่ ๓ นายปรเมศร ศริพันธุ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ทานที่ ๔ นายนัฐพล รัตนูปการ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น /มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ทานที่ ๕ นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปฏิมาพร จงรักษ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปฏิมาพร จงรักษ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาวปฏิมาพร จงรักษ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ตอไปเชิญทานสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ / เชิญทานปฏิมาพร ครับ
นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกทานคะ ดิฉันขอเสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติ ประกอบดวย

๘.
๑. นางสุภาภรณ
๒. นายณัฐวุฒิ
๓. นายสุภชัย
๔. นายนัฐพล
๕. นายพิพัฒน
๖. นางสาวปฏิมาพร

โหตระไวศยะ
ทองเถาว
ศรีจรูญ
รัตนูปการ
นิลรัตนศิรกิ ุล
จงรักษ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง ๑๘ ทาน / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมีผม
จะขอมติเปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสุภาภรณ โตระไวศยะ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ทานที่ ๒ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ทานที่ ๓ นายสุภชัย ศรีจรูญ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน

๙.
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ทานที่ ๔ นายนัฐพล รัตนูปการ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ทานที่ ๕ นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ทานที่ ๖ นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปฏิมาพร จงรักษ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปฏิมาพร จงรักษ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาวปฏิมาพร จงรักษ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ตอไปเชิญเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ / เชิญทานนัฐพลครับ

๑๐.
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ดังนี้
๑. นายสุภชัย
ศรีจรูญ
๒. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๓. นางสาวตนขาว
ตังคโณบล
๔. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิรกิ ุล
๕. นายนัฐพล
รัตนูปการ
๖. นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
๗. นายปรเมศร
ศริพันธุ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / ๑๘ ทาน มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมี
ผมจะขอมติเปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑ นายสุภชัย ศรีจรูญ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ทานที่ ๒ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ทานที่ ๓ นางสาวตนขาว ตังคโณบล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ

๑๑.
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มี ม ติ เ ห็ น ชอบให น างสาวต น ข า ว ตั ง คโณบล เป น กรรมการตรวจสอบการบริ ห าร
งบประมาณ
ทานที่ ๔ นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ทานที่ ๕ นายนัฐพล รัตนูปการ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบให ทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบให ทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให นายนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ทานที่ ๖ นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบให ทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบให ทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีม ติเห็ นชอบให นางสุ ภาภรณ โหตระไวศยะ เป นกรรมการตรวจสอบการบริ ห าร
งบประมาณ

๑๒.
ทานที่ ๗ นายปรเมศร ศริพันธุ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบให ทานปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบให ทานปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให นายปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
สมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการฝายอื่น เชิญเสนอครับ / เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ ดิฉันขอ
เสนอชื่อคณะกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ ดังนี้ครับ
๑. นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
๒. นางสาวตนขาว
ตังคโณบล
๓. นายเลิศ
อาชวานันทกุล
๔. นายเลิศชาย
เสนหา
๕. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิรกิ ุล
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอมติ
เปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑ ทานวรรณรัตน จิรัตนประภา
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานวรรณรัตน จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานวรรณรัตน จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟา
สาธารณะ
ทานที่ ๒ นางสาวตนขาว ตังคโณบล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ

๑๓.
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาวตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ
ทานที่ ๓ นายเลิศ อาชวานันทกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเลิศ อาชวานันทกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเลิศ อาชวานันทกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายเลิศ อาชวานันทกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ
ทานที่ ๔ นายเลิศชาย เสนหา
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ
ทานที่ ๕ นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ
ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ

๑๔.
สมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญเสนอคณะกรรมการตอไปครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ขอเสนอคณะกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี ดังนี้
๑. นางบัวหลวง
อาษาพล
๒. นายชื่น
พรหมจารีย
๓. นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม
๔. นายธานินทร
สินธุประสิทธิ์
๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
ศิลปสิทธิ์
๖. ทานนงนุช
จิรันตกาล
๗. ทานเฉลียว
คํานิยม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอมติ
เปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑ นางบัวหลวง อาษาพล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานบัวหลวงอาษาพล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
ทานที่ ๒ นายชื่น พรหมจารีย
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานชื่น พรหมจารีย เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานชื่น พรหมจารีย เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให นายชื่น พรหมจารีย เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
ทานที่ ๓ นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม
ผมขอมติที่ประชุมครับ

๑๕.
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม เปนกรรมการฝายการศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม เปนกรรมการฝายการศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณี โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทานที่ ๔ ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณีโปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทานที่ ๕ นายธานินทร สินธุประสิทธิ์
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานธานินทร สินธุประสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานธานินทร สินธุประสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายธานินทร
และประเพณี

สินธุประสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม

ทานที่ ๖ นางสาวนงนุช จิรันตกาล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนงนุช จิรันตกาล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ

๑๖.
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนงนุช จิรันตกาล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีม ติเ ห็ นชอบให นางสาวนงนุช จิ รั นตกาล เป นกรรมการฝ ายการศึก ษา วัฒ นธรรมและ
ประเพณี
ทานที่ ๗ นางเฉลียว คํานิยม
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการฝายอื่นไหมครับ เชิญครับ / เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนทานประธานสภาฯ ที่เ คารพและสมาชิก สภาฯทุก ทาน ดิฉันขอเสนอคณะการกรรมการฝ าย
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
๑. นางรฐา
มณีภาค
๒. นางเฉลียว คํานิยม
๓. นายเลิศชาย เสนหา
๔. นายสุภชัย ศรีจรูญ
๕. นางลําพูล แสงวงค
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอมติเปนรายบุคคลครับ
ทานที่ ๑ นางรฐา มณีภาค
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานรฐา มณีภาค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานรฐา มณีภาค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน

๑๗.
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางรฐา มณีภาค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทานที่ ๒ นางเฉลียว คํานิยม
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทานที่ ๓ นายเลิศชาย เสนหา
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทานที่ ๔ สุภชัย ศรีจรูญ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน

ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายสุภชัย ศรีจรูญ เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

๑๘.
ทานที่ ๕ นางลําพูล แสงวงค
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานลําพูล แสงวงค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานลําพูล แสงวงค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางลําพูล แสงวงค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เชิญเสนอคณะกรรมการฝายตอไปครับ / เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการฝายการกีฬาและการ
ทองเที่ยว ดังนี้
๑. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๒. นางบัวหลวง
อาษาพล
๓. นายณภัทร
ลิ้มสุวรรณ
๔. นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
๕. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิรกิ ุล
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอมติ
เปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
ทานที่ ๒ นางบัวหลวง อาษาพล
ผมขอมติที่ประชุมครับ

๑๙.
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
ทานที่ ๓ นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณภัทร ลิ้มสุวรรณ เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณภัทร ลิ้มสุวรรณ เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายณภัทร ลิ้มสุวรรณ เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
ทานที่ ๔ นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานวรรณรัตน จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายกีฬาและ
การทองเที่ยว โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานวรรณรัตน จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายกีฬา
และการทองเที่ยวโปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
ทานที่ ๕ นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน

๒๐.
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
ทานสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ เชิญทานณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกทาน กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ดังนี้
๑. นางสาวนงนุช จิรันตกาล
๒. นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
๓. นายปรเมศร
ศริพันธุ
๔. นางสาวตนขาว ตังคโณบล
๕. นายพิพัฒน
นิลรัตนศิรกิ ุล
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอมติ
เปนรายบุคคลนะครับ
ทานที่ ๑ นางสาวนงนุช จิรันตกาล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนงนุช จิรันตกาล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนงนุช จิรันตกาล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาวนงนุช จิรันตกาล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
ทานที่ ๒ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น /ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

๒๑.
ทานที่ ๓ นายปรเมศร ศริพันธุ
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
ทานที่ ๔ นางสาวตนขาว ตังคโณบล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชนโปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนางสาวตนขาว ตังคโณบล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
ทานที่ ๕ นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล
ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการฝายอื่นไหมครับ เชิญครับ / ถาไมมีดังนั้นคณะกรรมการประจําสภาฯ ก็ทั้งหมด
มี ๘ คณะ ดังนี้
๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
๒. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
๓. คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ

๒๒.
๔. คณะกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ
๕. คณะกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
๖. คณะกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๗. คณะกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว
๘. คณะกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่องขออนุมัติแกไขเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญครับผม
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรี ยนประธานสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไดป ระกาศใชเ ทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ ายประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยสํ านัก การชาง ไดรั บ อนุมั ติง บประมาณในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา รายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ ายของโครงการฯ ที่ ปรากฏในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น รายละเอียดและแบบแปลนการกอสรางไมตรงกับสภาพ
พื้นที่กอสรางจริงสํานักการชาง จึงขอแกไขรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใหการ
กอสรางเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการและสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ไดอยาง
แทจริง
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่
แกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
เนื่องจากรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
๒๕๔๑ หมวดคาที่ดินและสิ่ งก อสราง โครงการกอ สร างถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยอุบ ล – ตระการ ๙
จํานวนเงิน ๒,๒๑๐,๐๐๐ .- บาท (สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) ไมสอดคลองกับรายละเอียดการกอสรางของ
สภาพพื้นที่จริง หากจะทําการแกไขความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาได
อยางแทจริง จึงจําเปนตองมีการเพิ่มรายละเอียดงบประมาณตามเอกสารแบบแปลนที่แนบ นั้น เพื่อเปนการบริหาร
งบประมาณให เกิดความคุมคาและสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางแทจริ ง เทศบาลนครอุบลราชธานี
จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขอความเดิม เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยอุบล - ตระการ ๙ ดังนี้
- กอสรางถนน คสล. กวาง ๑.๐๐ – ๙.๔๐ ม. ยาว ๓๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา
๑,๘๑๕ ตร.ม.

๒๓.
- ทอระบายน้ําขนาด ๐.๔๐ ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว ๗๗๒ ม.
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
ขอความใหม เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยอุบล – ตระการ ๙ จํานวนเงิน
๒,๒๑๐,๐๐๐.- บาท ดังนี้
- กอสรางถนน คสล. ถนน กวาง ๐.๗๐ – ๙.๔๐ ม. ยาว ๔๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา
๑,๙๖๐ ตร.ม.
- ทอระบายน้ําขนาด ๐.๔๐ ม. และขนาด ๐.๖๐ ม. พรอมบอพักในผิดจราจร ยาว ๗๓๕ ม.
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงบประมาณของเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด เทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี ขออนุมั ติแก ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ ายประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิ จารณาพรอมนี้ไดแนบบัญ ชีแก ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาดวยแลว ขอแสดงความนับถือ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายตรงจุดไหนเชิญครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี และทานสมาชิกสภาฯทุก ทาน กระผมนายสุ ภชัย
ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ซึ่งโครงการนี้ก็อยูเขตการเลือกตั้งในสวนของ
กระผมเองดว ย สิ่ ง ที่ จ ะสอบถามก็ คื อ ว า ตามคํ า เปลี่ ยนแปลงคํา ชี้ แจง จากความกว า งเฉลี่ ย ๑ - ๙.๔๐ เมตร
มาเปลี่ยนแปลงเปน ๐.๗๐ – ๙.๔๐ เมตร คําถามของผม สวนที่อยู ๐.๗๐ เมตร เปนสวนตรงไหนของโครงการทั้งหมด
เปนคําถามแรกครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับผม
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภาฯ และสมาชิก ผู ทรงเกียรติ ผมนายประชา กิ จ ตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี ปฏิบัติห นาที่ แทนนายกเทศมนตรีนครอุ บลราชธานี ขออนุญาตให ผอ.สํานักการชางอธิบายใน
รายละเอียดครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานผอ.สํานักการชางครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์
ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและทานสมาชิกทุกทาน โครงการซอยอุบล – ตระการ ๙ ขนาดความ
กวาง ๐.๗ เมตร แตกอน เปน ๑ เมตร เมื่อไปสํารวจจริงๆแลวไดแคจุดเริ่มตนของโครงการที่เสตจแรก ๐๐ , ๐.๗
๐.๙ , ๑.๕ ก็จะกวางไปเรื่อยๆ พื้นที่ตรงนี้
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ

๒๔.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตรงจุดเริ่มตน ในแบบแปลนเราไมไดมีในเรื่องของกรีดไลด กับไลดแลน ตรงทอระบายน้ํา Numberที่๑ ถูกตอง
ไหมครับ สวนที่แคบที่สุด มันจะตอเชื่อมกับถนนอุบล - ตระการ ๙ ฝงเขามา ผมไมเขาใจวาปริมาณการวัด ๐.๗๐
คือ ๗๐ เซนติเมตร ตรงนั้นใชสัญจรได อีกคําถามหนึ่งคือ ผมเห็นเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเขามาแสดงวาเรายังไม มี
ขั้นตอนการดําเนินการ ใดๆในการปฏิบัติ แมกระทั่งเริ่มตน ถาผมอางอิงตามแผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ออกโดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามชวงเวลาการดําเนินการกําหนดไว ตั้งแตตนเดือน พฤศจิกายน
จนถึงสิ้นเดือน มิถุนายน ปจจุบันเดือนกุมภาพันธ ผานมาแลว ๔ เดือน แสดงวาในโครงการนี้ขั้นตอนการดําเนินการ
เรายังไมไดมีการดําเนินการถูกตองหรือไม เมื่อยังไมมีขั้นตอนการดําเนินการแลววันสิ้นสุดการดําเนินการก็ตองยืด
ออกไปอีกจากแผนการดําเนินการ จนสิ้นสุดปงบประมาณ กราบขอบพระคุณครับ คือผมสงสัยวาจนปานนี้เราพึ่งมา
สํารวจและปริมาณก็เปลี่ยนแปลงไป ขอถาม ผอ.อีกนิดหนึ่ง จํานวน BOQ ที่เพิ่มขึ้นมานี้งบประมาณที่ใหไปทานพอ
หรือไมครับ ทานจะขอเพิ่มหรือไมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มจุดไหนเชิญครับ / เชิญทานวรรณรัตน
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภาฯและสมาชิก ผู ท รงเกี ยรติ ทุ ก ท า น ดิฉั นนางสาววรรณรั ต น จิ รั ตน ป ระภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ คืออยากจะทราบวาตัวงบประมาณที่เราอนุมัติใหไปแลว
๒,๒๑๐,๐๐๐ .- บาท พอเปดเขามาในหนาแบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง เห็นยอดเงินไปที่ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
เราอยากจะขอความกระจางในยอด ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท วาเปนยอดจริงหรือวาเปนยอดอางอิงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภาฯ และสมาชิก ผู ท รงเกี ยรติ ในประเด็นตรงนี้ก็ คงจะประกาศไปตามเม็ ดเงิ น
ที่ใหไวกอน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถางบประมาณที่ใหไว ตามที่ขอชี้แจงเปลี่ยนแปลงมาตามประมาณการก็จะมากกวา จะทําไดหรือไม
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ตองขอประกาศกอน ๒,๒๑๐,๐๐๐ .- บาท ตามเม็ดเงินที่สภาไดอนุมัติไว
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ ที่สมาชิกฯไดอนุมัติงบประมาณใหและไดมีการ
สํารวจ ไปเห็นในจุดหนึ่งไมทราบวาผมกับคนออกแบบจะคิดเหมือนกันหรือปาว แตผมไมเขาใจทอน้ําใน Number ที่
๑๔ , ๑๕ , ๑๖ , ๑๗ พอมันไมไดตอเชื่อมกัน ตรงนี้ดานใตมีทอลอดมาหากันหรือไม มีคอรดมาอยูใชไหมครับเพราะ
การเขียนแบบไมไดระบุไวชัดเจน ถามีทอลอดมาจนถึงกันมันก็จะแกปญหาตรงในพื้นที่เปนเสนตรงที่ลึกเขาไปขางใน
ถึงจะแกปญหาได เพราะปจจุบันอันนี้ก็เปนตัวปญหา

๒๕.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / ถาไมมีผมขอฝากทานบริหารวาในการสํารวจออกแบบของฝายที่
รับผิดชอบในการออกแบบนั้น นาจะใหเปนที่นาเชื่อถือตอการงบประมาณเนื่องจากวาเทาที่ทานขอมาเทากับวาทานได
ออกแบบและตรวจสอบเรี ยบร อ ยแล วแต เ มื่ อ ท านขอเขา มาสภาฯอนุ มั ติง บประมาณให ไปแล วแตท านยัง ไม ไ ด
ดําเนินการอะไรเลย ยังไมไดประกวดการจัดซื้อจัดจางก็มาขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงแลวแสดงใหเห็นวาผูอ อกแบบ
ผูรับผิดชอบนั้นไมมีความมั่นใจในที่ตัวเองออกแบบมาขอเรียนฝากไวดวยครับผม ขอบคุณครับ เมื่อไมมีผมจะขอมติที่
ประชุม
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ

ขออนุมัติเปดการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรทวิศึกษา
สาขา วิชาธุรกิจคาปลีก (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ ขออนุมัติเปดการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรทวิศึกษา
สาขา วิชาธุรกิจคาปลีก (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดจัดการศึกษาใหกับโรงเรียน
สั ง กั ด เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ ความว า
“การจัดการศึก ษาตองจั ดใหบุ คคลมี สิ ท ธิ และโอกาสเสมอกั นในการรั บ การศึก ษาขั้นพื้ นฐานไม นอ ยกวา ๑๒ ป
ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” มาตรา ๔๑ ความวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิ
การจั ดการศึกษาในระดับ ใดระดับหนึ่งหรื อทุก ระดับ ตามความพรอม ความเหมาระสมและความตองการภายใน
ทอ งถิ่น” แตเนื่อ งจากโรงเรี ยนเทศบาลบู ร พาอุบ ล มี ความตองการพัฒ นาการศึก ษาจึ งขอเปดการสอนหลั กสู ตร
มัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรทวิศึกษา สาขา วิชาธุรกิจคาปลีก โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓/ว๒๘๗๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้ง
การรวม หรือเลิ กสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาในอํานาจ

๒๖.
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการจัดตั้ง และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดโดยตรง ใหอํานาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เปนอํานาจของสภาทองถิ่น และอํานาจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอํานาจของสํานักการศึกษา
เหตุผล
เนื่องจากคําชี้แจง ตามนโยบายของรัฐบาลและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษามาตั้งแตในอดีตและยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในปจจุบันและอนาคต อันเนื่องมาจาก
นโยบายกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดกําหนดไวในกฎหมายสําคัญหลายฉบับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
หนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจการรมสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ตามหลั ก การพั ฒ นาอยางยั่งยืน รวมทั้ ง ส ง เสริ ม และสนับ สนุนการจั ดการศึก ษาให แก ป ระชาชนในท อ งถิ่น ทั้ ง นี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนดใหกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมขององคกรและความเหมาะสมความ
ตองการภายในทองถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ขอแสดงความนับถือ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นประธานสภาฯที่ เ คารพ ผมนายณั ฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทางโรงเรียนบูรพามีความตองการที่จะขยายการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย อยากจะถามวา
ตอนนี้ทางโรงเรียนมีความพรอมหรือยัง ถาพรอมแลวเมื่อสภาฯไดอนุมัติไปจะทําการเรียนการสอนปการศึกษาไหน
ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ดวยโรงเรียนเทศบาลบูรพา หรือโรงเรียน ท.๑ มีความพรอมในการจัดการศึกษาซึ่งในปจจุบันไดทําการสอนใน
แผนกพาณิชยการอยูแลว และความพรอมในอาคารสถานที่และไดประชุมปรึกษาหารือแลววาถาสภาฯอนุมัติในวันนี้ก็
จะสามารถอนุมั ติในป การศึก ษาหนา ซึ่ งเราไดมีก ารวางแผนกั บ นัก เรียนจํานวนหนึ่ง ที่ จะเขามาอยูในโครงการนี้
ในระดับมัธยมปลายตรงนี้เกือบ ๒๐ คน ซึ่งก็มีความพรอมและโรงเรียนเทศบาลบูรพาเองก็มีความพรอมและมีผูมี
ความรูความสามารถและที่ผานมาก็มีผลงานดีเดนไดรับรางวัลเปนโรงเรียนพระราชทานในหลายครั้ง ลาสุดก็พึ่งได
รับมาเมื่อปที่ผานนี่เองครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / เชิญทานสุภชัยครับ

๒๗.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตสอบถามกั บ
ผูอํานวยการวา ณ ปจจุบันที่เปนนักเรียนที่อยูในระดับเทียบเทามัธยมตอนตนในสายวิชาชีพ ปจจุบันมีนักเรียนที่อยูใน
ชั้นที่พรอมที่จะขึ้น ม.ปลายมีจํานวนกี่คนครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตให ผอ.กรศิริ มิ่งไชย เปนผูตอบคําถามครับ
นายกรศิริ มิ่งไชย ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพา
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ และท า นสมาชิ ก สภาฯผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ผมนายกรศิ ริ มิ่ ง ไชย
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ขอนําเรียนตอสภาฯวาขณะนี้นักเรียนในมัธยมศึกษา ปที่ ๓
ของเราในชั้นทั้งหมด ๔๙ คน จากการสํารวจเบื้องในระยะที่ผานมา ๒ ครั้ง เพื่อย้ําวายังมีจํานวนเดิมหรือไมในสวนที่
จะเรียนตอในวิชาเดิมพาณิชยกรรม,สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจก็มีทั้งหมด ๑๘ คนที่สํารวจไว และม.ปลายทั้งหมดตอนนี้
๑๘ คน ที่เหลือก็จะไปเรียนตอที่สถานบันอื่น ขอนําเรียนตอสภาฯแหงนี้วา การที่เราจะเปดมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น
เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหกับผูเรียน ซึ่งเปนนโยบายของกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ที่เนนการสอนเรื่องอาชีวะ
ซึ่งในสาขาแรกที่เราตองการที่จะเปดก็คือ คาปลีก ถาอนุมัติวันนี้ผมจะเดินทางไปประสานงานเพื่อขอเปดเปนทางการ
โดยเขาจะทําหองเรียนออนไลดใหกับเรา ๑ หอง และใชครูเราสอนวิชาสามัญ สวนวิชาคาปลีกจะเปนการสอนของ
ปญญาภิวัฒน และในโอกาสตอไปเราก็จะทํา MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา สารพัดชาง และเทคนิค ซึ่งเด็กที่เรียนใน
สายสามัญ ของเราที่โรงเรียนบูรพาอุบล เมื่อเรียนจบ ๓ ป ก็ไดรับวุฒิเทียบเทา ม. ๖ ทั่วไปและมีศักดิ์ศรีเทากันหมด
และอีกวุฒิบัตรหนึ่งก็คือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ไปเรียนกับอาชีวะ หรือเทคนิค ตามสาขาวิชาที่เขาตองการไปเรียน
ตอนนี้เราดําเนินการไปถึงขั้น อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และอธิบดีอาชีวะ ทํา MOU กันแลว สามารถ
เบิกคาเรียนไดทั้ง ๒ ทาง ก็นําเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีสมาชิกจะอธิปรายหรือไมครับเชิญครับ / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมอยากทราบวา ญัตติ การเปดการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เปนญัตติเดิมที่จะนํามาขอในสภาฯเมื่อการประชุม ๓ เดือนที่แลวหรือเปลาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ เปนญัตติ อันเดียวกันครับผม ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาฯ ถาเปนญัตติตัวเดิมที่เคยขอครั้งที่
แลวแตตองยุติไปเพื่อความผิดพลาดของฝายบริหาร มาวันนี้มีการนําญัตตินี้เขามาอีก ก็เห็นวาเปนเรื่องที่ดีถึงแมวาจะ

๒๘.
เปนความผิดพลาดของฝายบริหารที่ละเลยความสําคัญเรื่องการศึกษาของลูกหลาน ก็ไมเปนไรทางสภาฯก็ยินดีที่จะรับ
ญัตติฯ เพียงเทานี้ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนงนุชครับผม
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ทําไมญัตตินี้ดิฉันอยากทราบวาทําไมทางโรงเรียน
เทศบาล ๒ หนองบัว ก็มีมัธยมเหมือนกันทําไมไมขอมาพรอมกันเลย ขอคําชี้แจงดวยขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ/ เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ สวนโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัวมีโรงเรียนมัธยม
ปลายอยูแลว ซึ่งมีการเปดการเรียนการสอนในระดับสามัญอยูแลวถามองวา โรงเรียน ท.๑ จะเปดสายสามัญคงไมใช
อันนี้พูดกันตรงๆวาเหตุผลที่ผูบริหารเห็นดวยกับทาง โรงเรียน ท.๑ การเรียนการสอนในเรื่องการทํา MOU ระหวาง
องคการปกครองกับอาชีวะ คือเขาทํา MOU รวมกันเด็กที่จบนาจะทําใบประกาศนียบัตร ๒ ใบ คือไดใบจบ ม.๖ และ
ใบประกอบวิชาชีพดวย ถาคนไมอยากเรียนตอก็ไดใบประกอบวิชาชีพดวย ซึ่งที่ผานมา ทางโรงเรียน ท.๑ ไดเปดสาขา
พาณิชยกรรมก็ประสบความสําเร็จเพราะเด็กที่ออกมาแลวเทาที่ผมสํารวจเด็กมีงานทําเกือบทุกคนและเราตองยอมรับ
วาผมอยูในสายที่ ทํางานให กับ แรงงานจั งหวัดเราก็ ดูขอมู ล ตรงนี้อ ยูวาคนอุ บ ลฯจะตกงานในแตละป ประมาณ ๑
เปอรเซ็นต บวกลบของผูที่อยูในวัยแรงงาน จะมีขอมูลตัวหนึ่งบอกวาจะมีคนตกงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ
๑,๐๐๐กวาคน แตเ ชื่อหรือไม วา ๑,๐๐๐กวาที่ตกงาน ๗๐ เปอรเ ซ็นต ๗๐๐ – ๘๐๐ คนเป นเด็กที่จบปริญ ญาตรี
ในสายสามัญนี่แหละ ทั้งผูบริหารการศึกษาพูดเองวา ทานผอ.สํานักการศึกษา หรือทานผอ.สถานศึกษา ทานกรศิริ ได
คิดโครงการนี้ขึ้นมาผมถือวาเปนโครงการ อันนี้เปนการรวมมือกับทาง ซีพีออลล ซึ่งเขามีโรงเรียนปญญาภิวัฒน ซึ่งทาง
อบจ.ที่จั งหวัดเชียงรายเขาไดทําลวงหนาไปก อนและเด็กที่จบมาเขารับเขาทํางานเกือบทั้ง หมด ไดเงินเดือนเกือ บ
สองหมื่ นบาท จริ ง ๆแล วที่ ผ มไดมี โ อกาสดูแลโรงเรี ย นฮั่ วเฉีย ว ๒ มี เ ด็ก ของเราที่ ไดโ อกาสไปสอบเขา โรงเรี ย น
ปญญาภิวัฒน ดวยมีพื้นฐานทางภาษาจีน และเขาก็ไดสงเขาไปอบรมที่เมืองจีน กลับมาเงินเดือน สาม - สี่ หมื่นบาท
ซึ่งผมคิดวาโอกาสตรงนี้เขาไดมารองรับใหเขาเขามาทํา MOU และจะใหวิทยาการเขามาทําหองเรียนที่เปนออนไลน
ขึ้นมาผมคิดวาความรวมมือตรงนี้เด็กที่จบ ซึ่งเรารับปริมาณไมเยอะรับแค ๓๐ คน ซึ่งตอนนี้เด็กในโรงเรียนก็ ๑๘ คน
และเราก็จะประชาสัมพันธไปทาง ท.๓ และ ท.๒ กับเด็กที่จบ ม.๓ มาเรียนที่นี่ซึ่งเรารับไมเยอะ ปแรกเรารับแค ๓๐
คน และเราก็ยอมรับวาปริมาณจํานวนเด็กที่ลดนอยลง ทําใหโรงเรียน ท.๑ เคยมีนักเรียนจํานวนเยอะมีการแขงขัน
จํ า นวนห อ งเรี ย นที่ ล ดลงในสายประถม และมั ธ ยมต น เราก็ ใ ช ท รั พ ยากรที่ อ ยู ข ยายสนองความต อ งการของ
ตลาดแรงงานซึ่งเราก็ยอมรับวาใน GDP ซึ่งเปนผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด อันดับที่ ๑ และอันดับที่ ๒ จะสลับกันก็
คือ ระหวางของการเกษตรกับเรื่องของการคาปลีก ซึ่งยอมรับวาการตลาดตองการการคาปลีกมาก การแขงขันใน 7
eleven เองก็มีพนักงานเขามา ทาง ซีพีออลล ผลิตคนเขามาอยูในตลาดของ 7 eleven ซึ่งความเปนจริงเด็กที่จบมา
ไมจําเปนตองทํางานใน 7 eleven ก็ไดมีเทสโกโลตัส หรือ แฟมมิลี่มารท เยอะแยะ แมกระทั่งจะออกมาประกอบ
ธุรกิจสวนตัว เปน SME ก็ไดซึ่งตรงนี้วิทยาการความรูความตองการตรงนี้นาจะเปนประโยชน และศักยภาพของ
โรงเรียน ท.๑ ที่ทําเรื่องพานิชยกรรมประสบความสําเร็จ และผูบริหารที่มีวิสัยทัศนมีความรูความสามารถที่จะทํา
เรื่องพวกนี้ผมคิดวาเปนโอกาสอันดีที่ใหเด็กดอยโอกาสที่มีปญหาเรื่องเศรษฐกิจมาเขารูเรื่องตรงนี้จะสงผลใหพวกเขามี

๒๙.
งานทําในอนาคตและผมเชื่อวาเปดครอสตรงนี้ขึ้นมา ๓๐ คน ถาเรียนจบตรงนี้มีงานทําแนนอนและมีการประสานงาน
ระหวาง ป ญ ญาภิวัฒ น ทํ าเชื่อ วา แบรนดของป ญ ญาภิวั ฒ นจ ะชวยให โ รงเรี ย นบู ร พาอุ บ ลทํ าโครงการนี้ป ระสบ
ความสําเร็จ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ / สรุปแลวก็เปนการสนองตามรัฐบาลสงเสริมในการใหนักเรียนเรียนสาขาวิชาชีพมากเพิ่มขึ้น มี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายตรงจุดไหนเชิญครับ เมื่อไมมีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใหเปดการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรทวิศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใหเปดการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรทวิศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหเปดการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาธุรกิจ
คาปลีก
ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ ขอยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ไปใชอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ ขอยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ไปใชอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕๘
แห ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ด า นการศึ ก ษา ตามาตรา ๕๔วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และมาตรา ๑๖ แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเขารับการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการกระจายโอกาสการพัฒนาความพรอมใหเด็ก ทุกคนไดรับการพัฒ นาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเปนไปตาม
พัฒนาการแหงวัย เพื่อใหสามารถเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไปไดอยางมีประสิทธิผล
หลักการ
๑. ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การรับเด็กเพื่อรับการศึกษา
ระดับ ก อนปฐมศึกษาในสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐาน (สํ าหรั บ เด็กอายุ ๓ ป บริ บู รณ) สั ง กัดสํ านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน ป การศึกษา ๒๕๖๐ ตามรั ฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๕๔ กําหนดใหรั ฐตอ ง
ดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา ๑๒ ป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพื่อ
พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการ ตามแนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเขารับการศึกษาระดับกอน

๓๐.
ประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สําหรับเด็กอายุ ๓ ปบริบูรณ) ขอ๒ สถานศึกษาที่ไมเคยเปดรับเด็กอนุบาล
อายุ ๓ ปบริบูรณมากอนหากในเขตพื้นที่บริการไมมีสถานศึกษาหรือศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน สังกัดอื่นเปดรับเด็ก
อนุบาล อายุ ๓ ปบริบูรณ ใหสามารถรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปบริบูรณ ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่บริการไดตามความ
พรอมของสถานศึก ษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท ๐๘๙๒.๓/ว๒๘๗๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง
การจัดตั้ง การรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น มีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาใน
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น เพื่อการจัดตั้ง การรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้น
เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการจัดตั้ง และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดโดยตรงใหอํานาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาเปนอํานาจของสภาทองถิ่น และอํานาจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอํานาจของสํานักการศึกษา
และใหปฏิบัติเพิ่มเติม
เหตุผล
เนื่องจากนโยบายของสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไดใหสถานศึกษาที่ไมเคย
เปดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปบริบูรณ มากอน สามารถรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ป บริบูรณได และเด็กจะตองมีภูมิลําเนา
อยูในเขตพื้นที่บริการไดตามความพรอมของสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอาศัยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ กําหนดใหรัฐตอง
ดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา ๑๒ ป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จึงขอพื้นที่คืนศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรคงเรียนอนุอุบลราชธานี จาก
เทศบาลนครอุบลราชธานี มติที่ประชุมคณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี และคณะผูบริหารโรงเรียนอนุบาล
อุบลราชธานี เมื่ อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. ไดเห็นชอบใหศูนยพั ฒนาเด็ก เล็ก โรงเรียนอนุบาล
อุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีไดเพียง จํานวน ๑ หองเรียน ในปการศึกษา ๒๕๖๑
และให โ รงเรี ย นอนุ บ าลเป ด การเรี ย นการสอนระดั บ ชั้ น อนุ บ าลป ที่ ๑ ( ๓ ขวบ) ตามนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี เรียบรอยแลวและใหเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณายายศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล
อุบลราชธานี ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งตามที่เห็นควร จึงเห็นควรนําเสนอตอสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๔ ซึ่งหลังจากไดรับญัตติในเรื่องการขอยายชั้นเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนะครับ เราก็ไดไปศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีก ารปฏิบั ติตั้ง แตเ ริ่ มตนมา ก็ คือ เรื่อ งนี้ก อ นที่ ส ภาแหง นี้จะไดอ นุมั ติง บประมาณให กั บศูนยพั ฒ นาเด็ก เล็ ก
โรงเรียนอนุบาลไปนี้ เราไมเคยทราบในดําริตัวนี้เลยวาจะมีการยายชั้นเรียนออกไป อันนี้พูดถึงในเรื่องของหลักการ

๓๑.
และขั้นตอน ไมพูดถึงในเรื่องที่เขาพูดเขานินทาวา ผมไมกลาวลวงหนวยงานภายนอกนะครับ เปนเรื่องอะไรก็นาจะ
ทราบกันดีเพราะวาขึ้นชื่อเหลือเกินเรื่องงบลับๆลอๆนะครับ ผมติดใจหนังสือที่ทําสงมา ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ ศธ
๐๔๑๘๓.๐๐๖/๕๙ สํานักงานเทศบาลลงรับที่เลขที่รับ ๐๒๒๒ ๑๑ มกราคม นะครับ ตามหนังสือที่อางถึงเทศบาลขอ
ขยายเวลาในการตั้งศูนยเด็กปฐมวัย อันนี้หัวขอขางบนผมไมพูดถึงนะครับ โรงเรียนอนุบาลขอเรียนวาหลังจากทาง
โรงเรียนไดหารือนอกรอบกับตัวแทนของเทศบาลนครอุบลและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผมอยากทราบ
วานอกรอบกับตัวแทนของเทศบาลนคร ตัวแทนทานใดเปนคนไปเจรจา ผมขอทราบเลยวาตัวแทนทานใดเปนคนไปคุย
นอกรอบกับเขาครับ คําถามแรกครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขออนุญาตใหทานผูอํานวยการสํานักการศึกษาเปนผู
ชี้แจงครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานผูอ ํานวยการสํานักการศึกษาครับ
นายมตนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา ขอเรียนวาในสวนของการพูดคุยกันนะครับ จริงๆแลวในขอความนั้นทางโรงเรียนเขาอาจจะใหเกิดความ
ชัดเจน คําวานอกรอบก็คือพูดคุยประสานงานกันเปนการเบื้องตนนะครับ ในเรื่องนี้นั้นทางสํานักการศึกษาคือดวย
ความคุนเคย เดิมนั้นผมรับราชการเปนรองผูอํานวยการสํานักงานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต ๑ ซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลในเรื่องของโรงเรียนทุกแหงในเขต ๑ จํานวนสองรอยแปดสิบกวาแหง รวมทั้งโรงเรียน
อนุบาลดวย ความเปนมานั้นก็ คือศูนยพั ฒ นาเด็ก เล็ ก แห ง นี้เ ดิมนั้นจัดตั้ง ขึ้นเป นห อ งเรี ยนตัวอยางของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ คือ สํ า นัก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาตินั้ นตั้ ง เมื่ อ ป
พ.ศ.๒๕๒๓ ทีนี้ตอมาทางโรงเรียนอนุบาลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนเรื่องของเด็กที่อายุ ๔ ขวบ ขึ้นไปตาม
รัฐธรรมนูญแลวก็ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ตอมาในประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน
พ.ศ.๒๕๔๒ มี พ ระราชบั ญ ญั ติกํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจ ซึ่ ง ทํ าให ก ฎหมายฉบั บ นี้อ อกที ห ลั ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งศักดิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัตินั้นเทากันแตกฎหมายใดที่ออก
หลังนะครับ ก็ใหมีอํ านาจหนาที่ที่ จะบัง คับใชกฎหมายทําใหพระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะตองมีผลบังคับใช ก็ทําใหโรงเรียนอนุบาลอุบลนั้นจําเปนจะตองโอนเขา
เรียกวาหองเรียนตัวอยางหรือหองเรียนทดลองของ สปส. เดิมมาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนะครับ ก็คือศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนยปฐมวัยของเรียนอนุบาลนั้นโอนมาใหเราป พ.ศ.๒๕๔๔ นะครับ มีหนังสือที่ไดแนบใหทานสมาชิกผู
ทรงเกียรติไดรับทราบวาเดิมนั้นจังหวัดก็ขอความรวมมือมายังเทศบาลใหขอรับโอนศูนยเด็กปฐมวัยนี้ในป พ.ศ.๒๕๔๔
จากนั้นทางเทศบาลนครอุบลก็ไดรับโอนมาจัดการเรียนการสอนเด็ก ๓ ขวบ นะครับ เด็กที่เขาเรียนในศูนยเด็กนั้น
ศูนยเราจะมีอยู ๒ ลักษณะ ศูนยวัดใตกับศูนยวัดปาใหญนั้นรับเด็กตั้งแต ๒ ขวบ ขึ้นไป แตศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลอุบลนั้นรับเด็ก ๓ ขวบ พอรับเด็ก ๓ ขวบ นี้ก็รับเพียงปเดียว พอรับเขาศูนยเด็กอนุบาล ๑ ป จากกนั้นก็จะขึ้น
ตอไปเรียนชั้นปฐมวัยปที่ ๒ ปที่ ๓ แลวคอยเขาเรียน ป.๑ ของอนุบาลไปเลยนะครับ ซึ่งเรามีหองเรียนในนั้นจํานวน ๓
หองเรียน ๙๓ คน ปที่แลวก็ ๙๓-๙๔ คน ปกอนโนนก็ ๙๘ คน นะครับ ทีนี้เนื่องจากวาการบริหารจัดการศูนยเด็กของ

๓๒.
เรานั้นก็ยังไมมีใครทราบวาศูนยเด็กนั้นเปนของเทศบาลนคร พอผมเขามาเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๗ ก็เลยมีการพูดคุยกันวา
ขอไดไหมวาขอขึ้นปายหนอยวาปายศูนยพัฒนาเด็กเล็กตรงนี้มันเปนในสังกั ดของเทศบาลนครอุบล ก็เลยมีการทํ า
MOU กัน แลวก็มีการขึ้นปายวาโครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครอุบลกับโรงเรียนอนุบาลอุบล ปายตัวที่สอง
ก็คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สังกัดสํานักการศึกษาสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่อยู
ดานทิศตะวันออกอยูเสนทางดานหนาสํานักงานบริหารหรือทางศึกษาธิการจังหวัดเดิม ทีนี้ตอมาเมื่อมีการพูดคุยกัน
ตรงนี้โ รงเรี ยนอนุบ าลอุ บ ลไดรั บ นโยบายจาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิก าร สพฐ. ก็ คือ สํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทางกรมมีหนังสือวาตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ.๒๕๖๐ ใหกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแหงสามารถที่จะจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยหรือระดับอนุบาล สําหรับเด็ก ๓ ขวบ ได
เด็ก ๓ ขวบ ก็คือนับถึงวันเปดภาคเรียนในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ก็มีผลกระทบใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเราโดยตรง
นะครับ ทีนี้ทางกรมก็ซักซอมความเขาใจมาวาเพื่อไมใหเกิดความไขวเขวหรือเพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่องของการ
จัดการศึกษาในระดับเด็ก ๓ ขวบ นี้นะครับ ทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นก็ทําหนังสือซักซอมความเขาใจ
มา ทีนี้ทางโรงเรียนอนุบาลก็บอกวาในเมื่อเขาจัดเองไดแลวเขาขอความรวมมือมาวาขอใหเรายายไปไดไหม ทีนี้การ
ยายนั้นผมก็เลยที่บอกวาไดพูดคุยนอกรอบกับทางเทศบาลก็คือตัวกระผมเองที่เขาไปคุยวาการที่จะยายออกไปนั้นมัน
ไมสามารถที่จะยายออกไปไดทันที เอาอยางนี้ไหมผมขออยูที่นี่ในปการศึกษา ๒๕๖๑ ก็คือในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
นี้ ขออยูกอนแลวผมขอยายออกไปในปการศึกษา ๒๕๖๒ นะครับ เขาบอกวามันไมไดเพราะวาทาง สพฐ. นั้น จริงๆ
แลวทาง สพฐ. นั้นใหโรงเรียนจัดการศึกษาไดตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐ ก็คือไดตั้งแตปที่ผานมาก็คือ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๐ นะครับ ทีนี้ดวยขั้นตอนวิธีการก็คือการที่จะเปดขยายชั้นเรียนไมวาจะเปนขยายชั้นบน ขยายชั้นลาง ขยายลาง
ก็คือจาก ป.๑ มา ปฐมวัย ชั้นบนก็คือ จาก ป.๖ ขึ้นไปมัธยมหรือมัธยมปลายอยางนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ของเขานั้นสํานักงานเขตจะตองเสนอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่ ทีนี้
ทางกรมสงเสริมกําหนดวาของเราทองถิ่นนี้ อํานาจของสํานักงานเขตพื้นที่ใหเปนอํานาจของสํานักการศึกษา อํานาจ
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนอํานาจของสภา เพราะฉะนั้นการที่จะเปดกอนหลังนี้ปกติแลวจะตอง
เสนอตอสภาใหความเห็นชอบกอน ๑๘๐ วัน ซึ่งมันก็ดําเนินการไมทัน ผมบอกวาขั้นตอนวิธีการนั้นมันไมสามารถที่จะ
ดําเนินการไดทันที ทานนายกเทศมนตรีไมมีอํานาจที่จะตัดสินใจในเรื่องของการยายหรือยุบศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
เพราะวาเปนอํานาจของสภา เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกวาครั้งนี้ก็เชนเดียวกันไมใชวาที่บอกวาขอเปดหนึ่งหองแลวไป
ขอเปดที่โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีอีกสองหอง ทีนี้ถาสภาไมใหความเห็นชอบทางเทศบาลก็ไมสามรถที่จะดําเนินการ
ได อันนี้ก็คือในวันนั้นทางโรงเรียนอนุบาลก็เชิญกระผมไปรวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บังเอิญวา
ผมมีภารกิจที่จะตองไปปฏิบัติงาน ไปประชุมที่จังหวัด ผมเขาไปในระเบียบวาระที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ก็คือเพื่อทราบ สวนใน
วาระที่ ๔ ก็คือเพื่อพิจารณานั้นผมไมไดอยูในที่ประชุมครับ เขาก็สงมาวาที่ประชุมในวันนั้นบอกวาโรงเรียนอนุบาลนั้น
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการไดให ความเห็นชอบวาใหอนุบ าลนั้นเปด ๓ ขวบได ที นี้
โรงเรียนอนุบาลเขาก็เอามตินั้นไปเสนอตอกรรมการเขตและเสนอตอไปที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อใหความ
เห็นชอบนะครับ อันนี้ก็เขาก็บอกวาทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้นตั้งคณะกรรมการออกมาประเมินความพรอม
ในเรื่องวาโรงเรียนเขาพรอมที่จะเปดไหม บังเอิญวาโรงเรียนอนุบาลอุบลนั้นถาเขาเปดในปการศึกษานี้เขาไมมีที่เรียน
เขาบอกวาถาเทศบาลจะเปดเขาขอใหเปดแคหนึ่งหอง ทางเทศบาลก็เรียนปรึกษากับทานคณะผูบริหารและก็ทา นปลัด
บอกวาถาใหยายทันทีนั้นคงไมสามารถที่จะทําไดนะครับ อันนี้เปนที่มาวาทําไมตองมีการพูดคุยกันตรงนี้ คือระเบียบ
กฎหมายกําหนดใหเขาสามารถที่จะดําเนินการไดและชองทางของกรมสงเสริมก็คือบอกวาถาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เราถาจะยกฐานะขึ้นเปนโรงเรียนก็สามารถที่จะดําเนินการไดโดยการประเมินความพรอมแลวก็รายงานกรมนะครับ

๓๓.
สวนของเรานั้นมันเปดไมไดอยูแลวเพราะวาการเปดโรงเรียนใหมจะตองมีระยะหางจากสถานศึกษาเดิมไมนอยกวา ๖
กิโ ลเมตร ซึ่ ง มั นมี ร ะเบียบกฎหมายซึ่ ง ทางกระทรวงศึก ษาธิก ารกํ าหนดไว ในขณะนี้ก็ เ ชนเดียวกั นวาเราจะตอ ง
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปดปดสถานศึกษาหรือขยายชั้นเรียนนะครับ ก็ขอ
เรียนใหทานประธานและที่ประชุมไดรับทราบครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือในความเขาใจของผมเองนี้ผมเขาใจถูกตองไหมวาตัวนักเรียนทั้งหมดยังอยูที่โรงเรียนอนุบาล ยายเฉพาะชื่อ
ไปที่โ รงเรี ยน ท.๓ อั นนี้คือ ประเด็นที่ หนึ่ง ประเด็นที่ส องก็คือวาในเมื่อ โรงเรียนอนุบาลสามารถเปดไดเองอยูแล ว
เทศบาลนครมีเจตจํานงที่จะสนับสนุนโรงเรียนเทศบาลอยูแลว ทําไมฝายผูบริหารถึงไมคุยกันในประเด็นที่วาจะทําการ
รวมมือกันเพื่อใหสิ่งเหลานี้ที่เราเคยรวมมือกันนั้นมันยังคงอยูแลวก็พัฒนาสานตอตอไปใหมันเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
หรือใหมันมีคุณภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ผมวาตรงนี้ไมใชหรือครับที่เปนเปาประสงควาสุดทายแลวผูที่ไดรบั
ประโยชนก็คือลูกหลานของเราที่เรียน ไมใชวามา ณ วันนี้ผมมองภาพวาโรงเรียนอนุบาลจะทํา เทศบาลนครคุณไปทํา
ที่อื่นไป อันนี้คือภาพมองที่มันมองออกมา เพียงแตวาในการคุยกันทําไมไมคุยออกมาในลักษณะที่วาโรงเรียนอนุบาล
อุบลก็จะทําอยูแลว เทศบาลนครอุบลก็มีงบประมาณสนับสนุนอยูแลว ทําไมไมรวมมือกันและก็พัฒนาหองเรียนเรานัน้
ขึ้นมาใหมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผมเนนวาประโยชนสุดทายที่จะไดรับก็คือบุตรหลานของเราที่เรียน ณ ตรงนั้น
แล วผมเข า ใจถู ก ต อ งไหมว าการย า ยไปนั้น ยา ยเฉพาะชื่ อ ไม ไ ด ยา ยตั ว นัก เรี ย นที่ เ รี ยนมาตั้ ง แต เ ริ่ ม ตน อยูแ ล ว
ขอสอบถามครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผมอธิบายคราวๆอยางนี้วาเมื่อกอนนี้เขาจัด
การศึกษาปฐมวัยกอนวัยเรียนตรงนี้ เมื่อกอนนี้เขาใหทองถิ่นเปนคนจัดการ แตพอมาป ๒๕๖๐ นี้โรงเรียนจัดการเองได
โดยที่ระเบียบ พรบ. ออกมาใหมวาตกลงใหทางโรงเรียนนี้จัดการเองได โรงเรียน สพฐ. ก็จัดการเองได โดยที่เมื่อกอนนี้
ศูนยเด็กเล็กตรงนี้เขาจะมอบใหกับเทศบาลหรือ อบต. เปนคนทํา บางแหงก็ไปทําในวัด ของเรามีที่เราก็ทํากันไป ทีนี้
ทางอนุบาลเองเขาก็อยากจะทําแตเขาทําไมไดเขาก็เลยใหเราเขาไปดําเนินการ มาวันนี้มีชองเปดใหเขาทํา ดวยชื่อเสียง
ของอนุบ าลเองเราก็ ตอ งยอมรั บ วาศัก ยภาพเขาคอ นขางสู ง และก็ ถือ วาเปนโรงเรี ยนอั นดับ หนึ่ง ของเมื อ งอุ บ ลฯ
เพราะฉะนั้นเมื่อเขาทําเองไดเขาก็อยากจะทําเองเพราะที่ผานมานั้นเราก็เขาไปสนับสนุนเขาทํางานรวมกับเขา เงิน
อุดหนุนตางๆก็ผานทางเราเขาไปทั้งหมดดวยความรวมมือดีอยูแล ว แตบุคลากรนี้ก็ เปนบุคลากรของเรา เครื่องไม
เครื่องมือสวนหนึ่งก็เราจัดเขาไป สวนที่เขาอยากไดเพิ่ม ดวยศักยภาพของเขาเขาก็ซื้อเขามาเพิ่มเติม ทําใหการจั ด
การศึกษากอนวัยตรงนี้เขาคอนขางจะสมบูรณ มาวันนี้เขามีความพรอมที่จะดําเนินการเองผมก็มองวาในเมื่อทาง
อนุบาลสามารถที่จะดําเนินการเองก็เปนเรื่องที่ดีที่เขาสามารถดําเนินการเองได เราก็ยายของเราไปอยูที่ ท.๓ ซึง่ เราก็มี
พื้นที่เพียงพอที่จะทําที่ ท.๓ ได เราก็ยายของเราไปอยูที่ ท.๓ ดีไหมเขาก็ไดทําเอง เพราะตอนนี้โรงเรียน สพฐ. ไมวาจะ
เปนอุบลวิทยไมวาจะเปนหลายๆแหงก็เริ่มที่คิดจะทําเองแลว เพราะเขาก็อยากจะสรางเด็กของเขาเองขึ้นมา ปนเด็ก
ของเขาเองขึ้นมาตั้งแตสามขวบไปนะครับ เขาก็จะเตรียมเด็กของเขาเพื่อจะเขาสูอนุบาล ผมคิดวาตรงนี้เขาก็มี

๓๔.
ศักยภาพทําเองก็เปนเรื่องที่ดีนะครับ แลวเราก็หันกลับไปทําที่ ท.๓ ซึ่งพื้นที่มีศักยภาพพอที่จะทําไดตรงนี้ เราก็ยายไป
ถามวาคนจะไปไหมอันนี้ดวยความรูสึกของผมเองนะครับผมวาไมไปเพราะวาดวยชื่อเสียงของอนุบาลที่คนที่จะเขามา
อยูในเตรียมตรงนี้เพื่อที่จะไดเตรียมเด็กเขาสูอนุบาล ซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่ผูคนอยากจะเรียนตอในชั้นอนุบาลอยูแลว
ดวยชื่อชั้นตางๆก็ดีที่สุด คนก็มุงหวังตรงนี้ ผมมองวาถาเขาทําเองไดเขมแข็งเองไดเราก็ควรใหเขาทํา เพราะเราก็มี
ภารกิจเยอะแยะมากมายที่เราจะทํา หรือเราอยากทําเราก็ไปทําในเขตของโรงเรียนสามัคคี ซึ่งในบริเวณนั้นก็ยังไมมี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูแลว ซึ่งผมก็ถือวาเราก็นาจะไปดูแลในพื้นที่ตรงนั้น ตรงนี้เขมแข็งอยูแลวก็ใหเขาทําไปนะครับ
ก็ขออธิบายคราวๆประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในญัตติที่สงใหกับทางสภาพิจารณานั้นมีบันทึกขอความที่สงมา
ดวย ซึ่ ง ในบั น ทึ ก ข อ ความนั้น มี ร ายงานการประชุม ของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้ นฐานโรงเรี ยนอนุบ าล
อุบลราชธานี ครั้ง ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ส งมาให ดวย ซึ่ งในหนาที่ ๓ นั้น ก็บ อกวาในระเบี ยบวาระที่ ๔ เรื่ องขอความ
เห็นชอบเปดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปที่ ๑ ๓ ขวบ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยขอเปดเปน ๑๐ หอง หองเรียนละ
๓๐ คน ซึ่งจะเปนนักเรียนถึง ๓๐๐ คน ถานับหลักของเศรษฐศาสตรก็คือ demand and supply ถาเปดถึง ๑๐ หอง
นักเรียนถึง ๓๐๐ คน ในจังหวัดอุบลในเขตเทศบาลนคร ก็เปนจํานวนที่มากเพราะทุกทีที่เคยเปดก็คือแค ๓ หอง ก็แค
๙๐ คน แตพอเปดเปน ๑๐ หอง ๓๐๐ คน แลวทีนี้โอนยายของเรามาใหเราเปดเองโดยทาง ท.๓ จะเปนคนเปด ทีนี้
รายละเอียดที่ทาน ผอ. สงเขามาก็ไมไดมีรายละเอียดของจํานวนหองที่จะเปด ไมมีงบประมาณที่ตองใชไป ไมมีแหลง
ชุมชนที่นักเรียนที่จะเขาเรียนใหกับทางสภาเลยที่จะใหเราพิจารณา ก็เลยไมทราบวาตรงนี้จะมีรายละเอียดที่จะใหกับ
ทางเราหรือไมคะ ขอรายละเอียดตรงนี้ดวยคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ในรายละเอียดตรงนี้ผมขอใหทานปลัดเทศบาล ทาน
อัมพล ทองพุ เปนผูชี้แจงครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดครับ
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ กระผมนายอัมพล ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระเบียบวาระที่ ๗ ที่ ๘ ผมขอนําเรียนชี้แจงเพิ่มเติมโดยเฉพาะในญัตติขอยายศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีไปใชอาคารของโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ซึ่งผมเองไดรั บ
มอบหมายจากคณะผูบริหารใหดูแลในเรื่องของการศึกษาโดยตรงนะครับ โดยเฉพาะสํานักการศึกษาซึ่งโดยปกติแตละ
สํานักจะผานรองปลัด แตสํานักการศึกษาฝายบริหารใหผมมารับผิดชอบโดยตรงโดยไมผานรองปลัดนะครับ ซึ่งผมก็
เห็นความสําคัญของงานดานการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กนะครับ ซึ่งที่จริงแลวผมมาผมก็ได
รับทราบวาทางโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีจะใหเรายายศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ซึ่งผมก็ได

๓๕.
สอบถามที่ไปที่มาวาเดิมที่นี้ทําไมศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเราถึงไดเขาไปอยูที่นั่นนะครับ ตอนแรกๆก็ยังไมไดรับคําตอบ
แตหลังจากที่ผมไดเช็คขอมูลแลว ไมวาจะเปนขอมูลจากทางโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ซึ่งมีแมบานผมสอนอยูที่นั่น
นะครับ ก็ไดรับทราบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้เปนศูนยถายโอนตาม พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ถายโอนมาเมื่อประมาณป พ.ศ.๒๕๔๔ –๒๕๔๕ และในตอนนั้น
นโยบายของทางรัฐบาลก็คือวาในสวนของเด็กปฐมวัยนโยบายก็คือวาเขาจะใหทองถิ่นเปนคนดูแลทั้งหมดนะครับไมวา
จะเปนเด็กปฐมวัยในสวนของ สปส. เดิม หรือกรมการศาสนา กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งถายโอนมาใหทองถิ่นทั้งหมด
เดิมทีกอนนั้นก็คือทางโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีดูแลอยูนะครับ แตหลังจากนโยบายของทางรัฐบาลในขณะนั้นให
ถายโอนเด็กปฐมวัยมาใหทองถิ่น ทองถิ่นก็ตองรับมาทั้งหมดซึ่งเดิมทีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตรงนี้ก็ไดรับงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจัดสรรงบประมาณมาใหนะครับ แตหลังจากที่ผมมาอยูนี่เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผานมานะครับ ก็ไดรับทราบวาทางโรงเรียนจะเปดสอนอนุบาล ๑,๒,๓ ซึ่งเดิมทีเขาจัดเฉพาะอนุบาล ๒
และอนุบาล ๓ นะครับ ปฐมวัยหรืออนุบาล ๑ นั้น เขาใหทองถิ่นเปนคนจัดเขาอยากจะจัดตามรัฐธรรมนูญใหมซึ่งเขา
สามารถที่จะจัดได โรงเรียนไหนมีความพรอมก็สามารถที่จะจัดได โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีที่จริงแลวทาน ผ.อ.
เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ที่ผานมาแลวก็ตอนนี้รองผูอํานวยการรักษาราชการแทนอยูนะครับ ซึ่ง
ทานก็มีแนวทางอยากจะเปดตรงนี้และก็ผานการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาแลว และก็ผานการพิจารณา
ของระดับเขตพื้นที่การศึกษาแลว และก็พรอมที่จะเปดจํานวน ๓ หอง คืออนุบาล ๑ จํานวน ๓ หอง ในปการศึกษา
๒๕๖๑ ก็คือเปดเทอมหนาที่จะถึงนี้นะครับ และทีนี้ทางโรงเรียนอนุบาลก็ขอพื้นที่คืน เดิมทีเราใช ๓ หอง งบที่ไดรับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมก็คือเขาจัดมา ๓ หอง ๙๐ คน ถาเรายายออกไปทีนี้ปญหาก็ตองเกิดแนนอนโดยเฉพาะใน
เรื่องงบประมาณนะครับ ถาจํานวนเด็กลดลงปตอๆไปเขาก็จะจัดตามจํานวนเด็กที่เรารายงานเขาไปจริงนะครับ ซึ่งผม
คิดวาการจะยายหรือวาการจะเปลี่ยนชื่อนั้นโดยระเบียบกฎหมายแลวมันจะตองผานความเห็นชอบจากสภาแหงนี้นะ
ครับ ซึ่งตอนแรกหลายๆทานอาจจะคิดวาไมตองผานนะครับ พอยายจะยายไปเลยผมบอกวามันคงไมใชนะครับ เพราะ
ที่ขามใหญผมเคยยายศูนยหนึ่งก็ตองผานแลวก็รายงานเขาไปกรมสงเสริม กรมสงเสริมถึงจะอนุมัติเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน
อะไรทั้งหมดแลวก็จะจัดสรรงบประมาณมาใหตามจํานวนนักเรียนที่เรามีอยูนะครับ ซึ่งผมคิดวาในอนาคตขางหนาถา
สภาแหงนี้ไดใหความเห็นชอบแลวผมคิดวาประเด็นแรกที่จะตองมาคิดกันก็คือวา ๑ หองที่เขาจะใหเราอยูตอไปจนถึง
ป ๒๕๖๒ นั้น ตอนแรกก็บอกวาจะใหขึ้นไปอยูอาคารชั้นที่ ๓ เลยนะครับเหมือนบีบไปในตัวนะครับ ผมไดยินขาวมา
ผมก็ตองรีบไปประสานกับทางโรงเรียนเลยนะครั บวาศูนยเด็กของเรานั้นเรารับตั้งแต ๒ ป นะครั บ ๒ ป ขึ้นไปแต
อนุบาลเขารับ ๓ ป แตจะเอาเด็ก ๒ ป ขึ้นไปอยูอาคารชั้นที่ ๓ นั้น ผมวาเด็กกําลังพึ่งเดินยังไมแข็งแรงเทาที่ควรนะ
ครับเดินยังสะเปะสะปะอยู ก็เลยขอวาถึงแมจะ ๑ หอง ก็ขอเปนอาคารชั้นลาง ตอนนี้ก็ยังไมรับปากนะครับเหมือนเขา
บีบอยากใหเราไปทั้งหมด แตทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดวาถาสภาแหงนี้ใหความเห็นชอบแลว ๑ หอง นั้นก็ยังไมเพียงพอนะครับ
เพราะวาถาเราจัดแค ๑ หอง ในปการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น ปตอไปกรมก็ตองตัดงบ ตัดงบบุคลากรของเราที่เปนครูอยู
ตรงนั้นมี ๓ ทาน ก็คงโดนตัดหรือเราก็คงตองยายไปศูนยอื่นนะครับ ฉะนั้นก็เลยฝากเหมือนฝากเขาไวอยางไรก็ขออยู
กอน ๑ หอง ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีในปนี้และสิ่งที่เราเตรียมตอไปก็คือวาปนี้เราจะไปเปดสาขาที่ ท.๓ ดวย
เพื่อใหมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาอีกอยางนอยๆไดที่นั่นอีกสัก ๑ หอง มันก็คงใกลเคียงกับ ๓ หอง ของปกอน หรือถาไดตรง
นั้นอีก ๒ หอง มันก็จะเปน ๓ หอง เหมือนเดิมนะครับเพราะบุคลากรเรามีอยูแลว ถาได ๓ หอง ปตอไปเราก็ถึงยายไป
เต็มรูปแบบนะครับ ถึงอยางไรก็ตามผมคิดวามันเปนเรื่องจําเปนสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากทางโรงเรียนไมใหพื้นทีเ่ ราแลว
ตอนนี้เราขออยูนะครับ ขออยูเขาก็ใหแคหองเดียวและก็ยังจะใหขึ้นไปอยูชั้น ๓ ดวยนะครับ แตก็ไปประสานเบื้องตน
แลวเขารับปากวาจะพยายามแตก็ยังไมไดรับปากวาจะใหชั้นหนึ่งนะครับ ผมก็ยังติดตามอยูถึงอยางไรก็ตามผมคิดวา

๓๖.
เพื่อการศึกษาของเรามันจะไปในทางที่ดีขึ้นผมก็พยายามอยางเต็มที่ดวยเหตุผลทั้งในเรื่องงบประมาณหรืออะไรตางๆ
นะครับ มันก็เหมือนวาตอนอยากใหเราถายโอนก็ใหเรารับ ตอนจะไปอะไรก็เอาไมอยูนะครับ ผมก็เกิดความนอยใจ
เหมือนกันลึกๆในจิตใจแตก็พูดอะไรไดไมมากนะครับ ก็ขอนําเรียนใหกับทางสภาไดรับทราบเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณ
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกี ยรติทุกทานนะคะ ถาพูดถึงวาการเปดหองเรียน
อนุบาลชั้นปฐมวัยชื่อเสียงของอนุบาลอุบลนี้ดิฉันวาเปนที่ยอมรับของคนทั้งจังหวัด ในการเขาเรียนแตละครั้งการฝาก
เขาเรียนดิฉันวาทุกคนก็ทราบดีวาไมต่ํากวา ๕๐,๐๐๐ บาท ในชั้นปฐมวัย การที่เขาเรียกไดขนาดนี้แสดงวาคุณภาพเขา
ตองดีมาก ทีนี้เขาจะเพิ่มเปน ๑๐ หองเรียน ในการประสานงานระหวางอนุบาลอุบลกับเทศบาลนครที่ผานมาเปนไป
ดวยดีตลอด ดิฉันไมทราบวาเกิดปญหาอะไรขึ้น ถาเขาเปดถึง ๑๐ หองเรียน เปนไปไมไดหรือคะที่ทางฝายบริหารจะ
ไปคุยกับทางนั้นวาเรายังคงอยู เราขออยูในสามชั้นเรียนของเราเหมือนเดิม ซึ่งมันจะเปนชองวางที่สําหรับพนักงาน
ตางๆที่จะนําเด็กเขาเรียนไดโดยไมตองบริจาคถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ดิฉันวาความสัมพันธระหวางเทศบาลนครกับอนุบาล
อุบลมีปญหาหรือเปลาคะ ถาเขาเปดถึง ๑๐ หองเรียน ซึ่งในรายงานการประชุมไมใชบอกคราวๆวาเปดแคชั้นเดียว
เขาขอความเห็นชอบในการเปดชั้นอนุบาล ๒ ในปถัดไปดวยอีก ๑๐ หองเรียน และในขอ ๔.๓ ยังขอเปดหองเรียนชั้น
อนุบาล ๓ หาขวบอีก ๑๐ หองเรียน คือเขาทําเปนวาจะเปดอีก ๑๐ หองเรียนจริงๆ ไมใชเปดแบบขอไปกอนแลวคอย
ทีห ลั ง แสดงวาถึง ป ๖๒ เขาขอความเห็ นชอบในของคณะกรรมการตรงนี้ดวย เลยไม ท ราบวาถาเขาเป ดถึง ๑๐
หองเรียน ทําไมเราไมประสานกับเขาที่จะขออยูตรงที่เดิม แบงหองเรียนและก็สนับสนุนงบประมาณซึ่งเปนชองทางให
พนักงานหรือวาคนในเทศบาลสามารถนําเด็กเขาไปเรียนตรงนี้ไดดวยคะ ขอทราบดวยคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สวนตัวผมเมื่อไดยินไมวาจะเปนทานรองนายกฯหรือทาน ผอ.สํานักศึกษา หรือวา
ทานปลัดฯ ที่ทานไดใหขอมูลคราวๆมา ทานรองบอกวาชื่อชั้นโรงเรียนอนุบาลดี สวนทานปลัดบอกวาเขาบีบเราออก
สวนทาน ผอ.สํานักศึกษาทานก็บอกเขาเปดชองใหทําได ผมก็ไมเขาใจวาเขารังเกียจอะไรเรา เขารังเกียจอะไรมีปญหา
อะไรกับใครหรือเปลา ถึงกับทานปลัดฯใชคําวาบีบแมกระทั่งหองเดียวก็ยังไมอยากใหอยู ซึ่งที่ผานมาเราก็จะเห็นวา
ทางเทศบาลนครเราก็ไดอุดหนุนงบประมาณมาตลอด ไมวาจะเปนคาใชจายดานไหน ทางสภาหรือทางผูบริหารก็ไม
เคยที่จะปฏิเสธ แตตอนนี้ก็เลยอยากจะทราบวามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ทานรองนายกบอกวาชื่อชั้นอนุบาลดีแปลวา
ชื่อชั้นเทศบาลเราไมดีหรือครับหรือวาอยางไร ชื่อชั้นเทศบาลฯไมดีหรือวาชื่อชั้นผูบริหารไมดีอันนี้ตองแยกแยะดวยนะ
ครับ ก็ อยากทราบตรงนี้วาทํ าไมมันเกิดเหตุการณแบบนี้ แมกระทั่งขออยูหองเดียวก็ ยังไมใหอยูและแผนการตัวนี้
ก็คือความตองการของโรงเรียนอนุบาลนี้เขาก็อยากจะออกอยูแลวตั้งแตตนมาแลว แลวเมื่อตอนพิจารณางบประมาณ
ทําไมไมมีการพูดถึง ทางสภาเราก็ยังมีการจัดงบประมาณเขาไปใหอยู แลวนี่เราจะทํากันอยางไรในเมื่องบประมาณ
ป ๒๕๖๑ ทางสภาฯก็ไดผานไปแลว แลวทีนี้ก็มาขอยายออก ตรงนี้อยากทราบวาเราจะมีการบริหารจัดการอยางไร

๓๗.
แลวที่ผานมานะครับ ไมวาเครื่องมือตางๆที่ทางเทศบาลนครของเราจัดสรรเขาไปตรงนี้ก็คือการยกใหกันเลยหรือครับ
หรือวาอยางไร อยากทราบขอมูลตรงนี้ดวยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตรวบประเด็น ทานจะไดตอบครั้งเดียว ในประเด็นเรื่องการศึกษานี้สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลชุดนี้
หลังจากไดพูดคุยกันแลวเราก็เห็นดวยเปนอยางยิ่งที่จะสนับสนุนการศึกษาไมวาจะรูปแบบไหน เหมือนโรงเรียน ท.๓
ที่ทานขอเรื่อง Academy เขามาเราก็มองเห็นถึงศักยภาพของทางโรงเรียนที่จะทําได และประโยชนสุดทายจริงๆตอง
ย้ําวามันตกกับเด็กนักเรียนและเยาวชนลูกหลานของเราที่จะไปเรียน ณ วันนี้สิ่งที่เปนหวงอีกอยางหนึ่งนอกจากวาที่
เราตองยายไปก็คือทางโรงเรียน ท.๓ มีความพรอมในการที่จะรับตรงนี้มากนอยแคไหนและใชงบประมาณสวนไหนที่
จะไปรองรับ บุคลากรตรงไหนที่จะมา Support ตรงนี้ หลักสูตรเราจะใชหลักสูตรไหน อันนี้คือสวนที่เมื่อเราอนุมัติไป
แลวเราหวงในสิ่งที่มันจะตามมา และเหนือสิ่งอื่นใด ผมขออนุญาต หนังสือราชกิจจานุเบกษาที่ทานใหมาหนา ๓๔
หมวด ๓ การเลือกสถานศึกษาใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเลือกสถานศึกษาเมื่อสถานศึกษานั้นมีลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ๑.ไมมีนักเรียนจะจัดการเรียนการสอน ๒.จํานวนนักเรียนลดลงจนไมส ามารถพัฒนา
คุณภาพได เหลานี้ตางหากที่ผมหวงวาเมื่อยายมาแลวตัวนี้เราจะไดนําราชกิจจานุเบกษาตัวนี้มาใช ทีนี้มันไมใชเรื่อง
ที่วายายไปแลวเปดมาแลวมันไมมีนักเรียน ผมวามันเสียหนากวาการยายออกมาดวยซ้ําไปนะครับ อันนี้ผมฝากใหสภา
แห ง นี้ชวยพิ จ ารณาดวยวาเรื่ อ งการศึก ษาเราส ง เสริ ม แนนอน เพี ยงแตวาตอ งดูในเรื่ อ งผลกระทบที่ ตามมาดว ย
ผมขออนุญาตกลาวอางทานณัฐวุฒิ วามันมีปญหาอะไรเกิดขึ้นเราถึงไมมีการที่จะประสานงานเพื่อที่จะดําเนินการ
ร ว มกั น อยู ไ ด ต อ ไป อั น นี้ เ ป น ประเด็ น ที่ น า คิ ด ก็ ข อฝากประเด็ น ไว ใ ห ส มาชิ ก ได ร ว มกั น พิ จ ารณาด ว ยครั บ
กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูท รงเกียรติครับ ขออนุญาตใหทานปลัดเปนผู ชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดฯครับ
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติม
อีกเล็กนอยนะครับในประเด็นที่ทางโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จะเปดอนุบาล ๑ ที่จริงเขาจะเปดมากกวาสามหอง
แตไดรับอนุมัติจากเขตพื้นที่การศึกษามาแคสามหอง ทีนี้เขาจะไปเปดในอนุบาล ๒ อีกถาจําไมผิดแปดหอง เขาจะไป
เพิ่มในตรงนั้นเพราะวาปกติอนุบาล ๒ เขาจัดอยูแลวนะครับ แตอนุบาล ๑ เขาเปดไดแคสามหองเพราะไดรับอนุมัติ
มาแคนั้น และทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนําเรียนก็คือวาในเรื่องความขัดแยงระหวางผูบริหารของเทศบาลฯกับโรงเรียน
อนุบ าลอุ บล จากที่ผ มมีขอมูล ไมมี ความขัดแยงกันเลย โดยเฉพาะตัวผมเองนั้นกับโรงเรียนอนุบาลอุบลนี้ทํางาน
รวมกันมาโดยตลอด แตทีนี้สิ่งหนึ่ง ที่เขาอยากใหอ อกก็คือประเด็นเรื่องเขาอยากจะเปดเองทําเอง เขาอยากจะจั ด
การศึกษาเองตามรัฐธรรมนูญใหม และในเมื่อเขาไดรับอนุมัติแคสามหองแลวเราขอเปดหนึ่งหอง แมแตหนึ่งหองของ

๓๘.
เรานี้เขาจะใหเราเปลี่ยนชุดดวยตอนนี้ หามชุดเหมือนเขาดวย เขากลัวเราจะไปใชสิทธิ์ตอนที่จะขึ้นอนุบาล ๒ คือตอน
ขึ้นอนุบาล ๒ นี้เขาอยากคัดเลือกเอง ถาปฐมวัยของเราอยูนี่เขากลัวผูปกครองไปรองเรียนใชสิทธิ์ขอขึ้น เขาจะใหแยก
แม กระทั่ง ชุด คือชุดก็ตอ งเปลี่ยนแล วนะครับ หนึ่ง ห องแลวก็ตอ งเปลี่ยนแบบฟอร มดวย ชุดจะตอ งไม เ หมื อ นเขา
เขากลัววาเดี๋ยวจะไปอางสิทธิ์อยางนูนอยางนี้ถาเด็กเหมือนกันเดี๋ยวมันจะทําใจไมได เขาใหหลักรายละเอียดมาถึง
ขนาดนั้น แตถึงอยางไรก็ ตามผมคิดวาเราก็ตอ งทํ าใหดีที่ สุดและความพรอ มที่ เราจะไปอยู ท.๓ อาคารปฐมวัยมี
เรี ยบร อ ยหมดแล ว ไปซ อ มนิดหนอ ยอาจจะมี ที่ รั่ วเป นอาคารหลั ง ใหญ นะครั บ และก็ ตรงนั้นเห็ น มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐานแลว เตรียมที่จะเป ดศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูแลวซึ่งตอนแรกก็คิดวาจะเปดศูนยใหม
ขึ้นมาตรงนั้นแตตอนนี้เ รามี ป ญ หาเรื่ อ งนี้เ ราก็ เ ลยจะย ายศูนยตรงนี้ไ ปตรงนั้นเลย ในเมื่ อ คณะกรรมการศึก ษา
สถานศึกษาก็พรอมอยูแลว ก็คิดวายายไปตรงนั้นก็นาจะมีความพรอมถึงแมเด็กอาจจะไมเทาเดิมคืออาจจะไมครบ
สามหองแตผมคิดวามันก็นาจะใกลเคียง แลวก็บุคลากรของเราก็จะเอาไปจากที่นี่ครูทั้งสามทานก็จะเอาไปจากที่นี่
ผมคิดวามาตรฐานไมต่ํากวาเดิม ไมต่ํากวาเดิมแนนอน เพียงแตเปลี่ยนสถานที่ ความพรอมของผูปกครองอาจจะมีขอ
แตกตางอยูบาง ความศรัทธาอาจจะแตกตางอยูบางเพราะวาเดิมทีเราอยูตรงนี้ชื่อเสียงของอนุบาลเขาก็เดนนะครับ
แตบุคลากรเรายกไปทั้งหมดไปที่นั่นก็คือวาการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานไมต่ํากวาเดิม มาตรฐาน สมศ. ก็ตอง
ผานเหมือนเดิม ผมคิดวานาจะเปนศูนยที่ผูปกครองตอนแรกๆความศรัทธาอาจจะยังไมมาก ผมคิดวาในอนาคตก็คงจะ
เหมือนศูนยอื่นที่เราไดจัดการเรียนการสอนอยูแลวนะครับ ผมขอยืนยันครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คงครบถวนแลว จริงๆแลวผมขอนิดหนึ่งนะครับวาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีไมนาที่จะใจแคบขนาดนั้น
หมายความวาอะไรหมายความวาขณะนี้หองเรียนนั้นยังอยูที่อนุบาล ปเดียวไมกี่เดือนก็นาที่จะใหเขาเหมือนเดิม สิ้นป
การศึกษาคอยวากันอีกเรื่องหนึ่ง แสดงใหเห็นถึงความใจแคบในการบริหารทางดานการศึกษา ทั้งๆที่อยูในโรงเรียน
เดียวกันแลวจะบีบใหเด็กมันเปนสองสี แลวจะจัดการศึกษาอยางไรมันขัดเรื่องหลักการศึกษาวาใหคนเราสามัคคีกัน
ผมขอตําหนิอยางแรงเลยในเรื่องอนุบาลนี้ แคนิดเดียวเทานั้นเองใหเขาจบ จบแลวก็ยายไปวากันอีกเรื่องหนึ่ง นี่ยังอยู
แลวยังมาบีบกันเปนคนละสี สอนใหเด็กมันฝงในเรื่องมองเห็นคนละสวนคนละพวก จะฝงตั้งแตยังเปนเด็กเล็กๆเลย
เชียวหรือ คือพูดแลวไมสมที่จะเปนโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดเลย ผมขอพูดแรงๆอยางนี้เลย วาอนุบาลนี้แยมาก
ในการจัดการแบบนี้นะครับ ขอฝากไวแคนี้นะครับ ขอบคุณที่ทานสมาชิกไดพูดใหเหตุใหผลในเรื่องการจัดการศึกษา
อะไรตางๆ จริ ง ๆแลวนั้นผมวาในเรื่ อ งการที่จ ะยายไม ยายนี้ ถาเขาจะยายนี้เ ขานาที่ จะแจ ง เรามาลวงหนาใหเ รา
เตรียมการเตรียมพรอม ไมใชจูๆก็สั่งการมาเลย อยางนี้ที่ไหนก็เตรียมการไมทันครับ มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยาง
อื่นหรือไมครับ เมื่อไมมีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ไปใชอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ไปใชอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ ใหยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ไปใชอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร

๓๙.
ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติ ขอเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนคร
อุบลราชธานี)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๘ ญั ตติ ขอเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนอนุบ าลอุบ ลราชธานี เปนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร เสนอโดยทานนายกเทศมนตรี เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕๘ แหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดานการศึกษา ตามาตรา ๕๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ และมาตร ๑๖ แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกระจาย
โอกาสการพัฒนาความพรอมใหเด็กทุกคนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเปนไปตามพัฒนาการแหงวัย
เพื่อใหสามารถเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไปไดอยางมีประสิทธิผล
หลักการ
๑.ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว๑๓๒๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ กําหนดวา รัฐตองดําเนินใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งปจจุบันมีหนวยงานของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาใหเด็ก
กอนวัยเรียนในชวงอายุดังกลาวอยูหลายหนวยงาน ทั้งที่เปนการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ รวมถึงศูนย
พัฒ นาเด็ก เล็ ก ขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่น โดยมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพั ฒนาเด็กเล็ กขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงถือปฏิบัติตามมาตรฐานฯดังกลาว ไดกําหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถรับเด็กปฐมวัยเขารับการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดตั้งแต อายุ ๒ -๕ ป ตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยศูนยพัฒนา
เด็กเล็กแตละแหงสามารถเลือกชวงอายุในการจัดการศึกษาไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของ
ชุม ชน โดยองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นตองสง เสริ ม และสนับ สนุนให ศูนยพัฒ นาเด็กเล็ กสามารถจั ดการศึก ษาได
เทียบเทากับระดับอนุบาลศึกษาในโรงเรียน
๒. ตามที่หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท ๐๘๙๒.๓/ว๒๘๗๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง
การจัดตั้ง การรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น มีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาใน
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น เพื่อใหการจัดตั้ง การรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้น
เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการจัดตั้ง และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดโดยตรงใหอํานาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่

๔๐.
การศึกษาเปนอํานาจของสภาทองถิ่น และอํานาจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอํานาจของสํานักการศึกษา
และใหปฏิบัติ
เหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีจะดําเนินการจัดการศึกษาระดับอนุบาล ๓ ขวบ ตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและใหเปนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประกอบกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล
อุบลราชธานี ซึ่งจะยายไปใชอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ในการจัดการเรียนการสอนในป
การศึกษา ๒๕๖๑ ดังกลาว จึงขอเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรี ยนเทศบาล ๓ สามั ค คีวิ ท ยาคาร โดยเป ดการเรี ยนการสอนศู นย พั ฒ นาเด็ก เล็ ก ไดตั้ ง แต อายุ ๒ – ๕ ป
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เห็นควรนําเสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป จึงเรียน
มาเพื่อโปรดพิจารณาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ วาระที่ ๗ กับ ๘ คงตอเนื่องกันนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ คือทานที่ยกมือ
เพราะอะไรหรือครับ ทานทําอะไร คือที่ทานยกมือทานทําอะไร มันเปนสิทธิของทานหรือเปลา ที่นี่สภาไมใชสํานักนะ
ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๔ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ ใหเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง

อื่นๆ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๙ เรือ่ งอื่นๆ เชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง
ที่ ๔ ผมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องถนนอุบล - ตระการ ตอเนื่องกันผมเขาใจวาเปนหนวยงานสวนอื่นที่มาทําถนนในพื้นที่
ของเทศบาลนครอุบลฯ คําถามของผมคือวาในการทํางานตรงนี้ทางสํานักการชาง เทศบาลนครอุบลฯ ไดมีการกํากับ
ดูแลหรือวาเขาไปรวมในการดําเนินการในเรื่องนี้หรือไมครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ

๔๑.
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ก็มีการประสานงานอยูครับ แตในรายละเอียดนั้น
ผมขออนุญาตใหทางทาน ผอ. สํานักการชางเปนผูชี้แจงครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานผูอํานวยการสํานักการชางครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ สํานักงานที่มาทําเสนทางนี้เปนของทางหลวงชนบท
นะครับ ซึ่งมีก ารติดตอประสานงานกันอยูตลอด คณะกรรมการตรวจการจ างเราไมไดเปน แตขอมู ลตางๆที่จะให
ดําเนินการกอสรางทั้งหมดเราเปนผูใหคําแนะนําสวนหนึ่งครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมมีการลงพื้นที่ในการดูเรื่องของถนนที่สราง ผมก็ใหสภาฯแหงนี้บันทึกไวเปนประเด็นนะครับวามีอยูสองสาม
หัวขอที่วามีการกอสรางแลวในเมื่อมีหนวยงานอื่นมากอสรางจริงๆนาจะใหเกียรติกับทางเทศบาล อยางนอยก็คือได
เห็นความปลอดภัยของพี่นองประชาชนนะครับ คอมเมนตที่หนึ่งก็คือวาฝาทอหรือตัวทอระบายน้ําที่จะยกสูงขึ้นนั้น มี
การยกสูงขึ้นมาเกือบ ๑๐ เซนติเมตร แลว Safety zone ตรงนั้นใชเทปพลาสติกที่เปนสะทอนแสงกันไวนิดเดียว ถาไม
มีแสงเลยมองไมเห็นถามีแสงบางเล็กนอยสามารถมองเห็นได เกิดอุบัติเหตุกี่รายทานลองยอนกลับไปดู ผมไดลงพื้นที่
ณ วันที่วันนั้นคงเปนดวงซวยของผมเองผมลงไปแลวถามวาจะขนเครื่องจักรไปไหน ทางบริษัทผูรับเหมาบอกวามีงานที่
อื่นมันเรงกวาตองรีบไป ขนไปหมดเลยนะครับ ณ ปจจุบันผมก็ไมรูวาขนกลับมาหรือยัง เริ่มดําเนินการตอหรือยัง ใคร
เสียประโยชนครับ อันนี้ผมไมตองพูดก็ไดใครเสียประโยชนก็ทราบกันดี สวนที่สองสวนที่ทําตรงที่เปนทอระบายน้ําที่
มันสูงขึ้นมายังไงน้ํามันก็ไมไหลลง มันไหลลงดานขางอยูแลว ถาทานผูอํานวยการไปดูก็จะทราบวามันไหลลงดานขาง
ระบายออกตามซอยอยูแลว เพราะถามันยกสูงขึ้นมาระดับนั้นมันแนนอนวาน้ํามันไหลลงจากที่สูงลงที่ต่ํา อันนี้ผมให
เปนประเด็นไวในสามประเด็นนะครับ ก็คือ ๑.เรื่องความปลอดภัย ๒.เรื่องเรงการดําเนินการ ๓.ดูแลเรื่องระบบระบาย
น้ําใหลงในทอซึ่งมีการกระทําไวดีอยูแลว ทอใหญอยูแลวสามารถระบายน้ําได แตถามันเกิดผลกระทบขึ้นมาเราจะไม
ตองไปเสียงบประมาณในการแกไขอีกหรือครับ ถาเราไมทําหนังสือไปถึงหนวยงานที่กํากับดูแลวาใหเนนในเรื่องนี้เปน
พิเศษ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท านครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ครับ เรื่องอื่นๆที่ผมจะพูดในวันนี้ก็เปนเรื่องเกาแตวาอยากจะถามฝายบริหารดวยวา
สิ่งที่ทําไวคือวางทอระบายน้ําทางสวนวณารมยมาสูทางหลวงแผนดิน ทอระบายน้ํามันใชไมไดเมื่อมันใชไมไดนั้นมัน
เปนทรั พยสมบั ติของชาตินะครับ ถาหากวาเราจะแกไขเราจะแกไขอยางไร หรื อจะปล อยให เปนไปตามยถากรรม
เมื่อมันเปนอยางนั้นถาปลอยไว ฤดูนี้เปนฤดูแลงถาฤดูฝนมาฝนก็จะมาทวมเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นผมขอถามทางฝาย
ผูบริหารวาเราจะรื้อใหม สรางใหมหรือวาจะปลอยใหเปนอยางเกาอยูนะครับ ถาเปนอยาเกาเราเสียดายทรัพยสมบัติ
ของทางราชการครับ ขอบคุณครับ

๔๒.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภาฯ ท านสมาชิก คณะผู บ ริ ห ารและผู มี เ กี ยรติทุ ก ท านครั บ กระผมร อ ยตํารวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ สืบเนื่องจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ
ที่ผานมามีการประชุมระดมความคิดเรื่องแผนพัฒนาเพิ่มเติม ผมก็ไดเขาไปรวมประชุมในวันนั้นก็มีเหตุการณซึ่งผูนํา
ชุมชนแตละแหงที่รวมประชุมก็จะอภิปรายในลักษณะเหมือนเปนการโจมตีทางฝายสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องวาทําไมตัดงบ
ตัดอะไรอยางนี้ ซึ่งมันเปนเรื่องเกาๆเรื่องที่เรามีเหตุผล ทางสภาก็ไดชี้แจงเหตุผลไปหลายครั้งแลว ก็ทําใหเสียเวลาไม
เกิ ด ความสร างสรรค ผมจึ ง ขอเนน ย้ํา เรื่ อ งแผนพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ก็ คือ ที่ เ ป น ความเดื อ ดร อ นของประชาชนจริ ง ๆ
ซอยพโลชัย ๙ ปากซอย หลังจากการสรางถนนซอยพโลชัย ๙ แลวปากซอยดานขางหมูบานเสาวลักษณริมมูลไมมี
รองระบายน้ํา จึงทําใหทอระบายน้ําที่มาจากหมูบานเสาวลักษณริมมูลนี้อุดตันไปตลอดแนวของหมูบาน ดานหลั ง
หมูบานเสาวลักษณริมมูลจะติดกับถนนพโลชัยซอย ๙ ไมมีรองระบายน้ํา ก็ฝากใหถึงผูบริหารพิจารณานําเขาแผน
เพิ่มเติมเพื่อสรางรองระบายน้ํา เพราะวาการกอสรางถนนถาทอระบายน้ําชาวบานเขาอุดตันไมสามารถระบายน้ําได ก็
เกิดความเดือดรอนทั้งหมูบานเสาวลักษณริมมูล และซอยพโลชัย ๙ ไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางถนนก็คือ
ซอยกิ่งทั้งสายซายขวามือมันมีความตางระดับกัน ปากซอยกับซอยกิ่งที่จะเขาออกซอยขอใหปรับปรุงซอยกิ่งนะครับ
ใหเปนทางสโลปหรือปรับระดับใหสามารถเขาออกไดสะดวก โดยใชคอนกรีตเพราะวาปจจุบันนี้เปนใชดินใชหินคลุก
เอาไปเทแลวฤดูฝนก็ถูกฝนชะลางไปแล วทําให การสัญ จรลําบาก สํ าหรับซอยพโลชัย ๙ ก็ขอฝากเรื่ องซอยกิ่งซาย
ขวามือขอใหมีการปรับปรุง และซอยสรรพสิทธิ์ ๗ ที่ไดรับความเดือดรอนมากและรองเรียนเขามากก็คือจากถนนนิคม
สายกลางแลวจะมาโผลออกถนนพโลชัยดานหนาเรือนจํานะครับ ถนนชํารุดและก็ทรุดตัว ก็การทรุดตัวของถนนก็จะ
ไปกดทับทอระบายน้ําของประชาชน ซึ่งเปนทอระบายน้ําออกจากบานประชาชนออกสูทอระบายน้ําสาธารณะทําให
ทอระบายน้ําชํารุดตลอดแนว ถนนสรรพสิทธิ์ ๗ ครับ ชวงถนนนิคมสายกลางแลวจะมาโผลออกถนนพโลชัยดานหนา
เรือนจํา และอีกรายการหนึ่งนะครับตรอกเล็กๆขางบานเลขที่ ๒๘๐ ถนนศรีณรงคไมมีทอระบายน้ํา ขอทําทอระบาย
น้ําในตรอกขางบานเลขที่ ๒๘๐ ถนนศรี ณรงค ครับ ขอความกรุ ณาพิจ ารณานําเขาแผนพั ฒ นาเพิ่ ม เติมดวยครั บ
ขอบคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูท รงเกียรติทุกท าน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะฝากผูบริหารเรื่องการจัดระเบียบริมแมน้ํามูลนะครับ ที่วามีราน
ขายของมากางโตะอยูบริเวณฟุตบาธขางริมน้ํานะครับ อยากจะฝากทานวาทานเคยไปจัดระเบียบรอบหนึ่งแลวแตทีนี้
มันจะมีทั้งรานที่เชื่อฟงและรานที่ไมเชื่อฟง ทางรานที่เขาทําตามเขาก็ฝากมาบอกวาอยากใหเปนมาตรฐานเดียวเลยนะ
ครับ ถาเกิดรานนี้กางไมไดรานอื่นก็ตองกางไมไดนะครับ อยากฝากตรงนี้ดวยนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานภรณชนกครับ

๔๓.
นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภาฯและสมาชิก ผู ท รงเกี ย รติทุ ก ท าน ดิ ฉันนางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟ อ งงาม
อยากจะฝากผูบริหารเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณขององคกรเราและมารยาททางสังคมของพนักงานเทศบาลบางทาน
เมื่อวันที่ ๑๕ ที่ผานมาดิฉันไดมีโอกาสรวมประชุมงานเทียนกับหนวยงานภาครัฐทั้งหมดนะคะ ประชุมกันที่ศาลากลาง
โดยในวันนั้นสํานักการศึกษาตองขึ้นประชุมดวยแตวาไดมอบหมายใหเจาหนาที่ทานหนึ่งประชุมแทน เมื่อสักครูดิฉันได
บอกให เขาขึ้นมาท านไดป ระสานใหห รื อยัง คะ แปลวาทานจะตอบแทนใชไหมคะ ในที่ ประชุม พู ดถึงเรื่ องการตัด
งบประมาณงานเทียน ๓ ครั้ง ประธานถาม ๓ ครั้ง ก็ยังย้ําวาตัดงบประมาณงานเทียน ทานชี้แจงใหไดไหมวาสมาชิก
ตัดงบประมาณงานเทียนทานหรือวาคงไวเหมือนเดิม และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมารยาททางสังคมเปนที่ทราบกันอยูว า สภา
แหงนี้มีศักดิ์และมีศรีเทาเทียมกันกับฝงบริหาร เปนนิติบัญญัติ แตทําไมเจาหนาที่ของทานไมใหเกียรติเลย การพูดจา
กับดิฉันใชวาจามารยาทที่เขาเรียกวาสําเนียงสอภาษากิริยาสอสกุล ใชคําวาเธอฉันเทาเอวพูดดวยชี้หนา นี่คือมารยาท
ที่ควรคุยกันแบบนี้ห รือ คะ อยางไรฝากผูบ ริห ารดวยนะคะ ในสวนตรงนี้จ ะมีก ารจัดอบรมดีไหมคะเรื่ องมารยาท
และในสวนการตัดงบประมาณทานใหเหตุผลและก็ชี้แจงไดไหมวาตัดตรงสวนไหนอยางไร ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯครั บ ผมว า การที่ ข า ราชการนํ า เรื่ อ งภายในเทศบาล ในฐานะที่ ผ มเป น
คณะกรรมการแปรญัตติผมก็ไมพอใจในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะวามีพรรคพวกพี่นองที่อยูในศาลากลางก็โทรมาเลาเรือ่ ง
นี้ใหฟง ณ วันนั้นเกิดความไมพอใจมากที่ขาราชการในระดับนั้นเอาเรื่องฝายผูบริหารและฝายนิติบัญญัติที่กระทํางาน
ร ว มกั น โดยไม ท ราบรายละเอี ยด ถา เป นภาษาบ า นเราเขาเรี ย กว า ไส ศึ ก ในเรื่ อ งนี้ผ มอยากให ฝ ากไปถึง ท า น
ปลัดเทศบาลนครอุบลผูกํากับดูแลโดยตรง ผมไมฝากผูอํานวยการนะครับเพราะวาทานอาจจะใกลชิดกันเมื่อมีการ
สอบสวนอาจจะมีการเอื้อประโยชนกัน ผมฝากทางทานปลัดเลยวาในเรื่องนี้ขอใหทานตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหได
ขอเท็จจริง เหตุใดถึงพูดแบบนั้นอันนั้นในเรื่องของหนวยงาน สวนเรื่องสวนตัวที่กิริยามารยาทนั้นผมขออนุญาตไมกาว
ลวง เปนสันดานสวนตัวหรือเปลาที่เขาเปนแบบนั้นเพียงแตวาการที่จะเอาขอมูลไปพูดในที่ประชุมขนาดใหญขนาดนั้น
เทศบาลนครอุบลไมใชเจาของงานแหเทียนจังหวัดอุบลทั้งจังหวัดคือเจาของงานแหเทียนรวมกัน แลวงบประมาณทีผ่ ม
อนุมัติใหไปถาทานอยากทราบวางบประมาณเทาไหรทานก็ไปหาเลมนี้มาอาน ทานก็ไปหาเทศบัญญัติที่เราอนุมัติใหไป
ผมวาถายเอกสารแผนละบาทเอาไปใหพนักงานคนนั้นดูก็ไดแตวาเรื่องนี้ผมวาสภาไมนาจะจบที่ตรงนี้ ฝากไปถึงทาน
ปลัดวาขอความกรุณาทําเรื่องนี้ใหชัดเจนใหเปนลายลักษณอักษรใหพวกกระผมรักษาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของพวก
กระผมดวย กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องการที่มีขาววาทางสภาตัดงบนะครับ ก็ไดยินมาเหมือนกันในวันที่มีการ
ประชุมที่โ รงเรียนเทศบาลสามัคคี ความจริง จะไปโทษพนัก งานมากก็ไม ไดนะครั บ เพราะผูบริ หารพาเขาพู ดครั บ
วันนั้นใครพูดผมจะไมเอยนะครับแตมีละกัน ผมอยากจะบอกในหองประชุมแหงนี้เพื่อฝากตอไปยังผูบริหาร ไมวาใครก็
ตามที่เลนการเมืองแบบเกาๆนะครับ งบประมาณที่ทางสภาใหไปถายเอกสารเพื่อใชในสํานักงานก็ใชใหถูกทาง

๔๔.
ไม ใ ชไปสั่ ง ให เ ขาพิ ม พ เ อกสารเพื่ อ ให เ ขาเกลี ยดชัง สภาฯ พอท า นสั่ ง ให เ ขาพิ ม พ เ อกสารไปนี้ มั นเป นเงิ นทั้ ง นั้ น
เงินงบประมาณก็ไมใชเงินสวนตัวทาน ดีแตสั่งๆๆผมจะไมระบุวาใครนะครับ นั่งอยูตรงนี้หรือเปลาผมก็ไมรูแตทานก็
ควรจะมี สามัญ สํานึก สวนตัวบางนะครับ สภาแห งนี้ก็อ ยูมาจะปที่ ๗ แลว เรื่อ งตัดงบประมาณที่เ อามาพูดนี้มั นก็
ซ้ํ าๆซากๆ ความจริ ง อย ามาวาสภาเลยนะครั บ ยุค ไหนๆมั นก็ เ ป น อํ านาจหน าที่ ข องสภาที่ จ ะเห็ นควรเกี่ ยวกั บ
งบประมาณตัวนี้หรือตัวนั้น ในเมื่อทานไดงบประมาณขนาดนี้ทานมีฝมือการบริหารทานก็ตองโชวฝมือการบริหารของ
ทานสิครับ ไมใชทานไปตีโพยตีพายวาของบไปแลวไมได ของบไปแลวไมไดสวนมากสภาไมไดตัดเพราะวาสวนมากสภา
จะใหงบประมาณเทาเดิมเกือบแทบจะทุกอันแตถาอันไหนมันสําคัญจริงทางเราก็ไมไดติดขัดอะไร ทานขอเพิ่มมาเราก็
ใหตามความจําเปนที่ท างราชการเขาเขามาให ขอมูล แตบ างคนอยูม านานเหมือ นไมเ ขาใจบทบาทและหนาที่ของ
ตนเองและหนาที่ของสภาฯ สั่งใหเจาหนาที่ทํางานผิดๆเขาก็ลําบากใจ ใชใหถายเอกสารที่ละเปนพันๆแผนอยางนี้
เพื่อชี้แจงขอมูลที่ตัวเองบกพรองทางหนาที่เองนะครับ ตัวนี้ผมก็อยากจะฝากเตือนไปนะครับ ทานพิมพไปที่หนวยงาน
ไหนบ างทางสภารูห มดนะครับ ไม วาเพี ยงแตเกี่ ยวกับ พี่นอ ง อสม. ทานพิมพเ อกสารแจก หนวยงานอื่ นทานพิม พ
เอกสารแจกก็มี ตัวนี้ทางเราไมอยากพูดนะครับวาทางเราก็มีขอมูล ก็อยากจะขอเตือนไปวาทําอะไรก็รูอยูแกใจนะครับ
โตแลวอายุมากแลว สงาราศีบนศีรษะทานใหเขาเคารพนับถือดีกวานะครับ อยาใหเขามาดาทีหลังเลยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตองขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกสภาฯที่เปน
หวงเปนใย ที่วิตกแทนผูบริหาร ดูแลกํากับการทํางานของผูบริหารอยางใกลชิด ตองขอกราบขอบพระคุณแทนพี่นอง
ประชาชนที่ใหคําแนะนําในเรื่ องราวตางๆตั้งแตเรื่ องแรกในถนนอุ บล-ตระการ ก็จะไดกํ าชับ ใหท างสํ านัก การชาง
ประสานกับทางกรมทางหลวงชนบท ก็เห็นตรงกันถึงความปลอดภัยซึ่งก็มีการประสานงานกันเปนระยะนะครับ ก็จะ
ใหทางสํานักการชางไปกําชับเรื่องการกอสรางตางๆนะครับ เรื่องที่สองในเรื่องทอลอดสวนวณารมยนั้นจริงๆแลวมันก็
ไดผลในระดับหนึ่งแตวายังติดขัดในเรื่องทางเชื่อมที่ยังขาดหายไป ซึ่งที่ผานมาตอนนี้เราก็ไดประสานกับทาง อบจ.
และก็ทางเทศบาลตําบลอุบลและก็แจระแมที่จะลอกคลองทางคลองเปะปะเพื่อที่จะสานตอและก็ทางรอยตอทาง
ระบายน้ําตางๆตอนนี้ก็มีการทําการเชื่อมตรงนี้อยูนะครับ ในระดับหนึ่งอยู ชวงหนาแลงตอนนี้เราก็ไดทําไปพอสมควร
แลวนะครับ สวนเรื่องที่สามนั้นขอบคุณทานสมาชิกสภานะครับที่ไดนําเสนอหลายๆเรื่องก็จะใหทางกองวิชาการ สํานัก
การชางสํารวจและก็นําเขาแผนเพื่อแกไขปญหาในถนนตางๆนะครับ สวนเรื่องการจัดระเบียบถนนริมมูลนั้นผมเองก็ได
เขารวมประชุม เนื่องจากวามีปญหาการรุกล้ําในถนนฟุตบาธตรงนี้ซึ่งก็เปนจริงอยางที่ทานสมาชิกวานะครับ ก็มีการ
กํ าชับ เรื่ อ งการขายสุ ร าและก็ ขายของบนฟุ ตบาธซึ่ ง ก็ ท างจั ง หวัดเองก็ ได ป ระชุม กั นที่ ห อ งประชุม ชั้ น ๓ ขอเล า
รายละเอียดนิดหนึ่งวาดวยเขาไมใหจําหนาย อันนี้พูดตรงๆวาไมใหมีการจําหนายบนฟุตบาธแตวาตองเห็นใจวาเขาก็มี
การพูดคุยกันวาถาไมใหจําหนายแลวทําไมเสนอื่นๆถึงมีการจําหนายไดมันก็เปนเรื่องที่นาเห็นใจ ก็มีการพูดคุยกันวาจะ
ขอไปทางจั งหวัดวาขออนุโ ลมวาใหเ ขาขายไดแตหามขายสุรา หามสู บบุห รี่บนถนนฟุตบาธ แตขอใหเ ริ่มประมาณ
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ถึง ให เอาของมาขายบนฟุตบาธได และก็ถนนฟุ ตบาธตรงริ มมู ล นี้ก็จ ะให แคครึ่ ง เดียวอะไร
ประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ตองนําเรียนไปทางจังหวัด ถาจังหวัดเห็นชอบก็วากันไปแตถาจังหวัดไมเห็นชอบก็ตองรื้อออก
ยายออกทั้งหมดนะครับ เพราะตอนี้จังหวัดเขามากํากับดูแลตรงนี้อยู และทางเราเองก็ไดทําหนังสือและก็ติดปายแลว
วาหามจําหนายบนฟุตบาธตรงนี้ ซึ่งเขาเองก็ยังจําหนายกันอยูซึ่งก็ถือวาผิดระเบียบ ก็มีการแจงครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ แลว
นะครับ มีการกํากับดูแลตรงนี้เปนระยะอยูนะครับ แตก็ตองยอมรับวาเขาก็พยายามดื้อนะครับ เราก็แจงไปแลวหลาย

๔๕.
ครั้งซึ่งก็คิดวาถาระดับที่ ๓ นี้ ก็คงตองมีการถาเทศกิจลงไปถึงระดับที่ ๓ ก็คงเปนการจัดการในขั้นเด็ดขาดนะครับ
สวนเรื่องของเจาหนาที่ของเราที่แสดงกิริยาที่ไมสุภาพซึ่งผมเองก็พึ่งทราบเรื่องนะครับ ก็คงคิดวาเดี๋ยวจะสอบ
ขอเท็จจริงแลวก็ถาเกิดปฏิบัติไมเหมาะสมก็จะไดตักเตือนหรือวาจะไดวากันไปตามระเบียบวินัยของราชการนะครับ ก็
ขอขอบคุณที่ไดใหขอมูล เราเองก็ไมไดรับขอมูล พึ่งทราบวามีเหตุการณแบบนี้ ถาเปนจริงก็ตองขออภัยที่พนักงานของ
เราอาจจะแสดงกิริยาวาจาไมสุภาพนะครับ แลวเราก็จะไดกําชับเจาหนาที่ของเราแลวก็กํากับดูแลใหเขาทํางานดวย
ความดีงามนะครับ ถาอยางไรก็คงกราบขออภัยมา ณ ที่นี้กอนนะครับ สวนเรื่องอื่นๆก็คงคิดวาตอบครบถวนแลวนะ
ครับในเรื่องราวตางๆก็ขอชี้แจงเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ คงคบถวนแลวนะครับ ขอขอบคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติเปนอยางสูง ขอบคุณทานรองนายก
ทานเลขานุการนายก ทานปลัดเทศบาลหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ ขอบคุณครับ ขอปดประชุมครับ
****ปดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.*****

(ลงชื่อ) ....................................ผูจ ดรายงานการประชุม
(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
(นายอัมพล ทองพุ)
(นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญ ประจํ าสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่ .............................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

๔๖.

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

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

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
...........................................................................................

(นายอนันต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

