รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
วันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
.............................
ผูมาประชุม
๑. นายอนันต
๒. นางสาววรรณรัตน
๓. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน
๔. นางสาวนงนุช
๕. นายเลิศ
๖. นายเลิศชาย
๗. นายชื่น
๘. นางสาวปฏิมาพร
๙. นายณัฐวุฒิ
๑๐. นายนัฐพล
๑๑. นายปรเมศร
๑๒. นายธนพล
๑๓. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
๑๔. นางลําพูล
๑๕. นายธานินทร
๑๖. นายสุภชัย
๑๗. นายปยะ

ตันติศิรินทร
จิรัตนประภา
เฟองงาม
จิรันตกาล
อาชวานันทกุล
เสนหา
พรหมจารีย
จงรักษ
ทองเถาว
รัตนูปการ
ศริพันธุ
โชควิวัฒนวนิช
ศิลปสิทธิ์
แสงวงค
สินธุประสิทธิ์
ศรีจรูญ
ลายวิเศษกุล

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

ผูไมเขารวมประชุม
๑. นางบัวหลวง
๒. นางเฉลียว
๓. นางรฐา
๔. นางสุภาภรณ
๕. นายณภัทร
๖. นางสาวตนขาว
๗. นายพิพัฒน

อาษาพล
คํานิยม
มณีภาค
โหตระไวศยะ
ลิ้มสุวรรณ
ตังคโณบล
นิลรัตนศิรกิ ุล

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑. นางสาวสมปรารถนา
๒. นายประชา
๓. นายยอดยุทธ

วิกรัยเจิดเจริญ
กิจตรงศิริ
เดชรุงเรือง

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

เขต ๔
เขต ๒
เขต ๔
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๔
เขต ๔
(ลากิจ)
(ลาปวย)
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลาปวย)

๒.
๔. นายวิทวัส
๕. นายอดิศักดิ์
๖. นายนพพร
๗. นายสุระจิต
๘. นายอัมพล
๙. นายอธิปไตย
๑๐. นายกฤชพล
๑๑. นางเดือนลอย
๑๒. นางศิริวรรณ
๑๓. นายวิสุทธิ์
๑๔. นางพิมพนภัส
๑๕. นายมนตตรี
๑๖. นายสวาท
๑๗. นายประสพ
๑๘. นายธนพล
๑๙. นางสุจิตรา
๒๐. นางสาวปยะดา
๒๑. นางสาวณัฐกฤตา
๒๒. นางสาวธัญญพัทธ
๒๓. นางภัททิยาภรณ
๒๔. พ.จ.อ.อดิศร
๒๕. นางสาวดวงใจ
๒๖. นายอนุชิต
๒๗. นางสาวทิพยวรรณ

พันธนิกุล
กุลวงศ
เตชาวิวัฒนบูลย
เต็งศิริอรกุล
ทองพุ
โยธามาตย
เมืองเหนือ
คําแดงสด
วิชัยโย
เสนาภักดิ์
ภัทรกอพงศสุข
ธนะคุณ
ดวงคํา
ปรุโปรง
ตันสมรส
นามพิทักษ
วงศละคร
ศรีทา
ศรีบุญสถิตพงษ
ใครบุตร
ประจํา
สุพจนนิติภักดี
อัปกาญจน
คําโสม

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ

รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน ท.๕ ชุมชนกานเหลือง
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑
ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
พนักงานจางทั่วไป

…………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ใหความเห็นชอบเพือ่ แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความ
เขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

๓.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวัสดีครับ เนื่องจากวันนี้เลขานุการลาปวย ผมขอดําเนินการประชุมครับ เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว
ผมขอเปดการประชุมสภาฯ เรียนทานสมาชิกสภาฯทุกทานตามาระเบียบขอบังคับการประชุม ระบุไววาถาหากวา
เลขานุการสภาฯไมไดอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาฯหรือผูไมไดเปนสมาชิกสภาขึ้นมาทําหนาที่แทนชั่วคราว เชิญทาน
สมาชิกสภาฯเสนอทานใดขึ้นมาเปนเลขานุการชั่วคราวครับ/ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมขอเสนอ
ทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม ทําหนาที่เลขาฯ ครับ ขอผูรับรอง
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองครับ / มีผูรับรองถูกตอง มีทานใดจะเสนอเปนทานอื่นเชิญครับ / เมื่อไมมีขอเชิญ ทานภรณชนก
น้ําฝน เฟองงาม ทําหนาที่เลขานุการชั่วคราวครับผม เมื่อพรอมแลวผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ เนื่องจากมีทานสมาชิกสภาลา ๑.ทานตนขาว ตังคโณบล ,
ทานรฐา มณีภาค , ทานบัวหลวง อาษาพล , ทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ , นางเฉลียว คํานิยม , ทานพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล , ทานณภัทร ลิ้มสุวรรณ
ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ใหความเห็นชอบเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ต อ ไปเป น ระเบี ย บวาระที่ ๒ ญั ต ติ เรื่ อ งขอรั บ ความเห็ น ชอบรายชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต อ สภาเทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี ให ค วามเห็ น ชอบเพื่ อ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการการศึ ก ษาของเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่องขอรับความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหความเห็นชอบเพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยเทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี จะดําเนินการแตงตั้ง คณะกรรมการศึก ษาของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี และคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามแนวทางหนังสื อ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๙ กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่ อ พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
แลวแตกรณี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

๔.
หลักการ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ.๒๕๘๔
ขอ ๑๘ กําหนดใหแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือน
มิถุนายนกอนงบประมาณประจําป และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑
ขอ ๙ กําหนดใหนําเงินรายไดของสถานศึกษาใหใชจายตามกิจการของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป
โดยผ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการและหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เหตุผล
เนื่องจากสํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯจะตองดําเนินการตาม
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเครงครัดและใหเปนไป
ตามระเบียบ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทิศทางที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ไดอยางแทจริง
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี และสถานศึกษาในสังกัดเปนไป
ดวยความเรี ยบร อ ย และสอดคล อ งกั บ แนวทางและกลั ก เกณฑ ก ารจั ด ทํ าแผนและประสานการศึ ก ษาและเกิ ด
ธรรมาภิบ าลในการจั ดการศึก ษาของเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จึ ง ขอเสนอญั ตติ ขอรั บ ความเห็ นชอบรายชื่ อ
ผูทรงคุณวุฒิตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหความเห็นชอบ เพื่อเทศบาลฯแตงตั้งเปนคณะกรรมการศึกษาของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ตอไป จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกครับ / เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ตามรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่เสนอมาทั้ง ๓ รายชื่อ ขอคําชี้แจงวาทั้ง ๓
รายชื่อมีการทาบทามหรือวาไดคุยถึงเรื่องวิสัยทัศนของทานที่จะมาบริหารพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเทศบาล
นครอุบลราชธานีแลวหรือยัง ถาไดคุยก็จะเปนการดีที่จะสรุปวิสัยทัศนเหลานั้นมาใหทางสมาชิกได รับทราบไดบาง
ดวยอั นนี้ฝ ากท านประธานสภาฯไปยัง ฝ ายบริ ห ารและก็ ส อบถามไปกลายๆวาไดพู ดคุยกั บ ท านเหล านั้นหรื อ ยั ง
ทั้ง ๓ ทาน กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.ศึกษาเปนผูชี้แจงคะ
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กราบเรียนประธานสภาฯทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการ
สถานศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอกราบเรียนทานประธานและท านสมาชิกใหทราบดังนี้ครับ เนื่องจากวา
ผูทรงคุณวุฒิ ตามรายชื่อทั้ง ๓ ทานเปนบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณทางดานการบริหารการศึกษา บุคคล

๕.
ที่ ๑ คือ นายสุ ขนิตย โทะรั ก ษ เป นอดีตผู อํ านวยการสถานศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล ๒ หนองบั ว ซึ่ งเป นผูก อ ตั้ง
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ตอนนี้เปนคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด ไดมีการพบปะพูดคุยโดยใหเกียรติทานใน
ฐานะที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณในดานการบริหารการศึกษามานาน บุคคลที่ ๒.นางสาวนัยนา ศุภกุล ทาน
เปนอดีตผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขณะนี้เป นคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาลบูรพา ทานที่ ๓.ทานลมโชย อุยยะพัฒน ทานเปนอดีตศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ และหัวหนาหนวย
ศึกษานิเทศกในสํานักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดนําเรียนปรึกษาหารือบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ภายในสํานักการศึกษาและทิศทางในการจัดการบริหารการศึกษาและไดพบและพูดคุยกับทาน ดวยทานนั้นเปน
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญมีประสบการณเกี่ยวกับการนิเทศกติดตามกํากับดูแลในเรื่องของสถานศึกษาอยากจะใหทาน
ทั้ง ๓ มาเปนคณะทํางานเพื่อจะไดดูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดครับ
ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทั้ง ๓ ทานยินดีและตอบรับที่จะมาทําหนาที่ใชหรือไมครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมไดอ านรายชื่อทั้ง ๓ รายชื่อ เราไดพบในบางสิ่งก็คือ วาทั้ง ๓
บุคคลลวนเปนบุคคลที่มีคุณภาพ และไดบริหารการศึกษาของเทศบาลฯมาพอสมควรแลว และสงางามเหมาะสําหรับที่
จะรับตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ แตผมขอตําหนิฝายศึกษาวางานที่มีเกียรติแบบนี้นาเชิญทานเขามารวมดวยเพื่อที่จะไดรับ
ฟ ง ถึ ง วิ สั ยทั ศ น ของสมาชิก สภา แตว า วัน นี้ ไ ม ม าผมก็ เ ห็ น ด วยให ทั้ ง ๓ ท านรั บ ตํ า แหน ง นี้โ ดยทรงเกี ย รติ ค รั บ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณครับ ขอเรียนถามนิดหนึ่งวารายละเอียดหนังสือแนบทายในบรรทัดที่ ๓ เห็นชอบใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๔ ทาน แตมี ๓ ทาน เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ตรงนี้มีขอผิดพลาดในการพิมพตัวเลข ขออนุญาตแกไขตัวเลขเปน ๓ ทานคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณครับ แกไขเปน ๓ ทานครับ เชิญทานสมาชิกครับ / ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหความเห็นชอบเพื่อ
แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหความเห็นชอบเพือ่ แตงตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๔ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบผูทรงคุณวุฒิตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหความเห็นชอบเพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี

๖.
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความ
เขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสราง
ความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีผูสงสัยตรงจุดไหนเชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่ อ ง ญั ตติ ขออนุมั ติจ ายขาดเงิ นสะสมเพื่อ สนับ สนุนนโยบายของรั ฐบาลในการสร างความเขม แข็งให แก
องคก รปกครองส วนท อ งถิ่น เรี ยนประธานสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี อ างถึ ง ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่ มเติม ถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดกํ าหนดแนวทางการใช
จายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให เ ป น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมสงเสริมปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยไดกําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําเงินสะสมไปใชจายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
๑. โครงการที่ดําเนินการจะตองเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนอยางแทจริง ไมเปนการใชจายในกิจกรรม
ที่ไมเกิดประโยชนหรือฟุมเฟอยเกินความจําเปน
๒. โครงการหรือกิจการที่จะดําเนินการตองอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานการ
บริการชุมชนและสังคม กิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําขึ้นเพื่อ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน
๓. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําเงินสะสมไปใชจายตามอํานาจหนาที่เพื่อการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน โดยใหความสําคัญกับโครงการดังนี้
(๑) ดานโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(๒) ดานโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร
(๓) การพัฒนาตลาดทองถิ่น
(๔) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในทองถิ่น
(๕) การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๖) ดานการศึกษา
(๗) ดานการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๘) ดานสนับสนุนการทองเที่ยวในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๙) การจัดใหมีการบํารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๐) ดานโครงการกอสรางหรือซอมแซมโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิน่
ไดรับการถายโอนจากสวนราชการ
โดยกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ไดขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาจัดทําโครงการหรือ
เพิ่มยอดวงเงินงบประมาณเงินสะสมใชจายในโครงการ/ กิจกรรมที่มีสวนผสมยางพาราใหเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยองคกร

๗.
ปกครองสวนทองถิ่น แหงละ ๓ ลานบาท ดังนั้น ในการดําเนินการดังกลาวขางตนเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได
จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๓๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๙,๔๖๕,๐๐๐ บาท
(สามสิบเกาลานสี่แสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๘๙ องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น อาจใชเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
เหตุผล
เพื่อให เทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถดําเนินการจัดบริ การสาธารณะแก ประชาชนไดอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดตามอํานาจหนาที่ และเพื่อกระตุนเศรษฐกิจตามนโยบายของ
รัฐบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการดังกลาว จํานวน ๓๘
โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๙,๔๖๕,๐๐๐ บาท (สามสิบเกาลานสี่แสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) เสนอตอสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจ ารณา ซึ่ งปจจุบั นเทศบาลนครอุบ ลราชธานี มียอดเงินสะสมเพียงพอที่จ ะ
สามารถดําเนินการได รายเอียดตามเอกสารที่สงมาดวยพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครั บ ผมขอเรี ยนเพิ่ ม เติมวาในการขออนุมั ติจ ายขาดเงิ นสะสมจํ านวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ
๓๙,๔๖๕,๐๐๐ บาท ไมมีรายละเอียดอยูในญัตติก็ได แตทานตองมีในวงเล็บวาตามเอกสารที่แนบมาดวย เพราะวาอยู
ในนี้ไมมีรายละเอียดของโครงการ แตทานมีในเอกสารที่แนบทาย ทานตองบอกวาตามเอกสารแนบทายเหมือนกับ
ยอดเงินสะสม แตที่จริงแลวยอดเงินสะสมที่ทานบอกวาเอกสารแนบทายนั้น ดูแลวไมไดเปนเอกสารแนบทายแตเปน
แบบรายงานการใชจายเงินสะสม ที่ทานรายงานเบื้องสูงไป ในรายละเอียดยอดเงินสะสมนั้นจะตองเปนอีกลักษณะ
หนึ่ง ท านดูที่ใบทายนั้นจะเขียนไววาแบบรายงานการใชจายเงิ นสะสม เพราะวาตอ ลงมานั้นจะมีร ายละเอียดการ
กอสรางนําไปใชจายอะไรบาง มันคนละสวนกับรายละเอียดเงินสะสม เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตหารือใชเปนอันเดียวกับสิ่งที่สงมาดวยหรือไมครับ หมายถึงอยางไร
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือในสวนของแบบรายงานการใชจายเงินสะสมนั้น มีลักษณะขอมูลเงินสะสม นี่คือทานตองรายงานทางกรมไป
วามีเงินสะสมเทาไหร ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการที่ทานจะตองรายงานไป เมื่อสภาฯ
อนุมัติแลวท านถึงจะรายงานแบบตัวนี้ไป นายกฯถึง จะเซ็นต แตนี่นายกฯเซ็นตแล ว แตสิ่งที่ ทานสงมาดวยนั้นเป น
รายละเอี ยดเงิ นสะสม เพราะฉะนั้นในส วนนี้จ ะตอ งมี เอกสารอีกฉบับ หนึ่ง เป นเอกสารที่ร ายงานวา ณ วันที่ ๓๐
มกราคม มียอดเงินสะสมเทาไหร มีใชอยูในแบบรายงาน คนละสวนกัน / เชิญทานยอดยุทธ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพอยางสูง และทานสมาชิก เรื่องทักทวงของทานประธานสภาฯก็เปนสิ่งที่
เราจะดําเนินการใหเรียบรอยตอไป แตสิ่งที่เราตองการแจงสถานะการเงินที่เรามีความมั่นคง เรื่องของเงินสะสมวาเรา

๘.
จะดําเนินการโครงการไดถาผานสภาฯแลว สวนขั้นตอนการรายงานประจําเดือนเปนเรื่องของระบบราชการเราก็จะ
รายงานอยูแลว เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดเปดโอกาสวาใหบรรเทาความเดือดรอนจากการ
จายขาดเงินสะสม เพื่อแกไขวิกฤตความเดือดรอนของพอแมพี่นองนั้น เราพรอมที่จะทําอยูแลวโดยผานความเห็นชอบ
ของสภาฯครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ ผมเขาใจครับแตผมหมายความวาสิ่งที่สงมาดวยกับที่ทานจะไปถือวายอดการใชจายเงินสะสมมา
เปนรายละเอียดเงินสะสม ผมถึงบอกวาคนละสวนกัน ทานตองมีรายละเอียดเงินสะสมมาใหสภาฯวา ณ วันที่ทานยื่น
ญัตติมานั้นมียอดคงเหลือที่นําไปใชจายไดเทาไหร สภาฯถึงนํามาเปนสวนประกอบวาทานมีเงินสะสมประกอบพอใจใช
ก็จะพิจารณาไป เมื่อสภาฯผานแลวทานถึงไปรายงานอีกทีวา ณ วันนั้นมีเงินสะสมเทานี้ นําไปใชจายเงินสะสมเทานี้
มันคนละสวนกั นครับ เจตจํ านงผมทราบวาเราตองการนําเงิ นสะสมไปใชแตผ มเรียนวาก็ขอทําให มันถูกตองครั บ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๔ ครับ ตัวแทนของพี่ นองประชาชน วันนี้ผมเห็นญัตติหนัง สือขอจายขาดเงินสะสมเขามา เราก็ไดไปศึกษา
ยอนหลังไป ๒ – ๓ ปที่วาที่ทานทําญัตติใชจายเงินสะสมเขามา ผมไมพูดถึงจุดประสงคและก็จุดมุงหมายของการใหมี
การใชจายจายขาดเงินสะสมเพื่อกรณีใดบางเพราะทุกทานในที่นี้ตางทํางานมา เอาอยางนอยๆ ณ จุดตรงนี้ ๕ – ๖ ปนี้
ไมตองพูดกันแลววาเพื่ออะไร ทุกทานทราบดี ผมถามโครงการที่ทานเคยใชจายขาดเงินสะสมที่ทางสภาแหงนี้เคยทวง
ติงไปถึงความไมเหมาะสมอยางเชน ทานบอกวารถรางเรงดวน ทานเคยนําเงินสะสมเขามา สภาไมใหเพราะวาอยูนอก
เขตอํานาจที่พวกเราจะทําได ที่พวกเราจะอนุมัติไดก็คืออยูนอกพื้นที่ ตอนนี้ไมเรงดวนแลวใชไหมครับ ไมทําตอไมมี
การประสานงานตอ ผมสอบถามไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของสามสี่หนวยงานไมทราบไมรูเรื่องไมรับการประสานงาน
แสดงวาไมเรงดวนเอาเขามา โชคดีที่สภาแหงนี้มีญาณนึกไปไดวามันไมเรงดวนจริงๆ ที่จอดรถวัดสารพัฒนึกเขามาใน
งบเรงดวน ใชจายเงินสะสมตอนนี้ไมเรงดวนแลว หลายโครงการที่ทานทําเขามาเปนโครงการเรงดวนใชจายเงินสะสม
ใชจายเงินสะสมเปนสิบๆครั้งผมเห็นวนกลับเขามาอยูในระบบงบประมาณนี้ไมกี่โครงการ แสดงใหเห็นวาทานทํามา
เจตจํานงทานก็มีอยูแลววามันไมเรงดวน แตหยิบขึ้นมาใหเปนเรงดวนเฉยๆ โครงการที่ทําขึ้นมาอนุมัติจายขาดเงิน
สะสม ผมสรุปออกมาไดวาการทําแอสฟลติกพาราคอนกรีต คอนกรีต ไฟจราจร ตกแตงสวนสาธารณะ ตูสุขา ตัดหญา
ซื้อเครื่องตัดหญา รั้วโรงเรียน สนามเด็กเลน หองน้ํา นี่หรือครับงบเรงดวน เมื่อวานผมไดพบปะกับ สตง. ทานหนึ่ง
ทานพูดคุยใหผมฟงถึงการจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารแหงหนึ่ง เขาเอางบไปทําหองน้ําตอนนี้ถูกสอบอยู
ถูกสอบทั้งคนอนุมัติ ถูกสอบทั้งคนขออนุมัติ ถูกสอบทั้งคณะกรรมการ คือมันไมไดเรงดวน ตรงกันขามงบเรงดวนเอา
ไปใชทําอะไรบาง ทานก็ทราบดีวางบเรงดวนนาจะเอาไปใชทําอะไรบาง พื้นที่จังหวัดอุบลฯผมสอบถามเอาแคนี้กอนวา
ทําไมในงบใชจายสะสมที่ทานทําขึ้นมานี้ ทําไมถึงมีเอาแคเรื่องลักษณะของถนนทําไมถึงมีทั้งพาราแอสฟลติกและก็
คอนกรีต ผมอยากสอบถามไปยังผูบริหารวาความเหมาะสมตรงไหนที่จะเปนพารา ตรงไหนที่จะเปนคอนกรีต ทานใช
จุดไหนเปนจุดตัดสินครับ อันนี้สอบถามทานประธานไปยังฝายผูบริหารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ

๙.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังท านสมาชิก ดิฉันขอมอบใหท านผูอํานวยการสํานักการชาง เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานผูอํานวยการสํานักการชางครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เหตุผลความเหมาะสมวาตรงไหน
เหมาะสม ไมเหมาะสม วาเปนพาราหรือวาคอนกรีต อันนี้โดยทั่วไปก็เหตุผลก็จะมีอยูประมาณสามสี่ขอ ๑.ถนนเสนนั้น
ใชมานาน ๒.เกิดการชํารุด ๓.ปริมาณจราจรเพิ่ม ๔.เปนการบํารุงรักษาตามวัน เดือน ป ที่ไดรับการกอสรางมา เหตุผล
ก็มีประมาณนั้นครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ผมไดศึกษาโครงการที่ฝายบริหารไดขอมาทางสภาฯเพื่อจายขาด
เงิ นสะสม โครงการขอทํ าแอสฟ ลติก ถนนลาดยาง ทั้ง หมด ๑๒ โครงการที่ ผมไดศึกษามามั นก็ จะอยูในเขตพื้ นที่
ซอยบอนไก แจงสนิท จริงๆโครงการที่ผมไดกลาวมา ๑๒ โครงการนี้ผมไดเคยอภิปรายไปแลวครั้งหนึ่ง ตอนที่ฝาย
บริหารเคยเสนอมายังสภาฯ ผมไมทราบวาทานตั้งโครงการนี้มาเพื่อจุดประสงคอะไร ถาเพื่อจะแกปญหาใหชาวบาน
การที่เราจะไปแกปญหาใหชาวบานเราตองรูกอนวาเขาเดือดรอนเรื่องอะไรตอนนี้ชาวบานในเขตพื้นที่ที่เราจะสราง
ถนนแอสฟลติกเขาเดือดรอนเรื่องน้ําทวม เดือดรอนเรื่องการระบายน้ํา ฝนตก ๓๐ นาที น้ําทวมหมด ในโครงการที่
ทานไดขอเขามาผมไดศึกษาในแบบที่ทานไดสงมาเขามาให มันไมมีเกี่ยวกับระบบทอระบายน้ํา น้ําทวมแตทานจะเอา
ลาดยางไปทับใส ผมวามันเปนการแกปญหาไมตรงจุด ทานลองไปถามชาวบานดูกอนวา ๑๐๐ หลังคาเรือน ที่ติดถนน
ที่ทานจะเอาไปสราง เขาเดือนรอนเรื่องอะไร เขาเดือดรอนเรื่องน้ําทวม เขาไมเดือดรอนเรื่องถนนสวยไมสวย ถาทาน
จะทํ าหรือ ทานจะแกป ญหาให เขาท านตอ งแกให ตรงจุ ด และชาวบานจะรัก ทานมากแต ตอนนี้ผมเชื่อวาท านเอา
แอสฟลติก ไปเททับใส เทากับทานจะไปเพิ่มภาระเพิ่มปญหาใหกับชาวบานมากขึ้นไปอีกนะครับ ก็อยากจะใหทานนํา
กลับไปพิจารณาใหมอีกครั้งถาทานจะยื่นเขามาใหมอีก ผมไมเห็นดวยกับ ๑๒ โครงการนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ถาวันไหนเปนญัตติเกี่ยวกับการใชไมวาจะเกี่ยวกับโครงการอะไรก็ชางรูสึก
วาผูบริหารจะเขาเยอะรวมถึงเจาหนาที่ดวย กอนจะเขาไปถึงการใชจายเงินสะสม ผมอยากถามวาประธานสภาฯเพื่อ
ผานไปยังฝายบริหารเทศบัญญัติประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อประกาศใชไปเมื่อเดือน พฤศจิกายน ขณะนี้พึ่งตนเดือน
มีนาคม ผมก็อยากทราบวาเงินงบประมาณที่สภาฯไดผานไปยังฝายบริหารใชทั้งงบลงทุนและงบอะไรตางๆ งบลงทุนที่
ฝายสภาฯไดอนุมั ติใหกั บ ฝ ายบริ ห ารเพื่ อ ใชในเขตเทศบาลฯของเรา ตอนนี้ใชไปแคไหนแลวเพราะวาพึ่ งผ านมา
ประมาณ ๔ เดือนเทานั้น และมีการมาขอใชเงินสะสม ก็อยากทราบวาเงินงบประมาณใชไปขนาดไหนแลว เหลืออีก

๑๐.
๘ เดือน กวาจะงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๒ จะเขามา ตรงนี้ทานตองตอบกับสภาฯใหไดกอนวาทานใชไปเทาไหรแลวงบ
ลงทุนที่สภาฯผานไปให
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ/เชิญทานนงนุชครับ
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ดูโครงการที่ ๑ – ๑๒ มันเปนโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ
ดิฉัน และอยากทราบวาที่ ทานทํ าโครงการมาทานไดทํ าประชาพิ จารณห รือ เปล า ถามชาวบ านหรื อไม อยางเชน
ซอย ๑๓ รูสึกวาเปนแถวบานทานรองนายกฯ เคยถามชาวบานบางหรือเปลาวาชาวบานแถวนั้นเขาอยากไดหรือไม
ลาดยางมะตอย เพราะเคยเอาเขาครั้งหนึ่งดิฉันถามชาวบาน เขาบอกวาเขาไมอยากไดเพราะวาถนนดีอยูแลวจะไปทํา
ทําไม คือวาเรื่องแบบนี้ดิฉันอยากจะใหศึกษาดูใหดีกอนที่จะเอาเขามา เพราะมันเหมือนกับการตําน้ําพริกละลายแมนา้ํ
มันเปนโครงที่ที่วาเอาเขามาเพื่อเอื้อตอใครหรือเปลาใหกับบริษัทไหนหรือเปลา อยางทานรองนายกฯทานนาจะไปถาม
ชาวบานแถวนั้นดูกอนนะคะ ขอบพระคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์
สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือ กตั้งที่ ๓ ตามที่ ฝายบริห ารไดเสนอญัตติจ ายขาดเงินสะสมมาเพื่ อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ทางสมาชิกถาโครงการไหนเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลก็ไมขัดของแตแนวทาง
ที่เขากําหนดมาใหเชน การนําเงินไปใชเพื่อเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผมมาดูหลายโครงการแลว
ผมก็ไมเ ห็นวาโครงการไหนที่จะมาเพิ่มพู นรายไดใหกับท องถิ่น เอาแบบงายๆแบบที่เห็นเปนรูปธรรมชัดๆ เชนซื้ อ
เครื่อ งตัดหญา ผมก็ไม เห็นวาจะเพิ่มพูนรายไดใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่นอยางไร อี กอยางหนึ่ง ขอเอ ยนาม
ทานณัฐวุฒิ ก็บอกแลววางบประมาณของป พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ทางสภาฯไดอนุมัติใหกับฝายบริหารไปใชเพื่อพัฒนาหรืองบ
ลงทุนแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ผมเชื่อวา ณ วันนี้ งบประมาณที่อนุมัติไปก็ยังใชจาย
ไมหมด อุปมาอุปไมยงายๆวาเราไปทานอาหารที่บานใครบานหนึ่งเขาตักขาวมาใหเรา ๑ จาน เรายังกินไมหมดเลย
แลวก็บอกวาใหเขาเอาขาวมาใหเราอีก ซึ่งในหลักความเปนจริงแลวงบประมาณรายจายประจําป เราก็ไมทราบวาการ
ใชจายไประหวางการตรวจสอบนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบาง ที่เกิดความเสียหายกับทางราชการ เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ
เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบงบประมาณ และโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงการที่ ๑ – ๑๒
เปนการขอกอสรางถนนปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลติก คอนกรีต ๑ – ๑๒ สวนโครงการที่ ๑๔ – ๑๘ เปนโครงการ
กอสรางถนน คสล หรือคอนกรีตเสริมเหล็กมันปะปนเขามา ในความเห็นของผมก็คือในพื้นที่ภูมิศาสตรในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี เปนพื้นที่ที่รองรับน้ําหรือชุมน้ํา เมื่อฝนตกมาระบบการระบายน้ําของเรายังไมสมบูรณเทาที่ควรทํา
ใหเกิดน้ําทวมขัง เปนเวลาพอควรหลังจากที่ฝนตกมาแลวพื้นที่ที่เปนแอสฟลติก หรือยางมะตอย จะมีการหลุดลอน
เสียหายเปนหลุมเปนบอเกิดขึ้นไดงายกวาที่จะกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล ผมก็ขอเสนอความเห็นใหฝาย
บริหารเพียงเทานี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ

๑๑.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จากที่ฟง
เพื่อนสมาชิกอภิปรายไมใชเพียงแตครั้งนี้นะครับ ครั้งที่ผานมาเหมือนกันหลายๆรอบที่มีการพิจารณางบประมาณ
และก็มีการของบประมาณเกี่ยวกับการกอสรางและปรับปรุงถนนโดยการใชยางมะตอยหรือแอสฟลติก สภาฯก็ได
ชี้แจงไปหลายรอบแลววาพื้นที่ของบานเราในเขตเทศบาลฯ เอาแบบงายๆหนาโรงเรียนอนุบาลฯตอนนี้ ก็ยังมีน้ําขังอยู
ฝนตกตั้งแตวันจันทร ณ วันนี้ก็ยังมีน้ําขังอยู ผมไมรูวาผูบริหารใชเสนทางไหนเดินทางมาทํางานในเทศบาลฯ ทานก็
นาจะสังเกตบางวาถนนลาดยางมันมีขอเสียอยางไร ผมก็ไมเขาใจวาฝายบริหารหมกมุนอะไรเกี่ยวกับถนนลาดยาง จะ
เห็นวาทานนําเขามาบอยมาก ทางสภาฯก็ไดใหคําชี้แจงไปแลววาในเขตเทศบาลฯของเรานาจะเปนถนนคอนกรีต อีก
อยางหนึ่งถาทานอยากจะใหสภาฯพิจารณาเกี่ยวกับงบเรงดวนตัวนี้ ก็อยากจะใหทานชี้แจงกับทางสภาฯวาเงินที่ทาง
สภาฯอนุมัติไปในงบประมาณ ปพ.ศ.๒๕๖๑ ทานใชไปกี่เปอรเซ็นตแลว งบลงทุนทานใชไปกี่โครงการแลว กอนที่ทาน
จะมาขอใชเงินสะสม ซึ่งที่ผานมาสภาฯก็ย้ําตลอดถางบประจําไมพอใหทานมาขอกับทาง สภาฯเพื่อใชจายขาดเงิน
สะสม อันนี้เงินยังใชไมหมดทานก็จะมาขอใชเงินสะสม อีกทั้งโครงการที่ทานขอมาจายขาดเงินสะสมไปซื้อหองสวม
ผมก็ยังไมเคยเห็น อปท. ไหนจายขาดเงินสะสมไปซื้อหองสวม ทานเอามาไวในเงินปกติก็ไดนะครับ ถา อปท. ไหนเขา
เห็นวาเทศบาลนครฯ จายขาดเงินสะสมไปซื้อหองสวมมันก็หนาอาย ผมไมรูวาทานคิดไดอยางไร เอาหลักการบริหาร
สวนไหนมาใชงบประมาณปกติก็มีก็ตั้งขึ้นมา หรือที่ทานทําบอยๆก็ได ที่เปลี่ยนแปลงไปซื้อสิ่งของพวกนี้ อยากจะขอ
คําตอบจากฝายบริหารดวยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก
ตั้ง ที่ ๔ ขออนุญ าตเขาไปในรายละเอียดโครงการตามที่ ท านเสนอเขามา โครงการที่ ๑ – ๑๒ ชื่อ ก็ บอกอยูแล ว
แท็กโคช พาราแอสฟลติก ชี้แจงใหทานสมาชิกทราบวา การแท็กโคชพาราแอสฟลติก ก็คือการเหมือนทาปากเขาไป
เหมือนเสริมหนาเขาไปอีก ๐.๐๕ ก็ ๕ เซนติเมตร หลายทานก็พูดแลววาอุบลราชธานี เปนพื้นที่ชุมน้ํา และขั้นตอน
การใชพาราแอสฟลติก เมื่ออาทิตยที่แลว กลมทางหลวงไดให อปท. ตางๆ ไปชมการสาธิตใช พาราแอสฟลติก ที่สี่แยก
บายพาส ศรีสะเกษ ที่มีการทําโดยใช พาราแอสฟลติก เขาไปปรากฏวาการทํางานของพาราแอสฟลติก เปนดวยความ
ไมสมบูรณ เนื่องจากอุณภูมิที่ใชเผา พาราแอสฟลติก ไมเชื่อมตอกันกับหินคือมีการแยกสวนกันอยางชัดเจน อันนั้น
เปนกระบวนการขั้นตอนการทําตอนนี้ถนนพังแลว ทําอาทิตยที่แลวตอนนี้ถนนพังแลว อันนั้น พาราแอสฟลติก ๒๐
เซนติเมตร บูดบวมขึ้นมาพอบีบขึ้นไป พาราแอสฟลติกกับหินแยกขาดจากกันชัดเจน ไมมีการเกาะเชื่อมกันแสดงวา
รายละเอียดในการใชพาราแอสฟลติก เราคงตองมี Know How มากกวานี้อีกเยอะในการที่จะไปทําขนาดใชยาง
มะตอยทํา แอสฟลติก ธรรมดา ตอนนี้แยกเนวดา เมื่อคืนฝนพึ่งตกเมื่อเชาถาทานผานก็จะเห็นวาถนนมันออนตัวมัน
ยวบยาบไปหมดสภาฯแหงนี้เคยพูดหลายรอบแลววาถาตราบใดสภาแหงนี้ยังดํารงตําแหนงอยู พาราแอสฟลติก เราขอ
อนุญาตที่จะไมพิจารณา แตในขณะเดียวกันอยางในโครงการที่ ๑๔ ซอยลาบบุญประเสริฐที่ทานทํามาอันนี้สมาชิก
สภาฯก็เห็นดวยในการที่จะทํา เพราะมันมีการจัดทําที่เปนระบบ ๑. เรื่องพื้นผิว และก็ทอระบายน้ําที่ตอเชื่อมกันอยาง
เปนระบบ เทศบาลฯตองทําแบบนี้นะครับ ซึ่งมีแค ๓๐ แหงในประเทศไทยงบประมาณเราก็เยอะผมเห็นสมควรวาเรา
ตองทํา ใหมันเปนตอเชื่อมระบบๆ ตอไปอีกเมื่อทําถนนแลวทําทอระบายน้ําแลวบริการชาวบาน ทอน้ําเสียที่ออกจาก
บานเรือนตางๆ เชื่อมตอลงมาไมตองมีเจิ่งนองขึ้นบนพื้นผิว อันนี้คือการพัฒนาการอยางเปนระบบ คือการบูรณาการ

๑๒.
ดําเนินการในการกอสรางที่เรียกวาเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๑๔ , ๑๕ , ๑๖ , ๑๗ ผมเห็นดวยในการที่จะ
ทําแตมีตําหนิก็คือโครงการที่ ๑๗ โครงการกอสรางถนน คสล กวาง ๑๖ เมตร ยาว ๖๘ เมตร แตทอระบายน้ําทานยัง
ใสขนาดเดิมอยู ถาจะนําเขาสภาฯผมรบกวนผู อํานวยการสํานักการชางที่ทานมีวิสั ยทัศนทําโครงการเขามาวาขอ
เปลี่ยนเปน ๖๐ หมดเลยไดหรือไมดังเหตุผลที่สภาฯแหงนี้นําเรียนทานไวแลววาเมื่อมันเปนทอ ๖๐ เซนติเมตรการ
ดูแลทําความสะอาดมันก็งาย ไมวาจะเปนรถดูดโคลนที่สภาฯแหงนี้อนุมัติไปมันก็สามารถใชงานไดงายผมวาญัตติจาย
ขาดเงินสะสม มันเปนการเหมารวมแบบเหมาเขงคืออนุมัติก็อนุมัติทั้งหมด ไมอนุมัติก็อนุมัติทั้งหมดอีกหนึ่งเหตุผลใน
การดํ าเนิ น การก็ คือ ว า เมื่ อ การประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล ว เราพึ่ ง นํ า หนึ่ ง ในโครงการที่ เ ป น ร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
ปพ.ศ.๒๕๖๑ เขามาทําการเปลี่ยนแปลง เขามาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอยาง ก็แสดงวาโครงการที่อนุมัติใน
รางเทศบัญ ญัติงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณที่ ผานมาหลายๆโครงการก็ ยังไม ไดเริ่ มลงมือทําแลวถาเอา
โครงการนี้ไปทําอีก ผูที่ไดรับผลกระทบแนนอนก็คือทานลองคิดดูวามันมีถนนที่ไดสรางอยูแลว ๗ – ๘ เสน แลวมา
เพิ่มขึ้นอีก ๑๘ โครงการ ถนนอีก ๑๘ เสนที่จะไปทําในหวงเวลาที่ทับซอนกัน ความเดือดรอนตกกับพี่นองแนนอน
๑. ความเดือนรอนที่ระยะเวลามาทับซอนกัน หลีกจากเสนนี้ก็ไปเจอเสนนั้น หลีกจากเสนนั้นก็ไปเจอเสนนั้น ผมเห็น
ดวยที่จะไปเรงการใชเทศบัญญัติงบประมาณเรงทําเรงจัดซื้อจัดจาง เรงทําใหเปนกระบวนการ เรงทําตามแผนการ
ดําเนินการ Masterplan ที่ ท านให ม าให เ ป นไปดวยกรอบระยะเวลาของมั นเหมื อ นเที่ ยวที่ แล วท านให ก รอบ
ระยะเวลาดําเนินการมา ทานผูอํานวยการก็บอกวาก็ใหหมดในปงบประมาณ อันนั้นก็พูดได แลวมันจะกระทบกั บ
โครงการอื่นหรือไมจะไปเรงๆทายปงบประมาณแลวมันจะไปกระจุกตัวกัน มันคือวิสัยทัศนของผูบริหารที่ไมมีการ
เหลื่อมล้ําในการทําระยะเวลาในการกอสราง ถนนเสนนี้จะทําเสร็จในเดือนนี้เพื่อที่หลีกเลี่ยงไปถนนเสนนี้ ทานตอง
ศึกษาบางทานเปนผูบริหารมา ๔- ๕ ปแลวทานตองศึกษาบาง เพราะวาผมเห็นวาเราใชจายเงินสะสมกอนนี้ ออนดอย
ในเรื่องความจําเปนและออนดอยในเรื่องการที่จะมาพิจารณาดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ผมขออนุญาตเอยชื่อสนับสนุนทานนงนุช จิรันตกาล ผมอยูในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมเห็นโครงการนี้
แลวผมก็ไปดูแลวก็พูดกับชาวบานในวัดปาแสนอุดม เขาบอกวาไมจําเปนจะตองใชเพราะวาถนนแตละสายยังดีอยู
โดยเฉพาะโครงการที่ ๙ ซอย ๑๓ อั นนั้นสรางเสร็จ ใหม ยังไมมีแผล ชาวบ านบอกวาจะมาซ้ําเติมทํ าไมยังใชไดอ ยู
มิฉะนั้น ในเขต ๑ ที่ผ มอานมาถึงโครงการที่ ๑๐ และโครงการที่ ๑๗ และ ๑๘ อยูในเขต ๑ ทั้งหมดแตล ะซอยไม
จําเปนตองไปทําใหมโดยเอายางมะตอยไปใส และเห็ นดวยกับทานณัฐวุฒิ พูดเมื่ อสักครู โครงการนี้มั นยังไม จําเป น
เพราะวางบประมาณที่เราอนุมัติใหในสภาฯแหงนี้ก็ยังใชไมหมด เมื่อยังใชไมหมดเราก็ใชงบประมาณนี้ไปกอน ถาหาก
วามันไมพอหรือที่ไหนมีความจําเปนอยางไรขอใหนําเขาสภาฯเราจะมาพิจารณากันใหมในระยะนี้ขอสําหรับ เขต ๑
อยาไดแตะตองเลยครับขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ดิฉันอยากอภิปรายเรื่องปรับปรุงเรื่องพาราแอสฟลทคอนกรีตนี้

๑๓.
คือ วาถนนที่ มั นดีอ ยูแล วและท านเอาพาราแอสฟ ล ท ติก ไปฉาบหนา ซึ่ ง ดิฉันประสบปญ หาดวยตัวเอง เพราะวา
ทางสภาฯเคยใหท านลองทําถนนสองเสน แต ณ ปจ จุบันตอนนี้ดิฉันแจ งไวเ ลยวาถนนพโลชัยที่ดิฉันอยูเกิ ดปญหา
มากมาย ถาฝนตกชวงแรกก็มีการหลุดลอนก็แจงวามีเศษวัสดุหลุดติดออกมา ซึ่งทําใหเกิดการหลุดลอนแต ณ ปจจุบัน
ตอนนี้ฝาทอระบายน้ําซึ่งตอนแรกนี้ทานก็คิดวาทานทําใหมันราบเรียบกับถนน ณ ปจจุบันนี้ฝาทอระบายน้ําแทบจะทุก
ฝาเกิดการยุบตัว และสี่แยกบานดิฉันเองนี้คะทานตองไปนอนตอนดึกๆตอนค่ําๆเสียงตึงๆๆๆตลอดทั้งคืน ดิฉันก็ไม
ทราบวามันเกิดปญหาอยางไร แลวก็ตั้งแตแรกแลว ถนนพโลชัย ตัดกับ ถนนพนม ก็เกิดปญหาก็คือการที่ถนนที่ทาน
ทําแอสฟลทติกไปราดนี้ซึ่งมันไมไดราบเรียบ ถาทานขับมาเร็วๆทานจะโดนรถของทานกระดกตัวขึ้นมาเลย ถาขี่มาไมดี
นี้ยกลอเลย ณ ปจจุบันตอนนี้ก็ยังไมไดแกปญหาอะไร เกิดปญหาตั้งแตแรก มีปญหามาตลอดและก็ ณ ตอนที่ทานทํา
ทานไปถามเลยคะทุกๆเสียงที่อยูแถวนั้นบอกวาถนนมันดีอยูแลวทานทําทําไม ดิฉันก็ไมรูจะตอบปญหาเขาอยางไร ก็
เลยบอกวาเทศบาลเขาอยากลองเขาอยากทําใหถนนมันนุมขึ้น มันอาจจะดีแต ณ ปจจุบันตอนนี้เกิดปญหามากมาย
และก็ตามหนังสือที่ทานแจงมา๑. เพื่อประโยชนของประชาชนอยางแทจริง ไมเปนการใชในกิจกรรมที่ไมเกิดประโยชน
และฟุมเฟอยเกินความจําเปน ๒. เพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ดิฉันคิดวาโครงการถนนพาราแอสฟลทติก
นี้ไมไดบําบัดความเดือดรอนของประชาชนแนๆเพราะวาดิฉันเจอมาแลว จะอยางไรก็ลองพิจารณาดู แตวาดิฉันไม
เห็นดวยกับการทําผิวจราจรแอสฟลทติกแนนอน และก็ในหนังสือก็บอกวาเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน
ดิฉันก็ไมทราบวาการทําปายโรงเรียนนี้มันบําบัดความเดือดรอนของประชาชนตรงไหน ไมมั่นใจวามันเรงดวนมากมาย
ที่ทานจะตองนําเงินสะสมตัวนี้ไปใช อันนี้ดิฉันก็ยังติดใจอยู วาโครงการปรับปรุงกอสรางปายโรงเรียนนี้มันบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชนตรงไหน และก็สนับสนุนทานณัฐวุฒิ ทองเถาว ที่บอกวาเอาจายขาดเงินสะสมไปทําหองน้ํานี้
ดิฉันก็ไมทราบวาเรงดวนมากๆที่จะตองทําหองน้ําหรือเปลา อยางไรก็ลองใหทานพิจาณาดูนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กอนจะอภิปรายตอไปนั้นผมใหขอสังเกตนะครับวาในโครงการที่ ๑๓ ในโครงการที่ ๑๖ โครงการที่ ๑๘ นะครับ
วามีระบบระบายน้ําและบอพักแตไมมีรายละเอียดวาระบบระบายน้ํานั้นใชทอขนาดเทาไหร เพราะวาอยางที่ทาน
สมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปรายไปในโครงการที่ ๑๗ บอกวายังคงใชทอเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ ม. อยู เพราะฉะนั้นนา
ที่จะทําใหโครงการใหสมบูรณวารายละเอียดเปนอยางไรนะครับ ในเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งที่สมาชิกจะตองนําไปวิเคราะห
พิจารณาวาสมควรที่จะเห็นชอบในการจายขาดหรือไมเพราะวาจะตองอนุมัติรวมทั้ งหมดไมแยกโครงการนะครั บ
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ก็อยากขอใหเพื่อนสมาชิกโปรดพิจารณาดูนะครับ โครงการ
ถนนแอส
ฟลท อยากใหทานสังเกตดูวาถนนลาดยางนี้ถาภาษาชาวบานอีกอยางหนึ่งนี้เขาเรียกวาถนนดํา ดังนั้นเราจะสังเกตวา
ถนนที่มีการลาดยางนี้มันจะมืดในเวลากลางคืนนะครับ ถาหลายๆทานสังเกตเหมือนผมซึ่งผมก็ไมคอยเห็นดวยกับการ
เอาลาดยางไปลาดทับถนนคอนกรีต อีกอยางที่เปนเหตุผลสําคัญนี้ผมก็วามันทําใหบานเมืองของเรานี้ดูมืดนะครับ มัน
มืดจริงๆนะครับถาทานสังเกตดูถึงแมวาทานจะเปลี่ยนเปนหลอดไฟ LED แลวนี้ก็ยังรูสึกวามืดอยูตรงนี้ผมก็อยากให
เพื่อนสมาชิกหลายๆทานชวยพิจารณาดวยนะครับ การใชงบประมาณนี้ฟุมเฟอยไหม ถาเราจําไมผิดนะครับปที่ผานมา
นั้นทางฝายบริหารไดมีการจัดทําโครงการตีเสนจราจรรวมถึง ถนนพโลชัยดวย พึ่งตีเสนเสร็จไมนานเสร็จแลวทานก็เอา
ลาดยางไปทั บใหมแล วก็ตีเ สนจราจรใหมนะครับ อยากให เพื่ อ นสมาชิก ชวยพิ จารณาดวยวาการบริ ห ารงานของ
ผูบริหารชุดนี้เปนอยางไร ใชเงินภาษีของพี่นองประชาชนฟุมเฟอยหรือไม ทานพึ่งตีเสนจราจรไปเสร็จ เสร็จแลวทานก็

๑๔.
เอาถนนลาดยางมาทับซึ่งการวางแผนงานผมก็ไมทราบวาวางแผนอยางไร ผมทราบแตเพียงวาคนที่ทําอยางนี้วาคือมี
เงินอยางเดียวไมไดตองมีสติปญญาอีกแบบหนึ่งดวย เงินภาษีชาวบานนะครับย้ําหลายครั้งแลวไมใชเงินของทานจะใช
อะไรก็โปรดใหมันคุมคากับเงินทุกบาททุกสตางคที่พี่นองประชาชนเขาเสียภาษีมาแลวทานก็อ าสาเขามาที่จะดูแล
งบประมาณบริหารงานภายในเทศบาลฯ แตพฤติการณที่เราเห็นมันไมเหมือนคนที่อยากอาสาเขามาทํางาน แมกระทั่ง
การประชุม ก็ยัง ไม อยากมาแตถาเปนการประชุม ที่เ กี่ยวกับการที่ขอใชงบประมาณมากั นเต็มไปหมด หอ งประชุม
มีสีสันมาก ถาทานจะขอการใชจายเงินสะสมเพื่อมาใชแบบนี้นะครับ ก็เปนทรรศนะสวนตัว วาผมไมเห็นดวยถาทาน
จะมาขอใชจายเงินสะสมแบบนี้นะครับ เวลาพึ่งผานมา ๔ เดือน เหลืออีก ๘ เดือน กวาจะหมดปงบประมาณ อยากให
ทานไปใชเงิ นตัวนั้นเพื่อ เอาไปกระตุนเศรษฐกิ จในพื้นที่ จัง หวัดอุบ ลฯของเรา และก็ มีอี ก เหตุผลหนึ่ง คือ โครงการ
ยางพารานี้ถนนลาดยางนี้ผมอยากทราบวามีผูรับเหมากี่คนที่จังหวัดอุบลฯของเราที่สามารถจะทําถนนตัวนี้ไดและการ
ลาดยางนี้มั นก็ตอ งใชเ ครื่องจักรซึ่งก็ไมคอยไดใชแรงงานคน ผมก็ไมท ราบวาเม็ดเงินมันจะตกและหมุนเวียนไปได
อยางไรในเมื่อคนที่จะทํางานเขาก็จะไมไดเงินคาตอบแทนตรงนี้นะครับ แตงานลาดยางเปนงานที่ตองใชเครื่องจักรเงิน
มันไม หมุ นเวียนเลยมั นก็ จ ะกระจุก ตัวอยูแคบ างคนแคนั้นก็ อยากใหเ พื่อ นพี่นองสมาชิก ชวยพิ จารณางบตัวนี้ดวย
วามันเปนประโยชนจริงหรือไม มันฟุมเฟอยไหม มันจําเปนตอพี่นองประชาชนไหม ก็อยากฝากไวเพียงเทานี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครับ ตามญัตติ
ที่เสนอใชจายขาดเงินสะสมก็สรุปใหสมาชิกฟงมาเปนประเด็นนะครับวา๑.ไมเห็นชอบในบางโครงการที่เสนอเขามา
ตามการทักทวงนะครับ ๒.ไมเห็นชอบในจุดประสงคในการใชงบประมาณตัวนี้ และประเด็นสุดทายก็คือใหเรงรัดใน
การใชจายงบประมาณในรางเทศบัญญัติใหเปนไปตามกระบวนการในการใชจายงบประมาณใหเสร็จสิ้นเสียกอนแลว
ถึงมาขอกับสภาครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ วันนี้ไดฟงการอภิปราย
แลวก็ดูเสมือนหนึ่งวา บางทานก็อภิปรายวาทําดวยสติปญญาอะไร จริงๆขออนุญาตกราบเรียนวาเราทําตามระเบียบ
กฎหมายขอบังคับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทํางานแตละแผนงานโครงการนั้นมีการผานประชาคมทุกเที่ยว กําหนด
แผนงานโครงการทุกเรื่อง ลําดับความสําคัญวาจะทําอะไรกอนหลัง สิ่งที่ปรากฏที่ทานทักทวงเราก็ยอมรับ แตบางสิ่ง
บางอยางมันละเลยในเรื่องของดูถูกดูแคลนซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของอารยประเทศ การทํางานถาตรงไปตรงมา
แลวทานพิจารณาขอทวงติงดวยเหตุดวยผล บางโครงการที่ทานบอกวาทอทําไมไม ๔๐ ไม ๖๐ ซึ่งเปนเรื่องเทคนิคการ
กอสรางทางวิศวกร ที่จริงก็ตองยอมรับวาสภาพโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลนครอุบลฯโดยเฉพาะเรื่องระบบการ
ระบายน้ํานี้มันไมไดสมบูรณมาตั้งแตไหนแตไร งบประมาณตางๆที่กอสรางมาเปนเวลา ๒๐ – ๓๐ ป นี้มันเสื่อมโทรม
ชํา รุ ด เสี ย หาย ท อ ตัน วั น นี้เ ราก็ ม าเริ่ ม สร า งเมื อ งใหม เ ป น สายๆ เพราะแก ไ ขป ญ หาเป น บางอย า งโดยเฉพาะ
อุบลราชธานีเปนเมืองตนน้ํา เปนเมืองชุมน้ํา เพราะวาแมน้ําหลายสายเจ็ดสายหลักๆ โขง ชี มูล เซบก เซบาย ลําโดม
นอย ลําโดมใหญ มากระจุกตรงนี้แลวก็ไหลลงแมน้ําโขง ปริมาณน้ําฝนเราก็เยอะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลุมบางอยางก็ตอง
ยอมรับวาถาไมมีการจัดการที่ดี ออกโครงสรางที่ดีในเชิงวิศวกรเรื่องระบบตางๆ เราตองมาชวยกันแกไขครับ ทานวา

๑๕.
เรื่องการบริหารงานงบประมาณทวงถึงวางบลงทุนที่ผมนั่งอยูนี่สามปสิบเปอรเซ็นตกวาๆจะพัฒนาอะไรไดบาง มันมี
ขอ จํากัดครั บทั้ งๆที่ เรามี เงิ นงบประมาณเพี ยงพอ เพราะฉะนั้นสิ่ งตางๆเหลานี้ถาบ านเมื องเราแก ไขปญ หาความ
เดือดรอนสิ่งตางๆ ถาทานของใจเรื่องกระบวนการตรวจสอบ มีหนวยงานของภาครัฐเยอะแยะมากมาย สํานักงาน
ป.ป.ช. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน งานตรวจราชการของรัฐสภาก็มี แลวทานก็เปนอีกสภาหนึ่งที่กลั่นกรองตรวจสอบ
เพราะฉะนั้นทานไมตองหวงวาปญหาตางๆเรื่องทุจริตคอรัปชั่นวาจะมีปญหานั้นทานทําได ทางฝายบริหารยินยอมทีจ่ ะ
ใหทานตรวจตามหลักเกณฑของระเบียบราชการอยูแลว เพราะฉะนั้นตรงนี้ทานไมตองเปนหวงครับเรื่องคาใชจาย
เชนเดียวกันครับ เงินนอยนิดแตเราพยายามที่จะทํา สิบเปอรเซ็นตกวาๆ กวาจะผานการประเมินไดที่ทานใหมานี้เราก็
ทําอยางเต็มที่เพื่อใหบานเมืองเราพัฒนาไปเปนเมืองที่ศิวิไลซสมกับคําวาเทศบาลนครที่ทานกลาวแลววาสามสิบกวา
แหงของประเทศเปนหนาเปนตา แตดวยหลักการของการที่ทางรัฐบาลมีนโยบายเปดโอกาสใหการใชจายเงินจายขาด
เงินสะสมโดยเนนเรื่องของปญหาความเดือดรอน เราก็ทํามาถาทานบอกวาอันไหนไมเหมาะสมทานก็ทวงติงไดดวย
เหตุผลเรายอมรับอยูเสมอ แตทานวนไปวนมาบางทีเราแกไขไมถูก ไปไดยากครับบานเมืองเพราะฉะนั้นขอฝากวาการ
พิจารณาเปนอํานาจของทาน สวนฝายบริหารนั้นเปนอํานาจหนาที่ที่เราจะเสนอแกปญหาตามนโยบายของรัฐบาล
ตามความตอ งการป ญ หาของพ อ แม พี่ นอ งประชาชน โครงการตางๆนี้ผ านการประชาคมมาหมดแล วทั้ ง ๔ เขต
เราประชุมประชาคมไมใชทํางายๆ ความหลากหลายของชุมชนทั้ง ๑๐๖ ชุมชน ที่มาประชุมนั้นเราพยายามเก็บขอมูล
ทั้งหมดเพื่อประมวลเปนแผนงานโครงการ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของพอแมพี่นองประชาชน สวนเรื่องของ
เทคนิคที่ทานทวงติงวาพาราแอสฟลทไมมีเทคนิคอะไรตางๆ ผมอยากจะใหถาใหความเปนธรรมกับสภากับผูบ ริหารนิด
หนึ่งกับเทคนิคโดยเฉพาะสํานักงานการชางไดนําเสนอขอมูลสักนิดไดหรือไมครับ เพื่อทานจะไดพิจารณาอยาเพิ่งดวน
ตัดสินใจวามันมีขอดีขอเสีย คุมทุนไมคุมทุน ปญหาความเดือดรอนของจราจรที่กําลังติดขัดอยูทุกวันถนนหนทางที่ทาน
วาประชาชนไมไดรับรองเรียนมา ผมเชื่อมั่นนะครับวาที่แผนงานโครงการที่กลั่นกรองมานี้มีการผานการประชาคมแลว
รองขอจากพอแมพี่นองประชาชนทั้งนั้นไมใชฝายบริหารจินตนาการขึ้นมาเอง อันนี้ก็ขอฝากไวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนท านประธานสภาฯที่ เคารพ ผมนายนัฐ พล รั ตนูป การ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๒ ขออนุ ญ าตอ า นหนั ง สื อ สั่ ง การ หนั ง สื อ กรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น ด ว นที่ สุ ด
ที่ มท ๐๘๐๑.๔/ว๒๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนําเงินสะสมไปใชจายสนับสนุนนโยบายของรัฐดังนี้ ๑.โครงการที่ดําเนินการจะตองเปนประโยชนของ
ประชาชนอยางแท จริ ง ไมเ ปนการใชจ ายในกิ จกรรมที่ ไม เกิ ดประโยชนห รือ ฟุม เฟ อยเกิ นความจําเป นนะครับ ใน
ความคิดสวนตัวผมโครงการที่ทานขอมาเกี่ยวกับการสรางถนนแอสฟลทติกผมวามันเสียไมคุมกับได มันเปนกิจกรรมที่
เกินความจําเปนอันนี้คือความคิดสวนตัวผม ชาวบานตองการอยางหนึ่งทานก็ไปทําอีกอยางหนึ่งใหเขา ชาวบานเขาน้ํา
ทวมทานเอายางมะตอยไปถมถนนใหมันสูงขึ้นใหน้ํามันไมทวมถนนแตน้ํามันก็จะไหลเขาบานชาวบานเขา นี่หรือครับ
วิธีการแกปญหา วิธีการใชเงินที่ไมเกินความจําเปน ขอที่สองโครงการหรือกิจการที่จะดําเนินการตองอยูในอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการบริหารชุมชนและสังคม กิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการที่จัดทําขึ้นเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน อันนี้ในขอที่ ๒ เขาบอกวาใหทาน
เอาเงินไปใชในกิจการที่จัดทําขึ้นเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชนก็เหมือนกับขอแรก ประชาชนน้ําทวมทาน
เอาแอสฟลทติกไปลาดทับถนน ทานเอาเงินไปซื้อสวม ผมถามวาชาวบานเขาเดือดรอนเรื่องไมมีสวมหรือครับ ก็

๑๖.
อยากจะฝากทานประธานสภาฯผานไปยังฝายผูบริหารในการที่ทานจะขอการใชเงินสะสมใหระมัดระวังในเรื่องนํา
โครงการที่ไมเปนประโยชนและประชาชนไมไดรับประโยชนเทากับเงินที่ทานเสียไปนะครับ และผมขออนุญาตใช
เอกสิทธิ์สวนตัวในการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติงบครั้งนี้นะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือ กตั้งที่ ๒ ทานอยาพึ่งรอนตัวครับ พวกผมยังไมไดวาทานทุจริ ตหรืออะไรทั้งสิ้น ไมตอ ง
แนะนําใหผมไป สตง. หรือ ป.ป.ช. ใดๆทั้งสิ้น เพียงแตพวกผมอภิปรายวาถนนลาดยางนี้มันดีหรือไมดีอยางไรและ
พวกผมก็อภิปรายถามทานวางบประมาณที่พวกผมใหอนุมัติผานไปนั้นทานใชไปเทาไหรแลวนะครับ มันคนละเรื่องกัน
กับที่ทานตอบมา ทานบอกวาถากลัวทานทุจริตหรือวาอะไรก็มีองคกรไวตรวจสอบ ตัวนั้นพวกผมก็รูครับ แมกระทั่ง
ตรวจสอบอยูในสภานี้พวกผมยังตรวจสอบไมไดเลยนะครับ พวกผมจะไปรองเขาทําไม ทานตอบใหตรงคําถามดีกวาวา
ถนนลาดยางของท านนี้มั นดีหรื อ ไม ดีอ ยางไร ท านบอกวาผ านประชาคมมา ชาวบ านเสนออะไรมาท านก็เ อามา
พิจารณากลั่นกรองขอดีขอ เสียมีอ ะไรบ าง ทานก็ ตอ งเอามาพู ดใหส ภาฟ งสิ ครั บ แล วเงิ นงบประมาณป ๖๑ ใชไป
เทาไหรแลว งบลงทุนใชไปเทาไหรแลวนะครับ ทานก็ควรจะตอบได ขอดีขอเสียถนนลาดยางทานก็ควรจะตอบได
เพราะวาทานเปนคนตั้งโครงการมานะครับ ทานก็อยามาอางหนังสือสั่งการหรือจะอางประชาชน ประชาชนนั้นทานก็
ไมไดถามหมดทั้ง ๑๐๐ เปอรเซ็นต เวลาทานไปประชาคมผมก็ไมรูวาประชาคมแบบไหนนะครับ พอผมเจอพี่นองเขาก็
มีแตบอกวาไปประชุมมาเขาบอก ส.ท. ตัดงบ นี่หรือครับประชาคมของทาน ทานลงไปดูดีๆวาทานลงไปประชาชนเรื่อง
อะไรนะครับ ขอดีขอเสียดีหรือไมดีอยางไร มีแตทางสภาอธิบายใหทางฝายบริหารฟง เราก็ยังไมไดยินทางฝายบริหาร
เลยวาถนนลาดยางมีดีอยางไร มีแตทาน ผอ. บอกดีอยูสามสี่อยางที่ทานพูดมานะครับ แลวมันหักลางกันกับเหตุผล
ของสภาไหม ถาทานเห็นวาชาวบานเดือดรอนจริงทานก็ควรจะลุกขึ้นมาอภิปรายมาบอกเรานะครับ เราก็จะเอาเรื่อง
ของทานมาพิจารณานะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กอนจะอภิปรายตอไป ผมขอความรูจากฝายบริหารนิดหนึ่ง ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทติก
คอนกรีตนั้นบางโครงการก็ใชมีคําวาแท็กโคดดวย บางโครงการก็ไมมีแท็กโคด มันแตกตางกันอยางไรครับ เชิญทาน
นายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังท านสมาชิก ดิฉันขอมอบใหท านผูอํานวยการสํานักการชาง เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานผูอํานวยการสํานักการชางครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ คําวาแท็กโคดคือใชใน
กรณีที่ใชยางแอสฟลทเปนตัวประสานระหวางคอนกรีตเดิมกับตัวใหมที่จะไปลาดยางเขาไปเพื่อเปนการประสานให
แอสฟลทที่ปะกับคอนกรีตใหมันดีขึ้นครับ

๑๗.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
แลวสวนที่ไมมีคําวาแท็กโคดเปนเพราะอะไรครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
ไมมีไมไดครับมันตองมีครับ คือในแบบมันจะมีแท็กโคดไวเสมอวาโครงการที่ใชในการลาดยางเพิ่มผิวจราจรตอง
มีแท็กโคดเสมอครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตั้งแตโครงการที่ ๖ ไปไมมีคําวาแท็กโคดนะครับ ๑ – ๕ มีแท็กโคด
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
ถาดูในแบบแปลนจะมีแท็กโคดเสมอครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มันแตกตางกันนะครับวานี่เปนการเสนอ เมื่อสักครูผมก็บอกแลววาเหมือนกับคําที่วาระบบระบายน้ําแตไมบอก
วาทอเทาไหรนี่ก็เหมือนกันในแบบแปลนมีแท็กโคดแตในที่เสนอไมมีแท็กโคด สามารถที่จะขัดแยงได นี่แหละครับมัน
ถึงเปนสาเหตุวนอยูในนี้วา สมาชิกเขาจะตัดสินใจอยางไร เพราะตองตัดสินใจรวม เพราะวาในเมื่อทานเสนอเปนอยาง
นี้แตไปเอาเขาจริงๆทานสามารถตัดคําวาแท็กโคดนี้ออกไปเลยไมทําก็ไดเพราะวาอยูในที่เสนอมันไมมี ผมยกตัวอยาง
ไมใชวาจะตองตัดไปเลย แตในแบบท านมีแตในขออนุมั ติมันไมมี มั นทําใหสับ สนแล วตอนนี้ทั้งระบบระบายน้ําทั้ ง
แท็กโคดวนกันอยูอยางนี้แลวสมาชิกจะตัดสินใจอยางไร ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดเทศบาล เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดฯครับ
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภาฯ ท า นสมาชิก ผู ท รงเกี ยรติ และท านผู บ ริ ห ารทุ ก ท านครั บ กระผมในฐานะ
เจาหนาที่งบประมาณ จากที่ไดรับฟงการอภิปรายของทานสมาชิก ก็ไดรับทราบแนวทางแลวก็ปญหาตางๆของพี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งผมก็ไดนั่งฟงตั้งแตเริ่มประชุมก็อยากจะนําเรียนชี้แจงหลายๆประเด็น
ที่ทางทานสมาชิกไดสงสัยโดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ ซึ่งผมปลัดเทศบาลฯก็ทําหนาที่เปนเจาหนาที่งบประมาณ
โดยตําแหนง ดวย ก็ เ ลยอยากจะนําเรี ยนวางบประมาณที่ ท างสภาฯไดอ นุมั ติในเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ าย
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น โดยเฉพาะในสวนโครงการตางๆซึ่งมีอยูทั้ง หมด ๑๒๖ โครงการ ซึ่งเอกสารรายงานการ
เบิก จาย ซึ่ งทางเจาหนาที่ไดจัดทํารายงาน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผมก็ ขอนําเรียนอยางนี้ วาในการ
เบิกจายงบประมาณนั้น งบประมาณปหนึ่งมี ๑๒ เดือน เริ่มจาก ๑ ตุลาคม ของทุกป ถึง ๓๐ กันยายนของปถัดไป ใน
สามเดือนแรกนั้นรายไดที่เขามาตางๆเราจะตองกันเงินสวนนี้ไวเปนในเรื่องของรายจายประจํา ไมวาจะเปนเงินเดือน
คาตอบแทน คาวัสดุ น้ํามัน อะไรตางๆยังไมสามารถที่จะดําเนินโครงการตางๆได แตหลังจากผานสามเดือนไปแลวเริ่ม
เขามกราคมหรือกุมภาพันธเปนตนไปโครงการตางๆก็สามารถที่จะดําเนินการได ขอมูลที่สรุปมา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๑ ที่จริงแลวก็ผานมาแลวหนึ่งเดือนกวาๆ แตขอมูลของ ๒๘ กุมภาพันธ ที่ผานมานั้นสรุปยังไมเสร็จ ผมขอ
นําสรุปยอด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งหมด ๑๒๖ โครงการ ซึ่งดําเนินการไปแลว ๑๓ โครงการ เปนเงิน
๒,๗๐๕,๔๐๐ บาท และโครงการที่กําลังดําเนินการอยู ๖๒ โครงการ เปนเงิน ๒๔๐,๕๑๑,๑๐๐ บาท คิดเปนโครงการ
ที่กําลังดําเนินการอยูนี้ ๙๑ เปอรเซ็นต และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการทั้งหมด ๕๑ โครงการ เปนเงิน

๑๘.
๒๑,๒๙๗,๗๐๐ บาท คิดเปน ๘ เปอรเซ็นต ซึ่งโครงการที่ยังไมดําเนินการบางโครงการเปนโครงการใหญที่งบประมาณ
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเราจะตองขอความเห็นชอบ ประมาณการหรือแบบแปลนจากคณะกรรมการระดับจังหวัด
ซึ่งจะตองไปขออนุมัติจากจังหวัดกอน ผมคิดวาในการเบิกจายนั้นซึ่งเริ่มมาแลวเดือนที่แลวและก็เดือนกุมภาพันธ ดวย
เดือนนี้ดวย ผมคิดวาโครงการตางๆก็นาจะแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ก็คือ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ สําหรับ
ประเด็นเรื่องงบประมาณที่ขออนุมัติจายขาดในวันนี้นะครับ ถาทานดูตามเอกสารที่แนบตามใบขวางที่รายงานจังหวัด
ซึ่งจังหวัดหรือวากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจะใหรายงานเรื่องการใชจายเงินสะสมทุกเดือนนะครับ ซึง่ แบบนี้
เปนแบบที่รายงานไปยังจังหวัดเพื่อรายงานไปที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นของเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
ผมขอนําเรียนอยางนี้นะครับวาขอมูล ณ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรามีเงินสะสมอยูทั้งหมด ๗๔๗,๔๒๒,๓๒๗.๓๗
บาท และสํารองจายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแตยังไมไดจายเปนเงิน ๔๑,๕๔๓,๖๒๒.๒๐ บาท และก็ถาเอาวงเล็บหนึ่ง
กับวงเล็บสองมาลบกั นก็จะเหลือ เงินสะสมที่นําไปใชไดในปจจุบั นก็คือ ๖๙๕,๘๗๘,๗๐๕.๑๗ บาท แตโดยวิธีการ
งบประมาณถาจะนําเงินยอดนี้ไปใชนะครับ เราจะตองสํารองงบบุคลากรตามระเบียบบอกไววาประมาณ ๖ เดือนถา
คิดออกมาก็จะเปนเงิน ๑๒๖ ลานบาท และก็สํารองรายจายประจําที่ตองจายใหประชาชนกรณีที่เกิดความลาชา ๓
เดือนนี้คิดออกมาก็เปนเงิน ๓๑ลานบาทฉะนั้นเงินสะสมคงเหลือนะครับก็จะเหลืออยู ๕๓๘,๘๗๘,๗๐๕.๑๗ บาท แต
ในระเบียบจริงๆจะตองสํารองกรณีเกิดสาธารณะภัยอีก ๑๐ เปอรเซ็นต ในยอดเงินหารอยลานกวาบาทนี้ เปนเงิน
๕๓,๘๗๘,๘๗๐.๕๒ บาท เมื่อลบกันออกทั้งหมดแลวจากเงินสะสมที่มีทั้งหมดก็จะมีเงินสะสมที่จะนําไปใชไดจริงๆ ณ
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ก็คือยอด ๔๘๔,๙๙๐,๘๓๔.๖๕บาท เปนยอดที่สามารถนําไปใชจายได และในปจจุบัน
เรายังมีเงินสํารองเงินสะสมขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ก็คือ ๔๒๒,๔๙๓,๗๙๑.๐๕ บาท ซึ่งเปนเงินคน
ละยอดกับเงินสะสม เงินยอดนี้ถาจะใชก็ตองขออนุมัติจากสภาเหมือนกันและก็ขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด เราจะ
มีเงินอยูสองยอดคือเงินสะสมกับเงินสํารองเงินสะสม นี่เปนขอมูลเงินสะสมและขอมูลเงินสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ครับ ทีนี้ในประเด็นที่ไดนําเสนอตอสภาในวันนี้ก็คือในเรื่องของการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
ผมก็ขอนําเรียนอยางนี้ วาประเด็นที่ไดฟงผมก็ขอใหขอมูลเพิ่มเติม ไมมีเจตนาที่จะมาเพิ่มอุณหภูมิในสภาฯ คุยกันดวย
เหตุดวยผล ผมก็อยากจะใหขอมูลวาจากที่ไดพูดคุยกันวาที่ขอเขาสภาฯในวันนี้ขออนุมัติจายขาดในวันนี้เรามีเหตุผล
อะไรบาง ก็ไดมีการประชุมกันกอน ผมในฐานะเจาหนาที่งบประมาณก็ไดรวมประชุมดวยประเด็นที่หนึ่งเรื่องใหญเลยก็
คือนโยบายของรัฐบาลที่นโยบายหลักก็คือวาอยากจะใหทองถิ่นที่มีอยูในประเทศไทยทั้งหมดนั้นเอาเงินสํารองเงิน
สะสม เงินสะสมดวยออกมาใชเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ โดยนโยบายของรัฐบาลก็คือวานโยบายที่จะทํานั้นก็มีอยู
สิบประเด็นที่ไดนําเรียนไปแล วสิบดาน โดยเฉพาะเรื่องการสงเสริมการใชยางพาราซึ่งพี่นองประชาชนไดรับความ
เดือดรอ นโดยกําหนดให คาเฉลี่ยของทั้ง ประเทศก็คือทอ งถิ่นละประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และก็ดําเนินการทํ า
สัญญาใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้ ก็เปนเรื่องเรงดวนหรือถาไมทันใน วันที่ ๒๐ ก็สามารถ
ที่จะดําเนินการโดยระเบียบวิธีการงบประมาณระเบียบปกติ ถาดําเนินการภายใน ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ นั้นคือ
กรณีที่มีเงินมีงบหรือโครงการตั้งงบตั้งแตหาลานถึงสองลานบาทก็คือตองใชวิธีการสอบราคา ซึ่งปจจุบันนี้ไมไดใช
ตรงนั้นแลว ซึ่งรัฐบาลก็ผอนผันใหจนถึงวันที่ ๒๐ หรือถาทําไมทันก็ใชวิธีการปกตินะครับ ซึ่งผมก็คิดวาถาสภาฯจะ
อนุมัติหรือไมอนุมัติก็อยูในดุลยพินิจของทางสภาฯ ทุกทานก็คงเคารพในมติตรงนั้น แตขอนําเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งวา
จากที่ไดฟง ขอ ดีขอเสี ยผมคิดวาทําทุก อยางหรือทํ างานทุกอยางมั นก็มี ทั้ง ขอ ดีขอ เสี ย โดยเฉพาะในเรื่ องของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กกับถนนลาดยางหรือแอสฟลทติก
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยครับทานปลัด มีอะไรหรือครับทานสุภชัย

๑๙.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขออนุญาตใหทานปลัดชี้แจงเฉพาะงบประมาณที่เราสอบถามครับ
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
ยินดีครับ ไมขัดของ ก็ขออนุญาตเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
อยางที่ผมกราบเรียนทานผูบริหารไปแลววาโครงการที่ขอจายขาดเงินสะสมเขามานั้น สภาก็ไดพิจารณากัน
อยางรอบคอบแลว แตผมก็ขอกราบเรียนไปหลายๆโครงการวาโครงการรายละเอียดไมสมบูรณนะครับ ยกตัวอยางเชน
วาในโครงการระบุวามีระบบระบายน้ําแตไมบอกวาระบบระบายน้ํานั้นใชทอขนาดเทาไหร อันที่สองคือบางโครงการ
บอกมีแท็กโคดบางโครงการไมมีแท็กโคด แตทาน ผอ. สํานักการชางบอกในแบบแปลนมี แตในแบบแปลนมีจริง แตใน
การขออนุมัติเปนคนละสวนกันนะครับเพราะรายละเอียดมันไมมี ไมรูวาทางสมาชิกจะพิจารณาอยางไรนะครับ ก็
แลวแตเอกสิทธิ์ของทานสมาชิกจะพิจารณา มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ 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 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ครับเรื่องเดิมที่ทางเทศบาลเราได
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํานี้ทาง สตง. ก็ไดแจงมาใหหาผูรับผิดชอบในการที่จะชดใชเงินคืนกับทางราชการ ในสวนนี้ผมก็อยาก
ทราบวายุติหรือยังครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยครับทานณัฐพัฒน มันคนละสวนกับที่เรากําลังจะขอมติที่ประชุม แตในสวนนั้นขอใหทานนําไปพูดใน
วาระอื่นๆนะครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตองขอขอบคุณทานปลัดที่ไดใหความรูแกทางสภาอยางละเอียดนะครับ แตทั้งหมด
ทั้งปวงแลวหลังจากไดฟงทานปลัดชี้แจงมาก็คืองบลงทุนของทางเทศบาลก็กําลังจะเขาสูการนํามาใชใชหรือไมครับ
ดังนั้นแลวผมก็อยากจะใหทางฝายบริหารเรงเอาเงินตัวนี้ ถาอยากจะกระตุนเศรษฐกิจเอาเงินที่ทางสภานี้อนุมัติใหกับ
ทานเรงเอาเขาสูกระบวนการนะครับ เพื่อใหเม็ดเงินนั้นกระจายไปสูทองถิ่น ตรงนี้ผมวามันจะเปนการบริหารงานทีต่ รง
จุดมากกวานะครับ สวนนโยบายของรัฐบาลเราก็เคารพเกี่ยวกับนโยบายนั้นแตทั้งหมดทั้งมวลเราก็ตองพิจารณาพื้นที่
รับผิดชอบของเราดวยวามันเหมาะสมไหม แนนอนวารัฐบาลอยากใหใชยางพาราเขามาประกอบแตวาเมื่อพิจารณา
กับ พื้ นที่ ของเราซึ่ ง เป นพื้ นที่ ป ลายน้ําไม ใชพื้ นที่ ตนน้ํา มั นเกิ ดน้ําขัง แล วมั นก็จ ะทํ าให ก ารใชง บประมาณนั้นมั น
ไมคุมคาเลย ในขณะนี้หนาโรงเรียนอนุบาลฝนตกตั้งแตวันจันทร เชาวันจันทรดวยนะครับตอนนี้ก็ยังทวมขังอยู ก็ไมรู
วามันจะเหมาะสมกับพื้นที่เราไหมนะครับ แคเราดูพื้นที่ตรงนี้เรานาจะรูนะครับ ก็อยากจะฝากทานประธานสภาผาน
ไปยังฝายผูบริหารนะครับวาใหทานพิจารณาการใชงบประมาณนั้นอยางละเอียดรอบคอบนะครับ โดยสวนตัวผมผมก็
เห็นควรแบบที่ผมอภิปรายนี่แหละซึ่งสมาชิกคนอื่นจะเห็นควรแบบไหนผมก็ไมอาจทราบไดนะครับ ก็อยากชี้แจงขอมูล
เพียงเทานี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมนะครับ

๒๐.
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสราง
ความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็ง
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๔ เสียง
ที่ประชุม
มีมติไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็ง
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ เชิญครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภา ท า นสมาชิก คณะผู บ ริ ห ารและผู มี เ กี ยรติทุ ก ท านครั บ กระผมร อ ยตํ ารวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ เมื่อสักครูที่ผมไดพูดถึงเรื่องทาง
สตง. ใหหาผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําเกินราคานี้ก็เปนเหตุหนึ่งในความคิดสวนตัวผมก็คือเรามี
เรื่องนี้ยังหาผูรับผิดชอบไมได กระผมก็ไมไดปรักปรําใครนะครับวาใครเปนผูกระทําผิดหรือวาเปนคนผิด แตทีนี้ในเมื่อ
เรายังหาผู รับ ผิดชอบไมได ในเมื่อ เป นเงินของทางราชการเปนเงิ นของหลวงก็คือตกน้ําไม ไหลตกไฟไมไหม ก็เ ป น
สาเหตุหนึ่งที่กระผมไมไววางใจในการนําเงินงบประมาณไปใชจายเกี่ยวกับเรื่องที่ผานมานะครับ ก็ในสวนของผมที่พูด
คางไวเมื่อสักครูกระผมก็ขอพูดเพียงเทานี้ สวนในเรื่องอื่นๆที่เปนเรื่องความเดือดรอนคอนขางจะมากหนอยทีนี้ก็ทาง
ชาวบ านก็ ห วังพึ่ ง ทางเทศบาลเพราะวาทางท านนายกเทศมนตรี เ ป นผู รั บ ผิ ดชอบเกี่ยวกั บเรื่ อ งกฎหมายควบคุม
สิ่งแวดลอมนะครับ ก็คือที่ถนนพโลชัยมีโกดังมอเตอรไซค ชาวบานเขาแจงบอกวาเปนโกดังรถมอเตอรไซคของบริษัท
ไทยยนตซึ่งชาวบานเขาก็ไมอยากไปทะเลาะกับทางผูประกอบการหรือเจาของกิจการ แตทีนี้ชาวบานเขาเหลือทนครับ
คือบริเวณนั้นจะมีหอพักอยูประมาณไมต่ํากวาสี่หาแหงและบานเรือนอีกไมต่ํากวาสิบหลังคาเรือน ทีนี้ทางโกดังรถ
มอเตอรไซคเขามีหองพนสีอยูในโกดัง พนสีก็มีสารระเหยผมก็ไมทราบวาเปนแล็กเกอรหรือทินเนอรหรือสีที่อยูภายใน
โกดัง ทีนี้ถาเขาพนสีอยูในโกดังลําพังถาพนสีในโกดังก็ไมเดือดรอนชาวบานอะไรแตวาเขามีทอที่ระบายสารระเหย
ออกมาจากหลังคาแลวก็ปลอยมาบริเวณชุมชนเพราะวามวลสารมันจะหนักกวาอากาศ มันก็มาลงที่บริเวณหอพักกับ
บานเรือนคนที่อยูรอบโกดังนี้ ซึ่งชาวบานก็ตองสูดดมสารระเหยมันก็เปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย ซึ่งชาวบานเขาก็
ทนมานานทั้ งเรื่ องเสี ยงดังในการตรวจซ อมจัก รยานยนตนี้ก็เร งเครื่องอยูทั้ง วันทีนี้ชาวบ านเขาก็เ ดือดรอนรํ าคาญ
สวนนั้นชาวบานเขาก็ยอมทนครับแตที่ทนไมไดก็คือตัวที่ปลอยสารระเหยออกมาเพราะวาออกมาเปนมลพิษ ในฐานะที่
ผมเป นตัว แทนของชาวบ านชุ ม ชนถนนพโลชัยและถนนนิค มสายกลางก็ ขอฝากเรื่ อ งนี้ ไปถึ ง คณะผู บ ริ ห ารซึ่ ง มี
นายกเทศมนตรีเปนผูรักษาการตามกฎหมายควบคุมสิ่งแวดลอมนี้ ขอใหทานไดดําเนินการกับสถานประกอบการนี้ก็
คือใหเขาหยุดพนสีหรือยายหองพนสีนี้ออกไปจากชุมชนซึ่งกอใหเกิดมลพิษกับชุมชนนะครับ ถาผูประกอบการเขายัง

๒๑.
ฝาฝนอยูผมก็ขอใหทานไดดําเนินการตามกฎหมาย เพราะวาถายังไมเลิกเขาก็ตองรองเรียนไปยังศูนยดํารงธรรมซึง่ ก็จะ
มีผลใหทานนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการละเวนปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ครับ และมันก็ผิดทั้ง
กฎหมายอาญา กฎหมายควบคุม สิ่ ง แวดล อ มและทางคดีแพ ง เกี่ ยวกับ คดีแพง ละเมิ ดมาตรา ๔๒๐ ของคดีแพ ง นี้
เกี่ยวกับมูลละเมิดมันก็มีอีก อยางไรก็ขอความกรุณา ทางชาวบานและกระผมไมมีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกับเจาของ
ผูประกอบการซึ่งก็ทราบดีวาเปนใคร โดยสวนตัวแลวก็ไมอยากไปทะเลาะเบาะแวงอะไรกับเขา แตวาก็คือเขาทนไมได
จริงๆครับถึงขอฝากเรื่องนี้มาถึงฝายผูบริหาร ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๔ กอนอื่นตองขออนุญาตทานสมาชิกในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ทุกๆทาน เนื่องจากวาเมื่ออาทิตยที่ผานมาผมไดรับ
การประสานงานจากประชาชนในเขตพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับ ซึ่งบานเรือนทานอยูตรงนั้นแตโดย
ตําแหนงทานทานก็ เปนผูบั ญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ รวมทั้งอาจารยและก็ร าษฎรในบริเ วณใกลเคียงมีการ
ประชุมกั นที่ สวนสาธารณะเฉลิ มพระเกี ยรตินะครั บ ก็มี ประเด็นที่ฝ ากมาใหท างเทศบาลไดร วมแก ไขอยูสองสาม
ประเด็น ประเด็นแรกก็คือ รอบๆบริเ วณสวนสาธารณะเฉลิม พระเกี ยรติมั นจะมี ป มน้ํามั นป ม บางจาก ก็ คือวาใน
ปมน้ํามันเขาก็จะมีคลองระบายน้ํารอบๆพื้นที่ปมน้ํามัน เมื่อมีการขุดลอกคลองเขาก็จะกวาด แนนอนครับเขากวาด
ออกขางนอกเขาไม ก วาดเขาในป ม เขา เมื่อ มั นสะสมเขาบริ เ วณรอบทางเขานั้นมั นก็ เต็ม ไปดวยทั้ ง เศษใบไม จ าก
สวนสาธารณะที่ทับ ถมลงมาดวย ฝง ดานหนึ่ง นี้จะมีการทําความสะอาดก็ เนื่อ งจากวามีผูป ระกอบการหรือวาเป น
บานเรือนของคนอยูแลว แตฝงที่ติดกับปมที่เปนรั้วสูงนี้มันก็จะมีเศษของใบไม กิ่งไมหรือแมกระทั่งดินทับถมขึ้นเปน
เนินสูงขนาด ๖๐ เซนติเมตร เลยทีเดียวบางทีนี้สูงเปนเมตร ก็อยากขอความกรุณาทานชวยติดตามและก็เดี๋ยวผมจะ
ประสานกับทางผูอํานวยการอีกทีหนึ่งนะครับวามติเขาเปนอยางไรมาก็ฝากผูบริหารเรงรัดดวย สวนหนึ่งก็เปนเรื่องที่
ราษฎรเขาสะท อนป ญหามาวาเปนสวนสาธารณะที่ ขาดการบําบัดดูแลและไมมี การเขาไปดูแลของหนวยงานของ
เทศบาลเอง ก็คือเปนที่มั่วสุมของเยาวชน กลางคืนหลังจากที่มีการออกกําลังกายเสร็จ สวนที่เปนออกกําลังกายก็เปน
สวนดีก็กลับบานไป สวนที่ไมออกกําลังกายก็ไปออกกําลังอยางอื่นก็นาเกลียดก็เยอะนะครับอันนี้ ทั้งๆที่หนวยดับเพลิง
เราก็อยูใกลๆก็นาจะมีการบูรณาการกันหนอยนะครับ สวนที่สามก็คือเรื่องความใสใจมีการเชิญตัวแทนของเทศบาลฯ
ไปรวมประชุมกับชุม ชนก็ไมมีใครไปรวม อยางนอ ยก็ใหเกียรติทานหนอยในฐานะที่ทานเป นถึงผูบัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๒๒ และทานตองเดินมาเชิญผมไปเองซึ่งผมก็ยินดีถามันเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน อันนี้ก็ฝากไวให
ทานไดคิดบาง กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒เรื่องอื่นๆวันนี้นะครับผมอยากจะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องปายนะครับ ตอนนี้เปดฤดู
การฟุ ตบอลก็ จ ะเห็ นวามี ป ายเชิญ ชวนให ไปดูฟุ ตบอลขึ้นทั้ ง เมื อ ง ซึ่ ง ผมก็ ไม ท ราบวาป ายเหล านั้นไดมี ก ารชําระ
คาธรรมเนียมหรือไม ตรงนี้เปนรายไดของทางเทศบาลฯ และก็เปนรายไดของทางสโมสรฟุตบอลดวย อยากจะเรียน
ทางสภาเพื่อผานไปยังผูบริหารเพื่อสงตอไปยังฝายเทศกิจ ปายชาวบานของเขาเสียเงิน คนที่เขาเสียเงินถูกตองก็มี มี

๒๒.
กําหนดระยะเวลาการตั้ง แตปายคนที่ไมเสียเงินไมเสียภาษีกลับตั้งดาษดื่นเต็มเมืองบดบังทัศนียภาพ อยากถามวาเปน
การเอาเปรียบสังคมเกินไปหรือไม ทานผูบริหารทานยอมใหเขาตั้งไดอยางไรหลายอาทิตยแลวนะครับ ผมก็สังเกตดู
ไมไดพูดแตครั้งนี้นะครับปที่แลวผมก็พูด ทานก็บอกวาทานจะจัดการนะครับ เปนปายสโมสรฟุตบอล UMT หรือเปลา
ผมก็ไมแนใจแตผมวาใชนะครับ ผมอยากทราบวาเขาเสียคาธรรมเนียมหรือไม อยากถามทานผูบริหารนะครับมันเปน
รายไดของทาน ถาเขาไมเสียคาธรรมเนียมทํ าไมทานไมยกออก ซึ่ง ผมก็เห็ นทางฝายเทศกิ จนะครับ ปายของใครที่
หมดอายุชําระคาธรรมเนียมไปเก็บออกทันที ผมไมอยากใหเขามาวาทานวาทานเอาเปรียบสังคม คนที่เขาจายเงิ น
ถูกตองเพื่อที่จะทํามาหากินเขาก็นาสงสาร อยากใหทานเห็นใจตรงนี้ดวยและอีกเรื่องหนึ่งพอดีพึ่งไดรับการแคปหนา
จอจากทางบานนะครับ พอดีเพื่อนในเฟสบุคของผมเขาเปนเพื่อนกันกับขออภัยที่เอยนามคือเขาไมไดอยูที่นี่ทานเลขา
ของทานนายกฯ พอดีก็มีการโพสเฟสบุคเกี่ยวกับการที่เราประชุมกันในวันนี้นะครับ โพสแบบไมมีความรูนะครับ ก็คือ
อยากจะฝากใหทานทางฝายบริหารชวยเอาวาระการประชุมหรือเนื้อหาสาระที่เราคุยกัน เหตุผลที่เราไมไดอนุมัติทั้ง
๓๘ โครงการไปบอกกับทางเลขาที่ปรึกษาทานหนอยนะครับ เขาจะไดโพสเฟสบุคใหดูเหมือนเปนเลขาทานหนอย
ถาเกิดเขาโพสมาแลวมันเหมือนคนที่ไมไดติดตามทาน ผมไมอยากใหทานไดอับอายวาคนที่ติดตามนี้ไมมีความรูหรือไม
รูเรื่องในที่ประชุมที่เราประชุมกันในวันนี้ และก็เอาไปโพสแบบทําใหสภาเสียหาย ผมไมอยากใหเกิดเรื่องพวกนั้น พอดี
ทางบานเขาสงมานะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
พอดีผมไมมีเฟสบุคเหมือนทานณัฐวุฒินะครับ ผมก็อยากทราบวาเปนใครเหมือนกัน เดี๋ยวประชุมเสร็จคอยดู แต
เรื่องที่วาเราไดติดตามกันเที่ยวที่แลว ที่พนักงานกองการศึกษาของเราคนหนึ่งไปทําเรื่องอับอายขายหนาตอขาราชการ
ชั้นผูใหญในจังหวัด ผมอยากทราบขั้นตอนการดําเนินการวาตอนนี้ไปถึงไหนแลวและก็ในสภาแหงนี้ขอใหทานปลัดชวย
ดําเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตอนนี้ไปถึงไหนแลวถาทานยังเพิกเฉยไมดําเนินการ เราก็จะไดดําเนินการใน
ลําดับตอไปครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ตองขอกราบขอบพระคุณทางทานสมาชิกเกี่ยวกับเรื่อง
ขอรองเรียนและความหวงใยตางๆที่มีตอพี่นองประชาชนนะคะ ดิฉันก็ไดจดเรื่องตางๆไวแลวก็จะไปเรงดําเนินการ
แกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนและขอทวงติงตางๆคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไม มีผมขอขอบพระคุณทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาล ทานรอง
ปลัดเทศบาล และผูอํานวยการสวนราชการทุกทานครับ ขอบพระคุณครับ ขอปดประชุมครับ
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
***********

๒๓.
(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

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

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

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
...........................................................................................
(นายอนันต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

