
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง   ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑   

วันศุกรท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผูมาประชุม 

       ๑. นายอนันต ตันติศิรินทร           ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๔ 

       ๒. นางสาววรรณรัตน        จิรัตนประภา           รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี    เขต ๒ 

       ๓. นายพิพัฒน นิลรัตนศิรกิุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๓     

       ๔. นางบัวหลวง               อาษาพล               สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๑ 

       ๕. นางสาวนงนุช             จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี          เขต ๑   

       ๖. นายเลิศชาย                เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๑ 

       ๗. นางเฉลียว                 คํานิยม                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี        เขต ๒      

       ๘. นายช่ืน                     พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๑ 

       ๙. นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี   เขต ๒ 

     ๑๐. นางสาวปฏิมาพร   จงรกัษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๒ 

     ๑๑. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  เขต ๒ 

     ๑๒. นายธนพล  โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี      เขต ๓   

     ๑๓. นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๓ 

     ๑๔. นายธานินทร             สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี      เขต ๓ 

     ๑๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสทิธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  เขต ๓ 

     ๑๖. นางลําพูล แสงวงค              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๓ 

     ๑๗. น.ส.ภรณชนก   นํ้าฝน  เฟองงาม     สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี   เขต ๔   

     ๑๘. นายสุภชัย                 ศรีจรญู  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๔ 

     ๑๙. นางสาวตนขาว           ตังคโณบล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๔        
 

ผูไมเขารวมประชุม 

        ๑. นายปรเมศร ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี      เขต ๒ (ลากิจ) 

      ๒. นางรฐา  มณีภาค       สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๑  (ลากิจ) 

 ๓. นายเลิศ               อาชวานันทกุล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๑   (ลากิจ)  

 ๔. นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๔  (ลาปวย) 

 ๕. นายปยะ                  ลายวิเศษกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๔  (ลาปวย) 
   

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑.  นางสาวสมปรารถนา         วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๒.  นายประชา  กิจตรงศริ ิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๓.  นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๔.  นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 



๒. 

 

๕.  นายชัยยงค  โคตระสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๖. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๗. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๘. นายอัมพล ทองพุ                 ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๙. นายกฤชพล เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๑๐. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๑๑. นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๒. นางพิมพนภัส          ภัทรกอพงศสุข       ผูอํานวยการสวนบรหิารงานการคลัง 

๑๓. นายมนตตรี            ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๔. นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

๑๕. นายสวาท ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓  

๑๖. นายประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ 

๑๗. วาที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ ์ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕  

๑๘. นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๑๙. นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๒๐. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๒๑. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๒๒. พ.จ.อ.อดิศร ประจํา นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

๒๓. นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๔. นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

๒๕. นางสาวทิพยวรรณ     คําโสม พนักงานจางทั่วไป 

……………………………………………. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง     ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                     สมัยสามญั  สมัยแรก   ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑ 

       วันอังคารที่  ๒๐  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

                                     สมัยสามญั  สมัยแรก  ประจาํป  พ.ศ.๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒ 

                                     วันพุธที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
  

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ     เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกําหนดสถานที่กอสรางอาคารเรียนอนบุาล 

                                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 



๓. 

 

ระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ     เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรื้อถอนอาคารเรียน ป.๑ช (หลังเกา) 

                                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   ญัตติ     เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการขอรบัเงนิ 

                                   อุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา 

                                   ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่อง     รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหวางเดือนตลุาคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม  

๒๕๖๑) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระที่  ๗   เรื่อง    อื่นๆ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ทําการเปดประชุมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกฯ ทาน

ปลัดเทศบาลฯ ทานรองปลัดเทศบาลฯ  และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับผม วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาล     

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันศุกรที่ ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุม

แลวผมขอเปดองคประชุมครับ   

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง     ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ เนื่องจากมีทานสมาชิกสภาลา ๑.ทานรฐา  มณีภาค 

ลากิจ ๒. ทานปยะ   ลายวิเศษกุล   ลาปวย , ๓. ทานณภัทร  ลิ้มสุวรรณ  ลาปวย ,  ๔. ทานเลิศ  อาชวานันทกุล     

ลากิจ ,    ๕. ทานปรเมศร   ศริพันธุ  ลากิจ รวม ๕ ทาน 

  

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                    สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑ 

          วันอังคารที่  ๒๐  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                    สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๒ 

                                    วันพุธที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

    ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 



๔. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก   

ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑  วันอังคารที่  ๒๐  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี  เชิญทานนงนุช ครับ 

นางสาวนงนุช  จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ หนาที่ ๗ บรรทัดที่ ๔ จากขางลางขึ้นไปคะ “เรียน

ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ทําไมญัตตินี้” ตัดคําวาทําไมญัตตินี ้ ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะแกไขสวนไหน เชิญครับ / เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุมวา 

  -   สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  

                พ.ศ.๒๕๖๑ วันอังคารที่  ๒๐  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

                เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ 

  -   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  

                         พ.ศ. ๒๕๖๑  วันอังคารที่  ๒๐  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

                        เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 
-  

 

 ตอไปเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป          

พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี มีสมาชิกทานใดจะแกไขสวนไหน เชิญครับ / เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุมวา 

 

  -   สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑     

                    ครั้งที่ ๒ วันพุธที่  ๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ 

  -   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑   

                    ครั้งที่ ๒ วันพุธที่  ๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ  

                    ๑๖ ทาน 
-  

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  วันอังคารที่  

๒๐  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ที่ประชุม 

          มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒ วันพุธ

ที่  ๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  



๕. 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ     เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกําหนดสถานที่กอสรางอาคารเรียนอนุบาล 

                                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกําหนดสถานที่กอสรางอาคารเรียนอนุบาล เชิญทานนายกฯ 

ครับ               

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกําหนดสถานที่กอสรางอาคารเรียนอนุบาล เรียน ประธานสภาเทศบาล

นครอุบลราชธาน ี สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๒๑๙๖ ลงวันที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๐ 

จํานวน ๑ ชุด  ตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกอสราง

อาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล๘) ตามแบบมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง เทศบาลนครอุบลราชธาน ีอําเภอเมืองอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณจัดสรร ๖,๑๔๓,๑๐๐ บาท นั้น 

หลักการ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ              

ใหดําเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุ และใหเปนไปตามระเบยีบ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เหตผุล 

๑. เนื่องจากมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผูนําชุมชน/ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชน 

กานเหลือง มีหนังสือคัดคานการกอสรางอาคารเรียนที่ไดรับงบประมาณอุดหนุนการกอสรางจากกรมสงเสริม          

การปกครองทองถิ่นวา ไมขอรับการอุดหนุนและไมเห็นดวยในการกอสรางในบริเวณโรงเรียนทุกแหง เทศบาล          

นครอุบลราชธาน ี จึงไดเรียนเชิญมาเพื่อใหทราบ ปรึกษาหารือและกําหนดจุดบริเวณกอสรางใหมีความเหมาะสมเปน

ประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวาจะรับงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียนดังกลาวหรือไม

อยางไร โดยที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียนอนุบาลแบบตอก

เสาเข็ม  

๒. สถานที่ในการกอสราง ที่ประชุมเสนอใหมีการกอสรางเปน ๓ แหงคือ 

- บริเวณอาคารเรียน ป.๑ ช (หลังเกา)  (๑) หรืออาคารเรียนอนุบาลปจจุบัน 

- บริเวณอาคารเรียน ป.๑ ช (หลังเกา)  (๒) ที่ไดรับการอนุมัติรื้อถอนแลว 

- บริเวณสนามบาสเกตบอล (๘) 

โดยที่ประชุมมีมติโดยการยกมือกอสรางตรงบริเวณอาคารเรียน ป.๑ ซ (หลังเกา) (๑) 

 ดังนั้น เพื่อใหการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง เปนไปดวยความเรียบรอย 

สามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามนโยบายเรงรัดการ 



๖. 

 

เบิกจายงบประมาณของรัฐ  จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกําหนดสถานที่กอสรางอาคารเรียนดังกลาวตรง

บริเวณอาคารเรียน ป.๑ (หลังเกา) (๑) ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ีใหความเห็นชอบ เพื่อเทศบาลฯ ดําเนินการ

กอสรางตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกครับ ทานใดจะอภิปรายจุดไหนเชิญครับ / เชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒ ิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือก  

ตั้งที่ ๒ ญัตตินี้ผมไดตรวจสอบและไดอานขอมูลและรายละเอียดหลายๆอยางผมไดคนพบวามีความผิดปกติจากญัตติน้ี 

ผมจึงอยากจะเรียนถามทานประธานสภาฯเพื่อสงตอไปยังฝายบริหาร สิ่งที่ผมสงสัยก็คือถาเราดูในหนาแรกรายการที่

ทานนายกฯไดอานไปเมื่อสักครูนี้ทานบอกวารายการกอสรางโรงเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนบุาล ๘) 

ตามแบบมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตรงทานอางถึงแบบของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ

เราเปดไปที่หนังสือฉบับหนึ่งที่ทานไดทํารายงานสงไปยังจังหวัด ก็เปนหนังสือที่รายงานราคากลางกอสรางที่มีมูลคา 

ตั้งแต ๕ ลานบาทขึ้นไป ทานก็กลาวอางถึงโครงการตัวนี้  และทานก็บอกวา ในวรรคที่สอง บัดนี้เทศบาลนคร

อุบลราชธานี    ไดดําเนินการเขียนแบบแปลนพรอมราคากลางตามการจัดสรรรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุน สําหรับสนับสนุนการกอสรางอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล ๕ 

ชุมชนกานเหลืองเสร็จเรียบรอยแลว ที่ผมพบความผิดปกติตรงนี้ก็คือสรุปทานจะใชแบบจากกรมหรือแบบที่ทาน

ออกแบบขึ้นเองครับผม นายนายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายจุดไหนเชิญครับ /เชิญทานสุภชัยครับผม 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือก    

ตั้งที่ ๔  ตามญัตติที่ทานนายกฯไดเสนอเขามา อันที่จริงแลวญัตติน้ีมันสอใหเห็นถึงความออนดอยของการบริหารงาน

ของฝายบริหารเอง ญัตตินี้เปนอํานาจของนายกฯ ถาผมพูดผิดทานปลัดฯแยงผมได เมื่อไดรับญัตติมาผมก็ศึกษา

เหมือนกันวาในสิ่งที่ผมตองเห็นชอบตรงนี ้มันเปนอํานาจของสภาฯหรือไม คนไปหลายรอบก็ไมใช มันเปนอํานาจของ

นายกฯ ที่สามารถอนุมัติไดเอง ผมมาจับสังเกตไดอยางหนึ่งก็คือวา ในเมื่อกรมใหงบมากอสรางถาทานลงพื้นที่ไปคุยกับ

ชาวบานต้ังแตแรกไมกอใหเกิดปญหาทุกอยางก็ราบรื่นสามารถกอสรางได เราก็ลงชุมชนไปถามวาเหตุใดจึงคัดคาน

สรุปก็คือวาเปนคนที่สนับสนุนทานเองที่คัดคานเรื่องนี้ และมาภายหลังไมรูไปโดนยาตัวไหนก็เลยอนุมัต ิในเมื่อเราไดงบ

จากกรมมาก็นาจะเปนไปดวยด ีเราดีใจดวยซ้ําที่ไดงบจากกรมมาและก็มากอสราง อันนี้เปนการสนับสนุนลูกหลานใหมี

อาคารเรียนที่ดีขึ้นมา เพราะชุมชนกานเหลืองพึ่งโอนยายเขามานาจะเปนโรงเรียนหลังๆสุดที่โอนยายเขามาและในเมื่อ

มีการบริหารจัดการที่ด ีเราไดสนับสนุนนักเรียนลูกหลานของเราที่อยูตรงนี้ นับเปนเรื่องดีดวยซ้ําไป แตสิ่งที่ผมอยาก

สอบถามก็คือวา ทําไมเรื่องนี้ถึงตองนําเขาสภาฯเรื่องที่หนึ่ง สวนเรื่องที่สองเหมือนกับทาน สท.ณัฐวุฒิ ขออนุญาตเอย

นามทาน ในคําขอแบบแปลนที่ทานไดมา อางเอกสาร (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) แบบตอกเสาเข็ม เมื่อทานไปรายงาน

กับทางจังหวัดวาทางเทศบาลฯไดเขียนแบบแปลนเสร็จแลว สรุปใชแบบแปลนไหนในการกอสราง BOQ เทากันไหม 

ปริมาณงานเทากันหรือไม และการประเมินงานเทากันไหม ณ ตอนนี้แคขออนุญาตจะเอาไปกอสรางแตถามีการจัดซื้อ

จัดจางตองมีปญหาแนนอน สรุปใชตัวไหน ใชราคาเทาไหร แบบแปลนเปนอยางไง อันนี้เตือนสติไวเพื่อการที่จะได

ประโยชนรวมกันของพี่นองชาวจังหวัดอุบลฯ กราบขอบพระคุณครับ 



๗. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิร ิ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี  ผมขออธิบายเรื่องแบบแปลนกอนวาแบบแปลนที่วานี้เรียกแบบบานๆวาเปนแบบมาตรฐาน 

กอสรางโรงเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม รหัสสน.ศท.อนุบาล ๘ ซึ่งเปนแบบมาตรฐานของการสรางอาคารเรียน

อนุบาลเราไดอางอิงแบบตัวนี ้พอเราจะสรางเราก็เอาแบบนี้มาเขียนข้ึนเทศบาลฯโดยแผนกชางเขียนแบบขึ้นมาเพือ่ทาํ

การประกาศประกวดราคา หาผูรับเหมา เพราะฉะนั้นเราอางแบบตรงนี้และเรามาเขียนโดยอางอิงแบบตรงนี้และก็ใส

สภาพแวดลอมเขาไปและรายละเอียดตางๆเขาไปในแบบแปลนการกอสรางก็ยึดแบบตรงนี้ซึ่งถาพวกเรานึกภาพไม

ออกใหยึดแบบโรงเรียนอาคารของเราโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี ของเราที่เคยสรางแลวก็คือแบบโรงเรียนอนุบาล 

ตามแบบตรงนั้น ชั้นเดียว ตามแบบรหัสสน.ศท.อนุบาล ๘ เปนแบบมาตรฐาน พอไดงบประมาณตรงนี้มาก็ถามพวกเรา

วาอยากจะสรางที่ไหน อํานาจผูบริหารก็ตัดสินใจวาก็อยากจะสรางที่สนามบาสเกตบอลซึ่งเปนอาคารชั้นเดียว เรามอง

วาอาคารไมหลังเดิม ถาเรานึกภาพจะมีอาคารไม ๒ หลัง อาคารไมที่ติดรั้วทางดานทิศตะวันตก เราเรียกวาอาคาร ๑ 

อาคารตรงกลางเรียกอาคาร ๒ อาคารที่เราพึ่งสรางเสร็จเราเรียกวาอาคารหลังใหม อาคาร ๒ เราขออนุญาตรื้อไปแลว 

ถาเปนแบบที่เหมาะสมก็คือชาวบานไมอยากใหสรางในสนามบาสเกตบอล  เพราะวาเขาอยากจะรักษาสนามบาส 

เกตบอลเอาไวเพื่อใหชุมชนไดออกกําลังกาย ก็อยากจะแนะนําใหมาสรางที่อาคารหนึ่ง ก็เลยบอกวาถามาสรางตรง

อาคาร ๑ ก็ตองมารับความเห็นชอบจากสมาชิกเพื่อจะขอรื้ออาคาร ๑  เพราะถาเปนอาคาร ๒ ก็จะคับแคบและเราก็

จะมากันพื้นที่ตรงนี้ไวเพื่อที่จะขึ้นอาคารอีกหลังหนึ่ง ซึ่งมาสรางตรงอาคาร ๒ เราใหเหตุผลวาสรางตรงอาคาร ๒       

ซึ่งอยูตรงกลางนี ้ถาตอไปเราอยากจะขยายอนุบาล ซึ่งปจจุบันมาเรามีหองเรียนที่ตึกใหมแค ๔ ชั้น ใชเปนหองเรียน ๓ 

ชั้นใชเปนหองเรียนจริงได ๙ หอง สวนหองซายมือทางทิศตะวันตกนั้นเปนหองประกอบ จะใชเปนหองเรียนดนตรี          

เรียนคอมพิวเตอร หองสมุด เราจะมีอาคารเรียนแค ๓ หอง ซึ่งเรามีความคิดวาในอนาคตตอไป ที่นี่นาจะมีอาคารเรียน 

๔ ชั้นขึ้นอีกหนึ่งหลังตรงกลาง เพื่อจะรับ ป.๑  ๒ หอง , ป.๒  ๒ หอง , ป.๓  ๒ หอง จนถึง ป.๖ และมีหองเรียนเราก็จะ

มีหองเรียน ๑๒ หอง ซึ่งนาจะเหมาะสําหรับพื้นที่ตรงนี้ ละแวกนาควายมาจนถึงกานเหลืองนาจะมีชั้นเรียนไดชั้นละ    

๒ หอง และมีอาคารอนุบาลอยูตรงอาคารไมหลังที่ ๑ ที่จะขอรื้อในญัตติตอไปนั้น ก็เลยมีขอที่ตองการความเห็นชอบ      

ซึ่งในญัตติตอก็ขอรื้ออาคารตรงนี้ซึ่งอาคารเกาตรงนี้ถามวาใชไดหรือ ก็ยังใชไดแตผนังทั้งหมดเปนปลวกและทรุดโทรม

บูรณะไมไหว ซึ่งถาจะใหเหมาะสมก็ใหสรางในอาคารเรียนที่ ๑ ซึ่งจะตอเนื่องไปญัตติที่ ๒  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ   ผมก็นั่งฟงตั้งนานวาทานจะตอบทานสุภชัยอยางไร เกี่ยวกับญัตติแรกเรากําลัง

พิจารณาญัตต ิกําหนดสถานที่กอสรางอาคารเรียนอนุบาล เรายังไมไดพูดถึงตัวที่รื้อหรือไมรื้อ ในญัตติแรกวามันเปน

อํานาจของทานนายกฯวาทําไมทานไมอนุมัติไปเองผมก็รอฟงอยู 

นายประชา   กิจตรงศิร ิ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ คือผมกําลังคิดวาพยายามจะเลาที่มาที่ไปทั้งหมดตั้งแตตนจนจบ เพื่อจะให

ครอบคลุมทั้งหมด เพื่อที่จะบอกวาญัตติที่ ๒ ซึ่งจะมาตอเนื่องกับญัตติตรงนี้ แคนี้เองครับ แตถามวาเปนอํานาจของ 



๘. 

 

ทานนายกฯหรือไมจริงๆแลวการกําหนดสถานที่เปนอํานาจของนายกฯ แตดวยเราตองขอความเห็นชอบในญัตตินี้

เพื่อที่จะไปตอในญัตติที่ ๒ แตถามองวาไมตองขอความเห็นชอบก็ผานไปคุยในญัตติที่ ๒ ก็ตองขออนุญาตวาถาเราจะ

สรางก็ขอรื้อก็เปนเรื่องที่ตอกันเพียงแตเลาใหฟง  เพิ่มเติมวาบังเอิญทานปลัดฯไดเขารวมประชุมดวยจะขอชี้แจง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาที่และระเบียบตางๆ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ผมก็นั่งฟงนานพอสมควร ก็เทาที่ผานมาทานไดรับเงินอุดหนุนมาจากสวนกลาง

ในการกอสรางโครงการตางๆ ที่ทานสราง ยกตัวอยางเชน ขางเทศบาลฯ เลนจักรยาน ทานทําทานยังไมมาขอสภาฯ 

และทานไดงบมาสรางโรงเรียน พวกผมเห็นดวยและสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการดานการศึกษาใหกับนักเรียนและมัน

เปนอํานาจของทานในการอนุมัติอยูแลวที่ผานมาทานทําอะไรทานก็ไมมาถามพวกเราอยูแลว 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ คือตามที่ทานรองนายกฯทานพูดวาเปนอํานาจของทานนายกฯไมตองมาขอความเห็นชอบสภาฯก็

ไดแตในเมื่อญัตติไดเขามาแลวก็ตองมีมติที่ประชุมเพราะนําเขามาแลว ในญัตตินี้ก็ตองมีวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ

เชิญทานสุภาภรณ ครับ  

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันขอเสนอวาถาทานบอกวาไม

ตองรับความเห็นชอบตอสภาก็ได ดิฉันขอใหทานถอนญัตติคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิร ิ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ คือตอนนี้เรามีปญหาเรื่องขอระเบียบจุดตรงนี ้ในครั้งแรกก็คิดเหมือนทานสมาชิกครับ แตเดี๋ยวให

ทานปลัดฯช้ีแจงในเรื่องขอระเบียบวาจําเปนตองเอาเขาดวยหลักการและเหตุผลอะไร ขออนุญาตใหทานปลัดฯอธิบาย

ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอถามวาเรื่องกําหนดจุดเปนเรื่องของการบริหารของฝายบริหารหรือไมครับ 

นายประชา   กิจตรงศิร ิ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เปนเรื่องที่ฝายบริหารสามารถกําหนดจุดไดครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือถาเปนเรื่องของฝายบริหารไมตองไปอางอิงอยางอื่น เพราะทานนายกฯกําหนดจุดไดเลย 

นายประชา   กิจตรงศิร ิ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ตอนนี้การกําหนดจุดไปกระทบตัวอาคาร 

 

 

 



๙. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อันนั้นเปนอีกเรื่องที่ทานตองเสนอญัตติมาเพื่อรื้อถอนตัวอาคารอยูแลว เมื่อไปกระทบทานก็เสนอญัตติเพื่อขอ

รื้อถอนก็เปนไปตามที่ทานเสนอญัตติมา เมื่อไปกระทบกับอาคารที่มีอยูทานก็เสนอญัตติเพื่อขอรื้อถอน ก็เปนไปตาม

ครรลอง 

นายประชา   กิจตรงศิร ิ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตใหทานปลัดฯอธิบายในเหตุผลตรงนี้ครับ 

นายอัมพล   ทองพุ      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ในฐานะเจาหนาที่งบประมาณผมขอนําเรียนเกี่ยวกับญัตติ เรื่อง ขอกําหนดสถานที่กอสรางโรงเรียน

อนุบาลเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง ซึ่งในญัตตินี้เราก็ไดพูดคุยกันกอนที่จะเสนอญัตติวามันอยูในอํานาจหนาที่ของ

ฝายไหนของฝายผูบริหารหรือฝายสภาฯ จริงๆแลวตรงนี้เปนงบของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่อุดหนุน

งบประมาณเขามาแตก็เปนงบประมาณของทองถิ่นที่ตองมาดําเนินการ ถาดูตาม พ.ร.บ. ดูตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ วิธีการที่จะโอนงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ถาเปนของ

เทศบาลฯเราตองขอความเห็นชอบตอสภาฯ ในสวนของที่ดินและสิ่งกอสราง ถาเปนการกําหนดสถานที่ที่ไมมีอาคาร

เปนที่วางเปลาก็เปนอํานาจของทานนายกฯโดยตรง แตในสวนนี้มันมีอาคารที่ตองทําการรื้อถอน แลวเราไดรับการ

จัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง ในเมื่อวันเปนที่ดินและสิ่งกอสราง จริงๆแลวถาเปนงบทั่วไปมันเปนอํานาจหนาทีข่อง

สภาฯ แตในสวนนี้ผมคิดวาระเบียบไมไดกําหนดไวชัดเจนวาในลักษณะอยางนี้ เปนอํานาจของทานนายกฯหรือเปน

อํานาจของสภาฯ แตโดยหลักการบริหารของทองถิ่น ทั้งสองฝายจะจบอยูที่สูงสุดคือทานนายกฯ หรือไมก็สภาฯ ในเมื่อ

ระเบียบไมไดกําหนดชี้ชัดในประเด็นตรงนี้ ผมก็เลยวาเราก็นาจะนําเขาสูการพิจารณาของสภาเพื่อใหรัดกุม ถาใน

อนาคตมีคนทวงติงมาวามันไมใชอํานาจหนาที่ของทานนายกฯ เพราะวามันมีการกําหนดสถานที่ที่เกี่ยวกับอาคารดวย 

ทานนายกฯก็จะผิด  ถาเอาเขาแลวสภาฯเห็นชอบ และนายกฯก็ดําเนินการมันก็จะไมเสี่ยงตอการกระทําผิด ประเด็นนี้

จึงไดนําเขาพิจารณาของสภาฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยูในดุลพินิจในการพิจารณาของสภาฯจะพิจารณา ก็ขอนําเรียนใน

หลักการเพียงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ไมผิดหรอกครับเมื่อสักครูผมก็เรียนแลววาการกําหนดจุดตรงที่มีอาคาร ทานก็เสนอญัตต ิ          

ขอรื้อถอนก็ทําถูกไมผิด จะผิดก็ตอเมื่อทานกําหนดจุดและทานไปรื้อโดยไมขอนั้นแหละผิดแตนี่ถูก เพราะฉะนั้นเพื่อ

เปนการใหงายและสั้นขึ้น ทานนายกฯสามารถช้ีจุดไดวาจะเอาตรงจุดไหน วาตรงนั้นมีอาคารไหม ถามีอาคารก็เสนอทาํ

ใหถูกตองก็จบ ขอบคุณครับผม / มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายจุดไหนเชิญครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ก็ติดใจที่ทานปลัดฯพูดวา ถาทานนายกฯทําไปอาจจะผิดในภายหลังก็ได ก็เลยโยนใหสภาฯ     

แลวสภาฯผิดภายหลังไดหรือครับ ทําไมทานปลัดฯพูดแบบนั้นผมไมเขาใจเหมือนกัน ในเมื่อมันเปนอํานาจทานนายกฯ 

ก็ใหทานนายกฯอนุมัติไปเลยดําเนินการไปเลย เหมือนทานสุภาภรณ  ขออนุญาตเอยนาม ถาจะใหราบรื่นก็ถอนญัตติ

ไปใหไปดําเนินการเอง เมื่อสักครูทานปลัดฯพูดวา เดี๋ยวทานนายกฯดําเนินการไปแลวผิดในภายหลัง ก็เลยนํามาเขา

สภาฯ       ใหผิดเสียเลยอยางนั้นหรือครับ กราบขอบพระคุณครับ 



๑๐. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล  ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอย้ําวางบประมาณเกี่ยวกับดานการศึกษาผมเห็นดวยและก็

สนับสนุนและที่พูดมาเกี่ยวกับญัตติน้ีเปนอํานาจของทาน ทานทําได แตญัตติหนาที่ทานขอรื้อถอนอาคาร คืออํานาจ

ของสภาฯที่จะอนุมัติหรือไมอนุมัติก็ได แตวาญัตติแรกที่ทานยื่นเขามาทานสามารถทําเองไดเลยไมตองผานสภาฯ

เห็นชอบ ผมก็ศึกษามาเหมือนกันเกี่ยวกับระเบียบ ขอฝากสมาชิกทุกทานชวยกันพิจารณาเกี่ยวกับญัตตินี้และญัตติ

หนาครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณ ครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในญัตติ เหตุผลที่ทานนายกฯนําเขามา 

มีหนังสือคัดคานการกอสรางอาคารเรียนที่ไดรับงบประมาณอุดหนุน กอสรางจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่

วาไมขอรับเงินอุดหนุนและไมเห็นดวยในการกอสราง ทางเทศบาลฯจึงเชิญมาเพื่อปรึกษาหารือและกําหนดจุดบริเวณ

กอสราง แตวาตอนที่ไมเห็นดวยและคัดคานนี ้ทางสมาชิกก็ไมไดรับรูดวย และตอนที่เขารวมประชุมวาทําไมเขาจึงได

คัดคาน ทางฝายบริหารก็ไมเชิญทางสมาชิกเขารวมช้ีแจงดวย วาเขาคัดคานเพราะอะไรเราจึงไมทราบขอมูลตรงนี้วา

คัดอยางไร และอยูดีๆจะมาใหสมาชิกรับรูขอมูลในภายหลังวาใหเรามารับผิดชอบตรงนี้ดิฉันวาไมสมควร ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล  ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ถาสมมติวาญัตตินี้ทางสภาฯไมเห็นชอบการกําหนดจุด คือตองชี้แจงใหเขาใจกอนงบประมาณ

ทานไดมาแลว แตเรื่องการกําหนดจุด ถาทางสภาฯไมเห็นชอบเพราะวาเหตุผลแตละคนไมเหมือนกัน เหตุผลของผมก็

คือไมรูวาจุดตรงนี้เหมาะสมหรือไมเหมาะสม เพราะวาเวลาทานประชุมทานก็ไมไดเชิญผมไปดู อาจจะมีอะไรมาบังเรา

ไมรูพื้นที่ที่ทานกําหนดจุดไว แลวอยูดีๆ ทานโยนมาใหพวกผมอนุมัติใหสภาฯเห็นชอบ ไมใชวาพวกเราไมใหทานสราง

ตึกเพียงแตวาผมไมรูวาจุดที่ทานขอเหมาะสมหรือไมเหมาะสมเพราะวาผมไมเห็น อยากปรึกษาทานประธานสภาฯวา

ถาสมมติวาทางสภาฯไมเห็นชอบกับญัตตินี ้งบประมาณตัวนี้จะตกไปหรือจะสรางไดอีกหรือไม อยากจะสอบถามครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็คงไมตกครับ แตจะไมทันปงบประมาณเทานั้นเองเพราะในคําสั่งเขาบอกวาใหจัดทําใหทันปงบประมาณ      

พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกอหนี้ผูกพันไวตามระเบียบ แตถาไมทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ก็ใหตกไป เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เห็นทาน สท.นัฐพล พูดแลวผมก็ใจหายแทนพี่นองประชาชน เพราะงบตัวนี้ทางสภาฯก็เปนคนอนุมัติไป ณ วันนี้

ทานก็นํางบตัวนี้เขามาอีกรอบ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับ ทานสุภชัย งบนี้ไมใชงบของเทศบาลฯเปนงบของกรมครับ 

 



๑๑. 

 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับเปนงบอุดหนุนอยูในรางเทศบัญญัต ิถูกตองไหมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมไดอยูในรางเทศบัญญัติครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาเปนแบบนั้นยิ่งที่มีงบนอกรางเทศบัญญัติมาลงอีก ณ วันนี้ที่ทานนําเขา ถามวาพวกเราเห็นชอบหรือไมพวก

เราเห็นชอบในหลักการที่ทําเพื่อพี่นองประชาชน และนักเรียนนักศึกษา เราเห็นแกลูกหลานของเราที่อยู                

บานกานเหลือง ถาเราจะเห็นชอบในญัตตินี ้แตใหบันทึกในการประชุมไววาซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของฝายบริหารเองทํา

เพื่อพี่นองประชาชนทานกลัวอะไรทําไมทานไมอนุมัติไปเลย ทานโยนเขามาในสภาฯและทําเรื่องเทาความตั้งแตยังเปน

อิฐหินดินทราย ทํามาเหมือนนักเรียนสงการบานกลัวมีเรื่องไมเยอะรวบรวมเรื่องเขามาใหมันเยอะๆเขาไว สะทอนให

เห็นวาทานมองเห็นประโยชนของประชาชนมากนอยแคไหน ผมย้ําอีกทีวาถาเราจะเห็นดวยญัตตินี ้เราเห็นดวยญัตติที่

ไดงบประมาณมาแลวทําเพื่อประชาชนและลูกหลานของเราที่จะไดเรียน ที่จะไดอาคารเรียนขึ้นมา (ขมวดไวนิดหนึ่งวา

มันเปนอํานาจหนาที่ของทานที่นํามาใหสภาแหงนี้ไดตัดสินใจ) สภาฯแหงนี้ทําหนาที่นิติบัญญัต ิเรามีงานสําคัญอีกเยอะ 

เรามีงบประมาณอีกเยอะที่เราจะดูแลเทศบาลแหงนี้  ผมเชิญชวนใหสมาชิกสภาคลอยตามผมวาเรามาอนุมัติญัตติเพื่อ

เห็นแกประโยชนพี่นองประชาชน ทั้งๆที่ไมใชอํานาจของเราเลยที่จะตองมาอนุมัติ เปนอํานาจหนาที่ของทานที่จะ

อนุมัติไดเลย กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล  ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯครับ  ผมอยากจะชี้แจงตรงนี้วา ในญัตตินี้ถาผมจะอนุมัติให ผมก็เห็นแกหนาพี่นอง

ประชาชนครับ แตดวยหลักการผมไมเห็นดวยกับทางฝายบริหารที่ยื่นญัตตินี้เขามาเพื่อใหทางสภาฯพิจารณาครับ      

แตสุดทายแลวผมก็เห็นถึงประโยชนพี่นองประชาชนเปนหลักครับ ดวยการอนุมัติครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเปลี่ยนคําไดไหมครับวา เห็นแกหนาพี่นองประชาชน เปลี่ยนเปนเพื่อประโยชนของประชาชน 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอแกไขครับ ผมจะอนุมัติเพื่อประโยชนของประชาชน ไมไดเห็นแกหนาทานนายกฯครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญครับ / เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุมวา 

  -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกําหนดสถานที่กอสรางอาคารเรียนอนุบาล 

เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ 

  -   สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกําหนดสถานที่กอสรางอาคารเรียนอนุบาล 

เชิญยกมือครับ/ มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 
-  

ที่ประชุม 

          มีมติเห็นชอบญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกําหนดสถานที่กอสรางอาคารเรียนอนุบาล  



๑๒. 

 

ระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ     เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรื้อถอนอาคารเรียน ป.๑ช (หลังเกา) 

                                   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขอรบัความเห็นชอบรื้อถอนอาคารเรียน ป.๑ช (หลงัเกา)  เชิญทาน

นายกฯครับผม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

  เรื่อง ขอญัตติขอรับความเห็นชอบรื้อถอนอาคารเรียน ป.๑ช (หลังเกา)  เรียน ประธานสภาเทศบาล             

นครอุบลราชธานี  สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๒๑๙๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

จํานวน ๑ ชุด  ตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางอาคารเรียนและอาคารเรียนประกอบ รายการกอสรางอาคารเรียน

อนุบาล     แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง เทศบาลนครอุบลราชธาน ีอําเภอเมืองอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี

งบประมาณจัดสรร ๖,๑๔๓,๑๐๐ บาท นั้น 

หลักการ 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ              

ใหดําเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุ และใหเปนไปตามระเบยีบ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เหตผุล 

๑. เนื่องจากมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผูนําชุมชน/ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชน 

กานเหลือง มีหนังสือคัดคานการกอสรางอาคารเรียนที่ไดรับงบประมาณอุดหนุนการกอสรางจากกรมสงเสริม          

การปกครองทองถิ่นวา ไมขอรับการอุดหนุนและไมเห็นดวยในการกอสรางในบริเวณโรงเรียนทุกแหง เทศบาล          

นครอุบลราชธาน ี จึงไดเรียนเชิญมาเพื่อใหทราบ ปรึกษาหารือและกําหนดจุดบริเวณกอสรางใหมีความเหมาะสมเปน

ประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวาจะรับงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียนดังกลาวหรือไม

อยางไร โดยที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียนอนุบาลแบบตอก

เสาเข็ม  

๒. สถานที่ในการกอสราง ที่ประชุมเสนอใหมีการกอสรางเปน ๓ แหงคือ 

- บริเวณอาคารเรียน ป.๑ ช 

-  (หลังเกา)  (๑) หรืออาคารเรียนอนุบาลปจจุบัน 

- บริเวณอาคารเรียน ป.๑ ช (หลังเกา)  (๒) ที่ไดรับการอนุมัติรื้อถอนแลว 

- บริเวณสนามบาสเกตบอล (๘) 

โดยที่ประชุมมีมติโดยการยกมือกอสรางตรงบริเวณอาคารเรียน ป.๑ ช (หลังเกา) (๑) 

๓. การกอสรางบริเวณอาคารเรียน ป.๑ ช (หลังเกา) (๑) หรืออาคารเรียนอนุบาลปจจุบันตามที่ประชุมฯ 



๑๓. 

 

 ดังนั้น เพื่อใหการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง เปนไปดวยความเรียบรอย 

สามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามนโยบายเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณของรัฐ  จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรื้อถอนอาคารเรียน ป.๑ช (หลังเกา) ตอสภาเทศบาล

นครอุบลราชธาน ีใหความเห็นชอบ เพื่อเทศบาลฯ ดําเนินการกอสรางตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนวาในหนาที่ ๒ ขอ ๓ การกอสรางบริเวณอาคารเรียน ป.๑ ช (หลังเกา) (๑) หรืออาคารเรียนอนุบาล

ปจจุบัน  ไปซ้ํากับขอที ่๒ หรือเปลาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิร ิ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 คือเราจะกอสรางอาคารเรียนหลังที่ ๑ มันเปนมติที่ประชุมวาใหกอสรางบริเวณอาคารเรียน ป.๑ช (หลังเกา) 

และก็ขอรื้อครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จะเอาจริงๆผมวานะเหตุผลขอ ๑ ขอ ๒ ไมควรจะมี ระบุไปเลยวามติที่ประชุมใหกอสรางตรงนี ้ขอ ๑ ขอ ๒ มัน

ยืดยื้อไมเกี่ยวของอะไรเลย ขอฝากไวดวยวาตอคราวหนาทําญัตติก็ขอใหสั้นรัดกุมเขามานิดหนึ่ง เพราะทานตองการรื้อ

สภาฯก็ใหทานไปแลว หรือมติที่ประชุมใหรื้อตรงจุดนี ้ทานก็เอาแคตรงจุดที่มติที่ประชุมเห็นชอบใหรื้อถอนตรงจุดนี้มา

ผมถึงงงวามีขอ ๒ แลวมีขอ ๓ ขึ้นมาอีก ขอบคุณครับ  เชิญทานสมาชิกครับ / เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สอบถามทานประธานสภาฯผานไปยังฝายบริหารครับ อาคารหลังเกาที่เปนอาคารไม ทานเก็บวัสดุที่ทานรื้อไป

ทานนําไปไวไหน หรือทานใหเอกชนมาทําการรื้อถอนออกไป อยากทําการสอบถามครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิร ิ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ไดทราบขอมูลมาวาเราไดขายทอดตลาดแลว    

ราคากลางอยูที่ ๖๐,๐๐๐ บาท แต ไดประมูลได ๙๐,๐๐๐ บาท แตเงินกอนนี้ไมไดเขาเทศบาลฯ เนื่องจากวาอาคารนี้

เปนของราชพัสด ุเราก็เอาเงินนี้คืนราชพัสดุไป ๙๐,๐๐๐ บาท  ผูรับเหมาไดรื้อเรียบรอยแลวครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี            

เขตเลือกตั้งที่ ๒  สรุปอาคารที่ทานมาขอรับความเห็นชอบทานรื้อไปแลวใชหรือไมครับผม แสดงวาคนละอาคารแลว

ทานจะพูดทําไมครับ ยิ่งทําใหสภาฯแหงนี้สับสน สรุปวายังไมรื้อใชไหมครับ สท.นัฐพล ถามวาอาคารที่ทานจะรื้อทาน

จะเก็บไวไหน แคนั้นเองครับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

 



๑๔. 

 

นายประชา  กิจตรงศิร ิ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตครับ คืออาคารหลังเกา หลังใหม คือจริงๆแลวอาคาร ๒ หลัง เกาทั้ง   ๒ หลัง ก็เลยสับสน ขอเรียกวา 

อาคารที่จะขอรื้อถอนวันนี้ขอเรียกเปนอาคาร ๑  อาคาร ๒ คือขอรื้อไปแลวขายทอดตลาดไปแลวจบไปแลวได 

๙๐,๐๐๐ บาท สงไปราชพัสดุแลว จะขอรื้ออาคาร ๑ วิธีการก็คือจะขายทอดตลาดจะหาคนมาประมูลและจะสงเงินคืน

ราชพัสดุ เพราะอาคารตรงนี้ไมใชอาคารของเรา เพราะเรารับโอนมาจาก ศพฐ. และอาคารนี้เปนอาคารของราชพัสดุ

พอขายทอดตลาดก็จะเอาเงินคืนราชพัสดุครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อาคารนี้เปนของราชพัสด ุพอเราจะทําการรื้อถอนเราตองขออนุญาตราชพัสดุหรือไมครับ 

นายประชา  กิจตรงศิร ิ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เขาถายโอนใหเราแลว แตวาอาคารนี้ไมใชของเรา คือถายโอนมาแลวแตเวลาขายทอดตลาดตองเอาเงินไปคืน

เขาครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถายโอนมาแลวทุกอยางมันตองเปนของเราใชไหมครับ 

นายประชา  กิจตรงศิร ิ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เขาหมายเหตุเอาไวครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เมื่อมันมันเปนความประสงคจะรื้อและเปนอํานาจของสภาฯ ที่จะอนุมัติหรือไม

อนุมัติใหรื้อ ก็ขอเชิญชวนใหเพื่อนสมาชิก ในเมื่อเราเห็นชอบใหกําหนดจุดกอสรางในตําแหนงนี้ ก็ขอชวนใหทาน

สมาชิกเห็นชอบในญัตตินี ้โดยที่เปนอํานาจของเราโดยแทจริงที่จะเห็นชอบ แตขอขมวดไดวาในเมื่อทําการรื้ออาคารก็

ขอใหทานทําการโดยวิธีระมัดระวัง ณ จุดตรงนี้นักเรียนสัญจรไปมา คอนขางที่จะเปนอันตรายตอนักเรียน สวนที่ ๒   

เราอยากจะเห็นโรงเรียนนี้พัฒนาขึ้นก็คือวาจํานวนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกป ตามอาคารที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ในเรื่องนี้

เราเห็นชอบในหลักการและเหตุผล เพียงแตวาที่มาที่ไปกวาจะมาอยูตรงนี ้ถาจะมีการประสานงานกับชุมชนหรือมีการ

ดําเนินการตั้งแตเนิ่นๆ เราก็จะไมเกิดปญหานี้ข้ึนมาแตวาในเมื่อมันเปนประโยชนแกพี่นองประชาชน ผมก็เชิญชวนให

ทานสมาชิกเห็นชอบกับญัตตินี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒน ครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกผูทรงเกียรติ และผูบริหารทุกทาน กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี เขตเลือกตั้งที ่๓ ผมมีเรื่องสอบถามเพื่อความกระจางกับพอแมผูปกครองของ

เด็กนักเรียนหรือประชาชนทั่วไป อยากทราบวาระหวางการรื้อถอนอาคารนี้ ทางโรงเรียนไดเตรียมพื้นหรือเตรียม

หองเรียนสําหรับนักเรียนที่จะใชแทนอาคารนี้ ทานมีการเตรียมการอยางไร เพราะวามีการรื้อถอนตองมีสถานที่รองรับ

ใหนักเรียนไดเรียนระหวางการรื้อถอน ผมอยากทราบครับ ขอบคุณครับ 

 



๑๕. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอบแทนผูบริหารครับ ทางสภาฯไดอนุมัติอาคารเรียน จํานวน ๑๒ หองเรียนพรอมทั้งอุปกรณการ

เรียนใหกับโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง เรียบรอยแลวครับ ทาน สท.ณัฐพัฒน ขออนุญาตตอบแทนผูบริหาร

เปนผลงานจากทุกทานไดเห็นชอบในการอนุมัติเงินสวนนี้ใหกับทางโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญครับ / เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุมวา 

  -   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบญัตติ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรื้อถอนอาคารเรียน ป.๑ช (หลังเกา)  

เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ 

  -   สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรื้อถอนอาคารเรียน ป.๑ช (หลังเกา)  

เชิญยกมือครับ/ มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  ญัตติ  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงิน 

                               อุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา 

                               ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการ

ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน 

งบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป เรียน ประธานสภา

เทศบาลนครอุบลราชธาน ี อางถึง ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวดที่ ๔ ขอ ๒๘ ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา๖๗ ทวิ  สิ่งที่สงมาดวย ๑.บัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงในโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนเทียนในงานประเพณีแหเทียน

พรรษาประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด  ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แลวเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และสํานักการศึกษา ไดรับอนุมัติงบประมาณ

ในแผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น หมวดเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุน 

ที่ประชุม 

          มีมติสมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรื้อถอนอาคารเรียน ป.๑ช (หลังเกา)   



๑๖. 

 

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียน และการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา 

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ (๐๐๒๖๓)  งบประมาณตั้งไว จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) เพื่อจายเปนเงิน

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา 

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ใหแกชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ีนั้น 
 

หลักการ 

 การเบิกเงินงบประมาณสนับสนุนชุมชนตางๆ ในการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแห

เทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลนครอุบลราชธาน ีไดรับอนุมัติในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท

ถวน) ซึ่งไมเพียงพอแกการเบิกจายในการจัดทําตนเทียน เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ีไดขอรับเงิน

อุดหนุนดังกลาว ในวงเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานสองแสนบาทถวน) หากจะดําเนินการเบิกจายใหกับชุมชนที่จะ

จัดทําตนเทียนจําเปนจะตองขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑      

ไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ จากเดิมโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัด

ขบวนแหในงานประเพณีแหเทียน ในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณตั้งไว 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) และขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการ

ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป        

พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนชุมชนในการจัดทําตนเทียนพรรษา จํานวน ๒๐ ตนดังนี้ 

๑. ตนเทียนขนาดใหญ     ตนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท      จํานวน    ๑๐    ตน 

๒. ตนเทียนขนาดกลาง    ตนละ   ๘๐,๐๐๐ บาท      จํานวน     ๑๐   ตน 

ตามรายชื่อตอไปนี้ 
 

ที ่ ชุมชน ขอรับการสนับสนุน 

การจัดทําตนเทียน 

รวมเงิน หมายเหตุ 

กลาง ใหญ 

๑ ชุมชนสํานักงานศาลเยาวชนและครอบครัว ๘๑,๐๐๐  ๘๑,๐๐๐  

๒ ชุมชนวัดทาวังหิน ๘๑,๐๐๐  ๘๑,๐๐๐  

๓ ชุมชนวัดพลแพน  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

๔ ชุมชนวัดมหาวนาราม ๑ ๘๑,๐๐๐  ๘๑,๐๐๐  

๕ ชุมชนวัดบานนาควาย ๘๑,๐๐๐  ๘๑,๐๐๐  

๖ ชุมชนโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  ๑๒๐,๐๐๐      ๑๒๐,๐๐๐  

๗ ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ๑  ๑๒๐,๐๐๐      ๑๒๐,๐๐๐  

๘ ชุมชนวัดเลียบ ๒ ๘๑,๐๐๐  ๘๑,๐๐๐  

๙ ชุมชนโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ๘๑,๐๐๐  ๘๑,๐๐๐  

๑๐ ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา ๑ ๘๑,๐๐๐  ๘๑,๐๐๐  

๑๑ ชุมชนวัดเลียบ ๒ ๘๑,๐๐๐  ๘๑,๐๐๐  

๑๒ ชุมชนวัดไชยมงคล  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

๑๓ ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

๑๔ ชุมชนวัดบูรพา ๒  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  



๑๗. 

๑๕ ชุมชนวัดศรีประดู ๒  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

๑๖ ชุมชนวัดศรีประดู ๑ ๘๑,๐๐๐  ๘๑,๐๐๐  

๑๗ ชุมชนวัดแจง ๒  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

๑๘ ชุมชนวัดกลาง ๘๑,๐๐๐  ๘๑,๐๐๐  

๑๙ ชุมชนวัดสุปฏนาราม  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

๒๐ ชุมชนวัดเลียบ ๑  ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

รวมเงิน ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทว ิการจายเงิน

ตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ

ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว 

เหตผุล 

 เพื่อใหเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนใหกับชุมชนตางๆ ในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี สําหรับจัดกิจกรรมเขารวมในงานประเพณีแหเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธาน ี 

ประจําปพ.ศ.๒๕๖๑ ไดอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด จึงขอเสนอ ญัตติขอรับความเห็นชอบ

การเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวน

แหเทียนพรรณษาประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ         

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภาภรณ ครับ 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันเห็นวาการประชุมในวันนี้นาจะมี

ญัตติเดียวก็พอคะ คือญัตติรื้อถอนญัตติน้ีทานก็นําเขามาใหสภาฯพิจารณาอีกซึ่งดูจากเอกสารบันทึกขอความของทาน

แลวจะมีขอความที่จัดทําโดยสํานักการศึกษามาใหเราด ูลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม เรื่อง ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงใน

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหในงานแหเทียนพรรษาประจําป         

พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งทายของบันทึกขอความทานนายกฯก็เซ็นอนุมัติแลววาใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงนี้ แลวทานจะ

นําเขาสูสภาฯทําไม ดิฉันยอมรับวาทุกวันนี้สภาฯทํางานดวยความหวาดระแวง ถาหากสมาชิกเห็นดวยกับญัตตินี ้      

คือตัดคําวาขบวนแหออกไป ขอเตือนสมาชิกวาพรุงนี้ทานอาจจะเห็นปายใหญๆหนาเทศบาลฯ ฝงศาลพระภูมิยังวาง

อยู วาสมาชิกไมสนับสนุนขบวนแหตัดงบประมาณตรงนี้แลวเราจะทําอยางไร ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ในญัตตินี้เดิมเราใหงบประมาณทานไปใชเกี่ยวกับขบวนแหเทียนและ

ขบวนของแตละชุมชนและขบวนใหแตละชุมชนลงไป คือแยกเปน ๒ อยางคือ ๑.คาทําเทียน  ๒. ขบวนแห แตที่ทานขอ

มาคือทานจะตัดขบวนแหออกและทานจะเอาเงินทั้งหมดไปทําเทียนอยางเดียว คือปญหามันอยูตรงนี้  คือเราใหไปแลว 



๑๘. 

 

เราก็ศึกษาระเบียบมาเหมือนกันวาจริงๆ แลวทานทําไดและก็ทําไปแลวและทานก็ไปเปลี่ยนแปลงคําแกไขมาแลว  ไม

จําเปนที่ทานตองมาขอสภาฯอีกวา ใหเห็นชอบแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงที่สภาฯอนุมัติไปให ผมอยากจะสอบถาม

ทานประธานฯวาตามที่ผมดูมาผิดหรือถูก งบตัวนี้มันเปนงบประเพณีไมใชงบลงทุน สรางตึก สรางอาคารหรือสรางถนน

เหมือนที่ทานขอเขามาแลวเราก็ให ถาเปนตัวนั้นถาทานจะเปลี่ยนไปทําอยางอื่นทานตองมาขอตอสภาฯ แตงบตัวนี้

เปนหมวดเงินอุดหนุน เมื่อเราใหทานไปแลวจําเปนหรือไมที่ทานจะมาขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงกับเรา อยากจะ

สอบถามทานประธานสภาฯเพื่อเปนความรูครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี            

เขตเลือกตั้งที่ ๒ จากญัตติน้ีถาเราอานเอกสารที่ฝายบริหารเสนอเขามา เราก็จะเห็นบันทึกขอความซึ่งในทายของ 

บันทึกขอความไดมีการชี้แจงแลววาทานนายกฯไดอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงไปแลว ผมก็ไมเขาใจเจตนาของ

พวกทานวาทานจะเอาญัตตินี้เขามาในสภาฯทําไม หรือทานตองการโยนมาใหสภาฯเพื่อเปนการปองกันตัวทานใน

ภายหลังหรือเปลา เหมือนญัตติเมื่อสักครูนี้ที่ทานปลัดฯไดอธิบายไป วาภายในอนาคตมีคนมารองเรียนทานนายกฯจะ

ไดไมผิดแตเปนสภาฯผิด ดังนั้นผมจึงอยากจะทราบเจตนาของทานเพราะมันเปนอํานาจของทานอยูแลวที่จะ

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณตัวน้ี สิ่งที่ผมอภิปรายผมไมไดคิดข้ึนเอง มันมีเอกสารหลักฐานที่ทานแนบเขามาผม

อยากทราบวาทานมีเจตนาอะไรกันแน อยากจะสอบถามทานประธานสภาฯผานไปยังฝายบริหารทานตอบคําถามสภา

แหงนี้ไดหรือไมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ คือที่บอกวาเห็นวาทานนายกฯอนุมัติแลว ใน

รายละเอียดตรงนี้นั้น ที่มีสมาชิกทานไดอภิปรายวาก็นายกฯอนุมัติแลวจะเอาเขามาทําไมนะครับ คือขั้นตอนของ

ระเบียบก็คือวาทางสํานักการศึกษาน้ีเขาจะขออนุมัติเรื่องแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงเรื่องตรงนี้ไดหรือไมนะครับ เราก็

อนุมัติแตการอนุมัติคืออนุมัติหนังสือบันทึกขอความตรงนี ้แตจะตองเอาเรื่องการเปลี่ยนขอความตรงนี้เขาสูสภาตาม

พระราชบัญญัติของเทศบาลป ๒๔๙๖ ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๔๙๖ เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบัน ตรงนี้ก็คือ

หนา ๒๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๖๘ เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้ เงินเดือนคาจาง เงินตอบแทน 

จะมีขอ ๘ เงินอุดหนุน ทีนี้เงินอุดหนุนตรงนี้ก็คือ ทางชุมชนขอเขามานี้เปนเงินอุดหนุน เพราะฉะนั้นถาเปนเงินอุดหนุน

มาตรา ๖๗ ทว ิ๙๙ ตรงนี ้การจายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) คือมาตราเมื่อสักครู การจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะ

กระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลวนะครับ เราก็เลยทําตามขั้นตอน

ตรงนี้วาฝายทํางานตรงนี้ขอเขามาเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงตรงนี้ ขออนุญาตทําตรงนี้ เราก็จะอนุมัติ เมื่ออนุมัติแลวทาง

สํานักปลัดก็ตองนําตัวนี้เขาสูสภาเนื่องจากวาเปนเงินอุดหนุน เพราะฉะนั้นแลวการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตางๆ จะ

เปลี่ยนอะไรก็ตามก็ตองไดรับความเห็นชอบจากสภา ซึ่งผมมองวาวันนี้เรานาจะใหการจายเงินตนเทียนไดมีจาํนวนมาก

ขึ้น แลวถามวาถาเราบอกวาไมสนับสนุนขบวนแหมันก็คงไมใช เพราะวาเราเปนคนเสนอวาไมตองจายเงินคาขบวนแห 

เราจะขอใหจายใหทางวัดที่ทําตนเทียนซึ่งมีคาใชจายสูง ซึ่งเราก็พอทราบกันอยู บางวัดก็ชวยตัวเองได บางวัดก็ชวย 



๑๙. 

 

ตัวเองคอนขางจะลําบาก เราเลยคิดวาเอาเงินกอนนี้มาชวยทําเทียนใหวัดไดมีความคลองตัวมากขึ้น สวนขบวนแหนั้น

เราก็จะคุยกับทางจังหวัดเนื่องจากงบประมาณปนี้เราไดมาจํากัด ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราก็คิดวาจะคุยกับทางจังหวัดซึ่ง

ทางจังหวัดก็จะมีเงินสวนหนึ่ง แลวปที่แลวเราก็ไดรับเงินอุดหนุนจากการทองเที่ยวสวนหนึ่งมาชวยขบวนแหตรงนี้ เรา

ก็จะพิจารณาวาการที่จะใหตัดคําวาขบวนแหออกไปตรงนี้ก็คือเพื่อใหเม็ดเงินตรงนี้ไปอยูในตนเทียนมากยิ่งขึ้นนะครับ 

ก็เปนที่มาที่ไปของญัตติตรงนี้ครับทานประธานฯ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ 

๔ ครับ ผมในฐานะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ หลังจากที่เราไดรับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเสร็จแลว 

เราก็ลงชุมชนเพื่อสํารวจและก็สอบถามรวมทั้งกับพี่นองขาราชการเรา เรียกขึ้นมาสอบถามถึงความเปนมาเปนไปและ

การใชจายนะครับ จึงเปนเจตจํานงของการอนุมัติงบประมาณในการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหในงาน

ประเพณีแหเทียนพรรษา งบที่เราอนุมัติไป ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทานจะไปเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงอยางไรอันนี้อํานาจของ

ทาน ทานเปลี่ยนไปเลย ทานไปไดงบประมาณจากการทองเที่ยวมาทานก็สนับสนุนวัดไปเลย ทานไดเงินจากสวนไหน ผู 

มีพระคุณบริจาคมา ทานจะมีเจตจํานงสนับสนุนขบวนแหทานก็ทําไปเลย ในเมื่อเปนอํานาจของทานที่ทานสามารถทํา

ไดก็ทําไปเลย แตเจตจํานงในการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัตินี้คือสนับสนุนงานตนเทียนและขบวนแหเพื่อให    

พี่นองประชาชนในชุมชนมีสวนรวมกับขบวนแห เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง นั่นคือเจตจํานงในการอนุมัติงบประมาณ

ของเรา ทานจะไปเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง เงินที่มาเอาไปใหตนเทียนอยางเดียวเดี๋ยวจะหาเงินอีกกอนหนึ่งเอาไปใหขบวน

แหอันนั้นเปนเรื่องของทาน ทานทําเลยเรายินดีเราสนับสนุนแตถาทานจะเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณเปนอาํนาจ

ของทาน ทานไปทําเลยทานไมตองขอ แลวญัตตินี้เราทําขึ้นมา เนนอีกทีวาเจตจํานงที่สภาแหงนี้อนุมัติใหทานไป     

เพื่อสนับสนุนตนเทียนและขบวนแหของแตละคุมวัดเพื่อใหเกิดความสามัคคีของพี่นองประชาชนในชุมชนอันนั้นคือ

เจตจํานง แตในวันนี้ทานมาขอญัตติเปลี่ยนแปลงชื่อหัวขอแลวมันลามไปถึงขั้นตอนการปฏิบัต ิซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของ

ทาน สภาฯแหงนี้ไมยินดีที่จะเห็นชอบในญัตตินี้ในเมื่อเรามีเจตจํานงที่จะอนุมัติงบประมาณ ในญัตตินี้ในรางเทศบญัญตัิ

ออกมาเปนเทศบัญญัติใหทานไดใชวาสนับสนุนตนเทียนและขบวนแห เราก็ยังยืนยันคําเดิมวาเราสนับสนุนตนเทียน

และขบวนแห สวนทานไดงบประมาณมาสวนอื่น ทานจะเอาไปเจียดทอนกันอยางไรอันนั้นคือความโปรงใสของทานใน

การบริหารงบประมาณที่ไดมาจากสวนอื่นครับ สวนญัตตินี้ผมขออนุญาตใหคงไวตามเจตจํานงที่ผมอนุมัติงบประมาณ

สวนนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว         

ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ คะ จากที่ดิฉันนั่งฟงมาในญัตติน้ี ตอนแรกที่สมาชิก

อนุมัติงบประมาณไปเพราะวาอยากใหอยางที่ทานสุภชัยพูดวา อยากใหคุมวัดตางๆและประชาชนชาวบานไดมีสวน

รวมในขบวนแหถามีแตสนับสนุนตนเทียนอยางเดียว ไมสนับสนุนขบวนแหมันก็คงจะไมสมบูรณแบบเพราะวา

อุบลราชธาน ี ของเราเปนงานเทียนที่ยิ่งใหญระดับโลก ขบวนแหทุกๆทานก็หวังที่จะมาดูพรอมๆกันก็เหมือนถาในน้ํา 



๒๐. 

 

ไมมีปลามันก็คงจะไมสมบูรณแบบใชไหมคะงานเทียนก็เชนเดียวกัน สวนถาทานบอกวาไดงบจากจังหวัดหรืองบจาก

สวนอื่นเอกชนหรืออะไรก็ตามที่ทานขอมาหรือวาเขาสนับสนุนมา ดิฉันคิดวาก็นํามาเสริมตรงนั้นไดแตไมควรที่จะตัด

งบขบวนแหที่สมาชิกทุกทานเห็นชอบและอยากใหงานเทียนนี้สมบูรณแบบทั้งตนเทียนและขบวนแหคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ตามที่ผมสอบถามขออนุญาตครับทานประธานฯ สอบถามเพื่อเปน

ความรูนะครับที่ถามกับทานประธานสภาฯ วาตัวเงินตัวนี้นั้นที่ทางสภาอนุมัติใหไปแลวนะครับ ในงบแหเทียนและ

ขบวนแหนี้อยากทราบเพื่อเปนความรูครับวาทางนายกฯสามารถแกไขเองไดหรือไมนะครับ ขอสอบถามครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรื่องแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงใชไหมครับ ไดครับเพราะเปนเงินอุดหนุน ไมใชคาที่ดินและสิ่งกอสราง เชิญครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณทานประธานสภาฯที่ใหขอมูลเพื่อเปนความรูนะครับ กราบขอบพระคุณมากครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนนิดหนึ่งนะครับวาในที่นี้นั้นมันเปนเหตุขอสงสัยอยางหนึ่งคือ ทานนายกฯไดแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

โดยไมมี “และขบวนแห” แตพอทานขอเขาเบิกงบมี “และขบวนแห” มาดวย นี่มันตรงนี้เองนะครับ เพราะวาทาน

แกไขไปแลว แตทานที่เสนอญัตติเขามาน้ันมี “และขบวนแห” ซึ่งเปนช่ืออยูในงบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติไป แต 

ทีนี้เปนอํานาจของทานในการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงชื่อโครงการ เพราะในหนา ๓ ของบันทึกการประชุม บันทึกที่ทาง

สํานักการศึกษาทําถึงนายกฯก็บอกแลววา ผมขออานใหฟงนิดหนึ่งนะครับ หนา ๓ ใตตาราง บรรทัดที่สี่  สํานัก

การศึกษาจึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ จากเดิม “โครงการขอรับ

เงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป พ.ศ.๒๕๖๑” 

เปน “โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนประจําป พ.ศ.๒๕๖๑” มีอยูแคนี้ครับ เพราะ

เปลี่ยนแปลงโครงการไปแลว แตพอทานขอเบิกเงินอุดหนุนแตเปนโครงการเกาชื่อโครงการเกาตามงบประมาณ

ประจําปซึ่งมันขัดแยงกัน ในหนา ๓ ตรงใตตารางตนเทียนนะครับ เชิญครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ครับ คือที่ทางสํานักการศึกษาทําขึ้นมาเพื่อจะขอเสนออนุมัติใหนายกฯเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ       

ทานนายกฯก็เห็นดวย แตการอนุมัติเห็นดวยตรงนี้คือ เห็นดวยที่จะใหทําเรื่องนี้แตถาจะใหการอนุมัติที่ไมตองสนับสนนุ

ขบวนแหหรือตัดคําวา”และขบวนแห” ออกไปนี้เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงการชี้แจงงบประมาณมันจะตองเขา

สภาตามระเบียบที่ผมไดอานไปเมื่อสักครูนี้นะครับ คือที่อนุมัตินี้คืออนุมัติใหสํานักการศึกษาทําเรื่องนี้ได แตวาเรื่องนี้ที่

จะทําไดที่จะตัดขบวนแหออกไปนั้นจะตองมาขออนุมัติที่สภาฯนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับทาน เพราะในญัตติมันไมไดเปนอยางนั้น ญัตติขอเบิกเงินอุดหนุนนะครับ ไมใชญัตติขอเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจง เพราะวาในญัตติบอกวาขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณนะครับ ไมใชเรื่องขอเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงเลย คนละสวนกันที่ทานวาเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง เชิญครับ 

 



๒๑. 

 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตใหทานปลัดเทศบาลฯเปนผูชี้แจงครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯครับ 

นายอัมพล   ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล

นครอุบลราชธาน ีในฐานะเจาหนาที่งบประมาณ จากที่ไดรับฟงการอภิปรายและขอทวงติงตางๆ ที่จริงญัตติที่เสนอเขา

มากก็คือญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ

การจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ แตในรายละเอียดเปน

การขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ หมวดเงินอุดหนุนนะครับ ซึ่งตรงนี้เมื่อเชา

กอนที่จะเขาที่ประชุมผมก็ไดเห็นรายละเอียดอยูวาญัตตินี้มันเสนอชื่อญัตตินี้มันนาจะผิด ผมก็คุยกับทานผ.อ.สํานัก

การศึกษาจริงๆแลวญัตติมันนาจะเปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ 

หมวดเงินอุดหนุนนะครับ ซึ่งตรงนี้ตองยอมรับวาเสนอช่ือญัตติเขามาผิดแตรายละเอียดเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงครบั 

ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเสนอเขามาผิดนี้จะใหเสนอใหมในวันตอไปหรือขอแกไขชื่อญัตติในวันนี้ก็แลวแตดุลยพินิจของสภาฯ 

และก็ขอนําเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมนิดหนึ่งจากที่ไดฟงการอภิปรายของทานสมาชิกครับวา การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

นั้นอยูในอํานาจหนาที่ของผูบริหารซึ่งไมใชคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง ที่จริงตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม ในเอกสารถาทานดูรายละเอียดนิดหนึ่งผมชี้แจงเพื่อทําความเขาใจนะครับ มาตรา ๖๗ 

เทศบาลฯอาจมีรายจายดังตอไปนี้ ถาทานด ู(๘) นะครับเงินอุดหนุน แลวทีนี้ทานไปดูมาตรา ๖๗ ทวิ การจายเงินตาม

มาตรา ๖๗(๘) และการจายเพื่อการลงทุนเทศบาลฯจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยสักครูนะครับทานปลัดฯ เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ขออภัยทานปลัดฯ คือทานปลัดฯจะอธิบายตอนนี้มันยังไมถึงขั้นตอนนั้น 

ขอเรียนนิดหนึ่งนะคะวาญัตตินี้นําเขามาช่ือเรื่องก็ผิด บันทึกขอความที่ทานผอ.สํานักการศึกษาทําใหนายกฯก็ผิด ทาน

นายกฯเซ็นอนุมัติก็ผิดอีกแลวเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันคะตอนนี้ วาใหสภาฯแกไขใหถูกตองแตสภามีสิทธิ์แกไข

ตรงไหน เพราะวาทานทําผิดเขามาแลวเพราะฉะนั้นจะใหผานเรื่องนี้ไปแลวทานฝายบริหารพิจารณาดูวาทานจะทํา

อยางไรกับญัตตินี้ดีกวาคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดครับ 

นายอัมพล   ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอตออีกนิดหนึ่งนะครับ ก็เพียงแตชี้แจงทําความเขาใจวาหมวดเงินอุดหนุนนั้นถึงแมจะไมใชคาครุภัณฑและ

สิ่งกอสรางถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงก็ตองขอความเห็นชอบจากสภาฯดวย ผมก็เลยขอชี้แจงรวดเดียวเพื่อใหเขาใจ

ตรงกันนะครับ ถาช่ือญัตติเสนอเขามาผิด ก็อยูในดุลยพินิจของผูบริหารวาจะถอนหรืออะไรก็แลวแต อันนี้ผมขอไมกาว

ลวงนะครับ ขอบคุณครับ 

 



๒๒. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สรุปแลวก็คือญัตติกับเรื่องที่ขอมันผิดมันสวนทางกันนะครับ ดังนั้นแลวผมอยากจะ

ขอเรียนปรึกษา ขอสงขอความนี้เพื่อไปสูผูบริหารนะครับ ทุกวันนี้ผมวาทานนายกฯทานตองหันซายหันขวาดูขางๆตัว

ทานแลววาทํางานกันอยางไรนะครับ เขาชงเรื่องอะไรมาใหทานนะครับ รองนายก ๓ คน ยังไมรวมเลขาฯ ที่ปรึกษาฯ 

แตละคนนะครับ ผมก็ไมทราบวาแตละทานเขาคิดอะไรกันอยูนะครับ เขาสงญัตติที่ผิดมาใหทานนี่ยังไมรวมขาราชการ

หลายๆทานระดับ ผอ. ซึ่งทํางานกันมาจนปานนี้แลวก็ยังทําผิดพลาด ผมคิดวาทานตองดูคนรอบกายทานแลววาตอนนี้

นั้นมันเปนอยางไรนะครับ เขาคิดอยางไรกับทานหรือวาตางคนตางทํา ตางคนอยากจะทําตรงนี้ตางคนอยากจะสั่งตรง

นั้น ซึ่งทางสภาแหงนี้ก็ดูแลววาเหมือนมันขาดเอกภาพนะครับ ก็คือเจตนาของผมไมใชอะไรนะครับอยากจะใหสภากับ

ฝายบริหารของเรานี้ทํางานควบคูกันไปโดยที่ไมเกิดความผิดพลาด เพราะวาพี่นองประชาชนเขาก็จองมองเราอยูวาเรา

ทํางานอยางไรนะครับ ทานอาจจะวาพวกผมไปตัดงบประมาณอยางนั้นอยางนี้ ทานก็ตองดูตัวทานเองดวย ดูการ

ทํางานของทานดวยไมใชวาทานแตละวันทานไปออกงานแตละที่ ประชุมในแตละที่ไมวาจะ อ.ส.ม. ก.ช. หรือวาจะ

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ทานก็ตองดูตัวทานดวยนะครับวาทานมีความผิดพลาด ไมใชวาทานจะพูดแตฝายเดียววา

ทางสมาชิกนั้นผิดพลาด ตรงนี้ผมอยากจะสงตอไปยังทานประธานฯเพื่อผานไปยังผูบริหาร เมื่อสักครูนี้ก็มีการยอมรับ

แลววาญัตติมันผิด สุดทายนี้ก็อยากดูวาทางฝายบริหารจะทําอยางไรในเมื่อญัตติมันผิดแบบนี้นะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ ญัตติที่ทางฝายบริหารเสนอมานี้

โดยสวนตัวผมแลวจะทําใหทางประชาชนหรือบุคคลทั่วไปนี้มองภาพลบของสภาวาไมอนุมัติหรือไมสนับสนุนเกี่ยวกับ

เรื่องขบวนแหเทียน โดยสวนตัวผมแลวผมก็ไมเห็นดวยกับญัตติน้ีนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมคิดวาญัตตินี้มาถึงทางตันแลวครับ ญัตติผิด คนชงเรื่องขึ้นมาก็ผิด คนเซ็นก็ผิด แตผมยืนยัน งบประมาณที่

อนุมัติไปเจตจํานงเพื่อสนับสนุนขบวนเทียนและขบวนแหเพื่อความกลมเกลียวเพื่อความสามัคคี เพื่อการมีสวนรวม

ของพี่นองประชาชนในงานประเพณีแหเทียนอันยิ่งใหญ ในเมื่อญัตติมันผิดมาถึงทางตันมันก็มีทางออกอยูวา ๑.ทาน

ถอนญัตติ ๒.พวกผมไมเห็นชอบ ทั้งๆที่ไมใชหนาที่ของพวกกระผมเลย ก็อยูที่ทานนายกฯวาทานจะตัดสินใจอยางไร 

และก็อยูที่ทาน ส.ท. วาทานจะมองอยางไรในญัตติตัวนี้ โดยตัวกระผมเองผมไมเห็นชอบโดยประการทั้งปวงครับ          

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 



๒๓. 

 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว         

ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ คะ ญัตติผิดตั้งแตแรกแลวก็เซ็นอนุมัติ อันนี้คือ

ดิฉันดีใจที่เห็นเพื่อนสมาชิกทุกทานมองอานและวิเคราะหเห็นความผิดพลาดตรงนี้ของฝายบริหาร นี่แหละคะคอืหนาที่

ของสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ ที่หลายทานหรือฝายบริหารอาจจะมองวาพวกเราเปนฝายคานจริงๆไมใชคะ พวก

เราเปนฝายตรวจสอบอันไหนที่ผิดหรือวาไมถูกตองพวกเราก็ตองไมเห็นชอบ แคตรงนี้ทานยังเซ็นอนุมัติมาแลว

งบประมาณหรือเรื่องอื่นๆที่สําคัญ ทานคิดวิเคราะหหรือพิจารณากอนเซ็นหรือเปลาอันนี้ดิฉันคิดวาทานคงรูแกใจดีนะ

คะวามันเปนอยางไร สวนดิฉันแคอยากจะบอกวาหนาที่สมาชิกสภาก็คือแบบนี้แหละคะ พิจารณาทุกอยางดวยความ

ละเอียดถี่ถวน ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก  ดิฉันตองขอกลาวขอบคุณในขอทวงติงที่ทานไดพิจารณาในเรื่อง

ของญัตติในครั้งนี ้เพื่อใหเกิดความรอบคอบก็ขออนุญาตถอนญัตตินี้คะ      

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ผมก็ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารนะครับที่ไดถอนญัตติออกไป 

เมื่อสักครูผมไดอานก็รูสึกไมสบายใจในการที่ทานเสนอญัตติเขามา ก็คือทางฝายสภานี้คือเงินเราก็ใหทานไปแลวแต

ทานกลับมายื่นญัตติที่ผิดๆคือยื่นญัตติในการจะขอมาเบิกเงิน เมื่อสักครูผมก็เกิดความลังเลวาถาผมยกมือไมอนุมัติใน

ญัตติที่ผิดเงินตรงสวนนี้จะเบิกไดหรือเปลา หรือถาผมอนุมัติในญัตติที่ผิดเงินเขาจะใชไดหรือไม อันนี้คือสิ่งที่ผมกลัว     

ก็อยากฝากทานประธานสภาฯผานไปยังผูบริหาร อยางไรในการยื่นญัตติเพื่อใหทางสภาพิจารณาในแตละครั้งชวยให

ทานรอบคอบดวยในการยื่นเขามา เพราะวามันเปนประโยชนของพี่นองประชาชนยิ่งเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่อง

เกี่ยวกับงานประเพณีระดับชาต ิระดับจังหวัด เปนหนาเปนตาของจังหวัดเรา กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เนื่องจากวาทางนายกเทศมนตรีเจาของญัตติไดขอถอนญัตตินี้ไป เนื่องจากวาญัตตินี้ไดเขาสูสภาเพื่อพิจารณา

เรียบรอยแลว อํานาจการอนุญาตใหถอนหรือไมใหถอนเปนของสภานะครับ เพราะฉะนั้นผมจะขอมติที่ประชุมสภาวา 

 -   มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหถอนญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน  

              โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียน 

              พรรษาประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 -   มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอนญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน  

              โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียน 

              พรรษาประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง 

 

 



๒๔. 
 

 

  ท่ีประชุม    

             มีมติเห็นชอบใหถอนญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ 

    ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา           

    ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอพักการประชุม ๕ นาทีครบั 

 

**พักการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.**     **เริ่มการประชุม ๑๒.๐๕ น.** 

 

ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตติ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – เดือน 

                                   มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไประเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) เสนอโดย

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันขอแกไขตรงชวงระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เปน ระหวางเดือน

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอแกไขนะครับ ในช่ือเรื่องใชไหมครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ในช่ือเรื่องคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวในระหวางเรื่องละครับ อยูในวรรคที่สอง เหมือนกันวาระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตรงนี้เปลี่ยนดวย

ใชไหมครับ  

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณคะ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) เรียนประธานสภาเทศบาล 

นครอุบลราชธานี สิ่งที่สงมาดวย รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๒๔ ชุด 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมี 



๒๕. 

 

อํานาจหนาที่รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความ

คิดเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน

เมษายนและเดือนตุลาคมของทุกป 

 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จึงขอนําเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – เดือน

มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑)รายงานผลตอประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อเสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายละเอียดตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ในวาระที่ ๖ นี้เปนเรื่องเพื่อทราบ ของการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี     

ทานสมาชิกทานใดสงสัยตรงไหนพอจะขอความกระจางตรงจุดไหนมีไหมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ก็ตอเนื่องกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องรายงานนี้ก็ทางกระผมเองและทาน 

ส.ท.ณัฐวุฒิและทาน ส.ท.ตนขาว ขออนุญาตที่เอยนามครับ ทานก็เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา

เทศบาลนครอุบลราชธานี อยูเหมือนกัน ก็ไดทราบผลการรายงานตัวนี้แลว แตปญหาที่ผมจะนําเสนอและชี้แนะใน

สภาแหงนี้ใหไดทราบก็คือวาหลังจากที่งบประมาณรายจายเราไดผานการอนุมัติจากสภาฯแหงนี้ไปแลวสิ่งที่เราจะ

ไดรับก็คือหนังสือเหมือนที่ผมถืออยูนี้  คือแผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาล              

นครอุบลราชธานี จัดทําโดยงานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

แผนการดําเนินการกับรายงานผล คือแผนการดําเนินการที่เปน Master Plan นั้น ทานกําหนดออกมาขอบขายงาน

กับตัวรายงานผลนี้ ขออนุญาตผมหมายถึงแผนการดําเนินการนี่แหละถูกตองแลว และก็รายงานผลที่ทานรายงาน

ออกมานี้ก็คือการปฏิบัติไมสามารถดําเนินงานตามแผนการดําเนินการหรือ Master Plan เราได ก็คือลาชากวา ในเมื่อ

ลาชากวางบประมาณที่ใชออกมาก็ลาชากวาแนนอน ทานยังมาขอจายขาดเงินสะสมเหมือนเที่ยวที่แลวที่อยูในเหตุผล

ที่เราใหไปวางบประมาณอยากใหทานเรงใชใหหมดเสียกอน ถาไมพอทานคอยมาขอกับสภาแหงนี้ นี่คือหนึ่งในเหตุผล

ที่เราใหไปแลวรายงานฉบับนี้มันก็สะทอนแลววา ณ วันนี้เราปฏิบัติงานไดชากวาแผนการพัฒนาแผนการปฏิบัติของเรา 

แนนอนครับเดือนนี้เดือนอะไรแลวครับ อีกไมกี่เดือนทานตองสงงบประมาณเขามาใหสภาแหงนี้ไดพิจารณาแลว ก็ให

ขอมูลกับทานสมาชิกใหไววา ณ ปจจุบันการรายงานผลกับแผนการปฏิบัติงานยังเหลื่อมกันอยูไมสามารถดําเนินการ

ตามแผนการที่วาเปน Master Plan ได ก็คือปฏิบัติการจริงไดชากวาแผน กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีทานใดจะขอความกระจางอีกเชิญครับ เมื่อไมมีก็ขอผานนะครับ เพราะวาเปนการเพื่อทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๗    เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๗ เรือ่งอื่นๆ เชิญครบั เชิญทานณฐัวุฒิครับ 



๒๖. 

 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ก็เรื่องอื่นๆนะครับผมก็อยากจะมีเรื่องที่จะสอบถามทางฝายบริหารเพื่ออยากทราบ

ขอมูลเพื่อความกระจางโดยผานไปยังทานประธานสภาก็คือที่ผมจะถามก็คือสืบเนื่องจากถาแตละทานมองเขามาที่

เทศบาลฯตรงมุมนั้นจะเห็นปายที่เปนการรายงานงบประมาณตางๆโครงการงบประมาณตางๆนะครับที่งบสะสมทีท่าง

ฝายบริหารขอมาและก็มีการระบุวาทางสภาไมลงมานะครับ ผมไมลงรายละเอียดในปายนั้นผมก็ไมไดติดใจอะไรนะ

ครับถึงแมวาทานจะเขียนขอมูลขางเดียวโดยที่ใหขอมูลที่ไมครบถวนสมบูรณนั้นก็คืออาจจะขาดเหตุผลของทางสภาไป

แตผมก็เลยอยากจะถามวาพอดีผมไดขอมูลมาจากปายประชาสัมพันธตัวนั้นนะครับก็คือไดสอบถามในหลายๆฝายกค็อื

ปายประชาสัมพันธตัวนี้ เปนการจัดทําข้ึนเองของฝายบริหารโดยที่ไมไดใชงบของเทศบาลฯเลยสักบาท ผมก็เลยอยาก

ถามวาเปนเรื่องจริงใชหรือไม ที่วาทานไมไดใชงบประมาณของทางเทศบาลฯ เมื่อจัดทําปายประชาสัมพันธตัวนี้    

ครับผม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไมครับ  เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว         

ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ทาน ส.ท. ณัฐวุฒิ ไมติดใจแตดิฉันติดใจคะ ดิฉันไม

เขาใจวาการที่สมาชิกทํางานตามหนาที่งบประมาณที่ทานขอมาเงินสะสมหลายรายการพวกเราบอกวาใหนําเขามาใน

งบเทศบัญญัติประจําป แตทานก็มารองขอแตเงินสะสมทานก็บอกวาพวกเราไมใหถาพวกเราไมใหทานจะบริหารงาน

มาถึงทุกวันนี้ไดยังไง ถูกไหมคะ มันนานอยใจเพราะวาหลายครั้งที่พวกเราทํางานดวยความคือดวยความที่พวกเรา

ละเอียดรอบคอบเห็นแกเงินภาษีพี่นองประชาชนแตพวกทานก็รองแตจะใชเงินสะสมหลายครั้งที่นําเขามาเหตุผลพวก

เราใหไปตางๆนาๆแลวแตไมฟงแลวไปขึ้นปายใหญๆบอกมาพวกเราตัดงบมันไมใช การที่พวกเราไมใหผานเงินสะสม

นั้นมันก็เปนเอกสิทธิ์ของพวกเราที่จะเห็นวาไมสมควรมันยังมีอีกหลายอยางที่ไดงบประมาณประจําปที่ผานมาที่พวก

ทานยังไมไดทําเลยแตทานก็จะใชแตเงินสะสมพอพวกเราถามก็อธิบายไมไดละในเนื้อหาในปายประชาสัมพันธทานกไ็ม

บอกเหตุผลตางๆบอกแตวารายการที่สมาชิกตัดแตไมไดบอกวาตัวเองไมไดตรวจสอบตามขั้นตอนตามหนังสือสั่งการ

หรือโครงการแตละโครงการที่ขออนุมัติใชเงินสะสมนั้นมีขอบกพรองอยางไรบาง ทานสรางความชอบธรรมใหตนเอง

แตทานใสรายสมาชิกทุกๆทานและในการประชุมทุก ๒ ครั้ง พวกเราทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจแตทานนําความเห็น

ของมติไปขยายความโดยเจตนาใสรายปายสีสภาเทศบาลทานนําเสนอขอมูลไมครบถวนใหประชาชนไดรับทราบและ

ทานไดสรางความเกลียดชังใหกับประชาชนถึงเทศบาลเปนสิ่งที่ไมชอบไมสมควรดวย ดิฉันไมเคยเห็นที่ไหนทํากันทั้ง

เวลาประชุม อสม. อะไรตางๆ พี่นองประชาชนก็มาถามพวกเราหลายๆครั้งแตวาทําไมตองเปนอยางนั้นทําไมตองเปน

อยางนี้ มีเอกสารนั้นนูนนี้ พวกเราก็บอกไปวาดวยความทํางานอยางทําละเอียดที่สุดก็แลวแตพี่นองประชาชนจะเห็น

พิจารณา ดิฉันคิดวาทุกๆทานอยูในที่นี้หรือที่ดูถายทอดสดอยูหรือก็ตามหรือดูยอนหลังคงจะสามารถพิจารณาไดดวย

ตนเอง วาทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเทศบาลนครอุบลฯของเราและสมาชิกทําหนาที่ไดดีที่สุดแลวในทุกๆทาน    

ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครบั 



๒๗. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯฝายบริหาร เมื่อคืนลมแรงเห็นปายพังทานใชคนสวนตัวของทานไปซอมดวย   

อยาใชสํานักกองชางและก็อยากสอบถามวาฝายสํานักการคลังปายตัวนี้จัดเก็บรายไดที่เทศบาลไหมครับ ถาจัดเกบ็เปน

เงินเทาไหรแลวก็ถาผมจะทําบางไดไหมครับ เพราะวาผมก็มีหลายขอความอยูที่อยากจะประชาสัมพันธครับ ถาใหผม

ประชาสัมพันธก็จะเยอะหนอย เพราะผมเปนคนคอนขางที่จะพูดมากและคอนขางที่จะไมเห็นดวยที่ทานจะทําในแบบ

นี้เดี๋ยวมันก็จะวนไปวนมาเขาอีหรอบเดิมไมอยากที่จะใหการเมืองซ้ําๆซากๆและก็โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายสาธารณสุขมี

การประชุม อสม. ทาน ผอ. ทานก็คงทําสวนตัว คงไมไดใชหนาที่ราชการที่ทานไปแจกใบปลิวโจมตี ส.ท. ทานก็คงเปน

สวนตัว เราก็จําไววาทานทําในนามสวนตัว เราก็ตองมีเรื่องสวนตัวที่ตองเคลียรกันเหมือนกัน สวนเหตุผลประเด็นใดที่

ทานไปทํา ณ ตรงนั้นก็เปนดุลยพินิจก็ความคิดเห็นสวนตัวที่ทานจะทํานั้นก็เหมือนความวาฐานันดรในเรื่องความคิด

ความสรางที่จะทํานะครับ สวนสมาชิกก็บอกแลววาถาใชงบประมาณในรางเทศบัญญัติที่เราอนุมัติมาเปนเทศบัญญัติ

มาขอก็ใหมาขอวันนี้ก็ช้ีแจงออกมาแลววาแผนปฏิบัติมันยังเคลื่อนที่ไปไดยังไมเทาไรงบประมาณก็ยังดูงบกอสรางงบ

ลงทุนงบตางๆเทียบเปนเปอรเซ็นตอยามาพูดเปนเปอรเซ็นตมันนานอยใจในการงบประมาณที่อนุมัติตั้งแตเดือนไหน

แลวมาถึงเดือนนี้มันใชไปแลวกี่เปอรเซ็นต ที่นี่ตางหากที่สภาฯแหงนี้ไดกํากับดูแลมาและก็แบงงานกันแตละคนทํา

หนาที่อะไรดูแลตรงไหนมันถึงประกอบรางออกมาเปนเทศบาลฯ มันถึงประกอบเปนรางสภาเทศบาลนครอุบลฯ ก็ให

ตระหนักถึงวาเราก็ทํางานสวนของเราถาทานก็ทํางานสวนของทานสวนจะโจมตีเราอยางไร อยาไปชักชวนขาราชการมี

ความคิดเหมือนทาน ขาราชการก็เหมือนกันอยาไปมีความคิดวาเราอยูฝายนูน    ฝายนี้ ณ ปจจุบันเจานายเราก็มีคน

เดียวกันก็คือประชาชน ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกทานในเรื่องปายที่ทานประชาสมัพนัธเกีย่วกบั

ใหสมาชิกจะเรียกวาประจานก็จะแรงไป ซึ่งทานนายกฯและทางฝายบริหารก็บอกแลววาใชเงินสวนตัวก็อยากฝากทาน

ประธานผานไปยังทานนายกฯโดยตรงเลยดีกวาขอทราบเหตุจากทานนายกฯโดยตรงเลยเพราะวาทานวาสวนตัวอยู

แลว ทานมีเหตุผลอยางไรที่ติดปายนี้ไมทราบวาเราจะไดรับคําตอบไหมขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครบั 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯไปยังทานสมาชิกที่เคารพ คือการขึ้นปายครั้งนี้เพื่อการชี้แจงตอพี่นองประชาชน

หลังจากที่ทางผูบริหารเองไดรับขอสอบถามในเรื่องของความเดือดรอนปญหาของการประชาคมตางๆที่ผานมามี

โครงการหลายโครงการที่ประชาชนนั้นตองการแตก็ยังไมไดรับการแกไข และดวยจากการจายขาดเงินสะสมใน       

แตละครั้ง ครั้งลาสุดที่ผานมาก็เปนเรื่องของนโยบายของรัฐ แลวเราก็เลยไดพิจารณาวามีคําชี้แจงขึ้นใหกับพี่นอง

ประชาชนใหไดทราบโครงการจายขาดเงินดังกลาวยังไมไดรับการพิจารณาหรือยังไมไดรับการอนุมัติคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครบั 

 



๒๘. 

 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ก็ตามที่ทานนายกฯไดกลาวเมื่อสักครู เกี่ยวกับการขึ้นปายเปนปาย

สวนตัว ผมอยากสอบถามวาโครงการที่ทานขอเขามาเปนโครงการที่ทานตองการหรือชาวบานตองการเพื่อเปนการ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลวาโครงการนี้ โครงการ ๑๐ กวาโครงการที่ทานขอเขามาทั้งสิ้นจะเปนการภาษาบานเรา 

เขาเรียกวาถนนราดยาง ถาภาษาชางเขาเรียกพาราแอสฟลทคอนกรีตที่ทานขอเขามาเปน ๑๔ หรือ ๑๕ โครงการ 

จาก ๓๐ กวาโครงการนะครับที่ทานขอเขามาและทุกครั้งที่ทานขอเขามาก็คือจะเปนสรางตัวนี้มาตลอด พารา       

แอสฟลติกหรือเรียกงายๆวาถนนยางพารา อยากทราบนะครับวาทานตองการหรือชาวบานตองการ ทานเคยลงไปดู

ไหมในโครงการที่ทานขอเขามา ถนนแยกยอย ถนนแจงสนิท ซอยบอนไก ซอยสุขาอุปถัมภ ไลขึ้นมาเลยครับ ตั้งแต

ซอย๕ ซอย๙ ซอย๑๑ ซอย๑๓ นะครับ ผมทาไดเลยนะครับวาวันไหนฝนตก ทานไปดูกับผม ๓๐ นาที น้ําทวมแตทั้ง

ทานขอเขามาแบบนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลงทอ สภาก็ทวงติง ผมนี้ละทวงติงในที่ประชุมทุกครั้ง ทุกครั้งที่ทานขอผมทวง

ติงตลอดวาทําไมไมเปลี่ยนทอกอน ทําไมทานไมแกปญหาที่ชาวบานเขาเดือดรอนกอน ทานแกกอนสิครับ  แกกอนวา

ทําอยางไรน้ําจะไมทวม ฝนตก ๓๐ นาที ถนนแจงสนิท ซอยสุขาอุปถัมภ น้ําทวมทานแกเสร็จกอนทานเปลี่ยนทอ

ระบายน้ําเสร็จ ทดลองกอน ๑ ป ถาน้ําไมทวมก็ขอเขามาก็ไมสายนะครับ แตน้ีทานจะเอาราดยาง เอายางมะตอย เอา

ยางพารายางมะตอยผสมหินคลุกเอามาราดทับ ผมถามวาทําอยางนี้น้ํามันจะหายทวมไหม ทานทําทําไมวันนี้ ทานราด

ยางวันนี้หนาฝนมาน้ําทวมอีกทานจะทําอยางไร ก็รื้อถนนอันเกาออกของบประมาณจากทางสภามามันก็จะหมุนเวียน

อยูอยางนี้ การที่ใชเงินที่ซ้ําซอน ทําไมทานไมไปแกปญหากอนแลวคอยทําอะไรที่มันสวยงาม ก็อยากจะฝากผานทาง

ทานประธานสภาไปทางผูบริหาร ขอเถอะครับอยานําเขามาอีก ถนนแอสฟลติกมันไมเกิดประโยชน แกปญหาที่เขา

เดือดรอนกอน ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เมื่อสักครูนี้ไดยินคําตอบจากทานนายกฯ วาก็เปนการประชุมของฝายบริหารแตวา

ทานก็ยังไมไดตอบคําถามที่ผมไดสอบถามทานเพื่อสงตอไปยังฝายบริหารวาปายตรงนี้เปนการจัดทําขึ้นเองของฝาย

บริหารใชไหมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ก็ทางสมาชิกเองก็ไดสอบถามทางราชการวาเปนงบ

สวนตัวของคณะผูบริหาร ไมใชครับมันเปนอํานาจหนาที่เพราะวาโครงการทั้งหมดนี้เราไมใชอยูๆจะทําขึ้นมาหรือวา

เปนความตองการของเรา เราอยากจะทํา มันไมใชนะครับ จริงๆแลวผมอยากอธิบายหลายๆเรื่องวาโครงการทั้งหมด

มันมีกระบวนการของมัน มีการประชุมแผน มีการเรียกชาวบานเขามา มีการออกไปสอบถาม เราถึงประมวลออกมา

ตรงนี้ วาความตองการอยูๆเราจะนั่งเทียนบนชั้น ๓ มานั่งคิดโครงการ ไมใชเพราะเราจะนําเขาสภาหรือนําเขาขอ

งบประมาณเขาแผนเพราะมีการประชุมแผน ซึ่งสมาชิกเทศบาลเองหลายทานก็เปนกรรมการแผนก็มีประธานชุมชนที่

จะเขามาประชุมแผนทั้งหมดมันมีกระบวนการของมันมาทั้งหมดจนกวาจะเขาตรงนี้ มันไมไดมาของมันเอง ถาถามวา  



๒๙. 

 

ถามชาวบานทุกคนไหมก็ตองบอกวาไมสามารถจะถามชาวบานทุกคนแตมันมีกระบวนการที่มีผูนําชุมชนมีการแตงตั้ง

ขึ้นมาจากชุมชนตางๆ ซึ่งถาเราไมสนองตอความตองการของประชาชนสุดทายประชาชนก็จะเปนคนตัดสินวาเราควร

จะไดกลับเขามาบริหารไหมเพราะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับ เชิญทานนัฐพลครบั 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ ทานบอกวาเมื่อสักครูทานรองนายกฯบอกวาทําตามความตองการของ

ประชาชนแลวทานไมคิดจะแกปญหาประชาชนหรือครบั 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ สิ่งที่ทําทุกวันนี้ก็เปนการแกปญหาของพี่นองประชาชน ไมวาจะเปนเรื่อง

ของ พาราแอสฟลติกที่เราทําอยูก็เปนการแกไขปญหาของประชาชนเพราะวาถนนหนทางมันเปนคลื่น มันตางระดับ 

มันไมเรียบ เราก็ใชกระบวนการพาราแอสฟลติกเพื่อใหถนนมันเรียบ การสัญจรไปมาการที่ไมตองมาลบรอยตอรอย

แยกตางๆก็จะทําใหไมเกิดอุบัติเหตุอันนี้คือปญหาของประชาชนไหม นี่ก็คือปญหาของประชาชนที่เราแกกันอยู คราวนี้

ถาถามวาวันนี้คําสั่งโดยทางจังหวัด โดยทางรัฐบาลเอง ซึ่งใหนโยบายมาวาอยากจะมาเนนเรื่องพารา ซึ่งเราก็เนนไป

แลวตามคําสั่งตามกระบวนการหนังสือสั่งการทั้งหมดมาใหสนับสนุน ซึ่งเราก็จะสนับสนุนโดยภาพรวมที่ใชพาราเปน

วัตถุดิบ เปนหนังสือสั่งการที่มันถูกตองก็ถามวาเปนการแกไขปญหาโดยภาพรวมไหม  ใชและแกไขปญหาในพื้นที่ไหม  

ใชและน้ําอาจจะทวมบาง ผมถามวาฝนตกน้ําก็ทวมแบบไหนทวมถาพูดเปนภาษาก็เปนน้ําทวมรอระบาย ผมผานมา

ฝนตกบายสี่โมง มีออกไปตั้งแตสี่โมงหาโมง น้ําก็ลดหมดแลว ผมก็ออกมาดูวัดแจงทั้งหมดก็ถูกแกปญหา เราให

ความสําคัญเรื่องนี้อยูแลว ในประเด็นตรงนี้ก็คิดวาเรื่องราวทั้งหมดที่มาถึงตอนนี้หรือการขึ้นปายเองเราก็ตอบปญหา

ชาวบานวาเวลาปะชุมกรรมการแผนทุกครั้งชาวบานถามวาผานแผนไปผานแผนมาไมเห็นอนุมัติทําสักทีหนึง่บางทเีราก็

เบื่อที่จะตอบคําถามแบบนี้ การขึ้นปาย ขึ้นปายผิดไหมก็อยากรูวามันผิดตรงไหนที่เราจะตอง 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมก็ไมไดวาขึ้นปายมันผิดหรือไมผิด ผมก็อยากถามวาทานจะทําดวยงบของพวก

ทานเองใชไหม เมื่อกี้ก็ไดคําตอบจากทานรองนายกฯแลววาทํากันเองก็ขอใหสภาฯแหงนี้บันทึกดวยแลวคําถามหลัง

จากนั้นทานตอบกับสภาแหงนี้ไดไหมใหสมาชิกทุกคนไดยินทานบอกวาทานทําขึ้นเอง ผมอยากทราบวาปายอันนีข้นาด

เทาไร ราคาเทาไร ทานทําอยูรานไหนผมจะไปทําบาง ทานตอบไดไหมวาทาน ถาทานทําขึ้นเอง ถาทําเองทานตองไป

จายเขาใชไหม ผมก็เลยถามวาทานทําอยูรานไหน ขนาดปายเทาไร ถาทานทําขึ้นเองทานก็ตองรูขนาดมัน ทานตอบกับ

สภาฯแหงนี้ไดไหมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 



๓๐. 

 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ตองขอบคุณทานสมาชิกที่ทรงเกียรติ ผมเปนผูบริหารไมไดสันดานเสมียนนะครับ ที่จะตองไปรูรายละเอียด

ทั้งหมดตรงนี้ ก็คือสั่งเขาทํา จายตังคแลวเขาก็ไปทํา ทําไมเราจะตองไปวัด ไปคํานวณ ไปหาราน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับทานรองประชา ขอนะครับคําวา สันดาน อยาใชเลย สันดานเสมียน นั้นนะครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ครับ ผมเปนผูบริหารนะครับ ผมไมเขาใจในรายละเอียดตรงนี้นะครับ ขอถอนนะครับ ก็ตอบชัดเจนวาเปนคน   

จายสตังค แตเรื่องทํานั้นเปนเรื่องของคนเขาทํางาน ผมไมตองมานั่งมาชี้แจงทานวา ทํารานไหน ขนาดกี่เซน ยังไง   

ทําเมื่อไหร มันไมใช นั้นเขาไมเรียกผูบริหาร ตองขออนุญาตดวยและก็ขออนุญาตตอบตอดวยนะครับทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สักครูนะครับทาน ขออภัยเปนอยางสูง เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ก็ตอบทานรองนายกฯ ก็คือทานผูบริหารนะครับ  ใชครับทานเปนผูบริหารทานจายเงินเทาไหรทานก็ไมรู

ใชไหมครับ ความคุมคามันอยูไหน นี้มันไมใชคนบริหารแบบนี้ ถาเปนผูบริหารญัตติสองสามญัตติที่ทํามามันผิดแบบนี้

เรียกผูบริหารหรือครับ ทานยังเรียกตัวทานเองวาเปนผูบริหาร และผมก็อยากถามดวยวา ณ สภาเทศบาล           

นครอุบลราชธานี แหงนี้ ที่สําคัญประกอบไปดวยฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และขาราชการ ฝายนิติบัญญัติก็คือ

สมาชิกสภาฯ ศักดิ์ศรีผมมันก็เทาเทียมกันกับฝายบริหาร ผมมาจากการเลือกตั้ง สวนทานมาจากชองทางไหนผมไมพูด 

ตองถือวาทานเปนทีมงานของฝายบริหาร แตถาทานจะพูดอะไรทานตองดูตัวทานดวย ถาผมจะถามวาทานไปทําปาย

อยางนี้ได ผมเองซึ่งเปนสมาชิกสภาฯก็ไดรับการเลือกตั้งมาเหมือนกัน ผมก็จะทําปายแบบนี้บาง ผมจะทําไดไหม แลว

ทานจะใหผมตั้งตรงไหน ทานจะอนุญาตใหผมตั้งหรือไม ทานไมตองไปตอบยืดยาว ผมถามสั้นๆแคนี้ สวนเหตุที่ทานจะ

ตอบวาโครงการที่ ส.ท. ตัดทานก็ตองมีเหตุผลในการที่จะพูดดวยนะครับ ทานชวยบอกผมดวยวาผมจะทําปายแบบนี้

ไดไหมจะใหผมติดตรงไหน อนุญาตผมหรือไมนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอครับ ปายตัวนี้ทานก็ทําไดครับ แตอํานาจอนุมัติหรือไมอนุมัตินั้นเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี

เพราะวาเราเปนผูบริหาร ทานก็บอกวาทานเปนนิติบัญญัติ ผมเปนผูบริหาร แลวผมเปนผูบริหารไหม ผมจะอยูกลุม

ไหนละ ผมก็ตองกลับมาอยูกลุมบริหารถูกไหมครับ เพราะทานเปนคนพูดเองวาผมอยูฝายไหน ถาทานอยากมีอํานาจ

ในการอนุมัติโนนนี่นั่นในการบริหารจัดการทานก็ลาออกมาสมัครเปนนายกฯเพื่อจะมาเปนผูบริหาร เพราะทานมี

อํานาจในนิติบัญญัติ แตไมมีอํานาจในการบริหารเปนของนายกฯ อํานาจการบริหารเปนอํานาจของนายกฯ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยนะครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 



๓๑. 

 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทาน ตองขออภัยทานรองฯดวย  เมื่อทาน

ตระหนักถงึอํานาจของทาน เราก็ตระหนักถงึหนาที่และบทบาทของเรา ซึง่การที่เราไมอนุมัตเิงินสะสมเรามีเหตผุล

ทําไมทานไมยอมรับตรงนี้ กลับใชอํานาจโดยมิชอบของทานโดยข้ึนปายประชาสัมพันธหรือประจานเรากันแน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สักครูนะครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ดิฉันขอใชอํานาจของการประชุมสภา 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 คานครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตองพูดวาการประชุมสภาฯก็คือการประชุมสภาฯ สมาชิกสภา 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ผมขอคานครบั 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานสุภาภรณ สักครูนะครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ในการประชุมสภากบ็อกแลววาประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายอนันต    ตันติศิรินทร       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สักครูครับทานสุภาภรณ ทานรองประชามีอะไรครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ผมอยากใหถอนคําวาปฏิบัติโดยมิชอบ ผมคิดวาเราไมไดทําอะไรที่มิชอบครบั 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ก็เปนการประชุมสภา ก็คนที่จะทําใหดิฉันถอนไดก็คือทานประธานสภาวินิจฉัยนะคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ถาอยางนั้นถอนนะครบั 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คะทานประธาน เมื่อทานประชาสัมพันธตัวเองแลว ทําไมถึงไมบอกเหตุผลที่สมาชิกสภาตัด อันนี้ก็เปนความ

ไดเปรียบของฝายบริหารใชไหมคะ ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็ยอมรับแตเมื่อทานรูวาเรามีหนาที่อะไรทานก็ตองยอมรบั

ตรงนี้ในเรื่องโครงการตางๆทานนําเขามาสูสภาเราก็อธิบายในที่ประชุมสภาแลววาทําไมเราถึงตัด เหตุผลเรามี ขั้นตอน

ที่ทานนําเขามาถูกตองไหม ในการพิจารณาการสั่งการของหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท 

๐๘๑๐.๔/ว๒๘๓๐ ลงวันที่๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สั่งการเกี่ยวกับการแกไขปญหายางพาราตกต่ํานั้น กําชับ

ขั้นตอนในการดําเนินการ ๓ ขั้นตอน ถาทานเขารวมประชุมดวยครั้งที่แลวทานนาจะทราบ ขั้นตอนที่ ๑ ใหใช

งบประมาณดวยวิธีเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงในโครงการที่มีอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปกอนเปนลําดับ

แรก ขั้นตอนที่ ๒ หากไมมีโครงการก็ใหโอนเปลี่ยนงบประมาณที่เหลือจายหรือหมดความจําเปนจาย มาตั้งจายเปน

รายการใหมเพื่อดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลนี่เปนขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่ ๓ ซึ่ง 



๓๒. 

 

เปนขั้นตอนสุดทาย หากไมสามารถดําเนินไดในขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สอง จึงมาใชจายเงินสะสม ดิฉันวาเหตุผล

ที่ใหชัดเจนดีนะคะ ไมทราบวาทานสงสัยตรงไหน ขอบคุณคะ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ตอเลยครับ สรุปวาเราก็ขึ้นโดยชอบโดยอํานาจหนาที่ของเรา เราก็ขึ้นโดยขอเท็จจริงวาทานก็

ไมไดพิจารณางบประมาณตรงนี้ ก็ขออธิบายตรงนี้วาเราขึ้นโดยชอบ แลวเราก็โดยอํานาจหนาที่ก็ตองอธิบายวาไมผาน 

ก็เลยไมไดทํา แตวาก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมสักนิดครับทานประธานสภาฯ ที่บอกวาจะไมอภิปรายในเรื่องของ

นําเสนอโครงการที่ญัตติที่ผานมานะครับวาเหมาะหรือไมเหมาะ แตความเปนจริงก็คือเราเสนอแผน ๖ เดือน ตาม

หนาที่ที่ปฏิบัติไปแตใน ๖ เดือนนั้น ก็ผานไปคือทานบอกวาเราทําไมทัน แตความเปนจริงก็คือถาทานดูวา ๑๒๗ 

โครงการนั้น เราทําไปแลว แลวอยูในระหวางโครงการที่ดําเนินไปแลวถึง ๘๕ โครงการนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยนะครับทานรองฯ เรื่องนัน้แจงเพื่อทราบผานไปแลวนะครับ  

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เมื่อสักครูมีทานสมาชิกอภิปรายวา ขออนุญาตเอยนาม ทานศุภชัยอภิปรายสักครู พึ่งอภิปรายผานไปแลว 

ญัตติแตทานยังพูดวาพวกเราดําเนินการยังไมแลวเสร็จ ผมก็เลยอธิบายเพิ่มเติมวาจริงๆแลวกระบวนการมันดาํเนนิการ

ไปพอสมควรจนกระทั่งถึงวันนี้ ๗ เดือนนี้เราทําไปไดแผนของเรา ๘๑ เปอรเซ็นต จากที่เราวางไวแลวจากทั้งหมด       

นะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ตอนอภิปรายทานก็ไมตอบ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ครับ ก็เพราะวายังไมตอบ พอดีวาทานสุภชัยไดเอยในวาระ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานณัฐวุฒิมีอะไรครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ขอสอบถามทานประธานสภาฯ เพื่อสงตอไปยังนายกเทศมนตรี อยากให

ทานนายกเทศมนตรี นั้นใหคําตอบกับพวกผมวาถาเกิดผมจะทําปายแบบที่พวกทานทําบาง ผมจะทําไดไหมครับ    

ถาม ณ สภาฯแหงนี้นะครับ ทานตอบไดไหม ถามทานนายกเทศมนตรี ขอใหทานชวยตอบคําถามผมดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปทานสมาชิก หากทานมีความประสงคจะขึ้นปายประชาสัมพันธ ก็สามารถนํามา

เสนอใหกับทางคณะผูบริหารพิจารณาไดตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันคงไมไดไปเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร มันคงเปนเรื่องขออนุญาตติดตั้งปาย มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม

หรือไมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

 



๓๓. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานฯ ก็เปนเรื่องที่พี่นองขาราชการที่ทานไมสบายใจทานก็มีจดหมายสนเทหมาใหผม

เกี่ยวกับเรื่องของการเปดกรอบเพื่อบรรจุพนักงาน ก็วนกลับไปถึงปที่แลวที่มีการสอบบรรจุไว เปดกรอบแลวก็สอบ

บรรจุไวแลวก็ปนี้เปดกรอบแลวก็ไดขาววาตอนนี้ไดเอาพนักงานมาทํางานแลว ตอนนี้ไมทราบวาขั้นตอนนี้อยูใน

ขั้นตอนไหนแลว การที่ทานเปดกรอบมามีการสอบใหมแลวเจาหนาที่เกาที่เขาเคยทํางานที่นี่หรือแมกระทั่งลูกจาง

เทศบาลที่เคยทํางานกับเรามาแลวที่ทานสอบไวแลวนั้นมีคางบรรจุอยูกี่คน แลวก็เปดกรอบใหมทานจะเอาที่สอบคาง

ไวเขาบรรจุไหมหรืออะไรยังไง ผมขอใหทานระมัดระวังในเรื่องนี้ดวย เพราะวาขณะนี้ทาง ปปท. ก็ไดมีการ

ประสานงานขอมูลจากทางผม ก็ไมทราบจริงๆสายสนคนในเปนยังไง แตก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขามาแลวก็มีการสอบสวน

ตั้งแตอาทิตยที่แลว ก็คือการใชยานพาหนะของทางราชการไปในงานสวนตัว ก็โฟกัสไปที่งานของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม อันนี้ก็จริงอยางที่เขารองเรียนเปนหนวยงานของทานเอง เปนลูกนองของทานเองที่รองเรียนขึ้นไป และก็

คนสอบก็คือ ปปท. ภาคเขามาสอบจริงๆ ก็พบจริงๆวาทานนําไปใชในกิจการสวนตัว งบประมาณที่เราอนุมัติไป เราก็

เสียใจที่มันจะกลับมาสงผลรายกับทางขาราชการเอง  ฝากไวใหกับสภาฯแหงนี้ไวใหชวยกันติดตามดวยครับ        

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  ก็ขอฝากเรื่องรองเรียนอีกเรื่องหนึ่ง

คือชาวบานบริเวณแถวหนาวัดหนองบัวฝากรองเรียนมาวามีรถยนตที่จอดไมไดใชงานทิ้งไวหลายปแลว อันนี้ผมก็ขอ

ฝากไปทางฝายบริหารขอใหดําเนินการจัดระเบียบเรื่องรถจอดทิ้งไวริมถนน เพื่อใหทานไดประสานกับทาง สภ.เมือง

อุบลราชธานี เพื่อการยกเคลื่อนยายออกไปทั้งในเขตเทศบาลนครอุบลฯไปชวยสํารวจและก็ประสานกับ สภ.เมืองเพื่อ

เคลื่อนยายออกไป เพราะวากีดขวางทางจราจรและอันตราย เพราะเวลารถว่ิงไปในเวลากลางคืนก็มีโอกาสชนรถทีจ่อด

ทิ้งไวริมถนนนานแลว ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอปดประชุมครับ 

 

*****ปดประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.****** 

 

 

 

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

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                                     (อดิศร   ประจํา)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       นักจัดการงานเทศกจิชํานาญการ 

                                      ชวยราชการงานเลขานุการสภา                                  
 
 



๓๔. 
 

 

 

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

    (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)            (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

        หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป                                     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

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

        (นายอัมพล  ทองพุ)                                           (นายพิพฒัน  นิลรัตนศิรกิุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                              เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

 

 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

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

 

 

 

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

             (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                                           (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

 
 

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

                (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                             (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

 

 

 

 

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

                                             (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

 

                                                    (นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี


