รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
.............................
ผูมาประชุม
๑. นายอนันต
๒. นางสาววรรณรัตน
๓. นายพิพัฒน
๔. นางสาวนงนุช
๕. นางบัวหลวง
๖. นายเลิศชาย
๗. นายชื่น
๘. นางรฐา
๙. นายณัฐวุฒิ
๑๐. นายนัฐพล
๑๑. นางเฉลียว
๑๒. นายปรเมศร
๑๓. นางสุภาภรณ
๑๔. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
๑๕. นางลําพูล
๑๖. นายสุภชัย
๑๗. นางสาวตนขาว

ตันติศิรินทร
จิรัตนประภา
นิลรัตนศิรกิ ุล
จิรันตกาล
อาษาพล
เสนหา
พรหมจารีย
มณีภาค
ทองเถาว
รัตนูปการ
คํานิยม
ศริพันธุ
โหตระไวศยะ
ศิลปสิทธิ์
แสงวงค
ศรีจรูญ
ตังคโณบล

ผูไมเขารวมประชุม
๑. นายธานินทร
สินธุประสิทธิ์
๒. นางสาวปฏิมาพร
จงรักษ
๓. นายธนพล
โชควิวัฒนวนิช
๔. นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม
๕. นายเลิศ
อาชวานันทกุล
๖. นายณภัทร
ลิ้มสุวรรณ
๗. นายปยะ
ลายวิเศษกุล

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

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

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑. นายประชา
๒. นายยอดยุทธ
๓. นายนพพร
๔. นายอดิศักดิ์

กิจตรงศิริ
เดชรุงเรือง
เตชาวิวัฒนบูลย
กุลวงศ

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

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

ทองพุ
โยธามาตย
เมืองเหนือ
คําแดงสด
วิชัยโย
เสนาภักดิ์
ภัทรกอพงศสุข
ธนะคุณ
มิ่งไชย
ใจหาญ
ดวงคํา
ปรุโปรง
ศรีสวัสดิ์
นามพิทักษ
ศรีบุญสถิตพงษ
ใครบุตร
ประจํา
สุพจนนิติภักดี
อัปกาญจน
คําโสม

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
รก.ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ

ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน ท.๕ ชุมชนกานเหลือง

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
พนักงานจางทั่วไป

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

ประธานจะแจงใหทปี่ ระชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
วันศุกรที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ

ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน รายการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
การตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

๓.
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

อื่นๆ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวัสดีครับ ทานสมาชิกผูมีเกียรติ ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาลฯ
ทานรองปลั ดเทศบาลฯ และหั วหนาส วนราชการทุ กท านครั บ ผม วันนี้เป นวันประชุมสภาเทศบาล สมั ยวิส ามั ญ
สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ เนื่องจากมีทานสมาชิกสภาลา ๔ ทาน ๑.นางสาว
ปฏิมาพร จงรักษ (ลากิจ) ๒.นายธนพล โชควิวัฒนวนิช (ลาปวย) ๓.นางสาวภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม (ลาปวย)
๔.นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ (ลาปวย)
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
วันศุกรที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอ ไปเป นระเบี ยบวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สมั ยสามั ญ
สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกรที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญทานสมาชิกครับ / ถาไมมี/มติที่ประชุมใหรับรองรายงานการประชุมฯ
ที่ประชุม
มีมติใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยทีส่ อง
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกรที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๔.
ตอไปเป นการรับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุ บลราชธานี สมัยสามั ญ สมัยที่สอง ประจําป
พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เชิญทานสมาชิกครับ / ถาไมมี/มติที่ประชุมใหรับรองรายงานการประชุมฯ
ที่ประชุม
มีมติใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยทีส่ อง
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ครัง้ ที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน รายการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
การตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
๒๕๖๑ หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน รายการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามหนัง สือกรมสงเสริมการปกครองส วนทองถิ่น ดวนที่สุ ด
ที่ มท. ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พงศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสนับสนุนใหชุมชน/หมูบาน แหงละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) จัดทําโครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข อยางนอยชุมชนละ ๓ โครงการ โดยเสนอขอรับเงินงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้
ตองผานการประชาคมของชุมชน/หมูบาน ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน /หมูบาน และให
ตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส วนท อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (สิ่ งที่ ส ง มาดวย ๑) และตามหนัง สื อกรมส งเสริ ม การปกครองท อ งถิ่น ที่ มท
๐๘๐๘.๒/๑๓๖๘๙ – ๑๓๗๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สารณสุ ข ซึ่ ง กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่น แจ ง วาไดโ อนจั ดสรรงบประมาณรายจ ายดัง กล าวให แก เ ทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี เป นที่ เ รี ยบร อ ยแล ว จํ า นวนเงิ น ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท (สองล านหนึ่ ง แสนสองหมื่ นบาทถวน)
(สิ่งที่สงมาดวย ๒)
ในการนี้ ชุม ชนภายในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ไดขอรั บ การสนับ สนุนงบประมาณจากเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เพื่อดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข อยางนอยชุมชนละ ๓ โครงการ จํานวน ๒๐๖
ชุมชนๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) (สิ่งที่สง
มาดวย ๓) แตเนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ไมไดตั้งงบประมาณรายจายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไว ดังนั้น เพื่อใหสามารถดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังกลาวได เทศบาลนคร
อุบลราชธานี จึงไดดําเนินการโอนเงินงบประมาณจากรายการที่ไมไดมีการเบิกจาย หรือรายการที่ดําเนินการเสร็จสิ้น

๕.
แลว มาตั้งเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงิ นอุ ดหนุนเอกชน รายการเงิ นอุ ดหนุนสํ าหรั บการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข จํานวนเงิน ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๔ ของ ๒๖ และไดบรรจุโครงการดังกลาวไวในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
๓/๒๕๖๑ หนาที่ ๑๖ ลําดับที่ ๓๗ (สิ่ งที่สง มาดวย ๔) แตเนื่องจากการเบิกจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน
จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ (๘)
ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายเงินงบประมาณ หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน รายการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุ ข จํ านวนเงิ น ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท (สองล านหนึ่ง แสนสองหมื่ น บาทถวน) เสนอตอ สภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
การเบิก จายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน รายการเงินอุดหนุนสําหรับ การ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข อันประกอบดวยอุดหนุนใหชุมชนตางๆ ภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๑๐๖ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวนเงิน ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ถวน) จะตอ งไดรั บความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี และผูวาราชการจัง หวัดอุ บ ลราชธานี ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ (๘)
เหตุผล
เพื่อให เทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ใหกับ ชุมชนตางๆ ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๑๐๖ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจํ าป พ.ศ.๒๕๖๑ ไดอ ยางถูก ตอ งและเป นไปตามระเบี ยบ กฎหมายที่กํ าหนด
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจาย งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุ ดหนุนเอกชน รายการเงินอุ ดหนุนสําหรั บการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๖๑ ให กั บ ชุม ชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จํ านวน ๑๐๖ ชุม ชนๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น จํานวนเงิน ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก อ นจะพิ จ ารณาญั ตติฯนี้ ขอเรี ยนให ท านสมาชิก ทราบวาขณะนี้ส ภาฯไดรั บ เกี ยรติเ ป นอยางสู ง จากท าน
เกริกชัย ผองแผว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ/ เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภาฯ และท านผูเ ขาร วมประชุม ที่เ คารพทุ ก ทานครับ กระผมนายสุ ภชัย ศรีจ รู ญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่๔ ตามที่ทานนายกเทศมนตรี ไดเสนอญัตติฯเขามาผมไดอานและ
พิจารณาหลายรอบแลวมีขอติดใจสงสัยที่จะสอบถามในสภาฯแหงนี้ใหสมาชิกไดรับความกระจาง คําถามที่ ๑ คือเงิน

๖.
อุดหนุนที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ไดโอนมาเขาสูระบบงบประมาณของเทศบาลฯ ทางฝายเทศบาลฯ
ไดทําหนังสือของบประมาณในสวนนี้ไปใชหรือไมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เงินสวนนี้เปนเงินของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นเปนคนจัดสรรใหครับ ทางเราไมไดขอไปครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือ ทานยืนยันแล ววาทางเทศบาลฯไม ไดขอไปใหบั นทึ กไวดวยครับ เดี๋ยวผมจะอานระเบียบให ดู เชิญท าน
สุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือมันขัดแยงกับ ญัตติที่ทานขอมาสรุปวาญัตตินี้เปนเท็จหรือไมครับ ขออนุญ าตทบทวนญัตติฯ “ โดยเสนอ
ขอรับเงินงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ” ผมวาทานยังสับสนในญัตติที่ทานขอมา แลวจะใหพวกผม
พิจารณาไดอยางไรครับ ตอไปครับคําถามที่ ๒ ในเมื่อมีการโอนงบประมาณมาตามวัตถุประสงคของโครงการที่โอนมา
ชัดเจน ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ทําไมทานไมนํางบประมาณกอนนี้ไปใชตามวัตถุประสงคที่โอนมา เพราะที่
โอนเขามามีวัตถุประสงคเพื่ออะไร สนับสนุนใคร ผมไมพูดถึงการใชงบประมาณเพราะมันมีหลากหลายมากนอกจาก
จะมาขอในสภาฯแหงนี้ ผมถามวาในเมื่อใหมาตั้งแตวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทําไมทานไมนําไปใช ผมมองไดสอง
แบบ ทานไมวางยาสภาฯ ขาราชการก็วางยาทาน ก็มี ๒ อยางเทานั้นเอง ผมถามวาตั้งแต พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทําไม
ทานไมนําไปใชครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก ผูทรงเกียรติครั บ ผมคิดวาเรื่องเหลานี้ในเอกสารผมคิดวา
ครบถวนและชัดเจน ผมยังคิดวาญัตติที่เสนอมาผมคิดวาหลักการและเหตุผลในญัตติฯนี้คอนขางครบถวน ผมก็มอง
เสมอวาไมมีใครวางยาใคร ผมไมคิดวาทางขาราชการจะมาวางยาฝายบริหาร ผมคิดวาในการทํางานทุกคนมีความตั้งใจ
ที่จะทํางานเพื่อบานเมืองอยูแลว เราก็วางไปตามกฎระเบียบพระราชบัญญัติที่เรามีอํานาจหนาที่จะสามารถจะทําได
และในสวนที่จะขอรับความเห็นชอบในครั้งนี้ดวยเชนกัน เราเจตนาดวยความบริสุทธิ์ใจก็มองโลกในแงดีดวยกันทั้งนั้น
เพื่อใหงานของเทศบาลฯเดินหนาตอไปได สวนในเรื่องรายละเอียดผมขอใหเจาหนาที่งบประมาณใหรายละเอียดที่
ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ขออนุญาตใหทานปลัดเทศบาลฯอธิบายในขั้นตอนตางๆแกประธานสภาฯครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือในขั้นตอนนี้ไมใชขั้นตอนของงบประมาณ คือสมาชิกผูทรงเกียรติถามวาเงินที่ใหมาแลวทําไมไมเอาไปใช
ซึ่งในญัตตินี้มันเปน ๒ สวน หลักๆแลวเงินที่เขาใหมา ๒ ลานไมไดพูดถึงแตวาการตั้งงบประมาณใหม โดยที่วาไมไดตั้ง
งบประมาณไวเลยจึงโอนงบประมาณเหลือจายมาใช ซึ่งมันไมเกี่ยวพันกับเงินสองลาน ที่ทานนําเขามานี่มีหนังสือสั่ง
การตางๆมาดวยวาทางกรมปกครองสวนทองถิ่นไดโอนเงินมาใหแลวตามนี้ แตสมาชิกของใจวาเงินใหทานมาแลวทําไม
ทานไมนําไปใช

๗.
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
คือผมจะใหเจาหนาที่งบประมาณเขาอธิบายวาเงินที่เขามาแลวหลังจากที่เราตั้งงบประมาณแลวเงินก็มารวมใน
รายจ ายก อ นใหญ ดัง นั้นเงิ นอุ ดหนุนก อ นใหญ ที่ เราไดรั บมานี่มั นก็ จ ะมี ขั้นตอนในการทํ าประชาคมโครงการและ
นําเสนอความเห็นชอบจากสภาฯ อันนี้ก็เปนภาพรวมอันใหญ สวนในเรื่องของรายละเอียดผมก็อยากใหทานปลัดฯเปน
หัวหนางบประมาณหรือเจาหนาที่ที่จัดทําเปนผูอธิบายใหทางสภาฯไดเขาใจวาแตละขั้นตอนมันเปนอยางไร
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในสวนของผมเขาใจ แตเงินนี้ทางกรมไดกําหนดไวชัดเจนวาเงินจํานวนนี้ไดใหทําอะไรบาง ไมใชวาโอนมาให
แลวทานนําไปรวมทั้งหมด แลวมาตั้งเปนตัวใหม ตัวนี้คือทานขอไปโดยทานระบุโครงการเพราะตามคําสั่งมี แตทาน
บอกวาทานนายกฯไมไดขอไป ทางสภาฯจึงงง และสภาฯอยากรูความกระจางวา เงินที่กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น โอนมาใหแลวทําไมทานไมนําไปใชในโครงการที่ระบุไว อยากรูตรงนี้
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เวลาที่ทางเทศบาลฯไดรับโอนเงินอุดหนุนเขามาจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จากระบบ laas ทาง
เทศบาลฯจะนําเขาเปนเงินรายไดของเทศบาลฯ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นที่ลงวันที่ ๒ ที่มีการจัดสรรงบประมาณตรงนี้มาให เพื่อมาทําโครงการพระราชดําริงานสาธารณสุข ๑๐๖
ชุมชน ที่ไดเรียนไป เมื่อเงินเขาไปอยูในกองใหญเราตองโอนเงินจํานวนนี้ออกมาใช เราก็เกลี่ยไปใชในโครงการตางๆ
ในเทศบาลฯ แลวเราก็ดึงกลับ มาใช โดยตั้งเปนรายการใหม ในแผนงานสาธารณสุ ข หมวดเงินอุดหนุนซึ่งตองเขา
ระเบี ยบวาดวยงบประมาณส วนทอ งถิ่น คือ วาเงินจํ านวนนี้ก็ เ ขามาอยูในเทศบาลฯ เพี ยงแตวาเราตอ งมี ก ารทํ า
ประชาคมโครงการตางๆ เมื่อมันพรอ มแลวเราก็นํามาขอรับความเห็นชอบจากสภาฯเทศบาลฯ สวนตัวเงินก็ไมได
หายไปไหนก็อยูในเทศบาลฯ ผมคิดวาการเกลี่ยไปเกลี่ยมาเปนอํานาจของนายกฯที่จะสามารถจะทําได ก็เหมือนจาก
กระเปาซายไปกระเปาขวาแตสุดทายก็เปนของเทศบาลฯทั้งหมด
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมวาไมถูกเพราะวาเงินที่โอนมานี่จุดประสงคบอกตรงๆเลยวาเพื่อโครงการอะไร ในระเบียบก็ระบุไวชัดเจน
แลวบอกไวแลววาการที่ทานขอไป วาโครงการเปนอะไรทําเพื่ออะไรบอกไวชัดเจนแลวทางกรมถึงจะไดโอนเงินเขามา
ให ไมใชวาขอไปแลวเมื่อไดเงินมาแลวทานก็เอาเงินไปรวมอยากจะจายอะไรก็จายไดตามอํานาจของนายกฯ ใชอยูวา
อํานาจของนายกฯแตถามวาเหมาะสมถูกตองหรือไม / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือ ก
ตั้งที่๔ ตามญัตติที่ทานขอมาผมก็ยังไมเขาใจ ทานไปพูดถึงเงินงบประมาณที่โอนเขามาสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งทาน
ก็พูดถึงเงินที่จะตองตั้งขึ้นตามหมวดเงินอุดหนุน ทานบอกวาเราไดเงินแลวก็เปนอํานาจของนายกฯ แลวทานก็เปนผูข อ
ไปทางกรมก็ใหมาตามเจตนารมณของผูขอ และเจตนารมณของผูให หนังสือบอกชัดเจนวาทานเปนผูขอ ๒ กรมเปน
ผูให มีประชาคมรองรับมีประชาพิจารณรองรับ อยาใหผมไปสอนเลยวาทําอยางไรจึงจะใชงบตัวนี้ได ขาราชการที่อยู
ในนี้ผมวามีความรูมากกวาผมเยอะ นาจะใชไดงายเมื่อมันมีจุดประสงคของการใหมาแลว และวันนี้เอาเขาสภาฯโดยมี
จุดประสงคเดิมก็เพื่อใชงบตัวนี้ ถามวาทําไมพวกผมตองมาอภิปรายในหัวขอประเด็นนี้ ก็เพราะในหัวขอที่ทานใหมา
มันไมมีความชัดเจนในระเบียบ มานั่งคุยกันเลยวาในเมื่อเงินงบประมาณใหมาแลว ทานไมใชดวยเหตุผลอะไร ในเมื่อ
ทานไดงบประมาณมาแลวทําไมทานยังไมใชงบประมาณในสวนนี้ครับ เอาคําถามนี้กอนครับ

๘.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับวาในรายละเอียดตรงนี้ที่โอนเงินเขามา เสร็จแลวเราไมไดตั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตรงนี้ไว เปน
เงิ นอุ ดหนุนที่ โ อนเขามาเราไม ไดตั้ง เพื่ อ รองรั บ โครงการตรงนี้เ อาไว เพราะเป นการโอนเงิ นเขามาหลั ง ที่ เ ราทํ า
งบประมาณเทศบัญญั ติเรียบร อยแลว เมื่อมันไมโ ครงการแบบนี้ขึ้นเราจะตองมาตั้งเป นโครงการใหม เมื่ อเปนเงิ น
อุดหนุนที่เขามาก็ตองขอความเห็นชอบจากสภาฯ คิดวาผมอธิบายชัดเจนและรายละเอียดในเอกสารนี้ก็ชัดเจน แต
จะตองไดรายละเอียดที่ชัดเจนก็ใหเจาหนาที่งบประมาณเลาเปนขั้นตอนใหฟงจะดีกวาผมคิดวาผมก็มองในภาพรวม
แลวก็ตองดําเนินการในแบบนี้ เราก็ศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรกอนจะเขาแผนการทําประชาคมแลวก็ให ๑๐๖ ชุมชน
ทําโครงการขึ้นมา เมื่อทุ กอยางสมบูร ณแล วก็นําเขาขอรับความเห็นชอบจากสภาฯ ผมคิดวารายละเอี ยดทั้ งหมด
ชัดเจนเพียงพอแลวครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในญัตติฯ มันไมชัดเจนเพราะวาเหตุผลทานไมไดบอกเลยวาเพราะอะไร เงินจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ที่โอนมาใหทําไมถึงนําไปใชไมได แตทานไปพูดถึงวาไมไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไว จึงโอนเงินงบประมาณใน
สวนอื่นเขามา ทานพูดมาตั้งแตแรกเลยวากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดโอนเงินมาให ๒ ลานวาบาท แลว
ไมไดพูดวาในเงินสวนนี้ทําไมทานไมนําไปใช มันไมชัดเจนตรงนี้ เชิญทานสมาชิกครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนท านประธานสภาฯที่เ คารพ ผมนายณัฐ วุฒิ ทองเถาว สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ เวลาเราไปเรียนหนังสือถาเราฟงอาจารยแลวสวนไหนที่เราฟงแลวไมเขาใจ อาจารยก็จะถามวามีใคร
ไมเขาใจอีกหรือไม ในสภาฯแหงนี้ก็เชนกันถาสิ่งไหนที่เราไมเขาใจ กับการกระทําของฝายบริหารเราก็จะถามขอสงสัย
คือเราไมตองการใหทานมาตอบวาทุกอยางทานชี้แจงในเอกสารแลว ถาเปนแบบนั้นก็ใหทานสงเอกสารไปใหที่บาน
แลวก็ใหผมเซ็ นยินยอมอยูบ าน ไมตองมานั่งประชุมฯ เอาแบบนั้นดีกวา ดังนั้นแตละคําถามผมก็อยากใหท างฝาย
ผูบริหารชวยตอบใหทางสภาฯแหงนี้ เพื่อใหเปนที่เขาใจและสมาชิกคนอื่นเขาก็คงสงสัยเหมือนกับญัตติที่ทานเสนอมา
เพราะผมอานผมก็ยังสงสัย ถาทานไมรูทานก็ใหทานอื่นตอบแทนทานแคนั้นเองครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผมก็เขาใจนะครับวานักเรียนในหองหนึ่งความรูความสามารถก็แตกตางกันไป บางคน
ก็เกงฟงครั้งเดียวก็เขาใจบางคนตองฟงหลายรอบ ผมก็อธิบายใหทานประธานสภาฯทราบวาผมก็อธิบายในภาพรวมได
แบบนี้ ผมขออนุญาตใหทานหัวหนางบประมาณอธิบายไดไหมทานประธานสภาฯก็ไมอนุญาต ผมก็มีเจตนารมณใหทุก
คนไดทําความเขาใจกับเรื่องนี้ วาใหคนที่ทํางานจริงในรายละเอียดขอกฎหมายตางๆ ใหมาอธิบายดีกวาไหม หรือจะให
ทานผอ.กองวิชาการ หรือทานปลัดเทศบาลฯที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงใหอธิบายใหเด็กนักเรียนที่ยังไมคอยเขาใจได
เขาใจดีไหม อะไรประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ

๙.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดีใจครับไดเปนเด็กนักเรียน ถึงจะเปนเด็กโขงก็ไมเปนไรนะครับ ผมยังติดใจอยูคือเอาใหเขาใจวาในญัตตินี้ไมได
กลาวถึงเหตุผลที่ไมไดนําเงินไปใช อยากสอบถามแคนี้ครับ สวนจะใหเจาหนางบประมาณชี้แจงซึ่งมันเปนเงินอุดหนุน
มันไม เกี่ ยวกับ เงิ นงบประมาณ แตถาท านจะให ชี้แจง ก็ จ ะสอบถามไปดวยวาเงิ นที่ จั ดเก็บ ตั้งแตป ๒๕๖๐ จนถึง
ปจจุบันวามันถึงเปางบประมาณรายจายแลวหรือยัง ณ ปจจุบันการจัดเก็บเปนกี่เปอรเซ็นตแลวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เ คารพ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุ บลราชธานี
พอดีครูไมเกงครับ เด็กก็เลยออกไปหาเรียนพิเศษขางนอกครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณ ครับ
นางสุภภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางสุภภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๓ ดิฉันขอเสนอดังนี้วาญัตติที่ทานฝายบริหารเสนอเขามาสมาชิกไดสอบถามเพื่อขอความกระจางแต
ทานใหคําตอบที่เราทําความเขาใจไดไมชัดเจน และจะใหทางสภาฯเห็นชอบดวยก็คงจะเปนไปไมได ดิฉันขอเสนอวาถา
จะใช จ ายเงิ น งบประมาณตั วนี้ ให ท า นใช จ ายตามคําสั่ ง ขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่น ได สั่ ง การมาเมื่ อ วัน ที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีวิธีการที่จะนํามาใชได แตทานมาใหสภาฯเห็นชอบโดยขัดแยงกับญัตติฯ คือในญัตติฯบอก
วาท านขอรั บ เงิ นอุ ดหนุนตัวนี้ แตท างท านบอกวาไม ไดขอไป ญั ตติฯนี้ดิฉันคิดวามีความบกพร อ ง จึ ง ไม เ ห็ นดวย
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในญัตติฯ ใหกลับไปใชตามหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ซึ่งมีหลักการและเหตุผลชัดเจนใหยึดถือตามคําสั่งนี้และใชเงินงบประมาณตามคําสั่งนี้ครับ กราบขอบพระคุณ
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ทานเสนอมานี่เปนการเสนอใหลงมติเพื่อการนําเงินจํานวนนี้ไปใชหรือไมครับ เปนการเสนอญัตติฯดวยวาจา
ใหมีการลงมติตามที่ทานเสนอนะครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับเป นการเสนอญัตติฯดวยวาจา วาให ใชงบประมาณตามที่ทางกรมส งเสริ มการปกครองสวนทองถิ่น ได
อนุมัติเงินและใหใชเงินไปตามจุดประสงคที่ใหไวอยางชัดเจน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานเสนอวา ใหใชจายเงินตามหนัง สือกรมส งเสริมการปกครองส วนท องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๓๖๘๙ –
๑๓๗๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสารณสุข จํานวนเงิน

๑๐.
๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่นครับ / ถาไมมี ผมขอผูรับรองครับ / มีผูรับรองถูกตอง ๑๒ ทาน
ครับ
สมาชิก ไดเ สนอญั ตติ ดวยวาจาวา ให ใชจ ายเงิ นตามหนัง สื อ กรมส ง เสริ ม การปกครองส วนท อ งถิ่น ที่ มท
๐๘๐๘.๒/๑๓๖๘๙ – ๑๓๗๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สารณสุข จํานวนเงิน ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท ผมจะขอมติที่ประชุมวา
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหใชจายเงินตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
๑๓๖๘๙ – ๑๓๗๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหใชจายเงินตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
๑๓๖๘๙ – ๑๓๗๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหใชจายเงินตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๓๖๘๙
– ๑๓๗๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน
เศรษฐกิจ เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรี ยน ท านประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี อ างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิ น
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ่งที่สงมาดวย
๑. สําเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0023.3/ว 2297
จํานวน 24 ชุด
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
๒. สําเนาหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
จํานวน 24 ชุด
ที่ มท 0808.2/ว 2305 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
๓. แบบแปลนประมาณราคาตามโครงการฯ ที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๒๔ ชุด
จํานวน 44 โครงการ
๔. รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 25๖๑ จํานวน ๒๔ ชุด
ตามที่ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยไดแจงซักซอมแนวทางการใชจายเงินสะสม
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ํา รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการกระตุนเศรษฐกิจใน
ทองถิ่นและการแกไขป ญหาความเดือ ดรอนใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ โดยใหพิจารณานําเงินสะสมที่มีอ ยู
หลังจากไดสํารองเปนรายจายที่จําเปนไวแลวและเพียงพอที่จะนําไปใชจายโดยไมกระทบตอเสถียรภาพทางการคลังใน
ระยะยาวมาใชในการดําเนินการ ซึ่งปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น มียอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่

๑๑.
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๔๖๙,๕๐๕,๙๔๔.๙๒ บาท (สี่รอยหกสิบเกาลานหาแสนหาพันเการอยสี่สิบสี่บาทเกาสิบ
สองสตางค)
ดังนั้น เพื่ อใหการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ และหนังสื อสั่งการที่ เกี่ยวของ เทศบาล
นครอุบลราชธานี จึงไดจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๔๔ โครงการงบประมาณรวมทั้งสิ้น
๑๒๐,๒๐๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งรอยยี่สิบลานสองแสนสองพันหารอยบาทถวน) เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ “ขอ 89 องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัด
ความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด
(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตามระเบียบแลว
(3) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอัน
พับไป
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงไดพิจารณานําเงินสะสมมาใชจายเพือ่
แกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
โดยนําเงินสะสมที่มีอยูหลังจากที่ไดสํารองเปนรายจายที่จําเปนไวแลวและเพียงพอที่จะนําไปใชจายโดยไมกระทบตอ
เสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวมาใชในการดําเนินการซึ่งปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงมีเงิ น
สะสมจํานวนเพียงพอที่จะนําไปดําเนินการดังกลาวได โดยในสวนของเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่
นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จํานวน 471,548,076.99 บาท (สี่รอยเจ็ดสิบเอ็ดลานหาแสนสี่
หมื่นแปดพันเจ็ดสิบหกบาทเกาสิบเกาสตางค) (สิ่งที่สงมาดวย 6)
เหตุผล
เพื่อใหการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของและเพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจและแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ํา และแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามอํานาจหน าที่ ซึ่งโครงการที่เสนอขอเปนโครงการที่รวบรวมจากป ญหาและความ
ตองการของประชาชนในเขตเทศบาล ผานชองทางตางๆ เชน เวทีประชาคม การลงพื้นที่ คํารองทั่วไป ดังนั้น เทศบาล
นครอุ บลราชธานีจึงไดจั ดทํ าโครงการดานพัฒนาโครงสร างพื้นฐานและดานคุณภาพชีวิต จํานวน 44 โครงการ
งบประมาณ 120,202,500 บาท ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีตซอยแจงสนิท 5 งบประมาณ 1,610,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 5 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 3,040 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 23/61
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 9 งบประมาณ 750,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 9 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,348 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 22/61

๑๒.
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 11 งบประมาณ 1,560,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 11 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,983 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 21/61
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 13 งบประมาณ 1,600,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 13 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,998 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 20/61
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 15 งบประมาณ 1,120,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 15 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,020 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 18/61
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 17 งบประมาณ 730,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 17 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,313 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 17/61
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 19 งบประมาณ 950,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 19 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,581 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 16/61
8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 21 งบประมาณ 830,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 21 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,366 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 19/61
9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 13 งบประมาณ 1,393,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 13 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟ ล ท ค อนกรี ต หนา 0.05 ม. พื้ น ที่ ร วมไม น อ ยกวา 2,279 ตร.ม. และอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ที่ 32/61
10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 15 งบประมาณ 1,746,000บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 15 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟ ล ท ค อนกรี ต หนา 0.05 ม. พื้ น ที่ ร วมไม น อ ยกวา 2,905 ตร.ม. และอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ที่ 26/61
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 17งบประมาณ 1,092,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 17 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟล ท คอนกรี ต หนา 0.05 ม. พื้นที่ รวมไม นอยกวา 1,645 ตร.ม. และอื่ นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ที่ 28/61

๑๓.
12. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 19 งบประมาณ 1,122,000บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 19 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟ ล ท ค อนกรี ต หนา 0.05 ม. พื้ น ที่ ร วมไม น อ ยกวา 1,874 ตร.ม. และอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ที่ 27/61
13. โครงการกอสรางขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 12 งบประมาณ 1,616,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 12 กอสรางถนน คสล. พรอมระบบ
ระบายน้ําและบอพัก หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,100 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 55/61
14. โครงการกอ สรา งถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนสุ ข าสงเคราะห (ซอยลาบบุญ ประเสริฐ )
งบประมาณ 578,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนสุขาสงเคราะห
(ซอยลาบบุญประเสริฐ) กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 552 ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด
0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 111/60
15. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนเขื่ อนธานี (ชวงถนนหลวง – ถนนราชวงศ)
งบประมาณ 540,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนเขื่อนธานี
(ชวงถนนหลวง – ถนนราชวงศ) กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 2.10 ม. ยาว 116 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 230 ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 116 ม. และอื่นๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 71/61
16. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล - ตระการ 13 งบประมาณ 278,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล - ตระการ 13 กอสรางถนน คสล. หนา 0.15
ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 450 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 56/61
17. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนชลประทาน – ทาบอ (ขางบานเลขที่
89/4) งบประมาณ 449,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนชลประทาน – ทาบอ (ขางบานเลขที่
89/4) กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม. กวาง 6.00 ม. ยาว 68 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 396 ตร.ม. ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 67 ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่
72/61
18. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยขางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการออม
ทรัพยถนนชลประทาน – ทาบอ งบประมาณ 446,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคากอสร างถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยขางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการออม
ทรัพยถนนชลประทาน – ทาบอ กอสรางถนน คสล. กวาง 5.7 ม. ยาว 67.5 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 384 ตร.ม.
และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 74/61
19. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยโพธิ์ทอง 3 งบประมาณ 4,510,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยโพธิ์ทอง 3 กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 ม. พื้นที่
รวมไมนอ ยกวา 2,606 ตร.ม. พร อ มระบบระบายน้ํา และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
ที่ 85/61

๑๔.
20. โครงการปรับปรุ งถนนและระบบสาธารณูปโภค ถนนชยางกูร (ช วงถนนสรรพสิ ทธิ์ – ถนนราชธานี)
งบประมาณ 30,830,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุ งถนนและระบบสาธารณูปโภค ถนนชยางกู ร (ชวงถนนสรรพสิท ธิ์ – ถนนราชธานี)
ปรับปรุงเกาะกลางถนนชยางกูร ยาว 804 ม. ปรับปรุงทางเทาปูคอนกรีต พิมพลาย พื้นที่ 8,856 ตร.ม.ปรับพื้นถนน
ชยางกูร ยาว 1,187 ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 71/59
21. โครงการปรับ ปรุง ผิวจราจร ซอยธรรมวิถี 4 (ช วงถนนธรรมวิถี - ลํ า รางนาควาย) งบประมาณ
3,505,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อ จ ายเปนคาปรั บปรุ งผิ วจราจร ซอยธรรมวิถี 4 (ชวงถนนธรรมวิถี - ลํ ารางนาควาย) ปรั บปรุ งฝาบอ พั ก
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทพื้นที่ 5,600 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 25/61
22. โครงการปรั บปรุง ผิวจราจร ซอยธรรมวิถี 1 (ช ว งถนนธรรมวิถี - ถนนแจ งสนิท ) งบประมาณ
5,610,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อ จายเปนคาปรับปรุงผิวจราจร ซอยธรรมวิถี 1 (ชวงถนนธรรมวิถี - ถนนแจงสนิท) งานผิวทางแอสฟล ท
คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 11,000 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 15/61
23. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนนครบาลตัด
กับถนนสุริยาตร งบประมาณ 1,279,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนนครบาลตัดกับ
ถนนสุริยาตร งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดตั้งระบบควบคุม สัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 64/61
24. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนแจงสนิทตัด
กับถนนอุปลีสาน งบประมาณ 1,125,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนแจงสนิทตัดกับ
ถนนอุปลีสาน งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่
61/61
25. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนแจงสนิทตัด
กับถนนสุริยาตร งบประมาณ 1,104,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนแจงสนิทตัดกับ
ถนนสุริยาตร งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่
63/61
26. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนชยางกูรตัดกับ
ถนนสุริยาตร งบประมาณ 1,370,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนชยางกูรตัดกับถนนสุริยาตร งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/
ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 59/61
27. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค
ตัดกับถนนอุปราช งบประมาณ 1,296,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนพิชิตรังสรรคตัด
กับถนนอุปราช งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม

๑๕.
ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่
65/61
28. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนผาแดงตัดกับ
ถนนสุริยาตร งบประมาณ 1,234,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนผาแดงตัดกับ
ถนนสุริยาตร งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่
66/61
29. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัด
กับถนนผาแดง งบประมาณ 1,248,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิต์ ดั กับ
ถนนผาแดง งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่
68/61
30. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัด
กับถนนนครบาล งบประมาณ 1,209,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิต์ ดั กับ
ถนนนครบาล งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่
67/61
31. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพโยธีตัดกับ
ถนนพโลรังฤทธิ์ งบประมาณ 1,247,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพโยธีตัดกับ
ถนนพโลรังฤทธิ์ งานรื้อถอนเสาไฟพร อมระบบควบคุมสัญ ญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรั บปรุงเสาไฟจราจร
พร อ มติด ตั้ง ระบบควบคุ ม สั ญ ญาณไฟ พร อ มดวงโคมชนิด LED และอื่ นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ที่ 62/61
32. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนน อุปลีสานตัด
กับถนนเทพโยธี งบประมาณ 1,267,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนอุปลีสานตัดกับ
ถนนเทพโยธี งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอม
ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่
69/61
33. โครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล งบประมาณ 1,590,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาจัดทําปายบอกชื่อถนนภายในเขตเทศบาล จํานวน 100 ป าย และอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 67/60
34. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนชยางกูร(ชวงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) งบประมาณ1,280,000บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่ อจายเปนคาปรับ ปรุ งภูมิทัศนถนนชยางกู ร (ชวงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) ปรับ ปรุ งเกาะกลางถนน
กอสรางจุดกลับรถ จํานวน 4 จุด และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 88/61
35. โครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศนถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หนาสนามบิน
นานาชาติ) งบประมาณ 3,690,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑๖.
- เพื่อจายเปนคากอสรางระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศนถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หนาสนามบิน
นานาชาติ) ปรับปรุงทางเทาคอนกรีตพิมพลาย หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,925 ตร.ม. และอื่นๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 89/61
36. โครงการกอสรางถนน คสล. และทอลอดเหลี่ยม (ชวงถนนเลียบแมน้ํามูลชุมชนบุงกาแซว) งบประมาณ
4,990,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และทอลอดเหลี่ยม (ชวงถนนเลียบแมน้ํามูลชุมชนบุงกาแซว) กอสรางถนน
คสล.หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 680 ตร.ม. กอสรางทอลอดเหลี่ยมแบบ 2 ชอง ขนาด 1.80 x 1.80 ม.
และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 67/59
37. โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า แสงสว า งภายในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี งบประมาณ
10,795,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวาง
ชนิดหลอด LED ขนาด 110 วัตต ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 520 ชุด และอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 87/61
38. โครงการกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะบูรพานอก
งบประมาณ 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคากอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะบูรพานอก กอสรางทางเดิน – ลูวิ่ง ผิวแอสฟลทติก
พื้นที่ ไมนอยกวา 610 ตร.ม. พร อมกอสรางสนามบาสเกตบอล 1 สนาม และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ที่ 51/61
39. โครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบทุงศรีเมืองศาลหลักเมือง งบประมาณ
10,420,000บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคากอสรางระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบทุงศรีเมืองศาลหลักเมือง งานตกแตง
ภายในศาลหลักเมืองและลานรอบศาลหลักเมือง งานกอสรางหองน้ําสาธารณะ 1 หลัง งานปรับปรุงลูเดิน-วิ่ง ผิวแอส
ฟลทคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่ไมนอยกวา 2,190 ม. งานกอสรางสนามบาสเกตบอลคอนกรีต พื้นที่ไมนอยกวา
1,824 ม. งานตกแต ง ภายในศาลหลั กเมื องและลานรอบศาลหลั กเมื อง และอื่ นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ที่ 84/61
40. โครงการกอสรางและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ 5,690,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- เพื่อจายเปนคากอสรางและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว งานปรับปรุงทางเทาผิวแอสฟลทหนา 5 ซม. พื้นที่
ไมนอยกวา 1,480 ตร.ม. งานปรับปรุงทางเขา ลานจอดรถ ผิวแอสฟลทหนา 5 ซม. พื้นที่ไมนอยกวา 2,270 ตร.ม.
และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 83/61
41. โครงการปรั บปรุ งกอสรา งปา ยชื่อโรงเรียนดานทิศเหนือและรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันตกและประตูทิศ
เหนือโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,500,000บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงกอสรางปายชื่อโรงเรียนดานทิศเหนือและรั้วโรงเรียนดานทิศตะวันตกและประตูทิศเหนือ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 73/61
42. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนและพัฒนาลานดานหนาอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี
วิทยาคาร งบประมาณ 1,450,000บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสนามเด็กเลนและพัฒนาลานดานหนาอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี
วิทยาคาร ปรับปรุงซอมแซมสนามเด็กเลนที่ชํารุด พัฒนาลานสนามการเรียนรู BBL พรอมปูพื้น จํานวน 1 แหง และ
อื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 52/61
43. โครงการปรับปรุงหองน้ํา ในหองเรีย นอนุบาล โรงเรีย นเทศบาล 3 สามั คคีวิท ยาคาร งบประมาณ
1,050,000บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองน้ําในหองเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร กอสรางหองน้ําหอง
สวมในหองเรียนทั้งหมด 6 หอง ที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยและไดมาตรฐาน ติดตั้งเครื่องปมน้ําและเดินทอระบบ
ประปา และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 48/61

๑๗.
44. โครงการปรั บปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล งบประมาณ
503,000บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุ งซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุ บล ปรั บปรุงพื้ น
หองเรียน จํานวน 12 หองเรียน ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ 60/61
ดังนั้น เทศบาลนครอุบ ลราชธานี จึง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ ายขาดเงินสะสมเพื่อ ดําเนินการดัง กลาว จํ านวน
44 โครงการ งบประมาณรวมทั้ง สิ้ น 120,202,500 บาท (หนึ่ งร อยยี่สิบลานสองแสนสองพั นห ารอยบาทถวน)
ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครั บ ก อนจะอภิปรายในญั ตตินี้ ผมขอความกระจางนิดหนึ่ง ท านเป ดดูโครงการที่ ๒๔ และ ๒๕
24. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนแจงสนิทตัดกับถนน
อุปลีสาน เรียกวาเปนสี่แยกและ โครงการที่ ๒5 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี สี่แยกถนนแจงสนิทตัดกับถนนสุริยาตร ก็เหมือนกันทําไมถึงเรียกวาเปนสี่แยก เพราะผมดูตามแบบ
แปลนแลวดานหนึ่งไมไดตัด อีกดานหนึ่งเปนของกรมชลประทานกับของทางหลวง
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ กราบขออภัยครับ เปนการพิมพผิดครับ ก็ขอขอบคุณทานประธานสภาฯที่
ไดทวงติงครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ยืนยันวาเปนสามแยกนะครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสุภชัย ศรี จรูญ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ การที่ทานนําเงินงบประมาณเอามาใชจายเพิ่มเติมนี่ครับ จริงๆถาเปนงบประมาณที่ลงไปสูพี่นอ ง
ประชาชน เราเห็นดวยทั้งสิ้นเพราะมันจะนําผลประโยชนไปสูพี่นองประชาชน แตมันก็มีหลักการในการพิจารณาใน
การจายขาดเงินสะสมอยูวา การใชจายสภาฯไดอนุมัติรางเทศบัญญัติเปนเทศบัญญัติงบประมาณใหทานไดใชไปแลว
ถามันไมพอก็มาขอเปนงบประมาณเพิ่มเติมเขาไปอีก อันนี้โดยหลักการใหญๆ ในขอ ๑ กอน สิ่งที่ผมจะนําเรียนในสภา
ฯแหง นี้ เพื่ อ ให ไดรับ ความเขาใจใหตรงกั นก็ คือ วา ในเมื่ อสภาฯรับ รางเทศบั ญญั ติฯมาเรามี การพิ จารณาตามร าง
เทศบัญญัติฯ เรามีการลงพื้นที่ตรวจสอบตามรางเทศบัญญัติที่ทานสงเขามาใหพิจารณาอนุมัติ สภาฯรับหลักการเสร็จ
ตรวจสอบอนุมัติออกมาเปนเทศบัญญัติเปนงบประมาณประจําป เมื่ออนุมัติออกมาถามวาเสร็จสิ้นหรือยัง ก็ยังไมเสร็จ
ครับเราตามตอวางบประมาณไดลงสูพื้นที่ที่สภาฯไดอนุมัติไปที่ทานเสนอขอมา ผลสัมฤทธิ์ของการใชเงินงบประมาณ
เป นอยางไร เราถึง ไดมี คณะกรรมการฝ ายตางๆ ขึ้นมา ซึ่ งตัวผมเองก็ เ ปนประธานคณะกรรมการติดตามการใช
งบประมาณ และเราก็มีคณะกรรมการคณะอื่นๆเพื่อจะดูแลการใชงบประมาณ ณ ปจจุบัน อันนี้ก็เปนรายงานลาสุด
ซึ่ง ตัวกระผมเอง พึ่ง ไดรั บมาเมื่ อ สัก ครู รายงานผลการประปฏิบั ติงาน ๙ เดือน ตั้ง แตเ ดือ น ตุลาคม – มิ ถุนายน
งบประมาณ ๑๐๐ เปอรเซ็นต มีการปฏิบัติงานแลวเสร็จ ๔๙.๖๑ เปอรเซ็นต อยูระหวางการดําเนินการคือยังไมได
ดําเนินการก็มียังไมเริ่มเลยก็มี สภาฯแหงนี้ไมสามารถเขาไปดูในเนื้องานที่สภาฯอนุมัติเลยวาอนุมัติถนนเสนนี้ไปแลว
อนุมัติงานนี้ไปแล ว สวนที่มันตอเชื่อมหรือสวนที่มันสงผลกระทบ ทั้ง ในขอ ดีและเสียของพี่ นองประชาชน มั นมีวา
อยางไรบาง อยางโครงการที่ท านทําไปแลวแจงสนิท ๓ ที่เราก็ลงพื้ นที่ไปคุยกับพี่ นองประชาชน แมก ระทั่ง วาการ
ประชาสัมพันธทานจะปดซอยทานจะปดถนน ทานยังไมไดบอกพี่นองประชาชนเลยวาทานจะทําถึงเมื่อไหรจะเสร็จ
เมื่อไหรเขารวมตัวกันมาคุยกับผม ผมก็ไดคุยกับเขาวางบประมาณสวนนี้ เปนความหวังดีของฝายผูบริหารทําลงมาและ

๑๘.
สภาฯก็อนุมัติลงไป ขอใหพี่นองประชาชนอดทนสักระยะเวลาหนึ่งเพราะมันเปนโครงการที่สมบูรณมากแกปญหาใน
เรื่องของน้ําทวมขังในซอย ผิวการจราจรตอนนี้ก็ยอมรับวามันสําเร็จและก็เสร็จสิ้นสวยงามสงผลกระทบในทางดีกับพี่
นองประชาชน อันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปดู แตในเมื่องบประมาณในเทศบัญญัติทานยังใชไมหมด ทานยังทําไมเสร็จเราก็ไมรู
วาเราจะประเมินจากอะไรวางบประมาณที่เราอนุมัติออกไปมันมีผลในทางดีหรือทางรายกับพี่นองประชาชน ขอที่ ๑
เรื่อ งการใชงบประมาณที่ เปนไปในทิศทางที่ยัง ไมสั มฤทธิ์ผล ผมมีหนังสือ เลม หนึ่ง ที่ทานให ผลมาและผมก็ยึดเป น
แนวทางในการกํ า กั บ ดู แ ลงบประมาณก็ คื อ แผนการดํ า เนิ น การประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาล
นครอุบลราชธานี ที่เราเรียกกันวามาสเตอรแพลน ตอนนี้มาสเตอรแพลนทานออกมายังไง ผมตีใหคะแนนทาน ๓๐
เปอรเซ็นต ตอนนี้สอบตกจากแผนไปแลว ๗๐ เปอรเซ็นต ถาเปนบริษัทที่รับจางทําตอนนี้ถูกเลิกจางไปแลว เหตุผลที่
เราตองมาเรียนรูหลายอยาง วันนี้ทานปลัดจังหวัด ขออนุญาตเอยนามทานหลายโครงการที่จังหวัดใหกลับมาทบทวน
เกี่ยวกับเรื่องของราคาที่มันสูงกวา ๕ ลานอันนั้นเปนบทเรียนที่เราตองทํา ที่งานธุรการตองเกงกวานี้ถึงจะเหมาะสมที่
จะเปนเทศบาลนครอุบลราชธานี ไปเรียนรูจาก อบต.หลายแหงก็ไดวาทําไมเขาสงไปแลวมันถึงผาน จังหวัดไมตองตี
กลับมาแกไข
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอใหเขาอยูในญัตตินี้ ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เพราะฉะนั้นงบประมาณรายจายที่ทานนําเขามาผมเห็นวาใหใชงบเกาใหหมดไปกอน อันนี้ขอที่ ๑ สวนขอที่ ๒
หลายโครงการไม เรงดวนไม จําเป น ถาทานคิดวามั นไมจํ าเปน วันนี้วันที่ ๒๔ กรกฎาคม แลวครั บ ทานสามารถนํา
โครงการเหลานี้เขาไปไวในรางเทศบัญญัติ ที่จะตองนําเขามาใหสภาฯพิจารณา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ทานสามารถ
นําเขามาวันไหนก็ได ทานเห็นหรือไมวาสภาฯใหญเขาผานพระราชบัญญัติงบประมาณเรียบรอยแลว ถาทานคิดวามัน
จําเปนทานก็เอาเขามาได สภาฯแหงนี้ก็ยินดีที่จะพิจารณาตามกรอบ และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเปนหวงอยูวาปจจุบันทาน
นายกฯรักษาการอยู สภาฯแหงนี้รักษาการอยู เราก็เห็นควรใหวิธีการงบประมาณเปนไปตามปกติ ผมย้ําอีกทีนะครับ
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ทานสามารถสงรางเทศบัญญัติใหสภาฯพิจารณาแลวครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑
คะ ขออนุญาตเอยนามทานสุภชัย ดิฉันเห็นดวยกับความคิดทานสุภชัย งบประมาณขออนุมัติจายขาดเงินสะสมตาม
นโยบายการกระตุนเศรษฐกิจ จํานวน ๔๔ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๒๐๒,๕๐๐ บาท ตามระเบียบการจายขาดเงิน
สะสมตองจายในการฉุกเฉิน ความจําเปน สมเหตุสมผล ไมใชวาเราจะมาตั้งจายในงบประมาณโครงการที่ไมจําเปน
หรื อ วา ฉุ ก เฉิ น กั บ ประชาชน เงิ นจํ า นวนไม น อ ยร อ ยกวา ล านนะคะ ภาษี ข องประชาชนการใช จ ายแต ล ะบาท
งบประมาณเดิมของป ๒๕๖๑ ยังใชไมหมดเลยนะคะ ถาคิดวาจําเปนจริงๆดิฉันก็เห็นดวยกับทานสุภชัยวาทางฝาย
ผูบริหารควรนํางบประมาณเขามาใหทันปงบประมาณ ๒๕๖๒ คะขอบพระคุณมากคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ

๑๙.
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท า นประธานสภาฯและสมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ทุ ก ท าน ดิ ฉัน นางสาวต นข า ว
ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ นักเรียนหองนี้อาจจะขี้สงสัยหนอยนะคะ ดิฉันเห็น
ดวยกั บ ทานสุภชัยและท านรฐาขออนุญ าตที่ เอ ยนามนะคะ งบประมาณจายขาดเงิ นสะสมตรงนี้จริ งๆเราควรจะ
นํามาใชในเวลาที่เกิดภัยพิบัติตางๆ อุทกภัย วาตภัยหรือเรื่องที่ฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ไมวาจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจ
ก็ตามงบประมาณเหลานี้ฝ ายบริ หารสามารถนําเขามาในงบประมาณประจํ าป ไดในระหวางชวงนี้จนถึง วันที่ ๑๕
สิงหาคม ไมใชนํามาบอกวาจายขาดเงินสะสมตั้งแตกี่ครั้งแลวก็ไมรูที่นําเขามา สภาฯก็พยายามพูดมาตลอดเวลาสภาฯ
พูดทีทานก็เอาไปบอกประชาชนวาสภาฯตัดงบ แตทานไมเคยบอกวาสภาฯใหงบประจําปทานไปกี่รอยลานแลวทานทํา
ไปเทาไหรแลว ความจริงอยูตรงไหนคะ กอนที่จะจายขาดเงินสะสมทานควรพิจารณาวารายการแตละอยางที่ทานทํา
ไปทั้งหมดนี้กี่รอยรายการที่ทานเสนอเขามาในงบประมาณประจําป ทานทําไปไดแลวกี่เปอรเซ็น ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตองขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกสภาฯเปน
อยางสูงที่ไดแสดงถึงความหวงใยและก็ดูแลงบประมาณ จริงๆแลวถาทานมองดูทั้ง ๔๔ โครงการนี้ลวนแลวแตเปน
โครงการที่มีประโยชนและถึงประชาชน ประชาชนไดรับประโยชนอยางสูง ดวยวาโครงการแตละโครงการมีการทํา
ประชาคม มีขบวนการประชาคมและก็นําทั้งหมดนี้เขาแผนแลวก็ผานกระบวนการกรรมการพัฒนาแผน จนมาทําแผน
๔ ป จนกระทั่งเอาเขาสูสภาฯแหงนี้ จะเห็นวาเราทําตามขั้นตอนทุกอยาง โครงการทั้งหมดไมไดคิดเองทําเองอยากจะ
ทําเองทั้งหมดนะครับ และก็ใน ๔๔ โครงการตรงนี้ลวนแลวแตเปนประโยชนแลวทานก็สามารถจะเลือกโครงการใด
โครงการหนึ่ง ซึ่ง ผมไม เชื่อวาในทั้ ง ๔๔ โครงการ จะไม มีโ ครงการไหนที่ เป นประโยชนเลย โดยเฉพาะโครงการที่
ชวยเหลือพี่นองในการพยุงราคายางพาราซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเราตองชวยเหลือถึงอาจจะไมมีพอแมพี่นองใน
เขตเทศบาลนครอุบ ลปลู กยางพาราแตผ มคิดวามันเป นประโยชนโ ดยภาพรวมของประเทศ และประเทศก็ จะได
ประโยชนและทางคนอุบลฯเองก็จะไดพื้นผิวถนนที่สะดวกสบาย ผมก็คิดวาโครงการพาราแอสฟลติกคอนกรีตก็จะเปน
ประโยชนในภาพรวมไมเฉพาะพี่นองในเขตเทศบาลนครอุบลฯรวมถึงพี่นองที่เปนชาวสวนยางพาราดวยนะครับ สวน
โครงการอื่นๆที่เขามาโดยเฉพาะสี่แยก สามแยกไฟแดงตางๆนี้ผมก็มองวาไมไดทําใหจราจรติดขัดอยางใด หรือไมไดทํา
ไปเพราะวาทําอันนี้ยังไมเสร็จทําอันโนนยังไมเสร็จแตก็สามารถทําควบคูกันไปได เพราะวาสัญญาณไฟจราจรตองบอก
วาหลายจุดนี้ผานมาเปนสิบปแลวยังไมมีการปรับปรุง หลายจุดก็เกินที่จะซอมแลวนะครับ ผมคิดวาการมีสัญญาณไฟ
จราจรซึ่งทางจราจรเองก็ไดนําเสนอระบบที่ทันสมัยขึ้น สามารถมีรีโมตคอนโทรลเจาหนาที่ตํารวจสามารถกดรีโมต
คอนโทรลเปลี่ยนระบบไฟฟาในเวลาตางๆไดอยางคลองตัว ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็มองวานาจะเปนประโยชนเปนอยางยิ่งที่
ชาวบานที่จะไดป ระโยชนในการระบายรถ ในการปองกันอุ บัติเ หตุที่ จะเกิดขึ้น อั นนี้ผ มก็คิดวาโครงการนี้ก็ สําคัญ
โดยเฉพาะโครงการปายบอกทางปายบอกถนนตางๆนี้ตองยอมรับวาเราไมไดปรับปรุงเรื่องนี้มาเปนเวลานานแลว
หลายซอยหลายแหงไมมีชื่อถนนบอก โดยเฉพาะจริงๆเราก็อยากจะไดตั้งแตกอนหนานี้เพราะวาคนที่มาทองเที่ยวก็จะ
ไดรูวาถนนหนทางเสนไหนไปอยางไรเพราะวาวันนี้บานเมืองเราเจริญกาวหนาขึ้นไปเยอะ บานชองก็เกิดขึ้นมาเยอะ ก็
อยากจะไดป ายเพื่ อบอกถนนหนทางให กับ นัก ทอ งเที่ยวหรื อบอกกับ ประชาชนทั่ วไป ผมก็ม องวาสิ่ง เหลานี้ก็ เป น
ประโยชน หรื อ แม ก ระทั่ ง โครงการที่ อ ยูในโรงเรี ยนเทศบาลฯตา งๆซึ่ ง อาจจะมองว าไม ไดเ ดือ ดร อ นอะไรแตว า
ขณะเดียวกันเราก็มีเงินใชจายเงินสะสมซึ่งก็เปนเงินที่สามารถนํามาพัฒนาเทศบาลได ทานก็สามารถจะเลือกไดวาจะ

๒๐.
ปรับปรุงทํารั้วใหกับโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีหรือไมหรือแมแตทําปรับปรุงหองน้ําซึ่งมองวาการเรียนการสอนใน
ปจจุบันหองเรี ยนก็นาจะมีหอ งน้ําที่อ ยูในหอ งเรียนซึ่งก็นาจะเปนประโยชน ซึ่ง ก็สามารถทําไดก็ไมไดกีดขวางการ
กอสราง ที่ทานบอกวาโครงการตางๆยังทําไมแลวเสร็จซึ่งเราไดมีการประชุมติดตามผลมาตลอดแผนงานกองการตางๆ
ก็ทําไปแปดเกาสิบเปอรเซ็นต ผมคิดวากําลังความสามารถของเทศบาลนครอุบลสามารถจะทําไดไมวาจะเปนการ
ปรับปรุงสนามเด็กเลนหรือลานดานหนาอนุบาลเทศบาล ๓ ซึ่งตอนนี้เราก็ไดยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปอยูที่เทศบาล ๓
สามัคคี ถามองวาเราเอาเขาเทศบัญญัติไหมเราก็รอไดแตถามวาถาเราทําเร็วขึ้นหนึ่งเดือน สามเดือน หาเดือนหรือ
ปหนึ่ง เด็กรุนนี้ก็จะไดประโยชนซึ่งเราก็ทําไวใหเด็กอนุบาลถาเราทําชาไปอีกเด็กก็โตขึ้นไมไดใชประโยชนจากตรงนี้
มันก็ทําควบคูไปในหลายๆโครงการได ผมมองวาทานสามารถที่จะเลือกโครงการตางๆที่มีประโยชนและผมก็เชื่อวามี
ประโยชน การที่ท านบอกวาทําไมไมเ ขาเทศบัญ ญัติเพิ่ ม เติมผมก็ ขออธิบ ายนิดหนึ่ง วาการที่จ ะเขาทํ าเทศบัญ ญั ติ
เพิ่มเติมก็คือวารายไดของเรานั้นจะตองทวมงบประมาณที่เราตั้งเอาไว แตตอนนี้เราเก็บมันก็ใกลเคียงกับที่จะมาถึง
งบประมาณตรงนี้แลว ซึ่งมันก็ไมทวมซึ่งไมทวมก็ไมสามารถทําเปดขอทําเทศบัญญัติเพิ่มเติมได ซึ่งมันก็จะจบในการ
ประมาณการรายรับรายจายก็จะลงเอยกันในทายๆเดือนสุดทายถึงจะรูวามีรายรับเขามาเพิ่ม ถึงวันนั้นเราเขาเปนเทศ
บัญญัติเพิ่มเติมเราก็ทําโครงการไมทัน ก็ตองไปเขาในระบบเทศบัญญัติรายจายปกติของป ๒๕๖๒ ถัดไป แลวของป
๒๕๖๒ เองเราก็เตรียมโครงการตางๆที่จะเขาสูการพิจารณาในป ๒๕๖๒ แลวเรียบรอย ตอนนี้กําลังกลั่นกรองกันอยูซ งึ่
คิดวาอยางไรเสียจะไมให เ กิ นวันที่ ๑๕ สิ ง หาคม ซึ่ ง เราก็ คาดการณกั นวาจะไมให เ กิ นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ดวย
เนื่องจากวาเราเห็นวาจะทําใหการประเมิ นคา KPI ของเจาหนาที่เทศบาลฯของเราไดคะแนนเพิ่มขึ้นจาก ๔ เป น
๕ คะแนน ซึ่งก็จะมีผลงานในการพิจารณาโบนัส ซึ่งก็จะเปนการสงเทศบัญญัติลวงหนาและเปนกําลังใจใหกับพนักงาน
เทศบาลฯและทานจะไดมีเวลาพิจารณาเทศบัญญัติไดเยอะขึ้น ซึ่งผมมองวาในโครงการทั้งหมดนี้ก็เปนประโยชนทั้ง
ทางตรงและทางออมกับทั้งคนในเทศบาลและกับคนที่มาทองเที่ยว ก็ฝากทางทานประธานสภาฯพิจารณาผานไปยัง
สมาชิกเพื่อพิจารณาอยางรอบคอบครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับญัตตินี้การขอใชจายขาดเงินสะสม จริงอยูวาเราสามารถที่จะใชเงินสะสมได
แตทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะใชเงินสะสมมันก็มีกฎระเบียบที่มีบังคับใชอยู คือตองเปนเหตุจําเปนฉุกเฉินหรือเปนเหตุ
เรงดวนเปนอุทกภัย วาตภัย สวนโครงการที่ทานนําเสนอมานี้ผมก็พยายามดูหลายรอบจริงอยูวาเปนประโยชน แตวา
มันก็ยังไมเขาหลักเกณฑของการใชจายเงินสะสม แลวถาทางฝายบริหารทางทานรองนายกฯทานจะอางวาแผนมันมา
ตามครรลองคลองธรรมถูกตอง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ คือในแผนพัฒนาสี่ปของทานนะครับก็คือแผนพัฒนาสี่ปก็คือ
ทั้งหมดสี่สิบกวาโครงการของทานนี้มันก็ไมจําเปนที่จะตองทําทั้งหมดทีเดียว เราอาจจะเลือกตัวไหนก็ไดตัวใดตัวหนึง่ ที่
สําคัญ แตนั่นก็คืออยูในงบประมาณปกติ ในงบประมาณประจําของทานทานจะเอาโครงการตัวไหนก็ไดเขามาเพราะวา
ทานไดผานการประชาคมแลว มันก็ถูกตองแลว ที่ทานทําผานการประชาคม แตทั้งนี้ทั้งนั้นทานบอกวามันจะทวมเงิน
งบประมาณคือผมวามันไมจริง คือภายในสี่ปนี้ทานจะทําโครงการทั้งหมด
ภายในสี่ปนี้ทานจะทําโครงการทั้งหมด นี้ก็ไดภายในสี่ปหรือทานไมตองทําภายในปเดียว และอีกอยางหนึ่งเหตุผล
สําคัญของทางสภาฯแหงนี้ ผมคิดวาหลายๆคนก็คิดเหมือนผม ซึ่งในขณะนี้ไมวาสภาฯแหงนี้หรือวาทางฝายบริหาร
ตอนนี้เราก็รักษาการณอยู การที่เราจะใชจายเงินสะสมทั้งหมดในคราวละมากๆนี้แนนอนชาวบานหลายคนพี่นอง

๒๑.
ประชาชนเขาก็อาจจะมองเราในแงไมดีวาเรามีการสมยอมกันหรือเปลาโดยที่ไมไดผานวิธีการปกติ ตรงนี้ผมก็อยาก
ฝากใหสมาชิกหลายๆทานชวยพิจารณาดวยวาถูกตองหรือ ไมถาเราจะใชเงิ นเปนจํานวนมาก มันมีตัวอยางหลายๆ
จังหวัดที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนนครราชสีมามีการใชจายงบประมาณเงินสะสมนี่แหละแตวาซอยเปนหลายตัวในระหวาง
ที่รักษาการณอยู เสร็จแลวเปนไงครับก็เกิดขอครหาทั้งจังหวัด เสร็จแลวก็ตองมีการมาตรวจสอบกันอีกภายหลัง ดังนั้น
แลวผมก็ไมอยากใหเกิดเหตุการณตรงนี้ขึ้นกับทางสภาฯแหงนี้ ก็คืออยางที่สมาชิกหลายๆทานวาอีกไมกี่เดือนวันที่ ๑๕
สิงหาคม นี้ทานจะตองสงรางงบประมาณใหทางสภาฯพิจารณาไดแลว ซึ่งผมคิดวามันก็ไมเปนการเหลือบากวาแรงของ
ทาน เพราะวาทานก็บอกวาทานไดเตรียมแลวและก็ไดกลั่นกรองแลว เดือนหนาก็สิงหาคมแลวทานก็สงมาเลยพอสงมา
เสร็จก็รีบประชุมฯ และก็ใหทันประกาศใชใน ๑ ตุลาคม ถาทานคิดวาประชาชนเดือดรอนผมคิดวาเปนแนวทางแบบนี้
นาจะดีกวานะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติ ตองขอขอบคุณในความหวงใยที่มีตอพี่นองประชาชน
ของทานสมาชิกสภาฯแตก็ดวยความเปนหวงก็อยากจะทําความเขาใจอาจจะมีสมาชิกบางทานหรือนักเรียนบางทาน
เขาใจอะไรผิดๆเราก็อยากจะทําความเขาใจหรือขอที่ถูกตองในเรื่องเทศบัญญัติเพิ่มเติม ความหมายก็คือวาถาเราตั้ง
รายรับไวที่ ๖๕๑ ลานบาท ปที่แลว แตถาเราสามารถเก็บรายรับไดสมมุติวาเปน ๖๘๐ ลานบาท เราก็สามารถใช ๒๙
ลานบาท มาตั้งเปนเทศบัญญัติเพิ่มเติมได อันนี้คือตองใหรายรับนั้นทวมงบประมาณที่เราตั้งไวกอนถึงจะทําไดอันที่
หนึ่ง อันที่สองก็คือวาตองเรียนแจงใหทราบวาเงินสะสมนั้นเราก็มีการกันเอาไวเขาก็มีระบบการกันเงินเอาไวเพื่อเปน
สะสมสมทบทุนเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลฯนี้เราก็ตั้งกันไวแลว สะสมจายเงินเดือน ๓ เดือน ๑๒๖ ลานบาท เราก็
กันไวแลว สะสมจายบํานาญ ๓ เดือน เราก็กันไวแลว เบี้ยยังชีพ เบี้ยคนชราตางๆเราก็กันไวแลว และก็เงินค้ําประกันกู
เราก็กันไวแลวที่สําคัญก็คือเรากันไวกรณีฉุกเฉินเกิดสาธารณภัยที่คาดคิดไมถึงเราก็กันไวแลวถึง ๕๒ ลานบาท ซึ่งเรา
ใชครั้งนี้ไป ๑๒๐ ลานบาท เราก็ยังเหลือเงินอยูถึงสามรอยกวาลาน ก็ขออธิบายเพิ่มเติมใหทานสมาชิกสภาเขาใจผาน
ทานประธานสภาฯครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภาฯ ท านสมาชิก คณะผู บ ริ ห ารและผู มี เ กี ยรติทุ ก ท านครั บ กระผมร อ ยตํารวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ก็ขอสนับสนุนความคิดเห็นของทาน
สมาชิกที่ไดอภิปรายผานมาในกรณีที่จะนําเงินสะสมไปใชก็อยูในหลักเกณฑที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินอยางเชน อุทกภัย
วาตภัยหรืออัคคีภัย และในหวงนี้เปนเดือนกรกฎาคมแลว จะเหลือเวลาอีกไมนานก็จะถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ทานก็
จะตองนํางบประมาณรายจายประจําปเขาสูการพิจารณาของสภาฯเพื่อความเหมาะสมครับ โครงการทั้งหมดที่ทาน
เสนอมาโดยสวนตัวกระผมก็ดูแลวก็ยังไมเปนเหตุฉุกเฉินและก็ไมไดเพิ่มพูนรายไดอะไรกับองคกรเทศบาลฯ และใน
หวงนี้ทางฝายสมาชิกสภาฯก็เปนตําแหนงที่รักษาการและทางฝายผูบริหารก็ยังอยูในระหวางรักษาการ ก็โดยมารยาท
และก็การจะใชเงินสะสมก็อยากจะขอสงวนไวนะครับ เพื่อใหกับผูบริหารหรือ

๒๒.
สมาชิกสภาที่อยูในตําแหนงจริงๆภายหลังการเลือกตั้งนะครับ กระผมก็สนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกสภาหลายๆ
ทานที่ไดอภิปรายผานมาครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ จะเห็นไดวาการขอใชเงินสะสมของฝายบริหารที่นําเขามาก็
ยังคงเปนโครงการเดิมๆที่เคยขอไป ก็อาจจะบอกวาขอกี่ครั้งๆทําไมไมได ซึ่งการประชุมสภาฯครั้งที่แลวก็เราไดตั้ง
กรรมการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาโครงการที่ทานไดนําเขามา ถาทานจะไมฟงเหตุผลของทางสมาชิกสภาฯที่บอกวา
บางโครงการนี้ไมเหมาะสมที่จะทําในพื้นที่ของจังหวัดอุบลฯเราก็ไดเชิญคนกลางเขามาคือทานผูอํานวยการแขวงการ
ทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ซึ่งทานไดกรุณาเขามารวมประชุมดวยทุกครั้ง ไดขอสรุปวาบางพื้นที่ในจังหวัดอุบลซึ่ง
เปนซอยเล็กซอยนอยเปนพื้นที่ชุมน้ําไมเหมาะอยางยิ่งที่จะทําเปนแอสฟลทคอนกรีต ซึ่งทานไดใหความเห็นไวเปน
ภาพรวมวาถาจะทําแอสฟลทคอนกรีต ทางฝายบริหารควรจะวางแผนทําเปนภาพรวมคือทําพื้นที่ดานลางวางโครงขาย
ของระบบระบายน้ําใหเรียบรอยเสียกอนถึงจะมาทําดานบน ซี่งทางสมาชิกสภาฯก็รับฟงทานไดยกตัวอยางที่ทางแขวง
ทางหลวงชนบทใหงบประมาณมาในพื้นที่จังหวัดอุบลฯแลวคือเสนที่ชยางกูรไปหนาสนามบินซึ่งทางแขวงทางหลวง
ชนบท ไดสอบถามแลววาไดเปลี่ยนระบบระบายน้ําเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งสมาชิกก็ไดรับฟงความเห็นของทาน แตทาง
ฝายบริหารยังคงนําโครงการเดิมๆเขามาเหมือนเดิม ครึ่งหนึ่งของโครงการก็คือแอสฟลทคอนกรีตตามซอยเล็กซอย
นอยซึ่งสมาชิกไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง ยกตัวอยางโครงการที่ไมเห็นดวยอีกก็คือที่ทานประธานฯไดติติงไป ขนาดชื่อ
โครงการแยกใหญๆขนาดนั้นทานยังบอกวาสามแยกเปนสี่แยก แลวทางสมาชิกสภาฯจะใหความไวใจกับแบบที่ทานสง
มาใหอยางไร ดิฉันจึงไมเห็นดวยที่จะทํางานไมมีความละเอียดรอบคอบสงมาใหกับสภาฯพิจารณาเปนเงินรอยกวาลาน
แบบนี้ จึงอยากขอเสนอวาทานควรจะนําเขามาในงบประมาณซึ่งจะมีความละเอียดรอบคอบมีการแปรญัตติตดั ลดหรือ
วาจะเพิ่มเติมตรงไหนที่ไมสมบูรณสมาชิกฯก็สามารถแนะนําทานใหนําเพิ่มเติมเขามาได แตถามาใชเงินสะสมรอยกวา
ลานโดยมีความบกพรองอยางนี้ดิฉันจึงไมเห็นดวยเปนอยางยิ่งคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ / ไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม
- มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน
เศรษฐกิจ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน
เศรษฐกิจ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ เสียง
ที่ประชุม
มีมติ ไมเห็นชอบ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ

๒๓.
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ ง อื่นๆ เชิญทานสมาชิกครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ตามที่กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และ
ประธานกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณไดขอเอกสารรายชื่อพนักงานจางตามภารกิจที่เปดสอบของป
พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ขึ้นบัญชีไวเพื่อใชประกอบการพิจารณาบริหารงบประมาณ บัดนี้ที่ขอเอกสารไปทางทานปลัดเทศบาล
นครอุบลไดสงเอกสารมาใหผมเปนที่เรียบรอยแลว และก็จะไดนําเอกสารดังกลาวนําสงใหกับทานประธานฯเพื่อทราบ
วาในรายชื่อของพนัก งานจ างภารกิจ ที่สอบและก็ ขึ้นบัญ ชีไวมีใครบางครับ จึงแจ งใหที่ ประชุมไดทราบครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภาฯ ท านสมาชิก คณะผู บ ริ ห ารและผู มี เ กี ยรติทุ ก ท านครั บ กระผมร อ ยตํารวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ มีปญหาเรื่องความเดือดรอน
ของชาวบานซอยพโลชัย ๙ ก็คือไมมีทอระบายน้ําเพราะวาการกอสรางถนนแลวเสร็จแลวไมมีทอระบายน้ําชวงปาก
ซอยซึ่งอยูขางหมูบานเสาวลักษณริมมูล เลยทําใหทอระบายน้ําจากหมูบานเสาวลักษณอุดตันเนื่องจากรองระบายน้ํา
ซึ่งไมไดมีการกอสรางทอระบายน้ําครับ ก็จะมีตนไมมีเศษวัสดุลงไปอุดตันซึ่งทางสํานักการชางเทศบาลฯก็เคยไปแกไข
หลายครั้งแลว แตมันไมใชทอระบายน้ําถาวรก็จะทําใหอุดตันอีก ก็เกิดความเดือดรอนชาวบานแถวนั้นหลายหลังคา
เรือนทําใหทอระบายน้ําจากหมูบานอุดตัน ขอความกรุณานําเขาแผนเพิ่มเติมดวยเพราะวามีการระดมความคิดหรือ
แผนเพิ่มเติมที่ทางเทศบาลฯจัดขึ้น ผมก็เคยนําเสนอไปแลวก็ยังไมไดรับการนําพิจารณาเขาโครงการนะครับ และถนน
โพธิ์ทองที่อยูหลังเรือนจํา ซึ่งมีการกอสรางเสร็จ แลวไดไปสํารวจดูยังขาดตอนอยูก็คือประมาณหกสิบหรือเจ็ดสิบเมตร
ผมก็สงสัยวาทําไมไมดําเนินการกอสรางใหเสร็จไปถึงสะพานเหล็กที่จะเขาไปในชุมชน มันเปนถนนคอนกรีตอยูครับที่
กอสรางแล วเสร็จ นั้นหลั งเรื อนจําแตวามั นยัง ไม เต็ม ถนนก็ คือยังขาดชวงอยูก็คือ ประมาณหกสิ บหรื อเจ็ดสิ บเมตร
ชาวบานก็ไดรับความเดือดรอนก็อยากขอใหพิจารณานําเขาแผนเพิ่มเติมเพื่อกอสรางใหแลวเสร็จถึงสะพานเหล็กที่จะ
เชื่อมตอกับชุมชนโพธิ์ทอง และผมมีขอสงสัยอีกขอหนึ่งที่อยากสอบถามเปนขอสงสัยวาที่ทางเทศบาลฯจัดทําปายซอย
ตามชุมชนตางๆอยางเชนซอยพโลชัย ซอยสรรพสิทธิ์ที่เทานั้นเทานี้นั้น ผมเห็นชื่อปายมีระบุดวยวาเปนสวนของคนนั้น
คนนี้ซึ่งเปนที่ของเอกชนหรือสวนบุคคลนั้นผมก็ยังงงวาทําไมถึงไปใสชื่อสวนสวนบุคคลของคนอื่นเขาไปดวย ไมขอเอย
ชื่อนะครับ ถาทานจะทําแบบนี้สมมุติวาแถวหนาโรงเรียนเบญฯมีหอพักเด็กนักเรียนหญิงเยอะทําไมทานไมใสชื่อเขาไป
ดวยวาซอยน้ําหวานอะไรอยางนี้ ทานใสชื่อเขาไปวาซอยสรรพสิทธิ์ ๓.๑ , ๔.๑ อะไรก็แลวแต อยางเชนซอยนี้แตกอน
เขาเคยเรียกกันวาตอนยังไมมีชื่อซอยนี้ชาวบานแถวนั้นเขาเรียกวาซอยน้ําหวานทําไมไมใสเขาไปดวย ทําไมมาเลือกใส
แตวาสวนของคนนั้นสวนของคนนี้ หรือชื่อรานอาหารนั้นชื่อรานอาหารนี้เขาไปใตชื่อซอย ทั้งที่ปายซอยมันก็ระบุอยู
แลววาอันนี้คือซอยพโลชัยที่เทาไหร ไมนาที่จะไปใสชื่อสวนหรือของบุคคลอะไรเขาไปครับ ก็ขอฝากความคิดเห็นเรื่อง
นี้ดวยนะครับ ขอบคุณครับ

๒๔.
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนทานประธานสภาฯที่เ คารพและสมาชิก ผู ท รงเกี ยรติทุ ก ทาน จะเห็ นวาในจั ง หวัดอุ บ ลฯชวงนี้
การจราจรมีการติดขัดเปนอยางมากก็อยากฝากทานประธานสภาฯสอบถามไปยังฝายบริหารวามีเหตุอันใดวาถนน
ชยางกูรชวงเวลา ๑๗.๐๐ น. เปนตนไป ทําไมรถขยะตองมาเก็บชวงเวลานั้นคะ จะเห็นวาดิฉันขับรถมาจะเห็นรถขยะ
ตรงแยกอุบลพลาซาเกานี้ขึ้นไปละพอเริ่มหาโมงเย็นทําใหรถติดเปนอยางมากคะ พอขึ้นไปสักหกโมงครึ่งก็จะเริ่มขึ้นไป
ตรงหนาธนาคารกรุงศรีแลวจะเปนอยางนี้ก็ไมเชิงทุกวัน ไมทราบวาทําไมถึงออกมาชวงนั้น ขอสอบถามคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทางทานผูบริหารพอที่จะอธิบายไดไหมวาทําไมถึงตองไปเก็บขยะตอนจราจรหนาแนน เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ เรื่องปญหาจราจรและ
รถเก็บขยะนี้เรามีความแกไขอยูเสมอ โดยเฉพาะไดคุยกับทางผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เรื่องของ
การจัดเวลาจัดเวรยาม ซึ่งผมเองก็ขับรถบอย ถนนชยางกูรชวงหกโมงนี้ไมติด ขออนุญาตกราบเรียน ตั้งแตสามแยก
ฮอนดามาสามแยกตรงระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏฯจนไปถึงถนนแยกเอสโซนี้เปนชวงที่เขาไปจัดเก็บขยะประมาณ
หาโมงกวาถึงหกโมง แตยืนยันวารถไมติดแตจะมาติดตรงแจงสนิทตรงแยกดงอูผึ้งกับวนารมยครับ แตชวงนี้รถที่ไปเปน
รถสีสมเปนรถใหมที่ทางสภาฯอนุมัติไปนี้เห็นทุกวันครับและดูการจัดเก็บก็ดีขึ้น และคิดวาดวยความหวงใยและความ
กังวลของจราจรนี้เราตองมองวาชวงงานเทียน ชวงที่นายกรัฐมนตรีมานี้ ตรงนี้เปนปญหาพิเศษที่ไมใชแตเทศบาลอยาง
เดียว การจราจรกองกํากับการตํารวจจราจรนี้ก็ประสานงานรวมกันในการแกไขรวมทั้งเทศกิจ การจัดระเบียบตางๆ
พยายามจัดตารางเวลา วาจะระบายการจราจรอยางไรใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น และก็อยางที่เรียนแลววาไฟจราจร
ก็เปนอีกเหตุหนึ่งที่เรานําเสนอวาการบังคับไฟแดงไฟเขียวนี้ก็เปนสวนหนึ่งในการอํานวยความสะดวกเพื่อจะเปนการ
แกไขปญหาจราจรทางหนึ่งดวยเชนกันครับ ขออนุญาตกราบเรียนครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ยนท านประธานสภาฯที่ เคารพครั บ พอดีผ มอยากจะถามอยางหนึ่งกั บ ฝายบริห ารเพื่อ เป นความรู
พอดีในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีโอนเงินประจําป พอจะสอบถามไดไหมครับทานประธานฯ ในเอกสารที่ทางผูบริหารสงมาให
มันมีจุดหนึ่งที่ผมสงสัยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในเอกสารที่ทางคณะผูบริหารไดเสนอมายังสภาฯ ในหนาที่ ๓ เงินอุดหนุนที่เกี่ยวกับโครงการเมื่อสักครูที่ญัตติฯ
ที่ฝายบริหารไดเสนอมายังสภาฯ เปนตัวเลข ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท ในหนาที่ ๓ มีการโอนเขา และก็ใหเปดไปหนาที่ ๘
ยอดรวมในการโอนเงินเขาก็คือ ๑๑,๓๒๒,๒๐๐ บาท เปนการโอนเงินเขามา และใหเปดไปดูหนา ๑๑ ยอดโอนลด
จํานวนเงิน ๑๑,๓๒๒,๒๐๐ บาท ขอสงสัยคือทําไมยอดมันเทากัน แปลวายอดที่เขาโอนมาให ทางผูบริหารไดเบิกเอา
ไปใชแลวใชหรือไมครับ ตัวนี้ผมอยากสอบถามเพื่อความกระจางนะครับ

๒๕.
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ เรื่องรายละเอียดจริงๆผมคิดวายอดเงินคืองานเช็คบาลานซ ทั้งเครดิตและ
ออดิตนี้มันตองเทากันอยูแลว ขออนุญาตชี้แจง สวนรายละเอียดที่ท านชี้แจงมันเยอะๆนี้ฝายบริหารไมไดไปดูยอด
รายละเอียดเล็กๆนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธานฯ แสดงวาทางผูบริหารนี้ทานไมทราบเลยใชไหมครับวาทําไมเงินที่โอนมานี้ใชไป
แลวหรือวายังไมไดใชทานก็ยังไมทราบใชไหมครับตัวนี้ แตวาผมดูที่ตัวเลขเพราะวาทานรองบอกวาเอกสารทั้งหมด
ทั้งสิ้นนั้นสงใหฝายสภาฯเพื่อพิจารณาแลว เปนภาพรวม ผมก็เลยดูตัวเลขเปนภาพรวมวาเงินเขาสิบเอ็ดลานกวาเงิน
ออกก็สิบเอ็ดลานกวาตัวเลขมันตรงกันเกินไปนะครับ อยากทราบวาตัวที่เขาโอนมานั้นทานใชไปหรือยังครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ หลักการบัญชีที่ผมนําเรียนแลวก็ตองเช็คบาลานซรายไดกับรายจายเทากัน
สวนที่ทานถามรายละเอียดเงินสองลานวาใชแลวหรือยัง ใชไหมครับ เพราะฉะนั้นตองถามใหเกิดความชัดเจนวันนี้สภา
ยังไมไดผานเพราะเปนเงินอุดหนุนทั่วไป เราขออนุญาตสภาฯตอนนี้ยังไมไดจาย ยังไมไดใชครับ ยังคงไวในตัวบัญชีครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ก็แสดงวาที่สภาอนุมัติใหใชเงินอุดหนุนตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ไดใหตามวัตถุประสงคใหมาทานก็สามารถใชไดแลวใชไหมครับในวันนี้
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอแก ไขนิดหนึ่งนะครับ สภาฯยังไมไดอ นุมัติ ใหใชคําวาใหไปใชกับ เงินที่ ทางกรมสง เสริม การปกครองสวน
ทองถิ่นโอนใหมา
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับ ก็ในเมื่อเราอนุมัติใหตามที่วาที่ขอไปแลวก็ที่ใหมา แลวปญหาของการใชงบประมาณในสวนนี้ก็จะไมเกิด
แลวใชไหมครับ ขอสอบถามทานประธานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในสวนนี้นะครับคือถามองตามมติที่ประชุมใหไวนั้นคือวาใหไปใชยอดเงินที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่
สวนทานผูบริหารจะใชวิธีการใดซึ่งจะไปใชไดนั้นก็แลวแตนะครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบขอบพระคุณครับ

๒๖.
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เรื่องอื่นๆของผมนี้เปนเรื่องเล็กๆ แตวาก็เปนเรื่องที่ทางฝายบริหารนาจะเอาใจใส
สักนิดหนึ่ง ทุกวันนี้ในเวลาค่ําคืนถาเราผานไปยังถนนแตละเสนจะสังเกตวาไฟดับหลายเสามากเลย อยากจะเรียนทาน
ประธานฯเพื่อผานไปยังผูบริหาร วาใหทานชวยเอาใจใสเรื่องตรงนี้นิดหนึ่ง ทานอาจจะมองวาเปนเรื่องเล็กๆมีหมื่นเสา
อาจจะดับสักสามเสาคงไมเปนไรอยางนี้ แตเรื่องเล็กๆนี้ก็เปนเรื่องของความปลอดภัยเปนเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่นอง
ประชาชน มันดับเยอะจริงๆ ถาทานเอาใจใสบานเมืองจริงๆก็คงไมจําเปนตองใหพี่นองประชาชนมาเขียนคํารองหรอก
ทานขับ รถผาน แตละคนนี้รองนายกฯ ๔ คน เลขาฯที่ป รึกษาฯอีก เยอะเลย ท านขับ รถผานท านไมจํ าเปนตอ งให
ประชาชนมารองเรียนหรอกครับ ทานก็สั่งมาเลย ผ.อ.สํานักการชางทานก็ติดตอไดตลอดเวลา ผมคิดวาตรงนี้มันจะ
เปนทําใหทานไดใจชาวบานมากกวาที่ทานจะไปหาเปดงานอีเวนทตางๆ ทํางานประจําของตัวเองใหดีนะครับผมคิดวา
ชาวบ านเขาจะพอใจการทํ างานของท าน มั นดับ เยอะจริ ง ๆหนาราชภัฏฯเมื่ อ วานนี้ผ มขี่ร ถผ านนี่ผ มนึก วาป าชา
แตความจริงไมใชเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ถนนสุริยาตร ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนแจงสนิท มันดับ ทุกเสน ผมเห็นแลว
ผมหงุดหงิดครับวาทําไมฝายบริหารไมสนใจเหรอแมกระทั่งผมไมอยากเอย มันใกลๆบานผูบริหารหลายทานเลยทาน
ขับรถเขาบานทานตาทานดูทานก็เห็น ผมคิดวาตรงนี้ไมตองใหประชาชนทานทํางานเชิงรุกแล วประชาชนนี้เขาจะ
พอใจการทํางานของทานนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เมื่อพูดถึงเรื่องแสงสวางนี้ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่ง สี่แยกไฟเขียวไฟแดงบางแยกดานหนึ่งมีอีกดานหนึ่งไมมี ชาวบาน
โอดครวญมามากมันจะเกิดอุบัติเหตุอยูบอยๆอยากจะใหชวยดูหนอยวามันหลายๆแยก วาไฟมันไมสมบูรณก็ฝากชวยดู
ดวยครับ เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ขอบคุณทานสมาชิกที่แจงเรื่องไฟฟา ก็ตองยอมรับวาไฟบางจุดดับและก็การ
ที่คํารองขอมาและก็รวมไปถึงฝายบริหารและเจาหนาที่เองก็ไปตรวจสอบเปนประจํา แตวาถาจะบอกวาทั่วถึงไหมก็ไม
ทั่วถึงดวยขอจํากัดหลายเรื่องซึ่งไมใชเปนเรื่องแกตัว เราเองเราพยายามเสนอโครงการใหกับกระทรวงพลังงานเรื่องขอ
งบประมาณในการติดตั้ง ไฟแอลอีดีประหยัดไฟเปนไฟสมั ยใหม เนื่องจากสภาฯมีขอจํ ากั ดเรื่อ งงบประมาณที่เ รา
พิจารณาหลายเรื่องตอนนี้ก็แกไขกันอยูครับ สวนที่ทานนําเสนอก็ขออนุญาตนิดหนึ่งครับการกลาววามหาวิทยาลัย
ราชภัฏฯเปนสุสานนี้มันคงจะเกินไป เพราะฉะนั้นจะพูดในเรื่องของเนื้อหาสาระที่เปนจริงบางชวงมันดับจริงๆครับ
บางโคมไฟก็หอยตองแตงก็มี ซึ่งบางทีเปนเหตุวาพายุเขาหรือฝนตกบางเรา ก็ไปแกไขทันที ซึ่งจริงๆขออนุญาตวาขอ
ชื่น ชมเจ าหนา ที่ ก องช างแจ ง เมื่ อ ไหร ไปเมื่ อ นั้ น แตบ างที ก็ ตอ งตรวจสอบว าร อ ยเปอร เ ซ็ น ไหมก็ ต อ งชว ยกั น ดู
ก็ ขอขอบคุณ ท านสมาชิก สภาทุ ก ท าน ผมเองก็ คุ ยกั บ ทางสํ านัก การชา งอยูบ อ ยๆโดยเฉพาะนายชา งดูแลไฟใน
เขตเทศบาลทั้ง ๔ เขต บางซอยบางทีก็ดับไปถาไมมีใครแจงบางทีหลังซอยมองไมเห็นก็ตองชวยกันดูแลวเราก็แจงให
เจาหนาที่ไปดําเนินการแกไขใหกับพอแมพี่นองที่เดือดรอนตอไป สวนบางจุดบางชวงไฟก็ดับก็ทวงติงบอยๆครับอยาง
ถนนสุขาอุปถัมปสามแยกตรงนั้นก็ใหไปแกสองสามครั้งแลว พอดับอีกก็ตองแกกันอีกครับ ก็ขอขอบพระคุณลวงหนา
แลวก็ผมเองก็ใหกําลังใจกับชางเสมอ เพราะวาบางทีก็ไมมีวันหยุด โอทีก็ไมมีเพราะขอจํากัดเรื่องงบประมาณอะไร
ตางๆเหลานี้เปนตน แตก็ทํางานดวยใจครับ ขอบพระคุณครับ

๒๗.
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ก็เริ่มตนวันนี้แลวนะครับที่ตนเทียนของเราไดมารวมกัน แลวนักทองเที่ยวที่มาเที่ยว
จังหวัดอุบลราชธานีของเราจะมาเห็นปายอยูที่โรงแรมบดินทรครับ ปายชี้บอกศาลากลางซึ่งชี้มาที่ศาลากลางเกาเรา
ควรจะปลดออกไดแลวเพราะวาศาลากลางเรายายไปอยูที่หวยแจระแมแลวครับ อยากจะใหฝายบริหารเอาปายออก
ดวยนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตสงทายครับทานประธานฯ พูดถึงเรื่องใกลตัวนะครับ งานระบบเสียงของหองประชุมสภาที่เราให
งบประมาณไปตั้งเยอะไปปรับปรุง ตอนนี้รูสึกวาสถานภาพชํารุด บางทีก็ขัดใจในเรื่องของระบบเสียงอยู ขออนุญาตให
บันทึกไววาสมควรไดรับการปรับปรุงอีกทีหนึ่งนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอขอบพระคุณทานเกริกชัย ผองแผว ปลัดจังหวัด
อุ บ ลราชธานี ที่ ไ ด ให เ กี ยรติ ม าสั ง เกตการณก ารประชุ ม ขอขอบพระคุ ณ ท า นรองนายกเทศมนตรี ท านเลขา
นายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ โดยเฉพาะทานสมาชิกสภา
ที่มีเกียรติทุกทาน ขอปดประชุมครับ
*****ปดประชุมเวลา 11.30 น.*****
(ลงชื่อ) ....................................ผูจ ดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

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

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)........................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอัมพล ทองพุ)
(นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๒๘.

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

