
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑   

วันอังคารที่  ๒๑  สิงหาคม  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. นายเลิศ               อาชวานันทกุล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๑ 

       ๕. นางบัวหลวง               อาษาพล               สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๑ 

       ๖. นายเลิศชาย                เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๑ 

       ๗. นายช่ืน                     พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๑ 

       ๘.  นางสาวปฏิมาพร   จงรกัษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๒    

       ๙. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  เขต ๒ 

     ๑๐. นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี   เขต ๒ 

     ๑๑.  นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี          เขต ๒ 

     ๑๒. นายธนพล  โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๓    

     ๑๓. นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๓    

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

     ๑๕. นายธานินทร             สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๓ 

     ๑๖. นายสุภชัย                 ศรีจรญู  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๔ 

  ๑๗. นายปยะ                  ลายวิเศษกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี      เขต ๔ 

     ๑๘. นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี      เขต ๔ 

     ๑๙. นางสาวตนขาว           ตังคโณบล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๔   
        

ผูไมเขารวมประชุม 

        ๑. นางสาวนงนุช             จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๑ (ลากิจ) 

 ๒. นางรฐา  มณีภาค      สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๑ (ลากิจ)  

 ๓. นางเฉลียว                 คํานิยม                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๒ (ลาปวย) 

  ๔.นางสาวภรณชนก นํ้าฝน เฟองงาม  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๔ (ลาปวย) 

 ๕. นางลําพลู แสงวงค              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี     เขต ๓ (ลาปวย) 
  

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

 

๑. นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ         นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒.  นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๓. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๔. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี



๒. 

 

๕. นายอัมพล ทองพุ                 ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๖. นายอธิปไตย โยธามาตย  รองปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๗. นายกฤชพล เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๘. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๙. นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

๑๐.  นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๑.  นางธัญภัส กําเหนิดแจง ผูอํานวยการคลัง 

๑๒. นางพิมพนภัส          ภัทรกอพงศสุข       ผูอํานวยการสวนบรหิารงานการคลัง 

๑๓. นางสมลักษณ บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๔. นายมนตตรี            ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๕. นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

๑๖. นายไพสิฐ ศรีสมทุร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๑๗. นายสวาท ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี 

๑๘. นายประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ 

๑๙. วาที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ ์ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน ท.๕ ชุมชนกานเหลือง 

๒๐. นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๒๑. นางสาวปยะดา วงศละคร ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๒๒. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

๒๓. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๒๔. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 

๒๕. พ.จ.อ.อดิศร ประจํา นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

๒๖. นายสุรศักดิ์   โตอิ่ม แทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๒๗. นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๘. นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

๒๙. นางสาวทิพยวรรณ     คําโสม พนักงานจางทั่วไป 
    

……………………………………………. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง      ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง     - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                      สมัยวิสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑   

                                      วันอังคารที่  ๒๔ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

   ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   ญัตติ     ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

                                    พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่หน่ึง “ช้ันรับหลักการ” 

                                    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่อง     อื่นๆ 



๓. 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ วันนี้เปนการประชุม

สภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดประชุม    

นะครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ มีสมาชิกลาดังนี้นะครับ ทานลําพูล       

แสงวงค ลาปวย ทานเฉลียว    คํานิยม ลาปวย  ทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม  ลาปวย ทานรฐา  มณีภาค ลากิจ  

ทานนงนุช  จิรันตกาล  ลากิจ ทั้งหมด ๕ ทานนะครับ พรอมกันนี้ก็ขอตอนรับหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตําแหนง

ใหมหลายทานนะครับ ยกตัวอยางเชน ผูอํานวยการสํานักการคลัง และผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว นะ

ครับขอตอนรับดวยความยินดีเปนอยางยิ่งครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สมัยวิสามัญ สมัยที่หน่ึง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

  วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

  ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่

หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี เชิญทานสมาชิกครับ มีสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีก็ถือวาที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๔ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

 

       ท่ีประชุม    

                     มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจําป  

  พ.ศ.๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่หนึ่ง “ช้ันรับหลักการ” เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เชิญครับ 

 



๔. 

 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        สิ่งที่สงมาดวย ๑.เอกสารประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

          จํานวน ๒๔  เลม 

  ๒. รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                          

                                                                                                        จํานวน   ๒๔  เลม 

   ๓. แบบแปลนและประมาณราคารายการในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางในรางเทศบัญญัติ  

       งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    

                                                                                                                   จํานวน   ๒๔  เลม 

   ๔. รางโครงการตางๆที่ตั้งงบประมาณรายจายหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่อง 

       กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆในรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

       รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒     

                                                                                                                    จํานวน   ๒๔  เลม 
 

 ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อตราเปนเทศบัญญัติตามความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เพื่อเสนอตอ

สภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไดตั้งประมาณการรายรับไวไมเกิน 

๗๕๗,๔๑๒,๗๐๐ บาท และตั้งประมาณการรายจายทั่วไปไวไมเกิน ๗๕๗,๔๑๒,๗๐๐ บาท 

 งบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) ไดตั้งประมาณการรายรับไวไมเกิน ๓๗,๐๘๑,๐๐๐ บาท 

และตั้งประมาณการรายจายไวไมเกิน ๒๗,๗๙๘,๖๐๐ บาท 

เหตุผล 

 เพื่อเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดใชเปนหลักในการบริหารงานของเทศบาลตามนโยบายที่ฝายบริหารได

แถลงตอสภาเทศบาลไว และจะไดใชจายงบประมาณไปดําเนินการตามโครงการพัฒนาดานตางๆที่กําหนดไวในราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและสมา

รถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น จึงขอเสนอญัตตินี้ตอประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อโปรด

พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ตอไปก็จะเปนการพิจารณาเรื่องงบประมาณนะครับ โดยในงบประมาณนั้นก็จะมีสวนที่หนึ่ง,สอง

,สาม สวนที่หนึ่งก็คือคําแถลงประกอบงบประมาณ สวนที่สองก็คือเทศบัญญัติงบประมาณ สวนที่สามก็คือสถานธนานุ

บาลหนึ่งและสองนะครับ เพราะฉะนั้นในสวนที่หนึ่งนั้นคําแถลงประกอบงบประมาณคงไมมีปญหานะครับ เราจะมา

เริ่มในสวนที่สองนะครับเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลนคร

อุบลราชธานีนะครับ เพื่อความสะดวกไมยุงยากผมก็จะเสนอวาเราจะพิจารณาเปนสํานัก/กอง/ฝาย นะครับจะไม

พิจารณารวมทีเดียวนะครับ โดยเริ่มตนจากงบกลาง มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ 



๕. 

 

 นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ 

๔ ครับ ขออนุญาตยอนกลับไปนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับในสวนที่หนึ่งนะครับ ผมไดรับขอมูลวาจนถึง ณ ปจจุบันมีการ

จัดเก็บรายไดตามที่ทานประมาณการไวในตัวเลขที่เทาไหรครับ กราบขอบพระคุณครับ ไมเอาในเอกสารนะครับเอา

เปนปจจุบันเลยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายความวางบประมาณที่จัดเก็บไดใชไหมครับ ถึง ณ วันที่เทาไหรครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถึง ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในสวนรายรับที่ทางเจาหนาที่งบประมาณไดทํามาใหนะครับ ถาถึงวันนี้ไดไหมครับทานผูบริหาร ทางฝาย

ผูรับผิดชอบบอกวาไดนะครับ เดี๋ยวแจงใหทานทราบ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ แลวการจัดเก็บภาษีนี้เปนไปตามเปาที่ทานสงมาใหถูกตองไหมครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เดี๋ยวรอการชี้แจงนะครับ เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ขอมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

คือ ๗๑๖,๔๓๕,๕๘๖.๖๑ บาทคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถึง ณ วันนี้ใชไหมครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ตอไปก็เปนที่ทานสมาชิกถามเรื่องจัดเก็บภาษีครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหทานพิมพนภัส เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข    ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาที่เคารพทุกทานคะ ดิฉันนางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข  

ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง ขอรายงานการจัดเก็บรายได ณ ปจจุบันนะคะ การจัดเก็บรายไดดานภาษีที่เรา

จัดเก็บเองก็เกินงบประมาณคะ เราตั้งไวที่ ๗๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท รับจริงไดที่ ๘๓,๘๑๘,๒๙๗.๙๖ คะ ซึ่งเกินจริงอยูที่ 

๑๐,๒๑๘,๒๙๗.๙๖ บาทคะ รายรับทั้งหมดที่เราตั้งไวอยูที่ ๗๔๐,๖๑๐,๐๐๐ บาท จะติดลบอยูเฉพาะเงินอุดหนุนคะ 

เงินอุดหนุนที่ยังไมไดเขาภาษีสุราที่เขายุบไปคะและไปรวมสรรพสามิต ยังขาดอยูที่ ๒๔,๑๗๔,๔๑๓.๓๙ บาท ทั้งหมด

เปนเงินอุดหนุนที่ยังไมเขาคะ ขอบคุณคะ 



๖. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรื่องภาษีสรรพสามิตกับเงินอุดหนุนทั่วไปนี้ปกติจะเขาสิ้นปงบประมาณถูกตองไหมครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถูกตองครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ในงบกลางที่หนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นมา ๑,๘๗๘,๐๐๐ บาท รวมป 

๖๒ ตั้งงบประมาณไวที่ ๖๒,๒๓๖,๐๐๐ บาท ที่เปนเงินอุดหนุนนะครับอยากสอบถามไปยังฝายงบกลางวา ณ ปจจุบัน

การเบิกจายงบที่เปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุนี้ตอนนี้ถึงเปนภาวะปจจุบันหรือยังหรือวาทานยังมียอดคงคางตามจํานวน

เดือนอยูครับ ขออนุญาตไดรับคําชี้แจงครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผูอํานวยการกองสวัสดิการฯเปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางสุจิตรา    นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาที่เคารพทุกทานคะ ดิฉันนางสุจิตรา  นามพิทักษ  

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ขออนุญาตเรียนเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุนะคะ การจัดสรรงบประมาณไดเขา

มาตรงตามเปาแลวคะทาน เพียงแตวาในสวนของการจายเบี้ยฯยังรอของเดือนกันยายนอยูนะคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอความรูนิดหนึ่งนะครับวาในสวนของผูสูงอายุนี้เพิ่มขึ้นทุกปหรือเปลาครับ  

นางสุจิตรา    นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ขออนุญาตช้ีแจงตอ ในสวนของเบี้ยยังชีพทุกประเภทจะเพิ่มขึ้นทุกปนะคะ เพียงแตวาจะเพิ่มขึ้นมากนอย แต

ในทางสวนหนึ่งก็คือในสวนของลดก็มีบางแตวาเพิ่มจะมากขึ้นนะคะ ลดก็มีบางก็คือในสวนที่ยายออกนอกเขตพื้นที่นิด

หนอยนะคะไมกี่รายคะ อันนี้คือสวนตางคะ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอตอนิดหนึ่ง เมื่อสักครูพูดถึงเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในขณะเดียวกันเบี้ยยังชีพคนพิการนี้เพิ่มขึ้นหรือเปลาครับ 

 

 



๗. 

 

นางสุจิตรา    นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ขออนุญาตช้ีแจงตอนะคะ คนพิการนี้เพิ่มขึ้นทุกปคะ โดยเฉพาะตอนนี้ในเรื่องของระเบียบการลงทะเบียนของ

เบี้ยยังชีพคนพิการนี้เขาจะใหลงทุกเดือน ลงไดทุกเดือนซึ่งกอนหนานี้ซึ่งมีระเบียบก็คือลงไดแคปละหนึ่งครั้งคะ ตอนนี้

เราลงไดทุกเดือนตลอดเวลาที่เขาประสงคที่จะลงไดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานบอกวาเพิ่มขึ้นแตวาในงบกลางที่ทานขอเขามานี้ปรับลดครับ 

นางสุจิตรา    นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ขออนุญาตช้ีแจงตอ อยางที่นําเรียนทานก็คือในสวนที่มีผูรับเบี้ยนี้มีการยายออกนอกเขตพื้นที่ มีในเรื่องของการ

เสียชีวิตก็จะมีการปรับลดลงบางประเภท 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีก็ขอผานไปยังสํานักปลัด งานบริหาร

ทั่วไป เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สป.๑ อยากใหดูตรงเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจตรงนี้คือเพิ่มขึ้นมาอีก 

๖๘๐,๗๐๐ บาท อยากทราบวาที่เพิ่มขึ้นมานี้คือเปนเพราะอะไรครับ และถาเกิดวามีการจางพนักงานเพิ่มนี้อยากถาม

วาใชหลักเกณฑอะไรครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาสํานักปลัดฯเปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานหัวหนาสํานักปลัดฯครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาที่เคารพทุกทานคะ ดิฉันนางเดือนลอย   คําแดงสด     

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงในสวนของเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นอันนี้จะเปนการ

เลื่อนขั้นในสวนของภารกิจที่มีอยูนะคะ เพราะภารกิจนี้เราจะเลื่อนขั้นปละหนึ่งครั้งกับในสวนของพนักงานเทศบาลคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตถามตอเนื่องเลยครับ แลวพนักงานที่มีการสอบภารกิจไวอันนี้ก็บรรจุเขาเหมือนกันถูกตองไหมครับ 

ถูกตองนะครับ เนื่องดวยวาทางคณะทํางานฝายติดตามประเมินผลก็ไดติดตามเรื่องนี้มาพอสมควรก็ไดทราบวาลูกจาง

คนไหนที่จะไดเลื่อนขึ้นเปนภารกิจ เหมือนสองสามปที่ผานมาทานก็รับปากกับทางสภาวาคนน้ันคนนี้ที่เปนบุคคลที่จะ

เลื่อนขึ้น แตวาสวนการปฏิบัติจริงมันตรงขามกับที่ทานไดรับปากกับทางสภาและก็ของบประมาณมาเพื่อที่จะมาทํา

การบรรจุลูกจางตามภารกิจ กลับเปนบุคคลอื่นที่เขามาดํารงตําแหนงแทน ผมไมทราบวาหลักเกณฑนี้มันไปพลิกตอน 

 



๘. 

 

ไหนหรือวามันไปผิดเพี้ยนไดอยางไรจากตัวที่ทานชี้แจงเขามา อันนี้ก็ใหสภาเราไดรับพิจารณาไวเปนขอมูลครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ก็เห็นดวยกับทางทานสุภชัยนะครับ ขออนุญาตที่เอยนามนะครับ ก็คือผมอยาก

ทราบหลักเกณฑในการที่จะเลื่อนตําแหนงลูกจางตามภารกิจเพราะวาตามขอเท็จจริงที่ทางทาน ผอ. ทานกลาวมานะ

ครับมันก็สวนกับความจริงซึ่งทางสมาชิกสภาหลายทานก็ไดรับขอมูลมานะครับ บางคนก็วาเปนลูกหลานของ ผอ. แต

ละกองนะครับ ผอ. กองไหนผมไมทราบนะครับแตวาจะมีฝากเขามากองละหนึ่งคนสองคนนะครับ ซึ่งแทนที่เราจะเอา 

เจาหนาที่ของเราที่ทํางานเปนเวลาหลายปขึ้นมา หลายคนเขาบนนอยใจนะครับ หนาหองทานผูบริหารหลายๆทานมา

ทํางานไมกี่เดือนไดเปนภารกิจก็มีนะครับ ก็เลยอยากจะถามวาทานใชหลักเกณฑอะไร ทานตองพูดความจริงกับทาง

สภานะครับถาไปถึงขั้นตอนแปรญัตตินี้ถาทานไมพูดความจริงผมก็ไมรูจะวาอยางไร ผมก็ไมสามารถรับประกันอะไรได

นะครับ อยากจะบอกใหหลังจากนี้นะครับแตละกองที่เราจะพิจารณากันขอใหทานพูดความจริงนะครับ หาหกป

มาแลวนะครับผมนั่งฟงทานมาพูดจริงบาง เท็จบาง ในสภาพูดอีกอยางเวลาแปรญัตติก็อีกอยางกลัวแตเงินใชไมพอ แต

พอปลายปงบประมาณนะครับแมกระทั่ง ณ วันนี้ก็มีรายงานเขามาวาเหลือเงินเยอะใชไมหมดตองรีบใช มีการเรียก

เจาหนาที่หลายทานเขาไปถามวาอยากไดอะไร ซึ่งงบประมาณแตละปเราไวใชตลอดปทานก็ไมใชนะครับ พอสุดทาย

แลวทานก็จะมาใชปลายปงบประมาณ ผมก็ไมอยากเห็นลักษณะแบบนี้นะครับเงินเหลือใชทานไมใชแลวพอสุดทายมา

ก็เรงใชใหหมดนะครับ จึงอยากจะฝากทานประธานสภาฯเพื่อผานไปยังผูบริหารแลวก็ ผอ. แตละสํานักดวยนะครับ ที่

จะขึ้นตอบคําถามกับทางสมาชิกสภานะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไปที่ สป.๒  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษกับขาราชการ พนักงานและลูกจางของเทศบาล ซึ่งในปที่

แลวทางสภาไดอนุมัติงบประมาณในสวนนี้ใหไป ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทานก็ขอเพิ่มมาในปนี้อีก ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ก็ถาเปนเหมือนกับที่ทานวาในเรื่องของการจัดเก็บรายไดหรือการประเมินผลในเทศบาลผมวาที่ทานขอมา 

๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท ยังนอยไปเสียอีกนะครับ จริงๆผมอยากใหมากกวานั้น นาจะขอมาสัก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นะ

ครับถาอํานาจใหไดผมก็ยินดีนะครับ แตสวนที่สงสัยก็คือวาในงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ใหไปในปที่แลว 

ปจจุบันถึงขั้นดําเนินการในตอนไหนแลวและก็สามารถจะจายและก็ใหเปนขวัญกําลังใจกับพี่นองพนักงานขาราชการ

เทศบาลนี้ไดอีกเมื่อไหร และผมไมอยากไดยินวาหนวยงานนั้นทํางานหนักกวาหนวยงานนี้ หนวยงานนี้จะไดมากกวา

หนวยงานนั้นอีก ซึ่งงบประมาณที่ใหไปก็คือวาใหไปตามการประเมินผลการพัฒนาเทศบาลวาผานการขั้นตอนการ

ประเมินมาแลวก็ไดงบประมาณไป ก็ทุกคนไดในสวนนี้เทียบเทากันตามสิทธิหนาที่ของตนเอง คําถามผมคือวาเงิน

งบประมาณในปที่แลว ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้อยูในขั้นตอนไหนและจะสามารถเบิกจายได ณ วันที่เทาไหรครับ 

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

 



๙. 

 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดเทศบาลเปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯครับ 

นายอัมพล    ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ กระผมนายอัมพล     

ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมขอนําเรียนเกี่ยวกับที่ทางทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดสอบถามเกี่ยวกับการ

จายเงินโบนัสหรือวาเงินตอบแทนอื่นนะครับ ซึ่งปนี้คือป ๒๕๖๑ ทราบวาตั้งไว ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และก็ป ๒๕๖๐ 

เห็นวาตั้งไวประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ ซึ่งการจายตรงนี้ที่จริงผมก็เปนคณะกรรมการประเมินในจังหวัด

นะครับ เพราะวาผมทําหนาที่ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีดวยนะครับ ซึ่งแตละปนั้นจังหวัด

ก็จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการลงประเมินทุกทองถิ่นที่ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการประเมินเขามานะครับ ซึ่งขั้นตอน

นั้นทุกปอยางป ๒๕๖๑ นี้นะครับ โครงการที่เสนอเขามาแตละทองถิ่นตองเสนอตั้งแตเดือนกันยายน ปพ.ศ.๒๕๖๐ คือ 

ตั้งแตปที่แลวเพี่อที่จะขอรับการประเมินนะครับ ซึ่งขั้นตอนการประเมินนั้นมันก็มีตัวชี้วัดอยูหลายตัวชี้วัดนะครับ 

โดยเฉพาะตัวชี้วัดหลักขอแรกก็คือวาจะตองประเมินผาน LPA หรือวาประเมินประสิทธิภาพองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นผานทุกดานจะตองไมนอยกวา ๖๐ % ของแตละดาน ซึ่งถาทองถิ่นไหนตกตัวน้ีก็ไมสามารถที่จะประเมินโบนัส

ไดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เปนเกณฑ ซึ่งประเมิน LPA ก็ประเมินกันทุกทองถิ่นแลวนะครับ แลวทีนี้ขั้นตอนการตั้ง

งบประมาณนั้นโดยหลักแลวทุกทองถิ่นที่อยูในเกณฑจะตองตั้งงบประมาณประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณพีเิศษนัน้นะ

ครับ ถาไมสามารถที่จะตั้งไดจะตองรายงานชี้แจงตอ กทจ. ถึงเหตุที่ไมสามารถตั้งงบประมาณตรงนี้ไดนะครับ ซึ่ง 

กทจ. ก็จะพิจารณาวาเปนเพราะอะไร บางทองถิ่นอาจจะงบลงทุนไมถึงรอยละสิบอยางนี้ก็ไมสามารถที่จะตั้งได

เนื่องจากวาไมอยูในเกณฑนะครับ บางทองถิ่นอาจจะประเมิน LPA ไมถึง ๖๐ % ก็ไมสามารถที่จะตั้งไดนะครับ ซึ่ง

หลังจากตั้งเสร็จแลวปฏิบัติงานครบ ๑๒ เดือน ก็คือจากตุลาคม – กันยายน ทางจังหวัดก็จะตั้งอนุกรรมการมา

ประเมิน ถาทองถิ่นไหนผานการประเมินโดยถาผานรอยละเกาสิบหาก็จะสามารถจายโบนัสไดไมเกิน ๑.๕ เทา ถา

ทองถิ่นไหนผานการประเมินโดยถาผานรอยละแปดสิบหาถึงเกาสิบสี่จุดเกาๆก็สามารถที่จะจายโบนัสไดไมเกิน ๑ เทา 

นะครับ ถาทองถิ่นไหนต่ํากวานั้นแตไมต่ํากวารอยละเจ็ดสิบหาก็จะจายไดไมเกิน ๐.๕ เทา มันจะลดหลั่นกันไปนะครับ 

ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงาน ทีนี้ถาผลการปฏิบัติงานผานตามเกณฑที่ผมไดนําเรียนไปแลวตอนจายโบนัสก็จะจาย

ลดหลั่นกันลงไปตามผลการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ คนไหนได ๒ ขั้นก็จะจายเรตหนึ่ง คนไหนได ๑.๕ ข้ัน ก็จะจาย

อีกเรตหนึ่ง ก็ลดหลั่นกันลงมา คนที่จะไดโบนัสจะตองเปน ๑.พนักงานเทศบาล ๒.ลูกจางประจํา ๓.พนักงานจางตาม

ภารกิจ ๔.พนักงานจางทั่วไป การจายโบนัสตรงนี้จะลดหลั่นกันตามผลการปฏิบัติงานแตละปนะครับ ซึ่งมันก็มีขั้นตอน

หลายขั้นตอนตามที่ผมไดนําเรียนไปแลวนะครับ ที่จริงแลวเจาหนาที่ก็พูดอยูวาในสวนของนครอุบลนั้นปนี้ตั้งไว 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาสมมุติวาเกณฑการประเมินผานเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาจายกันตามวงเงินนี้นาจะได

ประมาณ ๐.๓ -๐.๔ เทา นะครับ เพราะวา ๑ เทานั้นใชงบประมาณประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ ก็แลวแต

ทางสภาจะอนุเคราะหในตรงนี้นะครับเพราะถือวาเปนขวัญกําลังใจของพนักงานเจาหนาที่สวนหนึ่งครับ ขอนําเรียน

เพียงเทานี้ครับ 

 

 

 



๑๐. 

 

นายอนันต     ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานปลัดครับขอความรูนิดหนึ่งนะครับ ในสวนขาราชการนี้ไมมีปญหาเพราะวามีขั้นเงินเดือน มีความดี

ความชอบครึ่งขั้น หนึ่งขั้น สองขั้นอยางนี้ และทานบอกวาไดมากนอยตามขั้นที่ไดรับ แตในสวนของพนักงานจางทั่วไป

เราจะเอาลักษณะไหนมาเปนตัวบงชี้วาเขาควรจะไดมากไดนอย 

นายอัมพล    ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ สวนของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป แตละปก็จะมีการประเมินเหมือน

ขาราชการ มีผลงานเหมือนกันนะครับ มีระดับพอใช ดี ดีเดน มันจะลดหลั่นกันลงไปเหมือนขาราชการครับ ประเมิน

ทุกปปละสองรอบเหมือนกันครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมเหมือนวางานน้ีทํางานหนักนาจะไดมากกวางานอื่นอยางนี้ไมมีใชไหมครับ 

นายอัมพล    ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขึ้นอยูกับผลการประเมิน ผลการปฏิบัติเปนตัวบุคคลครับทาน คนไหนมีผลงานดีเดนก็จะไดเยอะ ในสวนของ

พนักงานจางจะเหมือนขาราชการนะครับ ข้ึนกับแตละตัวบุคคลไมไดเปนกองครับ คือประเมินผานเปนภาพรวมถือวา

ทํางานในทองถิ่นเหมือนกัน ภาพรวมขององคกรผานก็มาเปนผลงานของตัวบุคคลครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตมันขัดแยงกับที่ผานๆมาในบางป ขัดแยงกับที่ทานวาแตก็ผานไปแลวนะครับ ก็เพื่อจะใหสมาชิกไดรับทราบ

วาในการพิจารณาความดีความชอบหรือวากันเงินประโยชนตอบแทนอื่นนั้นพิจารณาอยางไร มีหลักเกณฑอยางไรนะ

ครับ ขอบคุณครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      

เขตเลือกตั้งที่ ๒  เมื่อสักครูที่ทานปลัดขออนุญาตที่เอยนามครับ ก็ไดชี้แจงใหฟงวาการจายโบนัสนี้ก็คือตามความดี

ความชอบนะครับ คือในหมวดของขาราชการก็คือตามขั้นที่วาไดมีการประเมินนะครับ ทีนี้ผมอยากจะสอบถามเพื่อ

เปนความรูอีกนิดหนึ่งนะครับทานปลัดฯ อยากจะสอบถามวามีทองถิ่นไหนไหมที่วาขั้นความดีความชอบใหเทากันแต

ตัวโบนัสใหไมเหมือนกัน อยากจะทราบวามีที่ไหนบางในประเทศไทยนี้ที่เขาทําแบบนี้บางนะครับ พอจะทราบไหมครบั 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯครับ 

นายอัมพล    ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ ขออนุญาตนําเรียนอีก

ครั้งหนึ่งนะครับจากที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานไดเทากัน สมมุติวาไดหนึ่งขั้น

เหมือนกันนะครับแตจายโบนัสไมเทากันตรงนี้ไมมีนะครับ ตองจายลดหลั่นกันตามผลการปฏิบัติงานเพราะวา

หลักเกณฑเขาใหลดหลั่นกันตามผลการปฏิบัติงาน คําวาลดหลั่นนี้จะมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับความเหมาะสมขึ้นอยู

กับงบประมาณ ก็ไมไดบอกวาตองลดมากกวากันแคไหน ขอใหลดหลั่นกันตามผลการปฏิบัติงาน แตในทองถิ่นนั้นก็

ตองลดเหมือนกันนะครับ หมายถึงวาคนไดสองขั้นสมมุติวาไดหนึ่งเทา อีกคนไดข้ันครึ่งไดครึ่งเทา ทุกคนก็ตองจายตาม

นี้ สมมุติวาวางหลักเกณฑไวอยางนั้นเพราะการพิจารณาจายโบนัสในแตละครั้งขึ้นอยูกับคณะกรรมการที่จะพิจารณา

ในปนั้นวาคนที่ไดสองขั้นจะไดกี่เทา คนที่ไดครึ่งขั้นจะไดกี่เทา คนที่ไดหนึ่งขั้นจะไดกี่เทา ในปนั้นจะตองจายเหมือนกัน 

 



๑๑. 

 

นะครับแตถาเปรียบเทียบกับปกอนนั้นอาจจะไมเหมือนกันเพราะมันเปนวงเงินของแตละปจะตองลดหลั่นกันตามนี้นะ

ครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณเปนอยางสูงครับสําหรับขอมูลจากทานปลัดฯ ที่ผมไดสอบถามเมื่อสักครูก็เทศบาลนครของเรานี้

ครับมีการจายเงินที่ไมเทาเทียมกันนะครับ ที่ผมไดพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะวาเพื่อจะรักษาสิทธิ์ของพี่นองขาราชการ

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจนะครับ เพราะวาบางคนก็มีความรูสึกนอยใจคือหมายถึงบางกองนะครับ กองหนึ่งไดเยอะ

กวาอีกกองหนึ่งไดนอยกวานะครับ แตวาการประเมินความดีความชอบขั้นนี้คือไดเทากันแตตัวเงินโบนัสนี้ไดไมเทากัน

ในบางปนะครับทาน กราบขอบพระคุณครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตเอยนามทานนัฐพลครับ ทานสบายใจไดเพราะวาตําแหนงรองปลัด

วางสองตําแหนงครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ ขอยอนกลับถามเรื่องโบนัสอีกนิดหนึ่งนะครับ ก็คือ

สรุปวาปนี้ทางเจาหนาที่จะไดโบนัสอยูใชไหมครับ คือไมใชอะไรนะครับเพราะวาผมไดขาวมาวามี ผอ. บางสํานักไดไป

บอกกับลูกนองวาปนี้ไมตองหวังโบนัสนะ ก็คืออยากทราบวามันไมจริงใชไหมครับ ก็คือปนี้ก็จะไดใชไหมครับ คืออยาก

ทราบคําตอบคํารับรองกับสภาแหงนี้นะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยากไดคําตอบก็คือวาจะไดหรือไมไดใชไหมครับ เชิญทานปลัดครับ 

นายอัมพล    ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ ขอตอบนะครับวาจะได

หรือไมได ตอนนี้หลักเกณฑเบื้องตนการประเมิน LPA ของเราก็ผาน งบลงทุนของเราก็เห็นวาผาน แตทีนี้ขึ้นอยูกับวา

คณะอนุกรรมการที่จะมาประเมินตอนสิ้นปก็คือหลังจาก ๓๐ กันยายน ไปแลวจังหวัดจะแตงตั้งอนุกรรมการมา

ประเมินถาเราประเมินผานตามที่ผมไดนําเรียนไปแลวคือขั้นตํ่าตองรอยละเจ็ดสิบหาเราก็จะไดโบนัสตามสัดสวน ทีนี้

สัดสวนตรงนั้นก็จะตองดูเรื่องงบประมาณดวยเห็นวาตั้งไว ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็คงนาจะไดไมถึง ๐.๔ นะครับ 

เพราะวางบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตปที่แลว ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ ปนี้ลดลงมาประมาณ ๑ ใน ๓ ก็

คือประมาณ ๐.๓ – ๐.๔ เทา ถาผานนะครับ ขึ้นอยูกับการประเมินตอนสิ้นป ผลงานที่เราเสนอเขาไปเขามาประเมิน

ตัวชี้วัดตางๆผานเกินรอยละเจ็ดสิบหาขึ้นไปนะครับ ถึงจะไดโบนัส ถาต่ํากวาเจ็ดสิบหาก็ไมไดครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอความรูทานปลัดอีกนิดหนึ่งนะครับ คําวางบลงทุนไมต่ํากวา ๑๐ % เราใชเกณฑในตนปงบประมาณหรือวาใช

เกณฑขณะที่ประเมิน 



๑๒. 

 

นายอัมพล    ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอบ งบลงทุนนี้คือตอนแรกตอนที่เสนอขอเดือนกันยายนนี้เขาจะดูงบลงทุนจะตองไมนอยกวารอย

ละสิบ งบลงทุนตรงนี้ก็คือคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางจะตองไมนอยกวารอยละสิบ และทีนี้พอสิ้นปที่เขามา

ประเมินเขาก็จะเช็คอีกทีวาตอนน้ียังเหลือรอยละสิบหรือไม คือบางที่ตั้งหลอกไวแลวโอนงบไปทําอยางอื่นตรงนั้นก็จะ

ไมได คือบางที่ไมมีงบก็มาตั้งไวแลวโอนไปใชอยางอื่นเปนรายจายประจํา พอเขามาประเมินแลวทีนี้ไมถึงรอยละสิบก็

คือขาดคุณสมบัติ เขาก็จะไมใหนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็เปนอุทาหรณไวเพราะวาเคยมีแลววาพองบลงทุนทางสภาก็ตั้งใหเกิน ๑๐ % พอถึงปลายปจะพิจารณาโบนัสดู

แลวไมถึงเพราะเอาไปใชเปนอยางอื่นนะครับ น่ีคืออุทาหรณที่จะใหทราบเกณฑที่วาขาราชการจะไดหรือไมไดนะครับ 

ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ สอบถามอีกนิดหนึ่งนะครับ เมื่อสักครูทานปลัดบอกวาบางที่ตั้งหลอกไว 

คาใชจายของเราไดตั้งหลอกไวหรือเปลาครับ คือไมใชอะไรผมกลัวประเมินไมผานนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ผมขอไปเร็วนิดหนึ่งนะครับไปหนา สป.๖ เงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจที่ทานตั้งเพิ่มขึ้นมา 

๑,๓๕๐,๘๐๐ บาท เงินเดือนจางภารกิจตัวนี้น้ันจริงๆก็ดีใจที่มีการจางภารกิจเพิ่มขึ้นมาแตวาทีนี้หลักเกณฑในการ 

พิจารณาก็คือเห็นจํานวนพนักงานจางทั่วไปที่มีการลดลงอยู ๑,๑๘๘,๐๐๐ บาท อันนี้ก็ใหดีใจอีกเหมือนกันวาทานจะ

เอาพนักงานจางเหลานี้ที่จํานวนที่ลดลงนี้ขยับขึ้นเปนภารกิจถูกตองไหมครับ หนา สป.๖  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาที่เคารพทุกทานคะ ดิฉันนางเดือนลอย   คําแดงสด  หัวหนา

สํานักปลัดเทศบาล ในสวนของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ในสวนของภารกิจเพิ่มขึ้นแลวในสวนของ

พนักงานจางทั่วไปลดลงเนื่องจากวาพนักงานเราเปนผูมีความรูความสามารถเราไดปรับในสวนนี้ขึ้นเปนภารกิจตาม

ทักษะซึ่งอายุของผูที่เราปรับนั้นจะมากกวา ๑๐ ป ขึ้นไปคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

 



๑๓. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถึงตอนนี้ก็ขออนุญาตแกตัวใหไปเลยนะครับ ถาเปนไปตามหลักเกณฑนี้ที่มีขาวลือวาฝายผูบริหารเรียกรับเงิน

เพื่อเปนภารกิจไมจริงนะครับ ใชกองนี้อางไดเลยวาที่มีการลดลงแลวก็บรรจุขึ้นเปนภารกิจชัดเจนนะครับ ผมก็ยินดีกับ

พนักงานที่จะถูกปรับขึ้นเปนภารกิจนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอตอนิดหนึ่ง ในของสํานักปลัด งานบริหารทั่วไป ในงานซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ป ๒๕๖๑ ตั้งไว 

๔๐๐,๐๐๐ บาท ปนี้ขอเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งการซอมหลังคาหรือเปลาครับ ไมใชใชไหม

ครับ ผมก็อยากทราบวาหลังคานี้ก็ตั้งงบประมาณไวต้ังเยอะนะครับแตก็อยูไดไมเทาไหร บางที่ก็พัง ฝาก็พัง โดยเฉพาะ

หองประธานกับหองสมาชิกสภา แทนพระพุทธรูปยายไปยายมายายหนีฝนนะครับ ก็นาที่จะวาเราเปลี่ยนหลังคาแลว

นาที่จะดีขึ้นกลับไมดีกวาเดิมเสียอีกไมทราบวาเปนเพราะอะไร เทาที่ทราบมาทางผูบริหารเองก็ยายหนีฝนรั่ว ทางปลดั

ก็ยายหนีฝนรั่ว มันแทบทั้งอาคารเลยก็ไมทราบวาเปนเพราะอะไร เพราะวาเราก็ใหเงินไปทําหลังคาใหม หลังคาใหม

กลับกลายเปนรั่วเปนเพราะอะไรไมทราบนะครับ ก็ไมเปนไรนะครับก็เรียนใหทราบวาทําแลวยังมาตองมาหลบภัยอีก

นะครับ ก็ขอเรียนฝากไวดวยวาถาทําแลวก็นาจะทําใหดีขึ้น เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาต มีรายละเอียดบางอยางที่ขามไปแตยังอยูในกองฝายเดียวกันก็หนา สป.๓ นะครับ ที่วาจะมี

คาใชจายการจัดการเลือกตั้งอันนี้มีเอกสารชัดเจนแนนอนแลววาไดมีการซักซอมมาวาใหจัดตั้งขึ้นไวนะครับ แตวาเรื่อง

คาใชจายในการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาลนี้ทานเพิ่มขึ้นมาอีก ๒๔๐,๐๐๐ บาท เราอยากทราบจริงๆวาในสวน

นี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรแลวสะทอนกลับไปเมื่อป ๒๕๖๑ ตั้งไวที่ ๖๐,๐๐๐ บาท แตวาเมื่อมีการใชจริงไป ๓๕๗,๒๐๐ บาท 

นี้อันนี้คืออะไรและเหตุผลกลใดที่วาไมไดต้ังใหเพียงพอแลวก็มาตั้งเพิ่มในปนี้แลวถาตั้งเพิ่มในปนี้เงินสวนที่ทานโอนมา

นั้นทานโอนมาจากไหนแลวเอามาใชจายอะไร กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานหัวหนาสํานักปลัดครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาที่เคารพทุกทานคะ ขอชี้แจงในสวนของคาใชจายโครงการ

สนับสนุนการจัดงานของเทศบาลในสวนนี้แตละปบางปภารกิจก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ ก็จะจายเปนพวกคาดอกไม ธูปเทียน 

คาไทยธรรม ปจจัยถวายพระ กลุมนี้จะเอาไปใชในสวนของโครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาลคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวในปที่วาใชจายไป ๓๕๗,๐๐๐ บาท ทานโอนมาจากเงินคาอะไรเขามาเปนการจัดงานตรงนี้ครับ เห็นวาเพิ่ม

ขึ้นมาต้ังหลายเทาตัวนะครับ จาก ๖๐,๐๐๐ บาท เพิ่มมาเปน ๓๕๗,๐๐๐ บาท นี้ครับ 



๑๔. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานหัวหนาสํานักปลัดครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตชี้แจงตอคะ ในสวนนี้เนื่องจากวางบประมาณไมเพียงพอแกการจัดงานก็ไดโอนจากในสวนของ

งบประมาณซึ่งยังไมจําเปนในขณะนั้นมาเพิ่มเติมในสวนที่จําเปนกอนคะทาน สวนรายละเอียดวาโอนมาจากไหนนั้นจะ

สงเปนเอกสารใหทานอีกครั้งหนึ่งคะ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธาน เนื่องดวยวาคําพูดที่วาเดี๋ยวสงเปนเอกสารอีกทีหนึ่งนี้ครับ ผมอยากใหฝายกิจการ

สภาในเรื่องนี้ทั้งหมดในการพิจารณาทั้งหมดวาที่วาจะสงเปนเอกสารทั้งหมดกี่เอกสาร กี่เรื่องและก็จากกองไหนฝาย

ไหน อันนี้ผมวาไมเหลือบากวาแรงที่จะทําการบันทึกไวแลวก็สรุปใหกับทางสมาชิกสภาไดทราบวา ณ  ปจจุบันไดรับ

เอกสารตรงนี้มาหรือยัง เพราะผมไดยินบอยมากวาขอสงเปนเอกสารในภายหลัง ขอใหสงตามขั้นตอนก็คือวาใหมีการ

ผานในฝายของกิจการสภาเพื่อรักษาผลประโยชนและสิทธิขาราชการทานเอง อันนี้ผมวาไมเหลือบากวาแรงที่ทางฝาย

กิจการสภาจะทํา ขออนุญาตเสนอใหทานประธานไวนะครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในหนา สป. ๗  จะมีสวนที่ทานขอเพิ่มเติมขึ้นมาเปนจํานวนมากก็คือประเภทคาไฟฟานะครับ ๔๓๐,๐๐๐ บาท 

อันนี้เราตั้งใหในป ๒๕๖๑ ใชจายไปจนถึงมิถุนายน ๓๖๓,๐๐๐ บาท ทานขอมาอีก ๑๗๐,๐๐๐ บาท รวมเปน 

๖๐๐,๐๐๐ บาท เงินจํานวนที่เพิ่มขึ้นมานี้ทานเอาตัวไหนมาเปนตัวคํานวณเพื่อการเพิ่มเติมนี้ครับ มีอะไรเพิ่มคา

กระแสไฟฟาถึงเพิ่มถึงปละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานหัวหนาสํานักปลัดครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาที่เคารพทุกทานคะ ขออนุญาตช้ีแจงในสวนของประเภทคา

ไฟฟา ของฝายปองกันเพิ่มขึ้นนะคะ อันนี้เราเทียบจากการเบิกจายในแตละเดือน จากยอด ณ วันที่ ๒๐ ตอนนี้เราจาย

ไปแลวสี่แสนกวาบาทซึ่งงบประมาณตั้งไวสี่แสนตนๆนะคะ ซึ่งไมเพียงพอจากที่เราคํานวณไวจึงขออนุญาตตั้งเพิ่มขึ้น

ไปอีก ๑๗๐,๐๐๐ บาท คะทาน จายตามบิลไฟฟาที่แจงเรามา เปนการคาดคะเนคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 



๑๕. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อันนี้เปนตึกปองกันฯใชไหมครับ แลวในตัวเดียวกันมันก็มีฝายอื่นอีกที่เขามารวมในตึกตัวนี้ก็มีคาไฟฟาอีกก็มี

การจายคาไฟฟาอีกนะครับ และที่ทานพูดวาสี่แสนกวานี้ผมไมทราบตัวเลขแตผมทราบตัวเลขที่ ๓๖๓,๐๐๐ บาท 

ถูกตองไหมครับตัวเลขตัวน้ี  

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตตอเนื่อง  คาใชจายในสวนของประเภทคาไฟฟาของฝายปองกัน ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ อยูที่ 

๔๖๓,๗๐๑.๒๒ สตางค อันน้ีเปนเงินที่เราตองจายจริง เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ตั้งไวก็ไมเพียงพออยูแลวเมื่อปที่แลว 

แลวปนี้ก็เลยคาดวาตองสูงขึ้นก็เลยขออนุญาตทางสภาตั้งเพิ่มเปน ๑๗๐,๐๐๐ บาท คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอถามแทนทานสมาชิก วาในฝายรักษาความสงบนั้นก็มีไฟฟาอยู ตั้งเพิ่มมา ๑๑๕,๐๐๐ บาท เพราะอะไร

ครับ เพราะสิ่งที่ทานสุภชัยวาก็อยูในอาคารเดียวกันกับฝายปองกันฯ เชิญครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตตอเนื่อง ในสวนของฝายรักษาความสงบนั้นเปนคนละแผนงานคะ สาเหตุที่ฝายรักษาความสงบคาไฟ

เพิ่มขึ้นเนื่องจากวาในสวนของกลอง CCTV ตามจุดตางๆ ๑๑๕ จุด ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท 

ในสวนของกลอง CCTV  ๑๑๕ จุด แลวทีนี้ในสวนของหอง Server นี้ก็จะตองเปดแอร ๒๔ ชั่วโมง ตรงนี้เราก็ตองเพิ่ม

คาไฟฟาข้ึน มันคนละแผนงานกับปองกันคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใชอยูครับ Server น้ีก็อยูในอาคารปองกันไมใชหรือครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตนะคะ ในสวนที่เพิ่มขึ้นชัดเจนจะเปนของกลอง CCTV ๑๑๕ จุด ตรงนี้จะเพิ่มเดือนละ ๑,๖๐๐ บาท 

โดยประมาณ แตในสวนของหอง  Server ก็คงจะแยกออกมาอีกคะจะไดรูวาในสวนของเทศกิจใชไปเทาไหรคะ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในสวนของหอง Server ที่ทานวานี้ตั้งมิเตอรตางหากใชไหมครับ เพราะวาอยูในอาคารปองกันฯ เชิญทานสุภชัย 

ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ ไมมีการตั้งมิเตอรแยกนะครับอันนี้แสดงวาฝายปองกันและบรรเทา         

สาธารณภัยถูกฝายรักษาความสงบแอบใชไฟนะครับ เพราะวามันก็อยูในบริเวณพื้นที่เดียวกันแลวทําไมถึงแยกเปน

คาใชจายสองยอดได ทานคิดคํานวณจากอะไรคาใชจายที่เปนสองยอดครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมคะ ในสวนของฝายรักษาความสงบที่มีประเภทคาไฟนี้จะจายกลอง CCTV ๑๑๕ จุด 

ซึ่งอยูในตัวอาคารจะเปนของปองกันเปนคนจาย ที่เทศกิจเพิ่มขึ้นเนื่องจากวากลอง CCTV ๑๑๕ จุด คะ 

 



๑๖. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับก็สงสัยตรงที่เมื่อสักครูทานบอกวาหอง Server ก็จายคาไฟดวย 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตคะทาน อาจจะพูดผิดคะทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ทําใหสมาชิกสงสัยเพราะวาหอง Server ก็อยูในอาคารปองกันนะครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตนะคะ ในสวนของตึกจะเปนของปองกันทั้งหมด แตในสวนของคาไฟของฝายรักษาความสงบจะเปน

ในสวนของกลอง CCTV ๑๑๕ จุด เดือนละประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท ขั้นต่ํานะคะ แตละเดือนก็จะประมาณนี้คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตามตอเพื่อความชัดเจนนะครับ หนา สป.๑๐ ที่วาคาประเภทไฟฟาตาม CCTV ตางๆนี้ก็คือหนึ่ง

กลองนี้มีมิเตอรตัวหนึ่งถูกตองไหมครับในการที่จะคํานวณคาใชจาย 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะ กลองแตละกลองจะมีมิเตอรของตัวของเขาเอง แตละตัวสิ้นเดือนมาทางไฟฟาก็จะสง

บิลมาที่เทศบาลเราแตละจุดวามีคาใชจายเทาไหร ๑๑๕ ตัว แตละตัวคาไฟก็คนละราคาแตภาพรวมทั้งหมดก็ประมาณ 

๑๖,๐๐๐ บาทคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ เมื่อสักครูผมก็นั่งฟงอยูนะครับวาในตึกปองกันก็คือจะมีสองหนวยงานอยูใน

ตึกเดียวกันก็คืองานของฝายปองกันก็คือดับเพลิงและก็อีกงานก็คือฝายรักษาความปลอดภัยก็คือฝายของเทศกจิ แลวที

นี้ผมก็นั่งฟงอยูตั้งนานนะครับ น่ังฟงทานเดือนลอยขออนุญาตที่เอยนามครับ ไดมาช้ีแจงเมื่อสักครูวาตัวคาไฟของฝาย

ปองกันที่ของบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีก ๑๗๐,๐๐๐ บาท จากเดิมนี้จะใชจายอยู ๔๓๐,๐๐๐ บาท แลวทานก็บอก

เหตุผลมาวาที่มันเพิ่มขึ้นมานี้มันเปนคาใชจายของหอง Server  ของกลอง CCTV ทีนี้ผมก็นั่งฟงตั้งนานอีกงานหนึ่งก็

คืองานเทศกิจทานก็บอกเปนคาใชจายหอง Server อีก สรุปทานตองการจะเพิ่มตรงสวนไหนครับ ตองการจะเพิ่มของ 

ฝายเทศกิจหรือฝายปองกันกันแนนะครับ ตัวนี้ที่อยากจะทราบนะครับเพราะวาตึกก็ตึกเดียวกัน มิเตอรก็นาจะมิเตอร

เดียวกันนะครับ สวนมิเตอรแยกของกลองแตละตัวทานก็เอาเขามามาพูดใหสมาชิกฟงก็คือเปนคาใชจายเพิ่มตรงสวนนี ้

สรุปจะใหทางสภาพิจารณาตัวไหน ตัวของเทศกิจหรือวาตัวของปองกันกันแนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเพิ่มเติมจากทานนัฐพลนิดหนึ่งนะครับ ในสวนของอาคารปองกันยังมีอีกหนวยงานหนึ่งนะครับทีอ่ยูทีน่ัน่กค็อื

งานสัตวแพทยนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

 



๑๗. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตไปที่ สป.๑๐ อีกรอบหนึ่งนะครับ ก็คือเคยสอบถามไปยังการไฟฟาวาจริงหรือไมที่เรื่องของกลอง 

CCTV เพราะวาบางจุดเราก็ไมเห็นมิเตอร วันนี้ทานหัวหนาสํานักไดพูดชัดเจนแลววาทุกจุดมีมิเตอร วันนี้ผมก็จะไป

เถียงกับเขาวาทุกจุดมีมิเตอรทานอยามาโกหกผม ถือเปนโอกาสที่ดีที่เราจะไดโตกลับการไฟฟาดวยครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีขอไปตอที่การทองเที่ยวเชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตสอบถามเรื่องเกี่ยวกับฝายการทองเที่ยว ผมไปเยี่ยมชมหลายๆเทศบาลผมเคยเห็นแตหนาเทศบาล

เขามีฝายการทองเที่ยวและประชาสัมพันธจังหวัด และก็ฝายประชาสัมพันธของเทศบาลเขาจะอยูคูกันแลวก็ทํางาน

เปนสวนหนาของเทศบาล อันนี้ผมไมทราบวาทานมีแนวคิดอะไรทานเอาฝายการทองเที่ยวไปแอบไวในมุมหนึ่งในฝาย

จัดทําทะเบียนราษฎรของเรานี้ครับ อันนี้ขออนุญาตสอบถามวาวิสัยทัศนทานทานคิดอยางไรทานเอาเขาไปไวตรงนั้น

ครับ แลวจะใหขอมูลกับพี่นองประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการทองเที่ยวไดอยางไร แลวเราจะสนับสนุนการทองเที่ยวได

อยางไรนะครับในเมื่อแนวคิดทานเปนอยางนั้น อันนี้ฝากขอคิดใหทานสมาชิกไดพิจารณาดวยวาฝายทองเที่ยวทําไมไม

เอาไปไวขางหนาและก็สนับสนุนใหพี่นองไดเขาถึงการทองเที่ยว หรือวาแมกระทั่งเอกสารที่ทานจัดทําเพื่อสนับสนุน

การทองเที่ยวพี่นองเขาก็จะไดเขาถึงไดงายนะครับ อันนี้ใหเปนแนวคิดไวนะครับและก็ผมไมไดหวังวาฝายการ

ทองเที่ยวจะสงเสริมใหการทองเที่ยวเทศบาลเราไดดีมากขึ้นเทาไหรเพียงแตวามันเปนหนาตาของจังหวัดอุบลที่

เทศบาลนครอุบลไดมาอยูในใจกลางของเมืองอุบลนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอตอนิดหนึ่งนะครับ ใน สป.๑๒ วัสดุสํานักงานเพิ่มขึ้น ๑๕,๐๐๐ บาท ไมทราบวาทองเที่ยวใชวัสดุสํานักงาน

มากนอยแคไหน เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางสาวณัฐสิมา   ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันนางสาวณัฐสิมา   ทุมโมง หัวหนาฝาย

สงเสริมการทองเที่ยวคะ ขอนําเรียนช้ีแจงนะคะที่วาที่ไปนั่งอยูทะเบียน ก็คือวาเราไมมีสถานที่นะคะแตวาในอนาคต

อันใกลก็คิดวานาจะไดไปอยูที่ตึกใหมที่กําลังกอสรางอยูนี้นะคะ ก็คงจะเปนการใหบริการนักทองเที่ยวที่มาติดตอ

ราชการไดเพิ่มขึ้นนะคะ และในสวนของคาวัสดุสํานักงานนะคะเปนฝายที่คอนขางจะไมเยอะนะคะเพราะวามีอยู ๔  

ทาน และวัสดุสํานักก็ไมเคยไดซื้อมาหลายปคะก็เลยอยากจะขอเพิ่มเปนในดานการซื้อโตะ เกาอี้ เพราะวาที่ใชอยูนั้น

ใชงบสวนตัวคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โตะ เกาอี้ นี้เปนครุภัณฑไมใชหรือครับ 

 



๑๘. 

 

นางสาวณัฐสิมา   ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

 เปนพวกกระดาษดวยคะ พวกสื่อสิ่งพิมพที่จะทําในดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยวดวยคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยางไรทานก็จะยายอยูแลว ทีนี้ถาไปอยูที่ใหมผมก็กลัววาทานจะไมมีวัสดุพวกนี้เขามาใชงานอีก คือถาเปนไป

ไดถามีการกอสรางเสร็จถาจะยายจริงๆก็ขอเขามาเลยนะครับ ถางบไมพอก็ขอสะสมเขามาก็ยังไดนะครับ นาเสียดายที่

ฝายการทองเที่ยวมีแตคนสวยๆแลวก็ไปยัดไวในมุมหลืบหนึ่งเสียระยะเวลาตั้งหลายปนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีขอไปตอที่งบลงทุน หนา สป.๑๓ ครับ เชิญทานณัฐวุฒิ

ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ สป.๑๓ ครุภัณฑสํานักงาน คาโตะทํางานสําหรับ

พนักงานเทศบาล(ผูบริหาร) อยากทราบวาผูบริหารทานใดครับ คืออยูมาต้ังหลายปไมมีโตะหรือครับหรืออยางไร 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานหัวหนาสํานักปลัดฯ เปนผูชี้แจงรายละเอียด

คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางเดือนลอย    คําแดงสด     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาที่เคารพทุกทานคะ ขออนุญาตชี้แจงในสวนของคาครุภัณฑ

สํานักงานนะคะ โตะเกาอี้ทํางานสําหรับผูบริหารขออนุญาตเอยนามนะคะ ตั้งแตทานกฤชพลยายมาทานยังไมมีโตะ

เกาอี้นะคะ ตอนนี้เราไดไปยืมของสํานักการชาง เนื่องจากไดไปยืมเกาอี้จากหนวยงานอื่นใหทานนั่งกอนนะคะ ขอ

อนุญาตช้ีแจงคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีขอไปตอที่ตรวจสอบภายในครับ เชิญทานสุ

ภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอถามตัวเลขหรือคาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรนะครับ ในป ๒๕๖๑ จนถึง  

๓๐มิถุนายน ใชไป ๙,๒๕๖ บาท จากงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท และก็มีการตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก ๓๖,๐๐๐ บาท เปน 

๖๑,๐๐๐ บาท อันนี้ทานคิดจากสถานการณใดและก็มีความจําเปนอะไรที่ตองตั้งเพิ่มในเมื่อปที่ผานมาก็ใชไปยังไมครบ

ตามจํานวนงบประมาณเลยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกครับ 



๑๙. 

 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายสุรศักดิ์    โตอ่ิม    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายสุรศักดิ์   โตอิ่ม ขออนุญาตตอบ

ในฐานะเจาหนาที่หนวยตรวจสอบภายในครับ ในสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากวาจะมีเจาหนาที่ไปเขารับการอบรมที่กรม ๑ 

ทาน และปหนาที่ขอเพิ่มขึ้นน้ันจะขอไปเพิ่มอีก ๑ ทาน ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไปอบรมหนึ่งทานนี้ใชงบประมาณเทาไหรครับ และปที่ผานมานี้ก็ยังใชไมหมดนะครับ งบประมาณยังใชไมหมด

จาก ๒๕,๐๐๐ บาท เลยครับ 

นายสุรศักดิ์    โตอ่ิม    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 ขออนุญาตตอบ เจาหนาที่เพิ่งไปมาเมื่ออาทิตยที่แลวนี้ครับ งบประมาณตอนนี้ใชไปแลว ๔๐,๐๐๐ บาท ครับ 

คาลงทะเบียน ๓๒,๐๐๐ บาท และก็คาเดินทางอีกครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ อยากสอบถามเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในนะครับ ในหมวดคาวัสดุ

สํานักงานที่ไดมีการขอเพิ่มขึ้นเทาที่ผมสังเกตการจายจริงแตละปนั้น ป ๒๕๖๐ ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ป ๒๕๖๑ ก็ไม

เกิน ๕,๐๐๐ บาท ก็อยูๆที่ประมาณ ๔,๙๐๐ บาท นะครับ แตวาในงบประมาณของป ๒๕๖๒ นี้ไดมีการขอเพิ่มมาอีก 

๓,๐๐๐ บาท อยากสอบถามวาเอาไปใชจายในสวนไหนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน เปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายสุรศักดิ์    โตอ่ิม    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในสวนวัสดุสํานักงานทางตรวจสอบภายในจะ

ซื้อเครื่องคิดเลขใหมครับเพราะวาเครื่องเกามันใชการไมคอยดีแลวครับ ในสวนอื่นก็เปนวัสดุสํานักงานทั่วไปครับ 

 

 



๒๐. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีขอไปตอที่สํานักการคลัง งานบริหารการ

คลัง ๐๐๑๑๓ ครับ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ คะ ในหนาคลัง ๑ จะเห็นวาคาตอบแทนบุคคลหรือ

คณะกรรมการพัสดุตรงนี้ตั้งใหมขึ้นมาในปนี้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดิฉันขอทราบรายละเอียดตรงนี้ดวยคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลงั เปนผู

ชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันนางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข 

ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงนะคะ ตัวนี้เปนคาตอบแทนของคณะกรรมการตาม

หนังสือสั่งการใหมของกระทรวงการคลัง ซึ่งระเบียบใหมออกมาใหใช พรบ.พัสดุป ๖๐ เขาก็มีคาตอบแทนของ

คณะกรรมการที่ดําเนินการในเรื่องการจัดซื้อจัดจางทุกประเภทไวแตเรายังไมไดมีการจายในปนี้คะ ก็จะเริ่มทําในป 

๒๕๖๒ เพราะวาปที่แลวเราไมไดต้ังงบประมาณเพื่อการณน้ีนะคะ เพราะสั่งการมาฉุกเฉินคะ ทีนี้ในป ๒๕๖๒ เราก็ตั้ง

งบประมาณมาเพื่อจายเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการ โดยลําดับขั้นในการจายก็จะเปนวาตองตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นมากอนวาจะกําหนดอยูที่เทาไหร ก็จะมีเรตคะ ตั้งแต ๘๐๐ - ๑,๒๐๐ หรือ ๑,๖๐๐ คะ ประมาณนี้วาจะจาย

คณะกรรมการในเรตไหนเราคอยมาจายอีกทีหนึ่งคะ ก็เลยตั้งเปนเชื้อไวที่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดวาโครงการคงไมมาก

พอที่จะจายขนาดนั้นคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอความรูจากทาน ผ.อ. นิดหนึ่งครับวาคณะกรรมการพัสดุเปนบุคคลภายในสํานักงานเทศบาลหรือวามีสวน

รวมจากบุคคลภายนอกดวยครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 เปนบุคคลภายในคะ ถาภายนอกถาเราไมมีเราก็เชิญมาได อยางเชนเราไมมีคณะกรรมการตรวจรับดานที่ไมมีใน

ตําแหนงของเทศบาลเราก็ไปเชิญสถานที่ใกลเคียงอยางเชน ของโยธาจังหวัดอะไรอยางนี้ถาเราไมมีชางที่ชํานาญการณ

ดานนี้นะคะ เราเอาเขามารวมอยางนี้ก็ตองมีการจายคาตอบแทนเหมือนกันคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็หมายความวาคณะกรรมการนี้แตงตั้งไดจากทั้งภายในและภายนอกใชไหมครับ ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัย  

ครับ 

 

 



๒๑. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เขาถึงตัวเงินเดือนจางตามภารกิจที่มีเพิ่มขึ้นมา ๑ ตําแหนง อันนี้คือการจัดจางขึ้นมาใหมหรือเลื่อนจากบุคคล

ภายในเพราะวาตัวน้ีไมมีเงินเดือนพนักงานจางทั่วไปที่ลดลงแลก็มาเพิ่มขึ้นที่ภารกิจ ๑๒๔,๒๐๐ บาท ครับ 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผูอํานวยการสวนบรหิารงานการคลัง เปนผู

ชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ขออนุญาตนะคะพอดีตําแหนงนี้เปนตําแหนง

ที่เรากําหนดใหเปนผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชีซึ่งทํางานกับเทศบาลเรามา ๙ – ๑๐ ป แลวคะ ก็ยังไมได

ภารกิจตรงนี้ซึ่งมีหนาที่จัดเขียนเช็คและธนาคารตางๆคะ ขอบคุณคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อันนี้เราเลื่อนขึ้นจากพนักงานเราเองใชไหมครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 ใชคะ ตั้งแตจางเหมามาทั่วไป ตอนน้ีอยูทั่วไปแลวมาต้ังใหเขาคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานไดสงรายชื่อมาแลวใชไหมครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 คืออยูในระหวางดําเนินการคะ ตองมีงบประมาณกอน มีตําแหนงแลวก็ตองมีเงินคะแลวตอไปก็เปนการ        

คัดสรรคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอเนื่องนะครับ คาถายเอกสารที่เพิ่มขึ้นมา ๕๐,๐๐๐ บาท และก็ในขณะเดียวกันก็ไปดูที่คลัง ๔ ที่วาคาเครื่อง

ถายเอกสารระบบดิจิตอลที่ทานขอซื้อมาอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถาผมเปนเถาแกผมขอใหคาถายเพิ่มดีกวาซื้อเครื่องถาย

นะครับ หรือวาทานจะเอาเครื่องถายมากกวาคาถายที่เพิ่มเขาไป หรือวาทานตั้งขึ้นมาแลวมันซ้ําซอนกันครับ ขอ

อนุญาตสอบถามครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลงั เปนผู

ชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 ขออนุญาตคะ กรณีที่ตั้งคาถายเอกสารเพิ่ม ชวงนี้เปนชวงการปรับปรุงแผนที่ภาษี การดําเนินการเตรียมความ

พรอมเขาภาษีใหมของป ๒๕๖๒ ซึ่งบางอยางเราถายเองไมไดคะเราตองจางเขาถาย อยางเชนเอกสารที่ไดมาจากที่ดิน

ชวงนี้เราจะประสานกับที่ดินเขาจะใหโซนมาเลยคะวาเปนราคากลางของที่ดินอะไรอยางนี้คะ ซึ่งมาไดบางสวนแต

บางสวนก็ยังไมมา ก็จะเปนโซนพรอมกับราคาประเมินราคากลางซึ่งเราจัดเก็บภาษีใหมเราตองใชตัวนี้ก็เลยตองใชเพิ่ม 



๒๒. 

 

อีกคะ สวนเครื่องถายเอกสารที่ตั้งขึ้นบางครั้งมันไมสะดวกคะถาเปฯงานเล็กๆนอยๆเราก็อยากจะใชเปนของเราเอง 

เหมือนพัสดุที่ไมมีคะ เราเคยซื้อมาหลายปแลวคะมันชํารุดก็เลยอยากซื้อใหมคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ แลวก็ไปตอเนื่องกันเพราะวามันจะมีคาใชจายในการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษทีีด่นิและ

สิ่งปลูกสรางของเทศบาลนครอันนี้เปนคาใชจายมาอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่เพิ่มเขามา ที่ผมสงสัยก็คือวามันเปนรายการ

ที่ไมเคยตั้งขึ้นมาเลยแลวก็แตวามีคาใชจายจริงอยูที่ ๕๒๖,๑๒๐ บาท อันนี้เราจายเปนคาอะไรแลวก็อยูในการจัดซื้อ

จัดจางตามระเบียบของทางราชการถูกตองไหมครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 ขออนุญาตเรียนชี้แจง อันนี้เปนโครงการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับการจัดเก็บภาษีใหมคะ ซึ่ง           

เราดําเนินการตามหนังสือสั่งการที่ใหเตรียมวาตอไปป ๒๕๖๒ จะมีการเก็บภาษีใหม ซึ่งรวบภาษีโรงเรือนกับภาษีบํารุง

ทองที่เขาดวยกัน ก็จะมีหนังสือสั่งการมาวาใหดําเนินการอยางไรบาง อยางเชนเราตองคัดลอกขอมูลภาษีเดิมที่จาก

การดคะ ทะเบียนคุมทรัพยสินเดิมและก็ทั้งสองภาษีเพื่อจะมาทําเปนอันใหมตามรูปแบบของอันใหม ตอนนี้ยังอยู

ในชวงจัดทํามือซึ่งผูที่อยูในขายเสียภาษีของเราก็มีปริมาณมากคะ เราก็ตองคัดมือเสร็จก็รอกรมเพื่อเอาเขาระบบอีกที

หนึ่ง ตอนนี้ระบบของกรมยังไมเรียบรอย ใหทํามือรองรับกอนคะ ตอนนี้ก็เลยอยูในชวงสํารวจแลวก็มาลงมือรวมภาษี

ทั้งสองอยางภาษีบํารุงทองที่กับภาษีโรงเรือนเขาดวยกันเปนภาษีใหมคะ เลยตองใชวัสดุอุปกรณและคนเพิ่มขึ้นคะ 

ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอสอบถามตอจากทานสุภชัยนะครับ ทานสุภชัยบอกวาเปนรายการใหมแตในป ๒๕๖๑ มีการใชจายไป 

๕๒๖,๑๒๐ บาท ในสวนนี้ผมเขาใจวาจะตองโอนมา โอนมาทีนี้วารายการเกามันไมมีชื่อโครงการอยู แลวดําเนินการ

อยางไรครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 ขออนุญาตตอนะคะ คือมันมีระเบียบการโอนคือโอนตั้งเปนรายการใหมซึ่งเปนอํานาจของทานนายก ซึ่งของ

คลังเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากเงินเดือนของทาน ผ.อ. สํานัก และ เงินเดือนของ ผ.อ. สวนพัฒนารายไดที่วางอยู

คะที่เราตั้งตามอัตรากําลังคะ เราก็เลยโอนเงินสองอันนี้มาตั้งเปนรายการใหมเพื่อทําตามหนังสือสั่งการรองรับภาษีตัว

นี้คะทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เบื้องตนทานไมบอกวาทานนายกใชสิทธิ์ต้ังเปนรายการใหมแลงโอนมาเขา ถาทานบอกอยางนี้จบ ขอบคุณครับ 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอเนื่องกันในขอนี้นะครับ คือวาในเมื่อตั้งโอนมาเปนรายการใหมเขามาแลวทีนี้ระเบียบการใชจายงบประมาณ

ในสวนตรงนี้ใชระเบียบพัสดุถูกตองไหมครับ ทีนี้อยากใหนําเอกสารเหลานี้มาใหกับสมาชิกไดเกิดความรูในการ

พิจารณางบประมาณตัวนี้ดวย อันนี้ทานไมขัดของนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

 

 



๒๓. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอยอนไปนิดหนึ่งครับ ยอนไประหวางจางภารกิจกับจางทั่วไป ทานบอกวาภารกิจที่เพิ่มมานี้ไดขยับจากจาง

ทั่วไปขึ้นมาแตในขณะเดียวกันจางทั่วไปไมมีลดยังเหลือเทาเดิม 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 ขออนุญาตคะ คือตอนนี้ยังอยูในระหวางดําเนินการอยูคะ คือกรอบอัตรากําลังนี้อนุมัติมาแลวคะก็เลยตั้งตาม

กรอบอัตรากําลัง ทีนี้คนเกานี้ยังไมขาดหายจากทั่วไปก็เลยยังอยูอยูนะคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็ใชอยูครับเพราะวาขณะนี้มันอยูในงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ตั้งมานี้คือ ๒๕๖๒ ทานจะตองเลื่อนเขาขึ้นไปเปน

ภารกิจ เพราะฉะนั้นเมื่อเลื่อนขึ้นไปในป ๒๕๖๒ อัตราทั่วไปก็ตองลด 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 ยังไมแนวาจะไดเขาไหมคะทาน และการสรรหายังไมไดเริ่มตนคะ กรอบเพิ่งผาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อะไรก็แลวแตในเมื่ออัตราขยับมันจะตองมีเหลืออยู แตในขณะเดียวกันพอขยับไปเปนภารกิจปุบแตทั่วไปยังอยู 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 ขออนุญาตคะ จริงๆแลวทางสํานักการคลังก็อยากจะใหคนเกาที่เปนจางเหมาหลุดมาหลายปขึ้นมาแทนอยูนะ

คะ ไมอยากยุบคะ คือยังมีจางเหมาที่เหลือเปนสิบปก็ยังมีอยูคะ เพราะวาคลังนี้อัตรากําลังนอยคะ ก็ยังมีคนเกาๆเปน

จางเหมาอยูคะ ก็เลยยังไมอยากยุบคะทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ คะ อยากทราบในสวนของคาจางเหมาบริการ ณ ปจจุบันตอนนี้สํานัก

การคลังไดมีการจางเหมาบริการอยูจริงหรือไมคะ ทีนี้เหมือนงบประมาณที่ขอไวนี้ ๖๕๐,๐๐๐ บาท แตวาใชจริงไป

แลว ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แตวาพนักงานจางเหมาของทานมีก็ไปเทาตัวจากที่ขอเลยคะ ขอทราบเหตุผลดวยคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครบั 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลงั เปนผู

ชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 ขอเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมคะ คือของเราอันเกานั้นยังเหลืออยูจางเหมายังเหลืออยูตลอดคะ เมื่อปที่แลวทานบอก

พยายามใหลดก็เลยตัดจางเหมาเราลงดวยคะ แตวาเราเอามาใสในคนเดิมทั้งนั้นเลยคะ ของจางเหมาที่เหลือโอนมา

เพิ่มคะ คาจางเหมาบริการตรงนี้จะมีจางคนและจางซอมแซมอันอื่นดวยคะ 

 



๒๔. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

เขตเลือกตั้งที่ ๒  ในหมวดจางเหมาบริการก็เปนทุกปครับ ทางสภาก็ไดบอกไดเตือนไปทางผูบริหารวาเดิมทีพนักงาน

จางเหมาบริการก็คือเดิมเขาจะเปนพนักงานทั่วไป พอทานเขามาทานก็เปลี่ยนจากพนักงานจางทั่วไปเปนจางเหมา

บริการ แลวทีนี้มันตางกันอยางไรครับระหวางจางเหมาบริการกับพนักงานจางทั่วไปซึ่งบางทานก็ทราบ นั่งในที่นี้ก็

ทราบหมดนะครับวาเปนอยางไรนะครับ แตทีนี้ชาวบานเขาไมทราบพนักงานจางทั่วไปความมั่นคงเขามีนะครับ ก็คือ

งบประมาณทานต้ังไวเปนปก็คือจางเปนปแนนอนคือคุณทํางานครบหนึ่งปคุณก็ตอสัญญาใหม แตการจางเหมาบริการ 

นี้มันไมเหมือนกันนะครับสวัสดิการก็ไมมี ประกันสังคมมีแตทานหักเงินเขานะครับ เอางายๆจางเหมาบริการก็ไม

ตางกันกับลูกจางรายวันที่ทํางานตามรานอาหาร คือมีเงินจางถึงไดจางถาไมมีเงินจางเขาก็ไมทํางานนะครับ ปญหาตัว

นี้ทางสภาไดบอกกับทางคณะผูบริหารทุกปวาขอเถอะครับวาจางเหมาบริการที่จะจางเปนตัวคนทํางานนี้ขอใหยกเลิก

ทั้งหมดและเอาเขาข้ึนมาขางบนคือเปนพนักงานจางทั่วไปซึ่งเมื่อกอนเขาก็เปนพนักงานจางทั่วไปวันดีคืนดีทานก็เอา

เขากลับไปลงอยูขางลาง แลวตอนนี้น้ันทางสภาแนะนําทานทุกๆปบอกมานี้ไมต่ํากวาสี่ครั้งแลว ทุกปบอกวาพยายาม

ลดลงพยายามอยาใหมี เอาเขาข้ึนมาเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจของพี่นองเทศบาลเรานะครับ มาครั้งนี้ก็มีอีกก็

ไมรูจะวาอยางไรก็มีทุกปก็ไมเคยลดลงนะครับ ก็อยากฝากทางคณะผูบริหารวาอยางไรเสียก็ชวยพิจารณาดวยในการที่

ทานจะเอาเขาไปจางเหมาบริการนี้ผมไมเห็นดวยอยางยิ่งนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานครับ ขอเปนประเด็นตอเนื่องกับทานนัฐพลขออนุญาตที่เอยนามนะครับ จริงๆตั้งแต

งบประมาณแรกที่เรากาวเขามาจัดทํางบประมาณสิ่งที่เราตอสูมาตลอดก็คือในเรื่องของการจางเหมาบริการกับจาง

ทั่วไป ผมไมแปลกใจวาทําไมสมาชิกสภาตอสูเพื่อพนักงาน สิทธิ์ของพนักงาน ความมั่นคงของพนักงานวาอยาเปนเลย

จางเหมาบริการใหขึ้นเปนพนักงานจางทั่วไปเพื่อที่จะกาวหนาตอไปเปนภารกิจ มันเปนเรื่องงายๆที่พวกเราตอสูแทน

พวกทานแตพวกทานก็พยายามที่จะกดไวเพราะอะไรเราตางทราบดีในเหตุผล เพราะฝายผูบริหารกับผมเปนเพียง

นักการเมืองที่เขามาบริหารชั่วคราวแตพวกทานที่อยูดวยกันเองนั้นเปนขาราชการผูมีเกียรติศักดิ์ศรีเต็มทํางานแทน

พื้นที่นี้แผนดินนี้นะครับ อันนี้ก็คิดวามันนาจะหมดไปก็ยังมีมาเรื่อยๆยังไมรูวาจะหมดเมื่อไหรนะครับ ผมติดใจในคลัง 

๒ นะครับที่เปนคาธรรมเนียมตางๆที่เพิ่มขึ้นมา ๔๗,๐๐๐ บาท เปน ๕๐,๐๐๐ บาท แตที่ใชไปที่ตั้งงบประมาณ 

๓,๐๐๐ นั้นใชไป ๓๑,๙๐๐ บาท คาธรรมเนียมตางๆนี้ผมนึกวาเราเปนฝายจัดเก็บ ที่เราจายไปนี้มีคาธรรมเนียม

อะไรบางที่เราจะตองใชจายในตรงนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครบั 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผูอํานวยการสวนบรหิารงานการคลัง เปนผู

ชี้แจงรายละเอียดคะ 

 



๒๕. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 ขออนุญาตช้ีแจงตอเนื่อง  คาดวาเปนคาธรรมเนียมขึ้นศาลคะ เพราะวาชวงนี้เราก็มีคดีกับหลายๆที่อยางเชน

ปตท. และก็อะไรหลายๆอยางเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีประมาณนี้คะ ถาอยางไรก็ขอสงเปนเอกสารไดไหมคะ 

เจาหนาที่บอกวาคาธรรมเนียมเชาที่ดินดวยคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ อยากบอกผานไปยังทาน ผ.อ.คลัง นะครับ ในเมื่อทานมีเปนเอกสารผมขอ

เอกสารใหกับทางสภาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยนะครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ก็พูดถึงเรื่องคาเชาที่ดินนะครับ ในสวนของคาเชาที่ดินที่วามีเพิ่มขึ้นมา 

๑๐๐,๐๐๐ บาทนี้เปนพื้นที่ตรงไหนที่วามีคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 ขออนุญาตช้ีแจงตอเนื่อง  คือคาเชาที่ดินของตลาดใหญคะ เชิงสะพานเสรีของการรถไฟซึ่งจะหมดสัญญา ๓๑ 

มกราคม ๒๕๖๒ ก็เลยตองทําการตอสัญญาใหม การตอสัญญาใหมก็จะมีคาธรรมเนียมซึ่งเรายังไมทราบราคาก็เลยเอา

ราคาเดิมมาเปนเกณฑตั้งไวก็คือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คาเชาที่ดินน้ีเปนเฉพาะของตลาดใหญใชไหมครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 คาเชาที่ดินมีหลายที่คะ มีของตลาดนอยดวยคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมยังติดใจเกี่ยวกับลูกจางภารกิจนะครับ ตรงนี้ผมก็พยายามถามหลักเกณฑไมวา

จะปที่แลวหรือปนี้นะครับก็คือผมเปนหวงเกี่ยวกับความคุมคาในการจางพนักงานจางภารกิจ บางคนทํางานหนักนะ

ครับแตไดเงินเดือนแบบเหมือนลูกจางทั่วไปนะครับอาจจะ ๙,๐๐๐ บาท แตวานั่งเฉยๆได ๑๕,๐๐๐ บาท ก็หลายคน

นะครับ ตรงนี้ผมอยากจะใหแตละสํานักชวยคํานึงถึงความคุมคาในการจางลูกจางภารกิจแลวนะครับ ถาเลื่อนขั้น

ตําแหนงขึ้นมาถาทํางานมาหลายปผมก็ไมไดติดใจนะครับ แตวาคนที่รับเขามาใหมตรงนี้นะครับผมอยากจะเอยถึงหนา

หองผูบริหารแตละคนซึ่งเจาหนาที่หลายทานเขาก็มาบนนะครับ พึ่งเขามาเปนพนักงานไดไมนานไดเปนภารกจิกนัหมด 



๒๖. 

 

ทุกคนผมก็ไมรูวามีความดีความชอบอะไรนะครับนั่งเฉยๆก็ได ๑๕,๐๐๐ บาท มันก็นาเขามานะครับแบบนี้ ตรงนี้ผม

อยากใหทางแตละสํานักชวยพิจารณาดวยนะครับ ถาทานไมพิจารณาในข้ันแปรญัตติพวกผมก็จะใชสิทธิ์ในการที่เราจะ

แปรญัตติคาใชจายตรงนี้นะครับ ขอใหทานพูดความจริงกับเราดวย และอีกขอหนึ่งนะครับผมอยากจะถามเกี่ยวกับ

อาคารที่อยูตรงตลาดใหญที่วาสรางใหมอยูขางๆตลาดนะครับ พอดีเห็นมีคนมาเชาแลวคืออยากจะทราบรายละเอียด

ตรงนี้วาคือเขามาเชาหรือครับหรือวาอยางไรและเราเก็บรายไดอะไรอยางไรนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกครบั 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลงั เปนผู

ชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 ขออนุญาตช้ีแจง กรณีอาคารพาณิชยที่ขางตลาดใหมเรากอสรางมาไดหลายปแลวประมาณ ๖ – ๗ ป ทีนี้มีการ

ประมูลเปนรายหองทั้งหมดมีอยู ๘ หอง มีหองคูอยู ๑ หอง ก็จะดูเหมือนเปน ๙ แตจริงๆจะมี ๘ หอง ประมูลมาได

เกือบปแลวคะหรือปที่แลวจําไมไดนะคะ ก็มีผูเชาเริ่มตนที่ราคากลางอยูที่หาพันกวาบาทตอเดือน สูงสุดอยูที่ ๑๓,๐๐๐ 

บาทตอเดือน คะเปนรายหองคะเพราะเราประมูลเปนรายหองคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ ถาอยางนั้นผมขอใหทาน ผ.อ. ชวยสงเอกสารใหกับ

ทางสภาดวยในสวนขอมูลตรงนี้นะครับ และทีนี้ผมติดใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือคาเชาทรัพยสินทาน ผ.อ. บอกวาเปนคาเชา

ตลาดใหญใชไหมครับเมื่อสักครูนี้ แลวทีนี้ผมอยากจะถามความคุมคา คาเชาเพิ่มขึ้นอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท นี้แลวตลาด

ใหญชั้นสองมีหองประชุมทานก็ไมเปดใหเขาใชแลวเราจะจายคาเชาไปทําไมเพิ่มขึ้นทุกปแบบนี้กลับไมไดใชประโยชน

อยางเต็มที่ ตรงนี้ผมก็อยากจะถามผูบริหารนโยบายของทานเกี่ยวกับอาคารตลาดใหญแหงนี้นะครับ จริงๆแลวนีท้านมี

นโยบายอยางไรสรางหมดดวยงบประมาณของเทศบาลหลายลานบาทแตทานไมเปดใหใชเสร็จแลวทานก็จายคาเชา

เพิ่มขึ้น มันเปนการจายคาใชจายที่คุมคาหรือไมนะครับ ตรงนี้ผมอยากใหทานผูบริหารชวยใหคําตอบกับทางสภาแหง

นี้ดวยเพื่อประกอบการพิจารณาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานครับ ขออนุญาตตอเนื่องเลยนะครับ หองประชุมช้ัน ๒ นี้ทาน ผ.อ. ใหเชาไหมครับผม

จะทํารานอาหารจะไดเชาเปดประมูลเหมือนกัน มาในหนาคลัง ๔ นะครับ คาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้ง

พื้นนี้จริงๆผมเขาไปบอยมากก็คือสํานักการคลังนี้ผมก็เห็นความแออัดอยูเยอะมาก ทานจะเอาแบบตั้งพื้นนีไ้ปตดิทีห่อง

ไหนครับ แบบตั้งพื้นนะครับคาเครื่องปรับอากาศหนาคลัง ๔ ครับ 

 



๒๗. 

 

นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

 ขออนุญาตคะ หองดิฉันเองคะเพราะหองนี้มันเปนรุนเกาตั้งแตป ๒๕๓๕ ก็ทําใหเปลืองไฟคะ งบประมาณป 

๒๕๖๑ ไดรับความอนุเคราะหจากสภาใหมาแลวประมาณ ๓ เครื่อง ก็เปลี่ยนเปนเวนวรรคแลวก็หมุนคะ ปนี้ก็ขอเพิ่ม

โดยวรรคที่ยังเหลือคะอยางเชนแบบรุนนี้ป ๒๕๓๕ อยากใหหมดคะทาน ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ เมื่อเราสํารวจดูในงบประมาณแตละกอง แตละป   

นะครับ ปที่แลวก็มีการขอแอรมาหลายตัว ปนี้ก็ยังมีการขอเครื่องปรับอากาศมาอีก แตทีนี้ผมไดรับขอมูลมาวา

กระทรวงพลังงานเขามีโครงการที่จะซื้อแอรใหกับหนวยงานราชการซึ่งเทศบาลของเราก็อยูในแผนการของเขาดวย 

ไมใชแคแอรนะครับรวมถึงพวกหลดอดไฟแสงสวางภายในพื้นที่ของเราดวย ก็อยากจะถามวาโครงการตัวนี้ที่เปนของ

กระทรวงพลังงานนี้ทางผูบริหารรูหรือไมวามีโครงการตัวน้ีครับ อันนี้คือคําถามที่สองนะครับวามีโครงการตัวนี้อยูแลว

เราจะขอแอรไปทําไมในเมื่อเขามีโครงการที่จะจัดซื้อแอรใหเรา สวนคําถามแรกผมก็ยังไมไดคําตอบเกี่ยวกับนโยบาย

เกี่ยวกับตลาดใหญซึ่งเราจายคาเชาทุกปๆนี้ผมก็อยากทราบวาความคุมคาอยูตรงไหนนะครับ คือทานนายกยังไมได

ตอบคําถามตัวนี้ก็อยากจะใหทานใหคําตอบกับทางสภาดวยนะครับ รวมถึงทานใหคําตอบกับทางสภานี้ไมใชวาให 

คําตอบแตเรานะครับ เราจะไดใหคําตอบกับพี่นองประชาชนดวยวาเหตุใดจึงไมมีการเปดใหใชหองประชุมชั้น ๒ นะ

ครับ เราตองใชประโยชนใหเต็มที่สิครับในเมื่อเราเสียเงินกับทุกบาททุกสตางคไปกับคาเชา ขอคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้

ดวยนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครบั 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับเรื่องของอาคารตลาดใหญชั้น ๒ ตอนนี้เราก็ไดมี

แผนการที่จะเขาไปปรับปรุงและทําความสะอาด และกําลังวางแผนกันอยูวาอาจจะไดนํามาใชในกิจกรรมตางๆ

เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนะคะ และกําลังคิดหาโครงการเพื่อที่จะนํามาใหเปนประโยชนสูงสุดแกพี่นองประชาชน

ที่มาขอใชงานในพื้นที่นะคะ และเรื่องที่สองนี้ขออนุญาตทวนคําถามนะคะทานสมาชิก 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พอดีมีโครงการจากกระทรวงพลังงานที่เขาจะจัดซื้อแอรใหกับสํานักงานรวมถึงหลอดไฟแสงสวางนะครับ 

งบประมาณกวา ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเทศบาลนครของเรานี้ก็อยูในโครงการของเขาดวยนะครับ แลวที่เราซื้อแอร

มาเยอะๆนี้ผมวาเราไมตองซื้อก็ไดเพราะวามีโครงการตัวนี้มาใหอยูนะครับ ตรงนี้ก็อยากทราบวาทางฝายบริหารทราบ

หรือไมวามีโครงการตัวนี้เพราะวาผมเพิ่งไปดูในประกาศเขาเพิ่งประกาศงานตัวน้ีออกมานะครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับเรื่องของกระทรวงพลังงานที่ไดมีงบประมาณ

เกี่ยวกับพลังงานมาใหไมวาจะเปนเรื่องของแอรนะคะและหลอดไฟซึ่งเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเรื่องของอุปกรณ

ไฟฟาตางๆ ตัวนี้ยังอยูในข้ันตอนของการประกาศ อันนี้จะเปนรอบที่สองแลวนะคะคือตัวเงินยังไมมาตอนนี้ยังอยูใน

ขั้นตอนอยูคะ ขออนุญาตใหทานปลัดฯเปนผูชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมคะ 
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นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯครับ 

นายอัมพล    ทองพุ    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล

นครอุบลราชธานี ผมขอนําเรียนชี้แจงยอนหลังสักสองสามประเด็นนะครับ ประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องชั้น ๒ ของตลาด

ใหญ ซึ่งหลังจากที่ผมไดมาอยูที่นี่ฝายบริหารและก็ทางกองสาธารณสุขรวมทั้งพนักงานเจาหนาที่นะครับก็ไดไปทํา

ความสะอาดตลาดใหญและก็ไดขึ้นไปดูอาคารชั้น ๒ นะครับวามันมีหองอะไรอยางไรบางไปทําความสะอาดตรงนั้น 

จากที่ผมไดเขาไปดูนะครับผมก็เห็นวาหองตรงนั้นมันเปนหองขนาดใหญสามารถจุคนไดเปนพันคนนะครับ ตอนผมมา

แรกๆผมก็คิดอยูวาจะมอบนโยบายกับผูใตบังคับบัญชาเจาหนาที่จะใชสถานที่ตรงไหน ผมก็ยังหาสถานที่ไมไดนะครับ

แมแตทุกวันนี้ก็ยังไมไดพูดคุยกันพรอมหนาพรอมตานะครับก็ตองแยกกันนะครับ ที่จริงวันนั้นขึ้นไปดูไปทําความ

สะอาดกันฝุนก็เยอะเพราะไมใชมาหลายป ฝาก็พังสวนหนึ่ง โดยเฉพาะเครื่องเสียงระบบไฟฟาน้ีดูแลวก็คงตองซอมใหม

ใชงบพอสมควรนะครับ แตถึงอยางไรก็ตามก็ไดพูดกับฝายบริหารนะครับวาปตอไปนี้เราอาจจะหางบไปปรับปรุง

เพื่อที่จะใชใหเกิดประโยชนตรงนั้น และก็ไดเดินไปดูก็มีหองประชุมที่บอกวาตรงนั้นเคยใชเปนหองประชุมของสภาผม

วาก็คงจะตองมีการปรับปรุงเพื่อใชเปนหองประชุมเพราะวาหองประชุมนี้มันก็แออัด ประชุมแตละครั้งก็แออัดนะครับ 

และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกระทรวงพลังงานนะครับที่ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีไดประสานของบประมาณไปเขา

อนุมัติในหลักการมารูสึกวาจะประมาณ ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในงบประมาณตรงนี้ก็คือจะเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาเปน

อุปกรณประหยัดไฟเปนหลอด LED และพวกแอรก็เปนแอรประหยัดพลังงานนะครับซึ่งเขาก็ไดแจงมาแลวรอบหนึ่ง 

แตในขั้นตอนการจัดซื้อหาผูรับจางปรากฏวารอบแรกนั้นไมมีผูมีคุณสมบัติครบก็ตองยกเลิกไปแลวทีนี้มันหมด

ระยะเวลาเราก็ขอขยายเวลาไปตอกระทรวงพลังงานเขาก็แจงมาวาใหเราดําเนินการในการจัดซื้อรอบที่สองตอนนี้ก็

กําลังดําเนินการอยู ก็จะพยายามทําใหทันระยะเวลาที่เขากําหนดนะครับ แลวทีนี้ในสวนตรงนี้เราก็ยังไมมั่นใจวาจะได

หรือไมไดในรอบที่สองนะครับ ก็เลยยังไมมั่นใจอาจจะมีบางกองบางสํานักที่ตั้งงบประมาณในสวนแอรไว ถาในอนาคต

เราไดงบประมาณตรงนี้มาเราก็คงจะไมตองใชงบที่เราขอต้ังไวในป ๒๕๖๒ นะครับเพราะวางบทั้งหมด ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท นั้นคือปรับทั้งระบบในอาคารสํานักงานเลยนะครับจะเปนอุปกรณประหยัดพลังงานทั้งหมดทุกหองและก็

หลอดไฟทุกหลอดดวยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่ทานสมาชิกผมฟงแลวไดถามทุกสํานักทุกกองก็คือในเรื่องของ

พนักงานโดยเฉพาะพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป พนักงานจางเหมาบริการ ที่จริงผมอยากจะนําเรียนใน

ภาพรวมนะครับเพราะตอไปสํานักอื่นก็คงจะมีถามในเรื่องลักษณะเหลานี้เขามาอีก เหลืออีกหลายสํานัก หลายกองนะ

ครับ ซึ่งการตั้งตําแหนงหรือวาการกําหนดตําแหนงพนักงานตางๆรวมทั้งขาราชการดวยนะครับ มันจะมี พรบ. 

ระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ คุมไวอยูวาเงินเดือนหรือคาตอบแทนรวมทั้งประโยชนตอบแทนอื่นก็คือ

โบนัสเขาหามเกินรอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายแตละปนะครับ ฉะนั้นมันจะมีตัวนี้คุมไวอยู ขั้นตอนการ

กําหนดการปรับปรุงแผนหรือวาการจัดทําแผนอัตรากําลังนั้นนะครับ ๑.มันจะตองผานขั้นตอนของเทศบาลก็คือ

จะตองประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนกอนแลวก็สงเรื่องไปที่จังหวัดซึ่งผมก็เปนคณะกรรมการใน กทจ. จังหวัด

ดวยนะครับ และก็เปนอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องแผนอัตรากําลังตรงนี้ดวยนะครับ เขาก็จะดูวาทองถิ่นนั้นมีความจํา

เปนมากนอยเพียงใดที่กําหนดตําแหนงตั้งแตขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป สําหรับพนักงาน

จางเหมาบริการนั้นจะไมไดผาน กทจ. นะครับ เขาจะดูเม็ดเงินวา ณ ตอนนี้วงเงินที่เราใชเงินเดือนประโยชนตอบแทน

อื่นนั้นใชไปแลวเทาไหร ใกลจะถึง ๔๐% หรือยังบางที่ก็ ๓๘ ๓๙ ในสวนของเรานั้นตอนนี้ประมาณ ๓๓% คิดจากฐาน

รายจายที่เราตั้งประมาณการรายรับรายจายไว ๖๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของปนี้เปนตัวหารหมายถึงวาเงินเดือน 
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คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นในปนี้ตั้งแลวแลวก็หารดวย ๖๕๑,๐๐๐,๐๐๐ คูณ ๑๐๐ ตอนนี้ออกมาประมาณ 

๓๓% นะครับ ฉะนั้นในความเปนจริงแลวผมก็ดีใจที่ทางฝายบริหารและก็ฝายสมาชิกสภาไดเห็นความสําคัญของ

พนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยากจะใหมีความเจริญกาวหนานะครับ ไตจากพนักงานจางเหมา จางเหมาบางครั้งก็ 

๒ เดือน ๓ เดือน ไมรูวาวันไหนจะเลิกจางเงินหมดก็เลิกจางนะครับแตถากาวข้ึนมากวานั้นก็จะเปนพนักงานจางทั่วไป 

พนักงานจางทั่วไปนั้นทําสัญญาปตอปนะครับแตเงินเดือนไมขึ้นเพราะทํางานปตอป ถากาวขึ้นมาจากนั้นอีกก็จะเปน

พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางตามภารกิจนั้นจะมี ๒ ประเภท ๑.คือผูที่เปนพนักงานจางทั่วไปทํางานมาแลว ๕ 

ป มีทักษะ อยางพนักงานขับรถยนตพอครบ ๕ ป ปุบก็สามารถที่จะปรับเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงมันจะ

ขึ้นมาตามตัวนะครับ ตําแหนงเกาก็จะลดไป แตพนักงานจางตามภารกิจอีกประเภทหนึ่งก็คือตามวุฒิ ตรงนี้จะไมตอง

รอ ๕ ป หรือรอ ๕ ป ก็ไดอยางของคลังที่ทานไดสอบถามไปเมื่อสักครูนะครับ แสดงวาประเภทนี้จะเปนผูมีวุฒิแตเห็น

วาทํางานมานานแลวก็สามารถที่จะขึ้นมาเปนพนักงานจางตามภารกิจโดยต้ังกรอบอัตรากําลังพนักงานจางตามภารกจิ

ไวใหนะครับ ต้ังมาใหแลว ณ ตอนนี้ก็คือมาขอตั้งงบประมาณนะครับ แลวทําไมถึงยังไมยุบก็เนื่องจากวาคนยังอยูใน

ตําแหนงนั้นอยูถายุบตอนนี้หรือยุบตอนที่ตั้งกรอบอัตรากําลังคนนี้ก็จะอยูไมไดเพราะไมมีตําแหนงใหอยูแลวนะครับ 

คือถาในอนาคตเขาขึ้นมาเปนพนักงานจางตามภารกิจทองถิ่นนั้นหรือเทศบาลเราก็อาจจะขอยุบตรงนี้ก็ไดหรือจะ

คัดเลือกพนักงานจางเหมาขึ้นมาแทนก็ไดขึ้นอยูกับวางบประมาณเรามีมากนอยเพียงใด ประเด็นสําคัญที่ทานไดนํา

เรียนก็คือวาทานอยากใหพนักงานจางที่เปนจางเหมาขึ้นมาเปนพนักงานจางทั่วไป จังหวัดเขาก็จะคัดขนาดขอไปทีละ 

๒ คน เขาก็คัดเพราะวาเขากลัววงเงินมันจะสูงนะครับ แตถึงอยางไรก็ตามผมในฐานะที่อยูใน กทจ. ก็พยายามผลักดัน

นะครับ โดยเฉพาะไดเห็นพนักงานหลายทานทํางานมาเปนสิบยี่สิบปยังไมเปนภารกิจก็มีนะครับ ผมก็พยายามผลักดัน

ตรงนี้เหมือนกันแตถึงอยางไรก็ตามจังหวัดเขาก็คุมอยู หลายๆที่ขอไป ๕ คน ไดหนึ่งคนสองคนนะครับ ก็ถือวามันเปน

ขวัญกําลังใจใหกับพนักงานเจาหนาที่ จริงๆแลวอยากยกขึ้นมาทั้งหมดนะครับไมตองมีจางเหมาเพื่อเปนขวัญกําลังใจ

แตถายกขึ้นมาปุบคาใชจายมันก็จะเยอะเพราะในเรื่องของประกันสังคมนอกจากจะหักจากเจาตัวเขาแลวเราก็ตองตั้ง 

สมทบอีกในสวนของประกันสังคมมันจะมีภาระคาใชจายขึ้นมา ถาเปนภารกิจปุบเงินเดือนเขาก็จะขึ้นทุกปทีนี้มันก็ยิ่ง

จะขึ้นไปแตะ ๔๐% คือเขาคุมตรงนี้อยูนะครับ ผมก็ขอนําเรียนข้ันตอนและวิธีการในการตั้งกรอบอัตรากําลังและก็ตั้ง

งบประมาณในสวนนี้ใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดรับทราบเพราะวาในกองอื่นๆก็คงจะมีประเด็นเหลานี้เขามาอีก     

นะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนถามทานปลัดนิดหนึ่งวาปจจุบันนี้จะมีจางทั่วไป จางภารกิจ แตไมมีจางลูกจางประจําใชไหมครับ 

นายอัมพล   ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ลูกจางประจําเดิมนี้คือหลังจากที่มีพนักงานจางตามภารกิจกับพนักงานจางทั่วไปที่มันเปนกฎหมายใหม คือเดิม

ทีนี้ลูกจางประจํามันผูกพันเยอะเหมือนขาราชการนะครับ เขาครั้งเดียวจนเกษียณ เขาบอกวาคาใชจายมันเยอะเขา

เลยปรับเปลี่ยนมาเปนพนักงานจางตามภารกิจคือทําสัญญา ๔ ป และก็พนักงานจางทั่วไป ๑ ป ทีนี้ลูกจางประจําเดิม

นี้ถาตําแหนงวางเขาใหยุบครับ ใหยุบไปเลยไมมีครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมมีการจางลูกจางประจําใหมใชไหมครับ แลวขอสอบถามอีกนิดหนึ่งวาลูกจางตามภารกิจนั้นมีไหมครับวาพอ

ครบกําหนดสัญญาเราตองประเมินใชไหมครับ มีการลดภารกิจมาเปนจางทั่วไปมีไหมครับ 

 

 



๓๐. 

 

นายอัมพล   ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือตามหลักแลวเราประเมินพนักงานจางปหนึ่ง ๒ ครั้ง ถาผานการประเมินก็สามารถที่จะตอสัญญา โดยเฉพาะ

พนักงานจางทั่วไปเราก็จะตอสัญญาปตอป ในสวนของพนักงานจางตามภารกิจ ถาประเมินผานทั้งสองรอบก็จะเลื่อน

คาจางใหเพิ่มขึ้นเปนขั้นเหมือนขาราชการนะครับ แตถาประเมินไมผานเราก็ยกเลิกสัญญาจางแลวก็รายงาน กทจ. 

ดวย จะไมมีวาเอาภารกิจลงไปทั่วไปครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายความวายกเลิกไปเลยใชไหมครับ 

นายอัมพล   ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใชครับ ยกเลิกไปเลย 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ เมื่อสักครูที่ทานนายกไดชี้แจงกับทางสภาเกี่ยวกับตลาดใหญอาคาร

ชั้น ๒ นะครับ ทานบอกวาทางคณะผูบริหารนี้ไดปรึกษาหารือกันแลววาจะใชประโยชนอะไรในตัวชั้น ๒ นะครับ ผม

วาทานอาจจะคิดชาไปนะครับ ชามากตั้งแตทานเขามาจนทานหมดวาระจนถึงทานรักษาการณแลวนั้นทานเพิ่งคิดได

หรือครับวาทานควรจะใชอะไร ตอนแรกมันไมไดพังนะครับตอนทานเขามาทางสมาชิกสภาก็คือไดใชงานอยูมีการ

ประชุม อสม. ก็ใชงานไดปกติไมมีการพังหรือเสียหายอะไร แตพอทานเขามาทานเลนไมใชผมบอกไดเลยวาตั้งแตทาน

เขามาทานไมเคยใชสถานที่ตรงนี้แมสักครั้งเดียวจนวาสถานที่แหงนี้พังชํารุดเสียหายโดยการที่ทานไมไดใชงานเลยนะ

ครับ ทานอยูมา ๔-๕ ป จนทานรักษาการณทานเพิ่งคิดไดหรือครับวาทานควรจะใชประโยชนอะไรนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอพักการประชุม ๑๐ นาทีนะครับ 
 

** พักการประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. ** 

 

 

 เริ่มการประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล      เลขานุการประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้ไดเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีแลว ขอเชิญทานสมาชิกประชุมสภาตอครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเริ่มการประชุมนะครับ ในสวนของสํานักคลังมีผูอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา        

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่ ๒  เมื่อสักครูไดทราบรายละเอียดจากทานปลัดที่ใหความ

กระจางเรื่องเงินเดือนพนักงานตางๆใหทางสภาไดทราบ แต ณ ปจจุบันตอนนี้ดิฉันไดดูขอมูลหลายๆอยางที่ทาง

เทศบาลไดสงให ดิฉันมีคําถามอยูที่วาเหตุใดในเมื่อคือการตั้งเงินเดือนนั้นก็จะตั้งตามกรอบ แตวาพอตั้งตามกรอบนั้น

เงินเดือนที่ตั้งตามกรอบก็จะถูกถายโอนไปใชงานอื่น อยางเชนในสวนของสํานักการคลังนะคะ อยางนอยๆตอนนี้คือ 



๓๑. 

 

โอนครั้งที่ ๗ เจ็ดแสนกวาบาท ครั้งที่ ๘ หาแสนกวาบาท ในการโอนนี้คือจะโอนจากเงินเดือนพนักงานเปนสวนมาก 

และหลายๆกองก็จะเหมือนกันคะโอนจากเงินเดือนเปนสวนมากทั้งนั้น อยางไรขอความกระจางในสวนนี้ดวยนะคะ

เพราะวาเงินเดือนที่ทานตั้งมาที่ทานบอกวาต้ังตามกรอบทานต้ังมาเพื่อที่จะโอนไปใชอยางอื่นหรือเปลา ขอทราบความ

ชัดเจนดวย ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหทานปลัดฯเปนผูชี้แจงรายละเอียด

เพิ่มเติมคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯครับ 

นายอัมพล   ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการ

ตั้งงบประมาณในหมวดเงินเดือนคาตอบแทนนะครับ ซึ่งตรงนี้ตามหลักและก็วิธีการงบประมาณถาเรามีกรอบ

อัตรากําลังในแตละปงบประมาณนั้นเราจะตองตั้งเงินเดือนในตําแหนงนั้นไวดวยนะครับ หลายๆแหงหลายๆที่แมแต

นครอุบลของเราบางตําแหนงตั้งไวแลวแตผูที่จะมาดํารงตําแหนงยังไมมา ผมขอยกตัวอยางเชน ผ.อ.สํานักการคลัง ตั้ง

ไวทั้งปก็เพิ่งมานะครับ ก็เนื่องจากวาวิธีการขั้นตอนในการโอน สรรหา ในการสอบคัดเลือก มันมีระยะเวลาที่บางครั้ง

มันไมสามารถที่จะสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงไดภายในระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับ มันก็เลยทําใหมาชาทีนี้พอ

มาชานั้นมันก็จะทําใหงบเงินเดือนที่เราตั้งไวทั้งปนี้สวนหนึ่งมันเหลือนะครับ งบตรงนี้ถาผูบริหารดูแลววาภารกิจอื่นที่

มันมีความจําเปนเรงดวนที่มันเปนการแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนในภาพรวมนะครับ ถาอยูในอํานาจผูบริหารก็

จะโอนงบประมาณสวนที่เราดูแลววาสมมุติวาผานสามเดือน หกเดือนไปแลวน้ันวาเงินมันมีไหมเพราะเราเช็คทุกเดือน

อยูแลววาเงินเดือนในแตละเดือนเปนอยางไร มีเหลือหรือไมอยางไร ถากองนี้เหลือกองนี้ไมพอก็ตองโอนหากันนะครับ 

หรือวากองนั้นพอแลวก็โอนไปเปนคาใชสอยเปนคาวัสดุนะครับ แตในสวนที่ทางทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดนําเรยีนเมือ่

สักครู เหมือนกับผมเขาใจผิดหรือเปลานะครับตั้งไวแลวเพื่อที่จะโอนไปทําอยางอื่น ก็คงไมเปนอยางนั้นนะครับที่ผมมา

อยูตรงนี้ สวนมากที่โอนออกคือตั้งตามตําแหนงไวแลวคนยังไมมาถึงจะโอนไปทําอยางอื่นนะครับ สวนมากจะเปน 

อยางนั้น ผมในฐานะเจาหนาที่งบประมาณมาดูตรงนี้ผมก็ดูในเรื่องนี้อยู ผมยืนยันนะครับวาไมใชวาตั้งเพื่อโอนไปอยาง

อื่นนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอความรูจากทานปลัดฯนิดหนึ่งวาอัตราตําแหนงวางที่ตั้งไว สวนมากแลวเราจะโอนก็ตอเมื่อมีกําหนดเวลา

หรือไมครับวา ๓ เดือน ๖ เดือน ๘ เดือน ถึงจะโอนอะไรอยางนี้นะครับ 

นายอัมพล   ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ คือสวนมากแลวก็ตองดูเปนไตรมาสนะครับ ๓ เดือน แรกเปนอยางไรเงินเดือนที่เหลืออยูพอ

หรือไม เงินเดือนที่ตั้งไวไดใชหรือไม ในสวนตําแหนงมีคนมาหรือยังนะครับ ไมใชวาพอเดือนแรกปุบตุลาคมก็โอนเลย

คงไมใช ดูเปนรายไตรมาสไปนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 



๓๒. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือตัวเงินเดือนที่โอนออกไปนี้อยางตําแหนงที่ตั้งไวน้ีโอนไปแลวจะมีการโอนกลับคืนเพื่อเก็บเขาสูเงนิคงคลงัไหม

หรือวาโอนออกไปใชจายไดเลยนึกออกไหมครับ คือโอนออกไปแลวบางโครงการที่ตั้งงบไวแตยังไมสามารถเบิกจายได 

ทีนี้พองบออกมาแลวเบิกจายไดโอนกลับไปคืนไหมหรือเอาออกไปเลยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯครับ 

นายอัมพล   ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ คือวิธีการของการงบประมาณนี้คือ ๑.

ภาพรวมที่ทางสภาไดเห็นชอบวงเงิน ๖๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในวงเงินตรงนี้ทั้งปแลวมันจะเพิ่มเปนอยางอื่นไมไดโดย

หลักแลวมันตองอยูในนี้นะครับ และรายการตางๆที่เราจะโอนไปโอนมามันตองอยูในวงเงินนี้หามเกินนะครับ ๒.ก็คือ

วาอยูในอํานาจของใครถาเปนคาใชสอย เงินเดือน วัสดุ อยูในอํานาจของผูบริหารก็คือทานนายก ถาเปนที่ดินและ

สิ่งกอสรางอยูในอํานาจของสภา ทีนี้ในการบริหารจัดการนั้นผูบริหารก็จะดูทุกเดือนนะครับวางบประมาณที่ตัง้ไวในแต

ละรายการนั้นพอหรือไมนะครับ ตัวไหนตั้งไวแลวแตพอสักระยะหนึ่งมันมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองแกไขปญหา

ใหกับพี่นองประชาชนพอชะลอตัวอื่นไดไหมโอนตัวนั้นไปนะครับเพื่อใหไปแกไขปญหาหรือเงินเดือนกองนี้ไมพอแต

กองนี้ตั้งไวแลวยังไมมาบรรจุก็ตองโอนโยกไปนะครับ ทีนี้พอโอนไปแลวนั้นจะไมมีการโยกกลับ ถาเงินใชจายภาพรวม

ทั้งปเงินตรงไหนเหลือมันก็จะตกเปนเงินสะสมเปนเงินคงคลังนะครับ กอนจะหักเปนเงินสะสมนั้นก็ตองหักเขาสมทบ

กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลรอยละ ๑๐ นะครับ ตองสมทบไปที่สวนกลางแลวที่เหลือก็จะเอาเขาเปนเงินสะสมจะ

ไมมีโอนกลับมานะครับ คือรายการไหนใชไมหมดสิ้นปงบประมาณก็คือตกเปนเงินสะสมทั้งหมดกอนจะหักเปนเงิน

สะสมนั้นก็ตองหักเขาสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลรอยละ ๑๐ ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีไปตอที่กองวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป ๐๐๑๑๑ วช.

๑ เชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต

เลือกตั้งที่ ๔ งานบริหารงานทั่วไป ๐๐๑๑๑ นะครับ บริการและเผยแพรวิชาการ ผมมาติดใจตรงประเภทคาจาง

ลูกจางประจําที่ตั้งขึ้นไว ๒๗๑,๓๐๐ บาท นี้ตั้งขึ้นมาใหม ยายมาใหม เพิ่มขึ้นใหมเปนดวยเหตุผลใดครับ ขออนุญาตได

รับคําชี้แจงครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหทานผูอํานวยการกองวิชาการและ

แผนงานเปนผูชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

 

 



๓๓. 

 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันนางสมลักษณ  บุญณพัฒน 

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ขออนุญาตเรียนชี้แจงการตั้งงบประมาณของกองวิชาการและแผนงานนะคะ 

ในสวนของงานบริหารงานทั่วไป ๐๐๑๑๑ (ฝายบริหารและเผยแพรวิชาการ) หรือวาเรารูจักเดิมก็คือฝายไอทีนะคะ ขอ

อนุญาตอธิบายเปนภาพรวมนะคะกองวิชาการจะมีการตั้งงบประมาณอยูสองแผนงานคืองาน ๑๑๑ และ ๑๑๒ ใน

เอกสารถัดไป เนื่องจากวาเมื่อตนป ๒๕๖๑ ทางเทศบาลไดมีการปรับเกลี่ยตําแหนงใหมนะคะในตําแหนงหัวหนาฝาย 

เดิมงาน ๑๑๑ จะมีเฉพาะฝายไอทีแตเมื่อมีการปรับเกลี่ยตําแหนงหัวหนาฝายใหถูกตองเนื่องจากวามีการเขาสู

ตําแหนงที่ไมถูกตองมาหลายป ทีนี้มีการไดปรับใหถูกตองหลายๆตําแหนงก็เลยตองปรับตําแหนงหัวหนาฝาย

ประชาสัมพันธพรอมทีมงานเขามาอยูในฝายบริการและเผยแพรวิชาการก็เลยเปนที่มาของปงบประมาณ ๒๕๖๒ ทุก

รายการทานจะสังเกตเห็นวาไมวาเงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ เงินประจําตําแหนง เงินลูกจางประจํา พนักงานจางภารกิจ 

พนักงานจางทั่วไปจะไมเหมือนเดิมนะคะ จะมีการเพิ่มขึ้นนะคะ ก็เนื่องจากวาเดิมเขามีอยูแค ๓ คน ในฝายไอที 

ตอนนี้เพิ่มมาเปนถาเปนราชการจะเปน ๕ คน พนักงานจางภารกิจ ๓ คน พนักงานจางทั่วไป ๓ คน ลูกจางประจําที่

ทานเห็นที่เพิ่มขึ้นก็คือลูกจางประจําที่อยูในฝายประชาสัมพันธเดิมก็โยกมาดวยอันนี้ก็เปนในเรื่องของตั้งตามกรอบ

อัตรากําลังที่ไดโยกมาคะ ในหมวดของคาบุคลากรทั้งหมดคะ สวนในรายจายประจําตางๆไมวาจะเปนหมวด

คาตอบแทน หมวดคาใชสอยตางๆ เมื่อคนมาภารกิจก็ตองมาดวยนะคะ รายการคาใชจายตางๆก็จะมีตัวเลขที่ปรับขึ้น

ในสวนของตัวเลขในรายการตางๆนะคะ ทานจะเห็นวามีคาโฆษณาเผยแพร เดิมที่เคยอยูในงาน ๑๑๒ ที่เปนของฝาย

ประชาสัมพันธจะถูกโยกมาหมดนะคะ ทั้งคน เงินและภารกิจนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องนะครับ ก็คือสรุปวาลูกจางประจําที่มีเพิ่มขึ้นนี้ก็คือคนที่ยายมาถูกตองไหมครับ เพราะฉะนั้น

ตองมีคนที่ยายออกตัวนี้ที่ยายออกมาก็คือจาก ๑๑๒ ใชไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่จาก ๒๕๖,๔๐๐ บาท มาเปน ๒๗๑,๓๐๐ บาท เพิ่มขึ้นรวมทั้งความดีความชอบแลวใชไหมครับ ขอบคุณครับ 

เมื่อสมาชิกไมมีคําถามผมขอสอบถามหนอยนะครับ วช.๒ โฆษณาเผยแพร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้โอนมาจากไหนครับ 

ตั้งจายจาก ๑๑๒ ใชไหมครับ ๑๑๒ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แตตั้งใหม ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใชไหมครับ 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 ขออนุญาตช้ีแจงตอเนื่องนะคะ คาโฆษณาเผยแพรในหนา วช.๒ ปนี้ก็ขออนุญาตนําเรียนวาอยางที่บอกวาโยก

มาอยูที่ ๑๑๑ ก็คือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตเดิมที่เคยตั้งใน ๑๑๒ ในหนา วช.๕ นะคะ เคยไดรับอนุมัติงบประมาณ 

๔๐๐,๐๐๐ บาท และป ๒๕๖๒ นี้เราจะแบลงคไวนะคะวาไมไดตั้งนะคะก็คือปนี้ขออนุญาตที่จะตั้งเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท นะคะ ชวงนี้ก็มียอดใชจริงที่มีการเบิกจายแลวประมาณ ๑๖๗,๐๐๐ บาท และมียอดรอจายที่อีกเดือนสองเดือนนี้ 

อีกประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท นะคะ ซึ่งรายการคาโฆษณาและเผยแพรนี้มันจะเปนรายการที่เปนการวางแผนไมได

ประจําเพราะอยูที่ในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธภารกิจของเทศบาลตางๆนะคะ ก็ขออนุญาตที่จะตั้งเผื่อไว

ประกอบการพิจารณาคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอสอบถามเรื่องโครงการอินเตอรเน็ตไรสายดวยครับ 



๓๔. 

 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน     ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 โครงการเน็ตไรสาย เดิมทีจะเปนตั้งเน็ตไรสายทุงศรีเมือง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ตั้งนี้จะเปนการปรับปรุงนะคะแลว

ก็ปนี้ขอตั้งเพิ่มที่ตั้งใหมนะคะที่หวยมวงและหนองบัวซึ่งก็ไดรับขอเสนอแนะจากทางทานสมาชิกสภาวาก็ควรจะมีการ

บริการประชาชนใหครอบคลุมทั้งระบบนะคะ ในสวนของรายละเอียดเรื่องเทคนิควันนี้ก็มีทีมงานทางฝายไอทีหากวา

ทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาทุกทานจะตองการทราบรายละเอียดวาในการดําเนินการติดตั้งหรือขยายมี

รูปแบบอยางไรก็คงจะขออนุญาตใหทางไอทีเปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ทานสมาชิกมีเรื่องที่จะสอบถามหรือไมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตใหชี้แจงในหองแปรญัตติเลยครับ เพี่อจะไดเขาใจในรายละเอียดมากกวานี้ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เอาเปนวาคอยไปช้ีแจงในการแปรญัตตินะครับ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ คะ ในหนา วช.๒ คาใชจายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

สรางชองทางสื่อสารระหวางสื่อมวลชนกับทองถิ่น ตรงนี้ตั้งเขามาใหม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดิฉันอยากทราบรายละเอียด

ตรงนี้คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผ.อ. ครับ 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน      ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 ขออนุญาตตอเนื่องนะคะ โครงการนี้เดิมทีเราก็ไดมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางชองทางสื่อสารระหวาง

สื่อมวลชนกับทองถิ่น เดิมทีก็เปนโครงการเดิมที่เราไดของบประมาณจากสภาทุกปนะคะ ซึ่งเปนโครงการที่สรางความ

เขาใจ สรางสัมพันธไมตรีที่ดีของเทศบาลและสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสารใหกับประชาชนไดทราบปละครัง้

นะคะที่จะมีการมารวมเสวนาพบปะพูดคุยกันนะคะ เปนโครงการใหมเนื่องจากวาอยางที่นําเรียนวาเราโยกภารกิจ

ประชาสัมพันธมาอยูที่ฝาย ๑๑๑ นะคะก็เลยมีโครงการตัวนี้เกิดขึ้นนะคะ เพื่อใหทานสมาชิกไดพิจารณาคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หวังวาการอบรมครั้งนี้นะคะถาสมาชิกพิจารณาคงไมมีการนําเอา สท. ไปดาสรางกระแสใหสื่อมวลชนมาดา 

สท. นะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับเมื่อไมมีผมขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหาร แลวเริ่มการประชมุ

ในเวลา ๑๔.๓๐ น. ครับ  

 

**พักการประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.** 

 



๓๕. 

 

เริ่มการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล      เลขานุการประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้ไดเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีแลว ขอเชิญทานสมาชิกประชุมสภาตอครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ ขอประชุมตอจากเมื่อ

ชวงเชานะครับ ตอไปเปนกองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ ๐๐๑๑๒ เชิญทานสมาชิกครับ เชิญ

ทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต

เลือกตั้งที่ ๔ เรื่องงานธุรการ ฝายแผนงานและงบประมาณฝายนิติการนี้ที่วาปรับโครงสรางใหมนี้ที่มีการนําบุคลากร

เขาและออก จุดประสงคของการปรับโครงสรางโดยหลักเพื่อวัตถุประสงคอะไรครับ ขอสอบถามครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

 นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหทานผูอํานวยการกองวิชาการและ

แผนงานเปนผูชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ขออนุญาตช้ีแจงในเรื่องของการปรบักรอบ

อัตรากําลังใหมนะคะ เนื่องจากวายอนไปเมื่อหลายปเรามีการกําหนดตําแหนงหัวหนาฝายข้ึนหลายตําแหนงซึ่งชวงนั้น

ก็จะมีหัวหนาฝายประชาสัมพันธและก็อีกหลายตําแหนงนะคะ ซึ่งหลังจากประมาณ ๙ ตําแหนงนะคะถาจําไมผิดหลัง

จากนั้นจังหวัดไดมีการทักทวงวาการเขาสูตําแหนงของหัวหนาฝายหลายตําแหนงไมตรงกับกรอบของกรมสงเสริมนะ

คะ ก็เลยไดมีหนังสือหารือกันไปมาแลวก็บอกวาควรที่จะมีการปรับเกลี่ยตําแหนงที่ไมตรงใหตรงนะคะ ก็คือวา

ตําแหนงหัวหนาฝายประชาสัมพันธซึ่งเดิมก็คือหัวหนาภัททิยาภรณครองอยูไมมีตําแหนงนี้ในกรอบอัตรากําลังของกรม

สงเสริมนะคะในโครงสรางของเทศบาล ถาหากวาในเทศบาลแหงนั้นมีตําแหนงหัวหนาฝายที่ในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงเดียวกันสามารถที่จะเคลื่อนไดก็จะตองปรับใหตรงนะคะ ถากรณีตําแหนงนั้นผูครองอยูเกษียณอายุราชการ

ตําแหนงนั้นก็จะยุบเลิกไปปริยายนะคะ อาทิเชนตําแหนงของหัวหนาฝายสมเดชหัวหนาฝายปองกันซึ่งทานจะ

เกษียณอายุราชการในปนี้ ถาหากวาทานเกษียณอายุราชการตําแหนงนี้ก็จะหายไปตําแหนงหัวหนาฝายปองกันนะคะ 

เปนหนังสือสั่งการของจังหวัดซึ่งจะตองปรับใหถูกตองตามโครงสรางนะคะ ทีนี้ในสวนของกองวิชาการตําแหนงหวัหนา

ฝายงาน ๑๑๑ เมื่อสักครู หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการตําแหนงนี้วางนะคะทีนี้เมื่อมีตําแหนงในเทศบาลแหง

นั้นวางหนาที่ของเทศบาลแหงนั้นก็จะตองเกลี่ยตําแหนงหัวหนาฝายที่ไมถูกตองเขาไปสูตําแหนงนั้นนะคะ ตําแหนง

ของเทศบาลจะมีวางอยู ๒ ตําแหนง คือ หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการและหัวหนาฝายนิติการนะคะ ก็เลย

เปนที่มาวาของปที่แลวกองวิชาการก็ไดมีบุคลากรเพิ่ม ๒ ตําแหนงนะคะก็คือหัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 



๓๖. 

 

โดยปรับเกลี่ยจากหัวหนาฝายประชาสัมพันธ ตอนนี้ไมมีตําแหนงหัวหนาฝายประชาสัมพันธแลวนะคะ และก็อีก

ตําแหนงหนึ่งที่ทางกองวิชาการไดมาเพิ่มก็คือหัวหนาฝายนิติการก็เกลี่ยตําแหนงจากหัวหนาฝายบุคคลซึ่งก็ไมตรง

ตําแหนงอีกเชนกันก็เกลี่ยคุณสมพิศมาอยูหัวหนาฝายนิติการตําแหนงเดิมก็หายไปโดยการเคลื่อนยายนะคะ อันนี้

ตอนนี้เราปรับแคสองปที่แลวก็มีเจาหนาที่ลาออกซึ่งตําแหนงนั้นก็ไมถูกก็หายไปโดยการลาออก หายไปโดยการเกษยีณ 

หายไปโดยการเคลื่อนเขาไปสูตําแหนงที่ถูกตอง ตอนนี้ก็มีเหลืออยู ๔-๕ ตําแหนงซึ่งรอการปรับเกลี่ยนะคะ อันนี้ช้ีแจง

ใหฟงวาเปนระบบที่เราจะตองปรับเกลี่ยใหถูกตองแคนั้นเองจึงเปนที่มาของการตั้งงบประมาณใหตรงกับบุคลากรทีอ่ยู

นะคะ พอหัวหนาฝายประชาสัมพันธเดิมคือหัวหนาภัททิยาภรณ ยายมาทีมงานก็ตองมาหมดไม วาจะเปน

พนักงานจางตามภารกิจ ทั่วไป หรือลูกจางประจํา รวมทั้งภารกิจงานที่เปนคาใชจายตางๆก็มาดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องนะครับ แลวพนักงานที่ยายออกไปผมเห็นมีประเภทเงินเพิ่มพนักงานตางๆของพนักงานที่

มันเพิ่มขึ้นมานี้ ๑๐๘,๐๐๐ บาท นี้มันเพิ่มจากสวนไหนครับ หนา วช.๔ ครับ  

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน    ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ ในหนา วช.๔ ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานเดิมป ๒๕๖๑ ตั้งอยูที่ 

๖๗,๒๐๐ บาท ซึ่งก็จะเปนการตั้งในสวนของเงินเพิ่มที่เปนสิทธิตามตําแหนงของแตละคนนะคะ ที่นี้พอ ๒๕๖๒ ตั้งอยู

ที่ ๑๗๕,๒๐๐ บาท เพิ่มขึ้นมา ๑๐๘,๐๐๐ บาท  ในสวนของเงินเพิ่มตัวน้ีเปนอยูในสวนของงาน ๑๑๒ เปนเงินเพิ่มของ

คนที่จะไดรับมีตําแหนงผูอํานวยการกองและก็เปนของนิติกรเขามีเงินเพิ่มที่ไดปรับเพิ่มขึ้นตามวิชาชีพนะคะ ซึ่งมีการ

ประเมินในระดับจังหวัด ก็จะมีอยูสามคนที่ไดรับเงินเพิ่มสวนนี้ก็คือตัวดิฉันเองไดรับเงิน ๕,๖๐๐ บาทตอเดือน และก็

นิติกร ๒ คน คือนิติกรชํานาญการเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท ซึ่งเปนเฉพาะวิชาชีพที่ไดรับการประเมินและก็ไดรับเงินเพิ่ม

สวนนี้นะคะก็รวมกันเปน ๑๗๕,๒๐๐ บาท คะ ในสวนเอกสารตัวน้ีก็ไดมอบใหทางสภาแลวนะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็

คงจะไดดูกันอีกครั้งหนึ่งคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือความที่มันหายไปของฝายจริงทานมาทําใหมันถูกตองเพียงแตวาคือเทศบาลนครอุบลเปนศูนยกลางของ

จังหวัดอุบล เมื่อกอนการทํางานประสานงานก็คุยกับหัวหนาฝายประชาสัมพันธ ซึ่ง ณ ปจจุบันในเมื่อทานมาปรับ

โครงสรางใหมันลดบทบาทลงไปลดความเปนหัวหนาฝายอะไรนี้ คําถามคือประสิทธิภาพในการทํางานมันจะถดถอยลง

ไปไหมแลวเมื่อกอนผมอยูหนวยงานหนึ่งประสานงานกับหัวหนาฝายประชาสัมพันธ แตตอนนี้ผมตองไปประสานงาน

กับอีกตําแหนงที่ผานไปอาจจะไมใชหัวหนาฝายประชาสัมพันธคือประสิทธิภาพในการประสานงานมันจะลดลงไหม

แลวศักดิ์ศรีความเทาเทียมที่เราจะสงคนไปประสานงานคนอื่นน้ีมันผิดเพี้ยนไปไหม ถูกตองทานทําตามกรอบแตวาผม

ถามถึงวาประสิทธิภาพในการดําเนินการ ข้ันตอนการปฏิบัติและขั้นตอนสูความสําเร็จวามันจะลดถอยลงไหม เหมือน

วันกอนผมยังคุยวาหัวหนาจุมหัวหนาฝายประชาสัมพันธอันนี้พูดภาษาบานเรานะครับ แลวตอนนี้หัวหนาภัททิยาภรณ

ตอนนี้เปนอะไร ประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานจะดรอปลงไหม อันนี้ผมใหขอคิดนะครับทาน ตอไปครับหนา 

วช.๕ คาใชจายในโครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ราชการแกพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจางในเทศบาล ปที่แลวใหงบประมาณไป ๕๐,๐๐๐ บาท ณ เดือนมิถุนายน ใชไป ๑๖,๗๕๐ บาท ผมนึกถึง

คําพูดของ ส.ท.ณัฐวุฒิ ขออนุญาตที่เอยนามที่เรียกขาราชการมาถามวาจะเอาอะไรไหมมันจะสิ้นปงบประมาณแลวเงนิ

มันจะตก มาเรงตัวทํากระจุกตัวทําและทานยังขอเพิ่มมาอีก ๕๐,๐๐๐ เปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คือมันสะทอนถึงผลการ 



๓๗. 

 

ปฏิบัติวา ณ ปจจุบันเดือนมิถุนายน ใชงบประมาณอยู ๑๖,๗๕๐ บาท ตอไปเทศบาลไมตองปฏิบัติงานก็ไดครับมาชวง

เดือนทายๆคอยมาปฏิบัติงาน ก็เหมือนกับงบประมาณที่เราใหไปหลายๆอยางพอจะสิ้นสุดงบประมาณแลวก็มาเรงๆ 

กัน ถามวาการทํางานที่อยูในสภาวะที่เรงรีบกับการทํางานที่อยูในสภาวะธรรมดาผลสําเร็จของการปฏิบัติตัวไหนจะ

ไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชนมากกวากัน พี่นองประชาชนจะไดประโยชนจากสวนไหนมากกวากัน การ

ทํางานที่มีระยะเวลาที่พอสมควรและรอบคอบอันนั้นยอมดีกวาเพราะฉะนั้นตัวตอมาเหมือนกันครับ คาใชจายใน

โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายทองถิ่นที่ใชในชีวิตประจําวันแกประชาชน อันนี้ทั้งสองขอเลยครับที่เพิ่มมา 

๕๐,๐๐๐ บาท กับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมขออนุญาตไดรับคําชี้แจงวาเพื่อประโยชนอะไรและมุงเนนที่ไหนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 ขออนุญาตชี้แจงตอเนื่องนะคะ โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ราชการแก

พนักงานเทศบาลและพนักงานจางในสังกัดเทศบาล ๕๐,๐๐๐ บาท ที่ทางสภาไดอนุมัติใหเมื่องบป ๒๕๖๑ นะคะ 

ขอมูลตัวเลขที่เราไดเบิกตั้งแตเดือนมิถุนายนนั้นคาใชจายก็ยังไมนิ่งในการเบิกจายฎีกาวางเบิกตางๆนะคะ ณ วันนี้

คาใชจายที่เราไดรับอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท เราจายไปแลวทั้งสิ้น ๔๙,๙๐๐ บาท นะคะก็ไดดําเนินโครงการเมื่อเดือน

มิถุนายนเสร็จสิ้นแลวนะคะ กลุมเปาหมายของการจัดอบรมกฎหมายใน ๕๐,๐๐๐ บาทนี้เปนพนักงานเทศบาลนะคะ

หัวหนาสวนการบริหารและไดเชิญทานสมาชิกสภาเขารวมดวยนะคะวันนั้นจะมีเขาไปรวมดวย ๒ ทาน ดิฉันจําชื่อไมได

นะคะ เราไดเชิญตัวแทนจากทองถิ่นจังหวัดและทาง ปปช. และศาลปกครองมาใหความรูซึ่งก็ไดรับเสียงตอบรับเปน

อยางดีจากเจาหนาที่เทศบาล เพราะในเรื่องของการทํางานในเรื่องระเบียบกฎหมายตางๆนี้บางทีปญหาที่เรามีขอ

รองเรียนจาก สตง. ปปช. หรือวาหนวยงานตรวจสอบตางๆนี้มากมายทําใหการทํางานเรายังไมละเอียดรอบคอบ

เทาที่ควรนะคะ การไดรับความรูจากหนวยงานที่เขาไดกํากับดูแลเราก็จะเปนเรื่องที่ดีมากนะคะ ก็เลยมีแผนวาในป 

๒๕๖๒ ก็อยากที่จะขอเพิ่มกลุมเปาหมายเพิ่มอีกสัก ๑๐๐ คน อาจจะจัดเปน ๒ รุนนะคะ ก็เลยอยากจะขออนุญาตที่

จะนําเรียนเพิ่มงบประมาณสวนนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลคะ และอีกหนึ่งโครงการคือโครงการ

เผยแพรความรูทางกฎหมายทองถิ่นที่ใชในชีวิตประจําวันแกประชาชน อันนี้เปนโครงการใหมของฝายนิติการ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท นี้ตั้งเพื่อจะจัดอบรมใหกับประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง ๔ เขตเลือกตั้งนะคะ ก็วางแผนไววา ๔ เขต 

อาจจะออกไปหาประชาชนเลยเพราะวาตอนน้ีเรื่องรองเรียนที่เขามาสูฝายนิติการนี้บางทีเปนเรื่องความไมเขาใจของ

หนวยงานรัฐกับประชาชน ที่มีเคสเยอะๆก็เปนเรื่องของการกอสราง การละเมิดตางๆ เหตุรําคาญหรืออะไรตางๆ

เยอะแยะมากมายและก็เกิดความไมเขาใจกัน มีเรื่องเขาสูกระบวนการฟองรองนี้หลายเรื่องนะคะก็เลยวาการสราง

ความรูความเขาใจใหกับประชาชนนี้ก็จะเปนเรื่องที่ดีนะคะ ก็เลยมองวาอยากจะใหความรูกับประชาชนดวยรวมทั้ง

ตอนนี้เรามี พรบ.อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนดวยก็อยากจะเอาขอมูลความรูตรงนี้ไปใหประชาชนดวย การ

วางแผนก็คงจัดประชุมเปน ๔ เขตเลือกตั้ง โดยเราไปจัดในใกลๆชุมชนเลยนะคะก็วางแผนไววาอยางเขต ๑ นี้ก็อาจจะ

เปนหอประชุมโรงเรียน ท.๒ เขต ๒ ก็จะเปนโรงเรียนสามัคคี เขต ๓ ก็อาจจะโซนนี้คะโรงเรียนเทศบาลบูรพา เขต ๔ 

ก็หาสถานที่ที่ใกลเคียงที่รับประชาชนไดนี้ก็วางแผนก็เลยที่จะนําโครงการนี้เขาขออนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณาคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีก็จะไปที่งบลงทุน งานบริหาร ๑๑๑ วช.๗ เชิญครับ 

เชิญทานณัฐวุฒิครับ 



๓๘. 

 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ วช.๗ รายการสุดทายเลยนะครับ คาเครื่องสไปทหัว Fiber optic และอุปกรณคือ

ตัวนี้เราเอามาใชทําอะไรหรือครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหเจาหนาที่กองวิชาการและแผนงานเปน

ผูชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายพงศธร   โชติมานนท    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ เครื่องสไปทหัว Fiber Optic ก็คือโครงขายของ

เทศบาลตอนนี้เราใชสายใยแกวนําแสงนะครับเชื่อมระหวางอาคารสํานักงานเทศบาลไปที่อาคารตลาดใหญ ไปที่

อาคารปองกัน ไปที่กองสาธารณสุขฯ ไปที่สวน ๑๑ ไร และก็ไปที่บอบําบัดน้ําเสียครับ ตอนน้ีเราก็จากการดําเนินการ

นี้มันก็จะมีรถมาเกี่ยวหรือกระรอกมากัดแทะคราวนี้ปญหาที่เจอคือสาย Fiber Optic เราไมสามารถเชื่อมเองได เรา

ตองประสานไปที่ TOT CAT 3BB ซึ่งก็ตองรอคอยวาเครื่องมือของชางนี้จะพรอมหรือไม เราตองรอเขากอนครับ

เพราะวาเขาจะมีเวลาหรือไมเพราะเขาตองทําตามหนางานเขากอน บางทีก็รอเปนวันสองวันทําใหการเชื่อมตอ

ระหวางอาคารมีปญหา บางครั้งถาเกิดวาถาขาดตรงระหวางตึกเทศบาลกับตึกปองกันนี้ สวนของกองสาธารณสุข ๑๑ 

ไร บอบําบัดน้ําเสีย นี้จะใชไมไดเลยเราตองรอเขาครับ แตหากมีอุปกรณตัวนี้เราสามารถดําเนินการไดเองเลย มันจะ

เปนกลองสําหรับเชื่อมสัญญาณสาย Fiber Optic ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ตัวนี้คือใหเจาหนาที่เราทําเองหรือวาเราไปจางเอกชน

ทําครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายพงศธร   โชติมานนท    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

 ขออนุญาตตอเนื่องนะครับ ถาหากเราไดอุปกรณตัวน้ีมาเราจะทําเองครับ จะลดเวลาลดคาใชจายลงเยอะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีก็จะไปที่ วช.๘ ๑๑๒ มีหรือไมครับ เมื่อ

ไมมีก็จะผานไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๐๐๒๒๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข สธ.๑ เชิญครับ เชิญ

ทานสุภชัยครับ 

 

 



๓๙. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ สธ.๑ เรื่องคาโฆษณาและเผยแพร บรรทัดเกือบสุดทายเลยนะครับ ก็คือในป 

๒๕๖๑ เราตั้งงบประมาณไว ๑๐,๐๐๐ บาท ก็ใชไป ๕,๒๐๐ บาท ทานมาขอเพิ่มอีก ๙๐,๐๐๐ บาท เปน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท ถานับยอนไปเมื่อป ๒๕๖๐ ทานก็ยังใชแค ๔,๕๐๐ บาท มันมีเหตุผลอะไรที่เราถึงจะไดทําเอกสารในชุดนี้เพิ่มขึ้น

ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหทานผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมเปนผูชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันนางศิริวรรณ   วิชัยโย  ผูอํานวยการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับคาโฆษณาและเผยแพรนะคะ ตัวนี้คือการจัดทําแผนพับ

ตางๆใหประชาชนไดทราบถึงขอมูลและวิธีแกไขปญหาตางๆเกี่ยวกับสาธารณสุข ดิฉันไดจัดทําแผนพับฉลากหวานมัน

เค็มใหประชาชนไดทราบและการเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ มีอีกเยอะแยะคะที่จะใหประชาชนไดทราบขอมูลใน

หลายๆเรื่องคะ และในปนี้เรารณรงคการงดใชโฟมที่นํารองคือตลาดโตรุงของเราคะตอนนี้เราขับเคลื่อนในตลาดสด

เทศบาลตัวนี้ตองใหประชาชนไดรับทราบคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อันนี้ไมไดรวมถึงเอกสารที่ใชโจมตีพวกผมใชไหมครับ ที่ทานเปนคนสั่งใหลูกนองแจกไป แสดงวาในปกอนเรา

ไมไดทําเอกสารในสวนน้ีเพราะวามันเพิ่มมาตั้ง ๙๐,๐๐๐ บาท แตทานใชจริงไปแค ๕,๒๐๐ บาท นะครับ แลวสวน

เงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นมา ๑๕๒,๐๐๐ บาท นี้เปนเงินเพิ่มในสวนไหนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตคะ คืออันนี้คือพนักงานจางทั่วไปที่เราจัดตั้งรองรับที่เราจะปรับขึ้นเปนพนักงานจางตามภารกิจคะ ก็

เลยตั้งยอด ๑๕๒,๐๐๐ บาท คะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตทานก็ไมไดลดพนักงานจางทั่วไปลง เพราะวายอดที่ใหมาก็เทาเดิม ณ วันนี้ใชไป ๖๖๕,๖๖๑ บาท อันนี้ก็คือ

ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนก็แสดงวาในสวนของพนักงานจางทั่วไปก็ยังมีอัตราวางอยูถูกตองไหมครับ และก็ยังยายขึ้นเปน

ภารกิจอีกก็แสดงวาอัตราวางก็ยังตองเพิ่มขึ้นอีกถูกตองไหมครับ 

 

 



๔๐. 

 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตคะ ขณะนี้พนักงานจางทั่วไปเขายังดํารงตําแหนงพนักงานจางทั่วไปอยูคะ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ถึง

จะขึ้นเปนภารกิจคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องครับทานประธาน คําถามของผมก็คือวา ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ งบประมาณใชไป 

๖๖๕,๖๖๑ บาท ก็แสดงวาอัตราที่ใหมานี้ถาเทียบกันโดยเปรียบเทียบ ณ เดือนมิถุนายนทานตองใชงบประมาณไป

แลวแปดแสนกวาบาทถาตามตัวเลขที่ใหมา ทานใชไปหกแสนกวาก็แสดงวาเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ณ ปจจุบันยัง

มีอัตราวางอยูใชหรือไมนั่นคือคําถามผมครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตช้ีแจงตอเนื่องนะคะ ยอด ณ ปจจุบันนี้ ๘๔๒,๗๕๘ บาท ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคมคะตัวนี้ ที่ทานถามวา

ตําแหนงพนักงานจางยังวางตัวนี้เขาดํารงตําแหนงอยูคะ อยูในระหวางสรรหาอยูคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สรรหาก็แปลวาวางใชไหมครับ ก็คือยังวางอยูสรรหาที่จะขึ้นเปนภารกิจนะครับ พนักงานจางทั่วไปยังวางอยู

ถูกตองไหมครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ถูกตองคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวทานก็จะสรรหาขึ้นเปนภารกิจอีกหนึ่งตําแหนงใชไหมครับ แสดงวาพนักงานจางทั่วไปก็ยังวางอยูแตทาน

ไมไดปรับลดลงนะครับ ทานขอเทาเดิมนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คืออยางนี้ครับอธิบายงายๆคือในขณะนี้เราพิจารณาของป ๒๕๖๒ นะครับทานบอกวาทานดึงจากพนักงานจาง

ทั่วไปไปเปนภารกิจ เมื่อเอาขึ้นไปหนึ่งคนตัวที่เอาขึ้นไปแลวก็ยอมที่จะลดลงแตนี้ทานยังเหมือนเดิม สมาชิกของใจตรง

นี้นะครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตคะทานประธาน เราตั้งตามกรอบอัตรากําลังคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 นั่นสิครับ คือตั้งกรอบเมื่อตั้งกรอบแลวก็แสดงวากรอบของทานยอมจะวางใชไหมเพราะวาทานดึงข้ึนไปแลว ใน

กรอบนี้ก็เปนสิทธิ์ทางคณะกรรมการแปรญัตติจะพิจารณาวาในสวนที่วางนี้จะไดหรือไมไดเพราะเปนการจางทั่วไปนะ

ครับ คือกรอบมีอยางนี้แตจริงๆแลววาทานดึงข้ึนไปหนึ่งแลวอีกตัวหนึ่งนี้ยอมจะวางลงใชไหมครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตคะทานประธาน ที่พนักงานจางทั่วไปที่เราจะคัดเลือกขึ้นเปนพนักงานจางตามภารกิจตัวนี้คือเปนผูมี

ทักษะคะเปนพนักงานขับรถยนตคะทาน ตัวนี้คือเราตั้งกรอบใหมตําแหนงพนักงานจางทั่วไปก็คือวางนะคะ ขอบคุณ

คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็สรุปวาในกรอบจางทั่วไปนี้มีเทานี้แตจะมีอัตราวางอยูหนึ่งเพราะดึงขึ้นไปแลวใชไหมครับ ขอบคุณครับ เชิญ

ทานณัฐวุฒิครับ 



๔๑. 

 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ไปที่หนา สธ.๔ คาใชจายในโครงการสนับสนุน

กิจกรรม อสม. ตรงนี้เห็นลดรายจายตรงนี้ลงอยากจะทราบวาทําไมถึงลดลงครับ รวมถึงคาใชจายในโครงการพัฒนา

ศักยภาพ อสม. ดวยนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผ.อ. ครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตชี้แจงตอเนื่องคะ โครงการนี้เราปรับคําพูดใหมเปนโครงการขางลางนะคะ ไมใชวาเราไมไดทํา

กิจกรรมตรงนี้ จะเปนคาใชจายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(วัน อสม. ) 

คะ เราปรับมาเปนตัวนี้คะ แลวอีกโครงการหนึ่งคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน(อสม.) คือโครงการเดิมก็จะเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เรามาปรับขอความใหมมาเปน

ตามที่สองโครงการที่อยูขางลางคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล    รัตนูปการ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมวาเหตุใดถึงไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อครบั 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผ.อ. ครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย    ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตช้ีแจงตอเนื่องคะ ตัวน้ีเพื่อความเหมาะสมที่เราใชคําพูดตัวน้ีคะ เพราะวาที่ผานมาเราทําตัวนี้แตตัวนี้

ใชคําพูดใหเขากับวิชาการที่เราอบรมคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล    รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ชื่อเดิมเขาก็เรียกวา อสม. ชื่อใหมทานก็เปลี่ยนจาก อสม. เปน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมันก็ไมตางกันก็คือชื่อเดิมนะครับแตพอเปลี่ยนช่ือใหมทานกลับของบเพิม่ขึน้ ผม

อยากจะสอบถามเพิ่มเติมไปวางบประมาณที่ขอเพิ่มเติมขึ้นมาน้ีทานจะนําไปใชในสวนไหนนะครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตช้ีแจงตอเนื่องนะคะ อสม. ในเขตเทศบาลของเรามี ๑,๒๗๗ คน ตัวนี้เราจะอบรมใหความรูหรือวา

พัฒนาความรูใหแก อสม. ในเขตเทศบาลเราเพราะวาตามหลักสูตรตัวนี้ของกระทรวงสาธารณสุขเขามีให อสม.        

ใน   เขตเทศบาลเราในแตละปตองผานการอบรมตัวน้ีถึงจะไดคาปวยการเดือนละ ๖๐๐ บาทคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ก็เดิมทีสมาชิก อสม. ก็จะมีราวๆ ๑,๒๐๐ คน ไมเกิน ๑,๓๐๐ คน

ในแตละปตั้งแตไหนแตไรนะครับ ที่ผมถามไปเมื่อสักครูนี้งบประมาณที่ทานขอมานี้จากเดิมโครงการสนับสนุนกจิกรรม 



๔๒. 

 

วัน อสม. ทานก็ไดขอเพิ่มขึ้นนะครับ โครงการคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ทานก็ขอเพิ่มขึ้นเปนการขอ

เพิ่มขึ้นอีกเทาตัวจากเดิมเคยใชเงินอยู ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทานก็ขอมาสองแสนกวาบาทนะครับ ที่ผมถามก็คือวาทานจะ

เอาไปใชอะไรในสวนที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตช้ีแจงตอเนื่องนะคะ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัน อสม. ตัวนี้เราจัดเปน ๔ รุน ที่เราจัดอบรมตัวน้ี 

คาใชจายจะเปนคาอาหารกลางวัน คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปายไวนิลที่เราใชในโครงการคะตัวนี้ ที่ผานมาถามวา

เพียงพอไหมเราไมเพียงพอคะแตเราก็มีขอจํากัดที่ทางสภาอนุมัติใหเราไดแคนี้เราก็บริหารงบประมาณดวยขอจํากดัคะ 

ในสวนของคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) งบประมาณที่ผานมาสภา

อนุมัติให ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้เพิ่งอบรมเสร็จเราจัดเปน ๔ รุน ตัวนี้เราใหเฉพาะคาอาหารและเครื่องดื่มนะคะ ถาม

วาเพียงพอไหมไมเพียงพอนะคะ ปนี้ก็เลยอยากใหการทํางานของ อสม. เรามีคาใชจายใหมันเพียงพอคะ ที่ผานมาภาม

วาเพียงพอไหมไมเพียงพอคะทาน  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ  

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ อยากขอกราบเรียนทาน

ประธานสภาผานไปยังผูบริหารวาเกี่ยวกับเรื่องรณรงควัคซีนปองกันพิษสุนัขบานี้ ในเรื่องนี้จําเปนมากครับประชาชน

ในเขตเทศบาลนครอุบลนี้ตองการใหรณรงคฉีดวัคซีนพิษสุนัขบานี้ ในการตั้งงบนี้ไดลดลงไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแต

เดิมก็เคยใชถึง ๙๙,๔๕๐ บาท ทานมาขอตั้งใหมหรือจํานวนสุนัขลดลงหรืออยางไรหรือวาอยางไรขอใหทานอธิบาย

ดวยนะครับ เปนเรื่องวัคซีนปองกันพิษสุนัขบานะครับที่ทานลดจํานวนลงนี้เพราะวามันเปนเรื่องจําเปนเพราะวาผม

สังเกตประชาชนสวนมากที่ไปขอรับบริหารตามสถานที่ตางๆที่ทานประชาสัมพันธไวบางครั้งนั้นเขาบอกวาไปไมทัน

พวกทานแลว พวกทานเก็บขาวของไปแลวหรือวายายไปที่อื่น อยางเชนประชาสัมพันธวันนี้จะรณรงคฉีดวัคซีนที่แถว

วัดอะไรอยางนี้พอประชาชนไปก็ปรากฏวาไมเจอแลว บอกวาเขาฉีดกันเสร็จแลวทีนี้ผมก็สังเกตวาเขาตองการใชมาก

นะครับวัคซีนปองกันพิษสุนัขบานะครับ อยากใหทานตอบคําถามเรื่องนี้ดวยนะครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตช้ีแจงนะคะ ตัววัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเราจะไปตั้งไวที่ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

นะคะอยูหนา สธ.๕ คะ และอีกโครงการหนึ่งที่เราตั้งไวคือหนา สธ.๔ คะ คาใชจายในการควบคุมประชากรสุนัขและ

แมวการเฝาระวังโรคจากสัตวสูคนคือตัวนี้เราก็ทําการผาตัดสุนัขและแมวคะ และในการดําเนินการกิจกรรมตัวน้ีเราก็มี

คาใชจายเรื่องของยาตางๆ อุปกรณในการทํางานตางๆคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ เกี่ยวกับคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูแก อส

ม. นะครับที่ทางทาน ผ.อ. บอกวามันไมพอที่มันไมพอนี้เพราะวาทานแบงคาใชจายตรงนี้ไปถายเอกสารใหความรูแก

ทาง อสม. ดวยหรือเปลาครับ คือทานอาจจะงงนะครับคือทุกครั้งที่มีการอบรม อสม. ก็จะไดเอกสารแจกมาซึ่งที่แรกก็

เขาใจวาเปนกระดาษเกี่ยวกับใหความรูนะครับ แตทานใหความรูเกี่ยวกับไปบอกเขาวา ส.ท. ตัดงบนูนนี่นั่น ลาสุดที่ผม 



๔๓. 

 

เห็นนี้อบรม อสม. แตวาใหความรูเกี่ยวกับงานแหเทียนบอกวา ส.ท. ตัดงบสายไฟลงดิน ผมก็เลยสงสัยวาที่มันไมพอ

เพราะวาทานเอาไปถายเอกสารเพื่อแจก อสม. ตัวน้ีหรือเปลาครับความรูตัวนี้ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตชี้แจงนะคะ ไมคะเพราะวามันมีคาใชจายในการดําเนินการอยูในโครงการอยูแลวสวนหนึ่งที่ทาน

อนุมัติให ๑๐๐,๐๐๐ บาท เราก็เจียดในสวนนี้ไป 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมใชครับ คือทุกครั้งที่ อสม. ประชุมมันจะมีเอกสารแจกเพราะวาเอาคาใชจายไปใชตรงนี้หรือเปลาหรือถาไมได

ใชเอามาจากไหนตัวนี้ ทําไมทุกครั้งที่มีการอบรม อสม. ก็จะไดเอกสารแบบนี้กลับบานไปแทบทุกคนเลยนะครับ 

อยากจะขอคําตอบจากทาน ผ.อ. ครับ ก็คือมันมาไดอยางไรนะครับถาทานบอกวาทานอบรม อสม. แบบนี้นะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เปนอยางไรในเรื่องนี้ครับ มันก็แปลกๆอยูเอาเปนวาทานไมตอบใชไหมครับ ทานไมตอบก็ถือวาทานรับไปวา

เรื่องจริงนะครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ในหนา สธ.๕ ก็อยากจะสอบถามไปยังคณะผูบริหารนะครับตัวที่เปน

หมวดคาไฟฟาที่วาเพิ่มขึ้นมา ๓๖๐,๐๐๐ บาท จากเดิมที่ทางสภาอนุมัติใหในงบประมาณป ๒๕๖๑ ๓,๒๔๐,๐๐๐  

บาท ก็ไดมีการมาขอเพิ่มขึ้นอยากจะทราบวาเงินที่ขอเพิ่มขึ้นสวนนี้นั้นไปใชในสวนไหนนะครับ คือคาไฟฟาเพิ่มขึ้นหรอื

อยางไรนะครับอยากใหทางผูบริหารชวยช้ีแจงดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหทานผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมเปนผูชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ คาไฟฟาตัวนี้เพิ่มขึ้นเพราะวาตลาดสด

เทศบาลเรามีสี่แหงตัวนี้เราเบิกจากงานสุขาภิบาลซึ่งเพิ่มขึ้นมาเปนจํานวนมากคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธาน อยากจะสอบถามก็คือคาไฟที่เพิ่มขึ้นนี้คือเอาไปจายใหตลาดทั้งสี่แหงใชหรือไม

ครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ใชคะ ทางการไฟฟาแจงคาไฟตลาดสดเทศบาลไมวาจะเปนตลาด ๒,๓,๕,๖ เขาแจงมาคะตรงนี้ ทางกอง

สาธารณสุขเรารับผิดชอบก็ตองเบิกจายคะ 

 



๔๔. 

 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ เดี๋ยวรอใหถึงงานเกี่ยวกับตลาดนะครับเพราะวาผมเคยสอบถามมานะครับวาคาไฟนี้ก็คือตลาดจะแยกของ

ตลาดใชไหมครับ ทีนี้ที่ผมสงสัยคือในงาน ๐๐๒๓ นี้ ก็คือคาไฟฟาตัว ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ที่ทานไดขอเขามามันจะเปน

งานที่เกี่ยวกับงานสัตวแพทยนะครับและก็ปองกันและควบคุมโรค ซึ่งถายอนไปของตึกปองกันซึ่งจะเปนตัวอาคารทีเ่รา

ไดพูดคางเอาไวนะครับ ตัวปองกันนี้ก็คือคาไฟก็ขอเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันและก็ตัวของเทศกิจก็มีขอคาไฟเพิ่มขึ้นมา

เหมือนกันก็คือตัวนั้นก็ใชอาคารเดียวกัน ผมก็เลยสงสัยตรงนี้วาที่ขอเพิ่มขึ้นมานี้มันใชไฟในตัวอาคารตัวเดียวกันคือตึก

ดับเพลิง ๓ หนวยงานขอเพิ่มขึ้นมาทุกกองนะครับแตคําตอบของทานขออนุญาตที่เอยนามนะครับ ทานเดือนลอยได

ชี้แจงชวงเชานะครับวาทางเทศบาลเรานี้ตองจายคาไฟกับการไฟฟาที่เกี่ยวกับกลอง CCTV นะครับ ก็คือใหเหตุผลมา

วาที่ขอเพิ่มเพราะวาตองจายคาไฟเพิ่มตรงสวนนี้ ทีนี้ผมลองคํานวณคาไฟคราวๆที่ทานขอเพิ่มเขามาเบ็ดเสรจ็ทัง้หมดนี้

จะตกอยูประมาณหกแสนกวาบาท ที่ขอเพิ่มเขามาจากคาไฟปกตินะครับ อยากจะสอบถามเปนขอมูลวาตัว 

๓๖๐,๐๐๐ บาท ที่เพิ่มขึ้นมานี้ไดไปจายคาไฟใหตัวตึกปองกันหรือเปลาครับตัวนี้ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย      ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตช้ีแจงนะคะ ตัวที่เพิ่มขึ้นมานี้เฉพาะงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอมที่ตลาดสดเทานั้นคะ สวน

งานสัตวแพทยเบิกที่อาคารปองกันนะคะ งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันควบคุมโรค เบิกที่ศูนยบริการสาธารณสุข ๑ 

คะคือกองสาธารณสุขคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครบั 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ คาไฟที่เราเอาไปจายใหกับตลาดตางๆนี้ปกติเราก็เก็บกับผูคาอยูแลวไมใชหรือครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 คาไฟที่เก็บตัวนี้ขออนุญาตวาเราเก็บรายละ ๕๐ บาท เปนบางรายและก็เขาเปนเงินอุทิศที่สํานักการคลังคะ 

ไมไดเขาทางกองสาธารณสุขคะ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล    รัตนูปการ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธาน ที่ทางทาน ผ.อ. ไดช้ีแจงเมื่อสักครูวาบริจาคเขาเปนเงินอุทิศนะครับ สวนคาไฟนี้

คือเฉพาะบางราย เหตุใดทําไมถึงเก็บเฉพาะบางรายทําไมทานไมเก็บทุกรายใหมีความเสมอภาคกัน ทําไมทานถึงได

ชี้แจงวาบางรายก็จายบางรายก็ไมจายถูกตองใชไหมครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตช้ีแจงนะคะ ผูประกอบการบางรายก็จะมีตูเย็น มีพัดลม มีหมอหุงขาวประมาณนี้ สวนบางรายเขาใช

เฉพาะแสงสวางเราก็ไมสามารถที่จะใหเขาอุทิศคากระแสไฟฟาใหไดนะคะ ตัวนี้เราปฏิบัติกันมานานแลวคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครบั 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็แสดงวางานตลาดเราไมมีความเปนมาตรฐานวางไววาจะตองอยางไรหรืออะไรอยางไร ทําไมทานไมเอา

รายจายสวนน้ีใหทางผูคาเขารับผิดชอบไปเลย ผมวาทําไปทํามามันจะเขาอีหรอบเดียวกับถนนคนเดินที่จายมาไมรูไป 



๔๕. 

 

ไหน อุทิศไปก็อุทิศไปแตไมรูวารายรับเขาตรงไหนก็ไมรูเห็นแตรายจายออกแนนอน สรุปก็คือวาเราทําไมไดหรือที่จะไป

ควบคุมมาตรฐานการจัดเก็บวาแตละล็อคตองจายเทาไหร และมีมาตรการอยางอื่นหรือไมที่วาวันนี้โตะนี้ไมมีตูเย็นแต

วันพรุงนี้เอาหมออบไฟฟามาเสียบทํากินก็ไมเสียตังคอยางนั้นหรือครับ ผมมองไมเห็นมาตรฐานของกองสาธารณสุขที่

จะไปกํากับควบคุมตรงนี้เลย ผมมองเห็นแตวารายจายที่ทานเขามาขอจากเราไป ทําอยางไรมาตรฐานการจัดเก็บตัวนี้

มันถึงจะเขามาซัพพอรตคาใชจายของเราได อันนี้ผมวาเปนหนาที่ของทานผูอํานวยการที่ตองไปนั่งทํานะครับ อีกสวน

หนึ่งนะครับผมเสียใจมากที่ทานไปพูดกับขาราชการวาพวกผมตัดเงินในสวนนี้ออก ทานไมเขารวมประชุมดวยซ้ํา หรือ

ทานอานวาระการประชุมมติที่ประชุมไมออกทานถึงไปพูดแบบนั้น โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตาม

แนวโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถายโอนเลือกทํา ทานเคยขอเขามาในสภา 

สภาแหงนี้ไมอนุญาตใหทานเอาเขามาเพื่อเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงแตเราใหทานกลับไปใชตามวัตถุประสงคเดิมของการ

ให ทําวิธีไหนทานปลัดอยูตรงนั้น ทานรองนายกก็มี ทานนาจะปรึกษาวาวิธีใชทําอยางไรหรือถาทานไมทราบมีอีก

หลาย อบต. ที่เขาใชเงินตัวนี้ได เทศบาลเมืองอํานาจเขาก็ใชได ใชวิธีไหนผมไมบอกเพราะผมไมไดเกงกวาทาน ทาน

ตองเกงกวาผมเพราะทานเปน ผ.อ. และทานเลือกที่จะไปพูดกับทางราชการวาพวกผมตัดตรงสวนนี้ออกทั้งๆที่ไมไดมี

การตัดเงินสวนนี้ออกเลย แตใหยอนกลับไปใชตามวัตถุประสงคคือโครงการเงินอุดหนุน อยาใหชี้โพรงใหกระรอกเลย

วามันตองเดินอยางไร ทานไปไดอยูแลวถาไปไมไดชวงที่ทานประธานสภามาเทศบาลก็มาแตเนิ่นๆมาถามเอาอยางไรดี

ทาน ไมยากครับเรื่องงายๆ แตผมลําบากใจที่เห็นคาใชจายที่มันเพิ่มขึ้นมาโดยไมมีมาตรการมารองรับและมันก็จะ

เพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆอยางเชนคาไฟก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ขอเพิ่มเขามาโดยใหเหตุผลวามันใชเพิ่มมากขึ้น สวนทาง

กับแนวทางที่โลก ณ ปจจุบันตองการใชพลังงานที่ลดนอยลง เพิ่มถาผูใชจายเพิ่ม ภาระมันหนาจะเปนของผูใชจาย

เพราะวาผมเห็นพอคาแมคาไมเคยมีใครเอาของมาใหประชาชนฟรี ทุกคนมีคาใชจายทั้งสิ้นถามันจะเกิดคาใชจายทําไม 

ทานไมเอาคาใชจายในสวนนั้นมาตั้งเปนมาตรฐานแลวใหพี่นองประชาชนที่มาคาขายในตลาดรวมรับผิดชอบรวมกัน 

อันนี้คือความเปนธรรมครับ ก็อยากฝากใหทานสมาชิกไวเปนขอคิดข้ันตอนน้ีดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เมื่อพูดถึงเงิน ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท นี้แลวผมขอยอนถามนิดหนึ่งวาเงินกอนนี้ทางกรมไดโอนเงินมาใหแลวทานนํา

เงินกอนนั้นไปทําอะไรหรือไมไดใช เพราะวาโครงการนี้ก็มาตั้งในของป ๒๕๖๒ เพราะวาทานก็เคยแจงตอสภาแลววา

เงินเขาโอนมาใหแลวตามหนังสือที่เทานั้นเทานี้ ไมทราบวาเงินกอนนั้นนําไปใชอะไรหรือไม 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธาน ขอพักการประชุมสัก ๑๐ นาทีไดหรือไมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ พัก ๑๐ นาที ตามที่ขอครับ 
 

 

**พักการประชุมเวลา  ๑๕.๒๐ น.** 

 

เริ่มการประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล      เลขานุการประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้ไดเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีแลว ขอเชิญทานสมาชิกประชุมสภาตอครับ 

 



๔๖. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเริ่มการประชุมนะครับ ขอตอที่ สธ.๕ เงินอุดหนุนดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท ที่ผมไดเรียนถามไปเมื่อสักครูวาเงินกอนนี้ทางกรมไดโอนมาใหแลวทานไดนําไปใช

อะไรบางถึงไดมาต้ังในงบของป ๒๕๖๒ เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหทานปลัดฯ เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯครับ 

นายอัมพล   ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขอนําเรียนนะครับวาเรื่องนี้ทางฝาย

บริหารไดเคยเสนอญัตติเมื่อการประชุมครั้งที่แลว ผมฟงดูก็เห็นจะสับสนกันอยูนะครับและก็ผมจะขอชี้แจงในวันนั้น

แตก็ไมไดมีโอกาสผมก็เลยอยากจะยอนทวนไปนิดหนึ่งนะครับวาเงินจํานวนนี้เปนเงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขซึ่ง

เงินอุดหนุนทั่วไปนั้นถาเราจะใชเราจะตองตั้งรายการไวในเทศบัญญัติ ปที่แลวเราทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปก็คือประมาณชวงเดือนสิงหาคมนะครับ แตหนังสือซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณตรงนี้มาถึงเรานี้ลงรับ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ถาผมจําไมผิดชวงนั้นก็นาจะอยูชวงแปรญัตติหรือขั้นที่จะเปนเทศบัญญัติแลวไมไดตั้งแต

แรกนะครับ ฉะนั้นเมื่อไมไดตั้งมาแตแรกทีนี้ทางสวนกลางพอซักซอมแนวทางมาแลวก็โอนงบมาใหตามหนังสือลงวันที่ 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท โอนเงินมาหลังนั้นอีกนะครับ ทีนี้พอโอนมาแลวเราไมตั้ง

รายจายตรงนี้ไวก็จายไมได ทีนี้พอจายไมไดโดยระเบียบกฎหมายก็คือวาอํานาจในการโอนหมวดเงินอุดหนุนนั้นเปน

อํานาจของนายกเทศมนตรี ทานนายกก็ไดโอนเงินจํานวนนี้มาเรียบรอยแลวเพื่อมาตั้งจายนะครับ โอนงบจํานวน 

๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท มาเรียบรอยแลวเพื่อตั้งจาย แตทีนี้การตั้งจายในตรงนี้มันเปนหมวดเงินอุดหนุนคืออุดหนุนให

ชุมชนนะครับ ตามระเบียบกฎหมายกอนจะใชจายเงินอุดหนุนจํานวนนี้จะตองขอความเห็นชอบตอสภากอนและก็ 

ทานผูวาอนุมัติ ถึงไดนําเขาตอที่ประชุมสภาเมื่อการประชุมครั้งที่แลวเพื่อขอความเห็นชอบในการจายเงินจํานวนนี้ แต

สภาดูแลวก็อาจจะยังไมเขาใจในวิธีการตรงนี้ก็เลยมีมติใหมยื่นญัตติในวันนั้นวาใหไปใชตามหนังสือสั่งการ ทีนี้มันก็เลย

ใชไมไดก็เลยวนกลับไป 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับ ไมทราบวาใครไมเขาใจในเรื่องนี้ ผมขอเรียนวาเรื่องนี้มันเกิดจากการหนังสือของทางกรมมาบอก

วาถาจะขอเงินในโครงการแบบนี้นั้น ทางดานเทศบาลนั้นจะตองทําโครงการไปไหเขาพิจารณาแลวขอรับเงินมา ทาง

เทศบาลก็ไดทําไปแลวขอรับเงินมาเขาก็ใหตามโครงการนั้น ไมใชวาเขาใหมาแลวทานเอาไปทําอยางอื่น ในเมื่อขอไป

เองเขาก็ใหตามโครงการที่ขอไปวาโครงการนี้ใชตามนี้ 

นายอัมพล   ทองพุ     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่จริงโครงการนี้ชุมชนขอมาที่เรานะครับ เราประสานชุมชนไปเพื่อใหชุมชนมาขอเงินอุดหนุนจากทองถิ่นที่กรม

จัดสรรมาใหเราเปนเงินกอนตัวน้ีไวแลว เราไมไดทําโครงการขอไปที่กรมนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาอยางนั้นมันก็แปลก เพราะมีหนังสือสั่งการมาวาถาจะขอรับเงินอุดหนุนในเรื่องนี้ทางเทศบาลนี้จะตองทํา

โครงการไปใหเขาพิจารณา เมื่อไดรับอนุมัติเขาถึงจะใหมา มันก็แปลกวาไมไดทําแตไดมา 

 



๔๗. 

 

นายอัมพล   ทองพุ      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็เหมือนโครงการอื่นๆที่รัฐจัดสรรใหตามภารกิจ อยางดานการศึกษาก็เหมือนกันเราไมไดเขียนโครงการไป เขา

จัดมาใหตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ หลายๆภารกิจเขาจัดมาใหเลยนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในตามที่หนังสือที่ดูเมื่อคราวที่แลวนั้นเขาบอกวาไดโอนเงินมาใหตามที่ขอไป 

นายอัมพล   ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แสดงวาอาจจะเขาใจกันผิดนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมทราบวาใครจะเขาใจผิดหรือไมผิด ผมก็ยืนยันตรงนี้วาเมื่อเขาใหมาเจตนารมวาจะใหตามนี้ แตทานไม

นําไปใชทานบอกวาหลังการแปรญัตติไปแลวแตถึงแมวาหลังแปรญัตติไปแลวก็มีวิธีการที่จะนําเงินตัวนี้ไปใชได แต

เหมือนกับทานสุภชัยบอกวามีวิธีการแตไมบอก ผมก็ไมบอก แตมีวิธีการที่จะนําไปใชไดแตทานไมทําแลวจะมาบอกวา

ใครเขาใจผิด เอาละถึงเขาใจผิดเมื่อเขาใหมาแลวทานใชไมไดแตมีวิธีการดําเนินการที่จะนําไปใช นี่แหละใครรูหรือไมรู

ตรงนี้ แตผมผูมีปญญานอยแตรูวิธีการจะนําไปใชแตไมบอกขอผานไปครับ เชิญทานสมาชิกครับ ตอไปเปนงานศูนย

สาธารณสุข ๐๐๒๒๔ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ หมวด ๐๐๒๒๔ งานศูนยสาธารณสุข เงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้นมา 

๕๕๗,๐๕๐๐ บาทนี้ ขอรายละเอียดงานที่เพิ่มขึ้นน้ีมาจากสวนไหนครับ เงินเพิ่มหรือไดรับยศเพิ่มครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย       ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ คือการเลื่อนขั้นของพนักงานและเรา

ไดรับโอนพยาบาลวิชาชีพ ๑ คน กําลังดําเนินการทําเรื่องขอโอนยายมาเทศบาลนครอุบลในปงบประมาณ ๒๕๖๒ คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พยาบาลวิชาชีพที่ไดรับโอนมานี้เขามาในตําแหนงอะไร อยูที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตช้ีแจง ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพที่โอนยายมาจะไปอยูที่ศูนยบริการสาธารณสุข ๗ อยูวงศธรรม เรา

ทํากรอบเรียบรอยแลวคะรอโอนคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ศูนยบริการสาธารณสุข ๗ อยูวงศธรรม ที่เราเคยปดไปแลวใชไหมครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ไมไดปดเพราะวามีศูนยเดยแครอยูนั่นและศูนยบริการสาธารณสุข ๗ อยูนั่นก็มีพยาบาลวิชาชีพอยู ๒ ทานคะ 

 



๔๘. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ชวงหนึ่งเราเคยยายเจาหนาที่กลับมาอยูศูนย ๑ แลวไปเพิ่มใหมหรืออยางไรครับ  

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ไมคะ ตรงนั้นเปดทําการนานแลวกอนที่ดิฉันจะยายมาป ๒๕๖๐ คะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมวาไมใชนะครับ รบกวนทาน ผ.อ. สอบถามเจาหนาที่อีกทีหนึ่งนะครับ เพราะวา ณ ศูนยตรงนั้นเคยยกเลิกไป

ชวงหนึ่งและกลับมาดําเนินการใหม 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ดิฉันขออนุญาตใหเจาหนาที่เปนผูชี้แจงคะ 

นายโกวิท   เริงนิรันดร   หัวหนาฝายบริการและสงเสริมอนามัย 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ศูนยบริการสาธารณสุข ๗ อยูวงศธรรม 

ไมเคยปดดําเนินการครับ แตศูนยบริการสาธารณสุข ๖ เราเคยปดเนื่องจากวาอาคารตรงนั้นเราใหกับ miracle of life 

ใชนะครับเนื่องจากศูนยประสานงาน miracle of life มาขอใชเปนศูนยประสานงานเราก็เลยไดปดตัวลงและไปทํา

การใหมที่วัดปาแสนอุดมครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องครับ แลวศูนย ๗ ที่วาไมมีเจาหนาที่ทางการแพทยอยู ไมมีหมอ พยาบาล แตมีแตเจาหนาที่

อยูถูกตองไหมครับ 

นายโกวิท   เริงนิรันดร   หัวหนาฝายบริการและสงเสริมอนามัย 

 ไมครับ ขณะนี้เรามีพยาบาลวิชาชีพ ๑ ทานครับ และในศูนยบริการสาธารณสุข ๗ นั้นเราจะมีที่บริการ long 

term care หรือวาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุนะครับก็มีพยาบาลวิชาชีพดูแลอยูอีก ๑ ทานครับ จะมีพยาบาล

วิชาชีพอยูทั้งหมด ๒ ทานครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หนา สธ.๗ มันมีวัสดุอื่นๆที่วาทานตั้งขึ้นมาใหม ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตัวนี้จะนําไปใชในสวนไหนและใชทําอะไร

ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตช้ีแจง ตัวนี้คือศูนยบริการสาธารณสุข ๖ ที่เราอยูวัดปาแสนอุดมเราไปใชนํ้าประปารวมกับวัด ทีนี้เรา

จะแยกมิเตอรตัวนี้ออกมาใชในสวนของศูนยบริการสาธารณสุข ๖ นะคะ เราก็ตั้งวัสดุอื่นๆไวคือจะไปจัดซื้อมิเตอรน้ํา

คะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ถามิเตอรน้ําทําไมทานไมไปเอาไวอยูในหมวดคาสาธารณูปโภคครับ ก็คือมันก็มีขอหนึ่งที่เปน

ระเบียบใหละเวนอยูแลววาคาบริการมิเตอรกับคาสาธารณูปโภค อันนี้ผมสงสัยนะครับเพราะวาทานเอาไปใชในคาวสัดุ

อันนี้มันถาตั้งขึ้นมาก็โอนใสแลวยายไปใชก็สบายเลยนะครับ อันนี้ผมสอบถามนะครับ 



๔๙. 

 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ดิฉันขอใหทานหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปเปนผูชี้แจงคะ 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ กรณีที่เราตั้งเปนวัสดุอื่นก็คือเราตั้งตาม

รูปแบบการจัดทํางบประมาณของกรมคะ ตัวนี้จะอยูในรูปแบบของวัสดุอื่นๆ เปนคามิเตอรประปาที่จะใชในศูนย ๖ 

วัดปาแสนอุดมคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องครับ แตในคาสาธารณูปโภคมันก็มีตัวหนึ่งที่บอกไววาสามารถนําไปใชเปนคาการจัดขอ

มิเตอรไดเมื่อมีการเพิ่มขยายศูนยนี้ครับ ทําไมทานไมใชในหมวดตรงนั้นคาสาธารณูปโภค ทานมาใชในคาวัสดุอื่นๆมันก็

กํากวม ผมขอเนนอีกทีวามันสามารถโอนเขาแลวก็ยายไปใชเปนอยางอื่นไดอีก ไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๐๐๒๔๔ เชิญครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ใน สธ.๙ หมวดวัสดุ ตรงนี้จะเห็นวาทุกประเภทเลยนะครับไลตั้งแต วัสดุงานบาน

งานครัว วัสดุกอสราง วัสดุยานพาหนะเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องแตงกายและวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทยคือมีรายจายเพิ่มขึ้นทุกตัวเลยนะครับ เลยอยากถามวาที่เพิ่มขึ้นเพราะมาจากสาเหตุอะไรครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตช้ีแจง วัสดุงานบานงานครัวตัวนี้ งานเก็บขยะมูลฝอยจัดประกวดวัดสงเสริมสุขภาพ ทางวัดขอถัง

ขยะมูลฝอยเรามาเราก็ตองคํานวณเพิ่มขึ้นตัวน้ีเราจะไปจัดทําถังสาธิตคือถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอย ๓ R และก็ถังมูล

ฝอยติดเชื้อนะคะ ซึ่งวัดทั้งหมดในเขตเทศบาลเรามีทั้งหมด ๒๔ วัด เราจะทําจัดประกวดวัดสงเสริมสุขภาพ ทางวัดเขา

จะขอถังรองรับมูลฝอยเขามา จําเปนตองเพิ่มขึ้นมาอีก อีกสวนหนึ่งที่ถังรองรับมูลฝอยเปนถังคอนเทนเนอรที่อยูตลาด

สดเทศบาลอายุการใชงานมานานพื้นขางลางมันผุพัง เราจําเปนตองจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยขนาด ๑๒๐ ลิตร มาสแปร

ตรงนี้ไวดวยเพราะวาปริมาณมูลฝอยก็เพิ่มขึ้น ผูประกอบการก็เพิ่มขึ้น สวนวัสดุกอสรางที่สวน ๑๑ ไร ตรงนั้นเราได

จัดทําอูซอมรถอยูตรงนั้น เวลาอุปกรณตางๆที่เราเปลี่ยนออกจากรถยนตที่เราซอมเสร็จเราไมมีที่เก็บตรงนี้ เรา

วางแผนวาเราจะทําเปนช้ันๆที่จะเก็บของสวนนี้ไวให สตง. ตรวจนะคะเราตองเก็บใหมิดชิดไมอยางนั้นอุปกรณที่เรา 

ถอดออกจากรถยนตมันจะหายได เราก็จําเปนตองหาที่จัดเก็บใหเรียบรอยนะคะ ในสวนของพัสดุยานพาหนะและ

ขนสงตัวนี้เราจําเปนตองขอเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากวาเราไดจัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอยเราเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพที่มูลฝอยที่

วารินชวงหนาฝนนี้เราเหยียบโดนตะปู เหยียบแกวตลอด เราปะยางรั่วตลอดนะคะ และสภาพยางรถยนตเราใชบอยๆก็

เสื่อมสภาพไปนะคะ สวนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เนื่องจากรถเราซื้อเพิ่มหลายคัน รถเกานี้เรายังไมไดจอดรอ

จําหนายก็ประคับประคองไปเพราะวาการบริการประชาชนเรายังไมทั่วถึงนะคะ เราก็พยายามเต็มที่ตองซอมแซมใน

สวนที่ยังซอมแซมไดเราก็ยังซอมไวอยูนะคะ สวนวัสดุการเกษตรเนื่องจากวางานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมและ

งานเก็บขนมูลฝอยเราไดไปเก็บมูลฝอยอินทรียตามอาคารบานเรือนในเขตเทศบาลหรือวาตลาดสดเทศบาลที่มีพืชผัก

ผลไมเยอะๆเราก็มาทําน้ําหมักชีวภาพไวบริการประชาชนพอคาแมคาอยูในตลาดสดเทศบาล เราจําเปนตองซื้อ 



๕๐. 

 

กากน้ําตาลหรือวาหัวเชื้อ EM รวมทั้งวัสดุอุปกรณตางๆดวยนะคะ สวนวัสดุเครื่องแตงกายปที่แลวเราตั้งงบประมาณไว 

๑๐๐,๐๐๐ บาท ไมเพียงพอ พนักงานภาคสนามเรามีสองรอยกวาคนเราไมสามารถที่จะจัดซื้อวัสดุอุปกรณเปนตนวา

รองเทาบูท เสื้อสะทอนแสง ชุดปฏิบัติการและถุงมือผาปดจมูกตรงนี้ก็ขอเพิ่มในสวนนี้นะคะ สวนวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย เนื่องจากรถบรรทุกมูลฝอยเราหลังจากใชงานเสร็จตองทําความสะอาดเรื่องของกลิ่นจากมูลฝอย ยิ่ง

หนาฝนอยางนี้น้ํายิ่งเยอะก็สงกลิ่นเหม็นนะคะตัวนี้เราตองใชน้ํายาดับกลิ่นดวยคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ เมื่อเราไปดูในรายการโอนลดไมวาจะเปนวัสดุงาน

ครัว ปที่แลวมีการตั้งไว ๘๐๐,๐๐๐ บาท แตมีการโอนลดไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท วัสดุยานพาหนะขนสงตั้งไว 

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แตโอนลดไป ๗๐๔,๐๐๐ บาท แทบทุกรายการตัวนี้จะมีการโอนลดนะครับ แลวมันจะเปนไปได

อยางไรวามันไมพอนะครับ อยากจะใหทาน ผ.อ. ชวยตอบใหกระจางดวยเพราะในรายการโอนลดมันมีจริงๆนะครับ 

ทุกรายการเลย 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตช้ีแจงนะคะ ดิฉันขออนุญาตใหทานหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ กรณีที่มีการโอนลดก็เอาไปโอนลดในสวน

ของจางเหมาบริการคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธาน แสดงวาปกอนเราใหงบประมาณไปเกี่ยวกับหมวดของคาวัสดุทานก็เอาเงินสวน

ตางของคาวัสดุที่ทานไดขอกับสมาชิกมานะครับ โดยใหเหตุผลตางๆนาๆวาไมพอใชบาง ใหมาเทานี้เจาหนาที่ทํางาน

ลําบาก ดวยความเห็นอกเห็นใจนะครับของคณะกรรมการแปรญัตติก็เลยใหไปตามที่ทานขอมา พอมาวันหนึ่งทานกลบั

โอนออกไปไปจายจางเหมาบริการซึ่งเราบอกตลอดมาวาไมอยากใหทานนําเงินไปจางเหมาบริการในหมวดของ

พนักงาน เราก็ย้ํามาเสมอวาไมอยากใหทานทําแบบนี้ทานก็ยังทํา คงตองใหทานเขามาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งตอนขั้นแปร

ญัตติละกันครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีก็จะไป สธ.๑๐ เชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ เกี่ยวกับครุภัณฑผมถามวาปที่แลวที่ใหยานพาหนะไปตอนนี้จัดซื้อไปถึงไหน

แลวครับ 



๕๑. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ขออนุญาตช้ีแจงนะคะ ตอนนี้เรื่องอยูในระหวางดําเนินการที่ฝายพัสดุแลวคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ก็คือยังไมมีการประกวดจัดซื้อเลยใชไหมครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ประกาศแลวคะแลวก็มีคนมาซื้อเรียบรอยแลวคะ อยูในระหวางดําเนินการของฝายพัสดุคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวทําไมตั้งแตไดงบประมาณมาถึงเพิ่งมีการดําเนินการครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตช้ีแจง ประกาศไปแลวรอบหนึ่งปรากฏวาไมมีผูประกอบการมายื่นหรือขาดคุณสมบัติประมาณนี้นะ

คะดิฉันจําไมได ก็เลยยกเลิกประกาศไปนะคะ ทีนี้ก็เลยมาประกาศรอบที่สองอยูในระหวางดําเนินการคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวประกาศรอบแรกนี้วันที่เทาไหรเดือนอะไรครับ 

นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ในสวนน้ีเปนเรื่องของพัสดุคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับ เมื่อเราเห็นแกพี่นองประชาชนเราอนุมัติงบไปใหซื้อรถเพื่อเห็นแกการที่จะชวย

บรรเทาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน อนุมัติไปรีบซื้อรีบจบพี่นองประชาชนไดใช สภาเห็นวาที่อนุมัติไปได

ประโยชนปนี้เอาใหอีกเพื่อใหเกิดประโยชนเพื่อใหแกปญหาไดอีก อันนี้คือวิธีการโดยทั่วไป อยาวาแตเทศบาลนครอุบล

เลยครับหนวยงานเล็กๆ บริษัทเล็กๆเขาก็มีแนวคิดเหมือนๆกันที่จะใหงบประมาณไปเกิดประโยชนหรือไม แกปญหาให

พี่นองประชาชนไดไหมและก็กลับมาวิเคราะหวามันดีแลวใหไปอีกก็ได ใหงบประมาณไปเดือนอะไรและไปทําจัดซื้องบ

เดือนอะไรกวาที่มันจะออกมาขอมาใหมอีกแลว ที่ใหไปยังไมรูเลยวามันเกิดประโยชนเพียงพอหรือไม แลวใหมาใหมเรา

ก็อยากให จริงๆถามันไมพอก็ขอมามากกวานี้ก็ไดถามันเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน ถาเราสามารถวิเคราะหไดวา

มันเกิดประโยชนและเห็นประโยชนจริงก็ใหเกิดศักยภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยจริง กอใหเกิดประโยชนกับพี่นอง 

ประชาชนจริง อันนั้นเราใหไดและก็ไมมีปญหา ณ วันนี้เรามานั่งคุยกันวาที่ใหไปปที่แลวมันเปนอยางไรยังไมรูแลวมา

ขออีกจะเปนอยางไรอันนี้ยิ่งไมรูใหญ อันนี้ก็ใหเพื่อนๆสมาชิกรวมกันพิจารณาดวยนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

 



๕๒. 

 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมชอบกองสาธารณสุขนะครับ เพราะวาเขาพูด

ตรงไปตรงมาดี ตั้งคาใชจายเพิ่มผมก็ถามวาโอนลดก็ตอบวาโอนไปเหมาจายนะครับ สวนถามวาขั้นตอนการซื้อรถอยู

ไหนก็ตอบวาอยูฝายพัสดุก็ตอบตรงไปตรงมาดีนะครับ ก็อยากใหกองอื่นตอบแบบนี้บางนะครับ อยากจะถามทางฝาย

บริหารวาทานรอไดนานขนาดนี้ไดอยางไร เพราะที่ผานมานะครับทานก็จะอางวาประชาชนเดือดรอนและก็เปนเรื่อง

เรงดวนแตการกระทําของทานนี้มันไมบงบอกวาทานเรงดวนเลยนะครับ ต้ังแตตนปงบประมาณก็คือชวงเดือนตุลาคม 

พฤศจิกายนปที่แลวจนปานนี้ยังหาซื้อไมไดเลยนะครับ ตรงนี้ทานตองตรวจสอบดูแลววาทานมีปญหาอะไรนะครับ 

ทานรออะไรอยู รอใหใครคุณสมบัติตรงกับทานหรืออยางไร หรือเคมีตองตรงกันหรืออยางไรนะครับ ตรงนี้ทานตอง

พิจารณาตัวทานเองแลวอยาเอาความเดือดรอนของประชาชนมาเปนปญหาในการทํางานนะครับ เมื่อยอนกลับไปใน

คาใชจายที่เพิ่มขึ้นแตละตัวไมวาจะคาน้ํามันหรือคาน้ํามันหลอลื่นนะครับ ในเมื่อรถยังจัดซื้อจัดจางไมไดเลยทานกลับ

ตั้งงบประมาณไวรอแลวเพราะทานบอกมีรถใหมแบบนี้มันถูกตองไหมครับ ตรงนี้ก็อยากจะฝากเรียนเพื่อนสมาชิกนะ

ครับ ในชวงที่ยื่นแปรญัตติงบประมาณมาก็ขอใหทานพิจารณาดูดีๆนะครับวาสมควรไหมนะครับ เหตุผลเพียงพอไหมที่

ทางแตละกองนั้นของบประมาณเขามา 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันนี้ก็อภิปรายกันพอสมควรแลวนะครับ จนกระทั่งเหลืองานงบลงทุน ครุภัณฑอะไรตางๆของกองสาธารณสุข 

แลวก็ยังมีเหลือของกองสวัสดิการสังคม สํานักการศึกษา สํานักการชางและโครงสรางพื้นฐาน ในสวนที่เหลือนี้ผมขอ

เลื่อนประชุมไปวันพรุงนี้ ๑๐.๐๐ น. ขอบคุณครับ 

 

 

**ปดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. ** 

 

 

 

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

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                                     (อดิศร   ประจํา)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       นักจัดการงานเทศกจิชํานาญการ 

                 ชวยราชการงานเลขานกุารสภา                                  
 
 

 

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

    (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)            (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

        หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป                                     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 



๕๓. 

 

 

 

(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) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 


