
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๒ 

วันพุธท่ี  ๒๒  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.นางสาวนงนุช             จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๑  

       ๕. นางรฐา  มณีภาค      สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี        เขต ๑   

       ๖. นางบัวหลวง               อาษาพล               สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๑ 

       ๗. นายเลิศชาย                เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๑ 

       ๘. นายช่ืน                     พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๑ 

       ๙.  นางสาวปฏิมาพร   จงรกัษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี      เขต ๒    

     ๑๐. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  เขต ๒ 

     ๑๑. นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี   เขต ๒ 

     ๑๒. นายปรเมศร ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี          เขต ๒ 

     ๑๓. นายธนพล  โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี      เขต ๓    

     ๑๔. นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       เขต ๓    

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

     ๑๖. นายธานินทร             สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี      เขต ๓ 

     ๑๗. นายสุภชัย                 ศรีจรญู  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๔ 

     ๑๘. นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี      เขต ๔ 

     ๑๙. นางสาวตนขาว           ตังคโณบล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           เขต ๔   

   
      

ผูไมเขารวมประชุม 

        ๑. นายเลิศ               อาชวานันทกุล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี    เขต ๑  (ลากิจ) 

 ๒.นายปยะ                  ลายวิเศษกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี    เขต ๔  (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. นายประชา  กิจตรงศริ ิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๒.  นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๓. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๔. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี



๒. 

 

๕. นายอัมพล ทองพุ                 ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๖. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๗. นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

๘.  นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๙.  นางสมลกัษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๐. นายมนตตรี            ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๑. นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

๑๒. นายไพสิฐ ศรีสมทุร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๑๓. นายสวาท ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี 

๑๔. นายประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ 

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

๑๖. นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๑๗. นางสาวปยะดา วงศละคร ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๑๘. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

๑๙. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๒๐. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๒๑. พ.จ.อ.อดิศร ประจํา นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

๒๒. นายสุรศักดิ์   โตอิ่ม แทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๒๓. นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๔. นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

๒๕. 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)  

  (พิจารณายังไมแลวเสร็จ) 
 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่อง     อื่นๆ 

 

 



๓. 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ทําการเปดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจําปพ.ศ.๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาล 

ทานรองปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ วันนี้เปนการประชุมสภาฯตอเนื่องจากเมื่อวานที่ ๒๑ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มีการประชุมตอเนื่องมาเพราะยังตองใชเวลาอีกพอสมควร ดังนั้นผมจึงขอเริ่มการประชุมตอ

จากเมื่อวาน เมื่อวานเราพิจารณาถึงงบลงทุนของงานบริหารทั่วไปของกองสาธารณสุข (๐๒๒๑) สธ. – ๑๐ เชิญทาน

สมาชิกครับ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ มีสมาชิกลา ๕ ทาน ดังนี้นะครับ          

ทานลําพูล  แสงวงค ลาปวย , ทานเฉลียว  คํานิยม ลาปวย  , ทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม  ลาปวย  , ทานเลิศ  

อาชวานันทกุล  ลากิจ  , ทานปยะ ลายวิเศษกุล  ลากิจ เชิญพิจาณาตอครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    

เขตเลือกตั้งที่ ๔ เมื่อวานประเด็นยังอยูที่ สธ. ๙ ในหนานี้ถาทานเจาหนาที่เคยทํางบประมาณจะเห็นในความผิดปกติ

ของการกระโดดข้ึนมาของงบประมาณ ตั้งแตคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน และหมวดคาวัสดุที่ทานสท.ณัฐวุฒิได

ขอคําช้ีแจงไวต้ังแตเมื่อวานวันนี้ทานเจาหนาที่ก็ทําการบานมาพอสมควรที่จะคุยวาทําไมงบประมาณในสวนนี้ถึงเพิ่ม

อยางมหาศาลขนาดนี้  ผมผานตอไปเลยครับ สธ ๑๐ ถาคนที่เคยทํางบประมาณก็จะเห็นวามันก็เหมือนเดิม 

เครื่องปรับอากาศโตะเกาอี้ ก็เหมือนกันทุกกอง ทานกอปปกันมาก็ไดครับ แตวาคําชี้แจงทานก็วาโตะเกาแลวนานแลว 

พอผมอายุ ๘๐ ป ขออนุญาตกลาวถึงทานโตะทํางานทานใชมา ๕๐ ป ทานก็ยังใชอยู ถาพวกเรารูจักใชรูจักชวยกัน

ประหยัดมันก็ยังใชได  ถามันเกามันใชไดมันก็ยังใชได ผมมาติดใจเรื่องคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการติดตั้งระบบ

บําบัดน้ําเสียและปรับปรังหองสุขาตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดนอย) ๕๔๑,๐๐๐ บาท ทานจะเอาไปติดตั้งตรงไหนทาน

ไปทําอะไรโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๕ ครับ ขอคําช้ีแจงครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธ ครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ กรณีสอบถามเรื่องงบประมาณเพิ่มเติม

ก็เปนที่ทราบดีอยูแลววาเรื่องยานพาหนะรถขายะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อายุการใชงานอายุ ๒๐ ป ๓๐ 

ป ก็มีก็เสื่อมโทรมไปตามเวลา จอดทิ้งไว สวนเรื่องคาใชจายในการปรับปรุงตลาดก็เปนที่ทราบดีอยูแลวไมวาจะเปน

ตลาดนอยตลาดใหญหรือทุกตลาด คอนขางจะไมเปนระเบียบเทาไหร สวนเรื่องการรักษาความสะอาดเจาหนาที่ก็ทํา

เต็มความกําลังอยูแลว โดยเฉพาะตลาดใหญ พวกเราก็พยายามทําความสะอาดเกือบทุกเดือนแตก็ไมพอเพราะผูคนใช

จายตลาดคอยขางเยอะในชวงเชาและประกอบกับตลาดของเราก็ไมไดดูแลรักษาซอมแซมมาเปนเวลานาน ก็มีสวนที่ 



๔. 

 

สึกหรอผุพังไปบาง โดยเฉพาะตลาดนอยเราไดเชาที่มาจากกรมพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนคาเชาคอนขางสูง เราเองก็

รับภาระคอนขางสูงถามถึงจุดคุมทุนไมคุมทุน แตเปนเรื่องของการบริการประชาชน สรางตลาดใหพี่นองประชาชนได 

ใช ในดานงบประมาณเราเองก็มีงบประมาณที่สามารถดําเนินการไดเราจึงมาขอทางสภาฯเพื่อพิจารณา เรื่องของ

หองน้ํา เรื่องของความทันสมัยของตลาดที่จะเปนที่นาใชจายของชุมชน หรือผูที่จะมาคาขายเพื่อที่จะมากระตุน

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องของหองน้ํา แมคาก็จะมาขายกันตลอดวันตั้งแตตี ๑ ตี ๒ ตี ๓ ไมทันเขาหองน้ําที่บาน ก็ตอง

มาทําภารกิจที่ตลาดแทน ในการคาขาย ดังนั้นมีความจําเปนในเรื่องของสุขา เรื่องความสะอาดและสุขอนามัย       

สวนเรื่องรายละเอียดวาจะทําที่ไหน เมื่อไหร อยางไง ก็ขอใหทานผอ.กองสาธารณสุข  นางศิริวรรณ  วิชัยโย         

เปนผูตอบคําถามครับ เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณครับ ขออนุญาตทานประธานสภาฯครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางศิริวรรณ  วิชัยโย    ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ดิฉัน นางศิริวรรณ  วิชัยโย ผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับตลาดสดเทศบาล ๒ ที่ขอในงบประมาณปรับปรุงครั้งนี้ ก็เปน

เกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งตลาดสดเทศบาล ๒ ซึ่งปจจุบันใชการไมไดเลยน้ําทวมขังและไหลนอง สวนโครงการ

ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๕ เราจะปรับปรุงระบบระบายน้ํารอบตลาดเทศบาล ๕ เพราะเวลาฝนตกน้ําจะทวมขึ้นมา

หมดเลย และจะปรับปรุงหองน้ําเพราะตามมาตรฐานจะตองมีหองน้ําแยกชาย,หญิงและหองน้ําคนพิการ และอกีระบบ

เปนระบบบําบัดน้ําเสีย ตลาด ๕ เปนตลาดเกาเรายังไมไดปรับปรุงตรงนี้ และระบบแสงสวาง ระบบสายไฟเราตองเอา

ลื้อออกหมด ประมาณ ๓ , ๔ , ๕ รายการของตลาดสดเทศบาล ๕  

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เอาตลาดเทศบาล ๒ กอนนะครับ ถามีการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียและหองน้ําเรียบรอยแลว ใครจะเปน

ผูจัดการดูแลรักษาครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ขอบคุณทานประธานสภาฯเมื่อมีการปรับปรุงเรียบรอยแลวก็จะมีผูดูแลรักษาและรับผิดชอบครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีการเก็บคาธรรมมเนียมหรือเปลาครัรบ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาต กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ ตลาดเทศบาล ๒ ที่เราเชาที่จากสํานักพุทธ ที่ผมเรียนเรื่อง

คาใชจายที่ผมเรียนตั้งแตตนแลวไมคุมคาแตเราตองบริการประชาชน คาใชจายจะตองเพิ่มขึ้นทุกปในการทําสัญญาเชา

ตอนแรกวาจะยกเลิก ในสวนของคาแผงเราก็ไปทวงเงินทุกวันติดคางกันอยูพอสมควรเกือบจะ 40 - 50 แผง แตเรา

เห็นใจเพราะเราเปนเทศบาลฯเราตองบริหารชวยเหลือประชาชน เราก็พยายามจะยืดหยุนใหกําหนดการชําระคาง

ยืดหยุนกันไดบาง เพื่อใหเขาอยูรอดได เพราะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็เขาใจวาเศรษฐกิจรากหญาคนคาขายไมคอย

ได ไปเปนผลดีกับผูประกอบการรายใหญๆ ดังนั้นสิ่งเหลานี้เราคํานึงดูอยูแลววาเราจะพัฒนาตลาดมันดูดีข้ึนสะอาดขึ้น

ระบบบําบัดน้ําเสีย ไมวาจะเปนจะตลาดใหญ ตลาด ๒ ตลาด ๕ ซึ่งสิ่งเหลานี้เราก็ตองรองบประมาณจากทานในการที่

จะพัฒนา ตลาดเหลานี้ใหเปนตลาดของชุมชน ใหมีสุขภาพจิตและใชจายในตลาดอยางสะดวกสบายขึ้นครับ 



๕. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในการที่เราจะใชหองสุขา เราตองเสียเงินหรือเปลา 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 มีหลักคิดอยู ๒  อยางครับ เราจะดูแลเองหรือเราจะถายโอนใหมีผูมาเหมาในการดูแลหองสุขา อยางไหนจะ

ดีกวากัน ก็เลือกอยางนั้นครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จะใหจางเหมาคนมาดูแลก็ดีแตไมควรจะเกิดกําลังผูที่จะเขาไปใชบริการ  ก็ขอฝากไวดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่ผานมาเราใหเอกชนเปนผูดําเนินการหรือเราดําเนินการเอง คําตอบก็ชัดเจนอยูแลวครับ ถาเราดําเนินการเอง

ก็จะเหมือนเดิมอีกครับ ขนาดทุงศรีเมืองเปนหนาเปนตายังและขนาดน้ัน และตลาดมีหลายคนชนชั้นเขาไปใชคนดีก็มี

คนไมดีก็มี คนโรคจิตก็เยอะ ผมคิดวาทานสมควรที่จะรอบคอบสักนิดหนึ่ง วาจะใหเอกชนเชา หรือทานจะทําเอง     

แตผมขอไวสักนิดวากลุมแมคาที่คาขายอยูแลวจายคาเชาแผงแลว คาหองน้ําก็ไมนาจะไปเก็บเขาเพิ่ม สวนเรื่องของ

ตลาด ๕ ที่ทานใหเหตุผลวามันต่ํา เดิมทีที่ตรงนั้นก็ต่ําอยูแลว ที่ทานนายกฯรจนา ขออนุญาตเอยนาม ที่ทานหยิบ

ประเด็นนี้ขึ้นมาและทําเปนตลาด ๕ ที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน เพราะอยูในจุดชุมชน แตปญหาของตลาด ๕ ที่มันมี

ปญหาจริงๆก็คือเรื่องของที่จอดรถ คือปญหามันคือหาที่จอดรถยาก คนที่จอดซื้อสินคาบางทีก็ไปจอดปดหนาบานคนก็

ลําบาก ผมคิดวาที่ทานคิดวาจะทําปรับปรุงตรงโนนตรงนี้ อันนั้นผมก็เห็นดวยแตสวนที่มันตอพวงออกมาในเรื่องของที่

จอดรถมันมีที่เอกชน ทําไมเทศบาลฯไมไปคุยวามันมีที่จอดรถเอกชนและทําใหมันดี หรือมีคาใชจายก็เก็บเงินผูมาใช

บริการ ผมวาเขายินดีจายถามันไดรับความสะดวก ประชาชนแถวนั้นก็จะยินดีมากที่ทานอํานวยความสะดวกใหเขา 

พอคาแมคาก็จะยินดีมากที่มีคนมาจับจายใชสอยสินคาของเขา อันนี้เปนวิธีการคิดที่เราไมสามารถทําไดในการที่จะไป

ซื้อจํานวนมากๆ มาทําที่จอดจอดได เราก็ไปประสานกับเอกชนขอใชพื้นที่ดานขางที่เปนพื้นที่วาง อันนี้ผมวาเปน

หนาที่โดยตรงของเทศบาลฯที่ดูแลทุกขสุขของประชาชน และการอํานวยความสะดวกใหกับพอคาแมขาย ตลอดทั้ง

ดูแลสาธารณสุขของประชาชนที่จะมาจับจายใชสอยตรงนี้ดวย ผมวาทานของบประมาณมาก็เปนการดีแตทานยังคดิไม

รอบคอบ ที่จะทําใหตลาดเหลานี้นําไปสูความเปนเลิศ ก็ฝากใหเพื่อนสมาชิกไดพิจารณาดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สําหรับตลาด ๕ จะมีขอพิจารณามากกวาตลาดอื่นพอสมควรเนื่องจากตลาด ๕ อยูในสวนที่จะรับ

น้ํา เพราะคอนขางจะอยูในที่ต่ํา นํ้ามันลาดเอียงจากขางบนลงมา ทางบานดูจะรับน้ําจากสนามบินลงมาก็ขอฝากไว

ดวยวาจะทําอยางไรกับภัยธรรมชาติแบบนี้ คือถาฝนตกหนักตรงนั้นจะเปนที่รับน้ํา ก็ขอฝากไวดวยครับ เชิญทาน    

ยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ขอบคุณทานประธานและทานสมาชิกที่อภิปรายเรื่องของตลาด ๕  เราเองก็ตระหนักดีอยูแลววาตลาดนี้เปน

ตลาดที่เปดเกือบทั้งวัน และโดยศักยภาพแลวตามที่ทานประธานไดกลาวมาแลววาเปนที่ลุม ดังนั้นระบบระบายน้ํา

ถายเทน้ํา เรื่องของสุขอนามัย เราตระหนักอยูเสมอและจะดําเนินการตามคําชี้แนะ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องบริหาร

จัดการตลาดเราก็เปนหวง เพราะเราคิดอยูเสมอวาถาเราประสานงานกับรานคาในตลาด เรื่องของที่จอดรถตางๆ ถา

เราประสานงานไดเราก็จะไปคุย แตภายใตภาวะเรื่องการบริการเรื่องสาธารณะก็ไมตองเสีย แตทั้งนี้ทั้งนั้นความรวมมอื 



๖. 

 

ของพี่นองพอคาแมคาหางรานตางๆ แถวน้ัน เพราะโดยนิสัยของคนไทย คือหนารานใครก็แสดงความเปนเจาของอยู

แลว เพราะฉะนั้นเราตองขอความรวมมือเพราะเรามีภารหนาที่ในการบริการประชาชน ถาเราจะเอาในเรื่องกฎหมาย

ในคุมในเรื่องความสะอาดเรื่องของความเรียบรอยมันก็คุยกันไมจบ ก็ตองอาศัยความรวมมือของพี่ตองนองประชาชน

ในการเปนสวนรวมของประชาชนในตลาดดวยครับ ก็ขอขอบคุณในคําชี้แนะและจะพยายามทําใหดีที่สุดครับ 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทาน กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ใน สธ. ๑๑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ หรือตลาด

ใหญ ผมอยากจะถามวาเพราะเหตุใดการบํารุงรักษาตลาดใหญแหงนี้ซึ่งใชงบประมาณ หลายลานบาท ในการกอสราง 

ทําไมมีเพียงเทานี้ ทั้งที่ทานก็บอกวาคาเชาตลาดมันแพง ทานก็อยากทําใหมันถึงจุดคุมทุน ผมก็อยากจะถามวาตลาด

ใหญแหงนี้ขาดสาธารณูปโภคอะไร ทําไมทานไมใชประโยชนของตลาดแหงนี้ใหเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพราะในชวย

เขาพรรษาของเราก็มีประชาชนมาเที่ยวบานเรามากมายเหลือเกิน และกอนที่เขาจะเขามาก็จะผานสะพานเสรี เขาก็

จะเห็นตลาดใหญ โดดเดนเปนสงา แตเมื่อเขาไดเขามาสัมผัสดู สถานที่กับไมเห็นเหมือนที่เขาเห็นจากภายนอก ผมก็

อยากจะถามทานประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหารวาเหตุใดทานถึงไมใชประโยชนของพื้นที่ใหเต็มศักยภาพ ทําไม

ปลอยทิ้งบางอยางใหมันเสื่อมโทรม ไมวาจะชั้นสองทานก็ไมเคยคิดจะทําอะไรเลย ตั้งแตทานเขารับตําแหนงมาเมื่อ

ประมาณป ๒๕๕๖ ตอนนี้ก็ ๕ ป ถึง ๖ ป ทานก็ไมไดใชประโยชนจากตรงนั้นเลย จนหลายสิ่งหลายเริ่มเสื่อมโทรม

ทรัพยสินบางอยางก็เสียหายและก็สูญหายไป ทานในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ทานมีทัศนะเชนไร ผมจึงใหทาน

แสดงวิสัยทัศนของทานดวย เพราะประชาชนหลายทานก็ติดตามเรื่องนี้อยู ครับผม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอสอบถามฝายบริหารวา ตามที่ทานไดตั้งงบประมาณมา ๓๙๕,๐๐๐ บาท เปนสวนเฉพาะของตลาดสด      

ใชหรือไมครับ ไมเกี่ยวกับชั้น ๒ หรือชั้น ๓ เชิญทานยอดยุทธ ครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตทานประธานครับ เรื่องของ ๓๙๕,๐๐๐ บาท  เปนในสวนของสวัสดิการที่จะขอกั้นหองใหผูมาใช

บริการกองสวัสดิการ คือมันเปนสองนัย คือ ๑ นัยสถานที่เปนของตลาด อีกนัยหนึ่ง คือกองสวัสดิการยายจาก

สาธารณสุขไปอยูตลาดใหญ ก็อยูดวยความลําบากเพราะเปนหองโถงโลงอยูหองเดียว เวลามีผูมีใชบริการไมเปน

สัดสวน ก็เลยอยากทําใหเปนสัดสวนขึ้นครับ สวนของตลาดเปนในสวนของกองสาธารณสุขเปนผูดูแล สวนสวัสดิการ

ของกั้นหองขอใชพื้นที่ ในเรื่องการใชประโยชน ผมก็คิดเหมือนทานสมาชิก เพราะปลอยใหรางมานาน เพราะเวลาขาม

มาจากฝงวารินก็มองเห็นวาเปนหลังคาแดงก็เปนสงาอยู แตพอดูภายในแลวก็ดูรกรางวางเปลาไมมีกิจกรรมเกิดขึ้น    

แตเราประชุมกับสวนราชการ ทางสํานักปลัดฯและทุกสํานักกองฝาย ก็ติดตามเรื่องนี้เรื่องของการบูรณะใหเกิดความ

สงางามโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ทรุดโทรมไมวาจะเปนเครื่องเสียง วาเราจะใชประโยชนในการจัดงานแตงงาน

หรือใหบริการประชาชนไดหรือไม มีการเตนแอโรบิก  ออกกําลังในรมไดหรือไม ฟตเน็ต ซึ่งตางๆ ก็อยูในแผนการที่เรา

จะคิดทําอยูครับ ขออนุญาตกราบเรียนครับ 

 

 



๗. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทาน ในสวนของตลาดเทศบาล ๓ ความเขาใจงบที่ขอมาก็คือตองการที่จะกั้นหองใหกอง

สวัสดิการ เพราะสวนนี้จะไปทําใหสวนของกองสวัสดิการ ทานวงเล็บไดหรือไม วาในสวนของกองสวัสดิการ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ใหแกไข ในขั้นตอนของการแปรญัตติ ขอบคุณครับ ผมเขาใจเจตนารมณของทานประธานและทานสมาชิกดีวา

งบประมาณอาจจะไมตรงหรือไปใชอยางอื่น เพื่อใชกับผูมาใชบริการของกองสวัสดิการสังคม ผูสูงอายุและผูพิการ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒน  ครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

ในสวนของงบประมาณในการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ ผมอยากจะใหผูบริหารชวยช้ีแจงดวยวาในสวนของผมที่ออก

สํารวจความเดือดรอนชาวตลาดสดเทศบาล ๓ ผมก็มีคํารองอยูหลายเรื่องวาจะตรงกับคํารองของประชาชนหรือไม

ครับ จะไดนําไปแกไขใหถูกตองตรงจุด 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เมื่อสักครูเราก็คุยกันแลววาในสวนนี้เปนสวนของกองสวัสดิการที่จะกั้นหองก็ชัดเจนแลวครับ ไมทราบวาจะไป

ตรงกับคํารองของทานหรือไม 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องครับ  ตามที่ขอมาก็เปนการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๓ ผมก็เขาใจ ในสวนของผมก็คือ

ชาวบานเดือดรอนในแผงขายเนื้อสัตว มันจะมีกันสาดกันแดดกันฝน มันมีชองโหว ซึ่งแดดฝนมันสาดสองเขามาได ทํา

ใหเนื้อสัตวในแผงของผูคา เสียหายและเสียงาย ผมเห็นเขาเอาไวนิลจากหลายๆที่มาปะผุ ซึ่งดูแลวมันไมสวยงามและ

ไมสมศักดิ์ศรีที่เปนตลาดสดเทศบาลฯ ในสวนน้ีผมก็อยากใหดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเรียบรอยและดูดี และเรื่องฝน

รั่วบริเวณที่ขายเนื้อสัตว  ซึ่งมีรอยตอกับอาคารที่มีการขายเนื้อสด จริงๆแลวบริเวณที่ขายเนื้อสัตวกับบริเวณตลาดสด

จะเปนในสวนเดียวกัน แตดูเหมือนอยูคนละสวนเหมือนเปนคนละตลาด ซึ่งในคํารองนี้ก็ขอใหผมนําคํารองนี้เขาสู    

สภาฯเพื่อนําสูฝายบริหารเพื่อไปปรับปรุงแกไข เพื่อไมใหฝนรั่วเขามาบริเวณตลาดที่ขายเนื้อสัตว  และอีกเรื่องหนึ่งก็

คืออยากใหสํารวจความตองการของตลาดวาในสวนขาดเนื้อสัตวกับสวนของตลาดสด ก็ควรที่จะเปนในสวนเดียวกัน

ทั้งหมดไมใชจะอยูคนละสวนปดกั้นไวเหมือนอยูคนละตลาด ก็อยากใหทานนําไปพิจารณาดู สวนเรื่องหลังคารั่วก็ให

ทานสํารวจใหทั่วๆวามีบริเวณตรงไหนบางที่มีน้ําฝนรั่วซึมลงไป จนไปถึงพื้นชั้นลางของตลาดครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ที่ไดรับคํารองของพี่นองประชาชนที่มาใชบริการตลาด ตอเนื่องที่ทานได

อภิปรายปญหาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลฯไมไดนิ่งนอนใจ ไดเสนอโครงการซอมทั้งหมดไวในโครงการจัดซื้อ

จัดจางอยูระหวางดําเนิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท  รวมทั้งเรื่องการจราจร ทํากันสาด รวมทั้งทําบอบําบัดน้ําเสียดวยครับ 

สวนเรื่องคําช้ีแนะของทานเราก็ยินดีที่จะทําตามเพื่อผลประโยชนแกพี่นองประชาชน ไดใชบริการที่ดีครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ  ตอไปเปน สธ. ๑๒ งานศูนยบริการสาธารสุข (๐๐๒๒๔)  เชิญทานสุภชัยครับ 



๘. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กอนไป สธ. ๑๒ ขอยอนไปวาไมนาจะเกี่ยวเนื่องกับงานสวัสดิการตรงไหนครับ  งานสงเสริมสุขภาพ งาน

ปองกันควบคุมโรค งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม งานสัตวแพทย งานทันตกรรม เพื่อเปนการปรับปรุงหอง

ทํางานกองสวัสดิการสังคม รื้อเปลี่ยนและจัดทําหองทํางานใหม พรอมติดตั้งชุดประตูหนาตางใหม ไป สธ. ๑๓ คา

รถจักรยานยนต  ขนาด ๑๑๐ ซีซี จํานวน ๘ คัน เพื่อใชกับศูนยบริการสาธารณสุข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ และอีก ๒ คัน

เพื่อจุดประสงคอะไรครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณทานประธานสภาฯ ในการขอซื้อรถจักรยานยนต เปนการซื้อเพื่อใช ๗ ศูนยและหนวยบริการของกอง

เพื่อความสะดวกในการติดตอ เพราะจะใชยานพาหนะรถยนตก็เปนการสิ้นเปลือง และไมคลองตัวเทาที่ควร ก็เลยตั้ง

งบประมาณสนับสนุน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทําไม ศูนยวงศธรรมไดมากกวาศูนยอื่น ๑ คัน 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ เพื่อใหไดรายละเอียดที่ชัดเจนขอใหทานผอ.ศิริวรรณ  วิชัยโย เปนผูชี้แจงครับ 

นางศิริวรรณ  วิชัยโย    ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและทานสมาชิก สืบเนื่องจากวาศูนยที่อยูวงศธรรมจะมีศูนย ๗ และมีศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตอยูนั้นดวยคะ เปน ๒ งานที่อยูในที่เดียวกัน จําเปนตองของรถจักรยานยนต ศูนยละคัน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  เมื่อสักครูที่ทานผอ.ทานบอกวาศูนย ๗ มีศูนยผูสูงอายุดวยแลวศูนยอื่นไมมี

ชมรมผูอายุหรือครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตใหทาน ผอ.ศิริวรรณ เปนผูตอบครับ 

นางศิริวรรณ  วิชัยโย    ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตคะ เปนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมใชศูนยชมรมผูสูงอายุ ที่เรารับฝากผูสูงอายุที่ไมมีญาติดูแลก็จะมี

บางเดือนที่มีผูสูงอายุอยูที่นั้น เชามาเย็นกลับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตที่พิมพมาเปนศูนยผูอายุ เปนศูนยอยูวงศธรรม และศูนยผูสูงอายุ เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในการพิจารณาของสภาฯก็จะพิจารณาเปนเอกสาร  โดยการลงพื้นที่โดยสมาชิกสภาก็มีดวยกันทั้ง ๒๔ ทาน 

แตละทานก็จะลงพื้นที่ของแตละทาน กับความเดือดรอนของประชาชนอยูแลว พวกเราลงพื้นที่อยูแลวและทราบ 



๙. 

 

ปญหาแตละพื้นที่ และที่ศูนยวงศธรรมเปนพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบ โดยการที่ทานของบประมาณของทานที่ขอเขามา    

ผมเกิดความสงสัย จึงไดถามทานเขาไปเพราะอะไรจึงตองขอมา ๒ คัน แตเอกสารที่ทานแจงเขามาเปนศูนยผูสูงอายุ

และก็ตัวอาคารผมก็ทราบดีวาในรั้วรอบขอบชิดเดียวกัน ก็เลยเกิดความสงสัยวาทําไมศูนยอื่นเขาไมมีหรือมีแตทําไม

ทานถึงใหแคศูนยนี้เพียงศูนยเดียว ทานมีความจําเปนแคไหนถึงใชมอเตอรไซด ถึง ๒ คัน หรือทานบอกวามีความ

จําเปนทางสภาฯก็รับไปพิจารณา 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาที่ตั้งขอสังเกต จริงๆแลวที่ผมไดสอบถามทาน ผอ.ศิริวรรณ เปนการพิมพ

หนังสือตกไป ไมใชผูสูงอายุแตเปนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงขออนุญาตทานประธานสภาฯวาจะใหแกไขตรงนี้หรือ

จะใหแกไขในคําแปรญัตติ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอใหแกไขในคําแปรญัตติ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เพราะวาผมมานั่งอยูนี่ ๓ ป ก็มีปญหาแบบนี้เสมอๆ ก็เขาใจไดวาทางสภาฯ ก็เขาใจไดวาทางสภาฯไดพิจารณา

ตามตัวอักษร ใหตรงไปตรงมาทุกประเด็น เพราะฉะนั้นเรื่องความเปนระเบียบเรียบรอยไมอยากใหบรรยากาศตรงนี้

เปนประเด็น หรือจะใหแกไขในวาระไหน รับหลักการหรือวิธีการอยางไร ก็ขออนุญาตทานประธานสภาฯเพื่อใหการ

ดําเนินการตรงนี้เปนไปดวยความเรียบรอย 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามที่ทานยอดยุทธ  ทางสภาฯจะทวงติงเรื่องอักขระหรือตัวอักษร   

ทางสภาฯของบอกวาในการพิจารณางบประมาณในแตละครั้ง เราจะพิจารณาดวยความรอบคอบ เพราะเปนเงินภาษี

ของประชาชน ถาที่ผานมาไมไดต้ังงบเพื่อที่จะมาหลอกสภาฯและไปใชอยางอื่น ผมก็จะไมถามหรอกวาจะเอาไปทํา

อะไร เพราะที่ผานมาเกือบทุกงบประมาณ ผมไมไดกลาวหาทานนะครับ แตเปนสิ่งที่เราเจอมาก็คือทานขอมาแตทาน

เอาไปทําอยางอื่น ผมก็เลยถามวาจุดประสงคหลักที่ทานขอมาทานจะเอาไปทําอะไรเพราะเราพิจารณาจากเอกสาร  

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไป สธ. ๑๔ เชิญทาน สุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยทานประธานสภาฯ  สธ.๑๕ ครับ ขอสอบถามวาในปงบประมาณกอนสภาฯแหงนี้ใหงบไปจัดซื้อรถ 

ตอนนี้ซื้อไปแลวกี่คันและยังเหลืออีกกี่คันที่ยังไมสงมอบครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

 

 



๑๐. 

 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ เนื่องจากเปนรายละเอียดในการดําเนินการของฝายประจํา ซึ่งฝายบริหารก็

ตระหนักดีเสมอวาใกล กันยายนจะสิ้นงบประมาณแลว บางอยางก็เปนปญหาอุปสรรค ประกาศแลวสเปคไมไดบาง    

มีการรองเรียนกันบาง การเสนอราคากลางตองผานทางผูวาราชการจังหวัด บางรายการเราเสนอตั้งแตเดือน มิถุนายน 

กรกฎาคม ทางจังหวัดพึ่งสงกลับมาเดือนสิงหาคมนี่เอง ตามที่ทานไดสอบถามวากี่คัน ขออนุญาตวาใหผูที่มีหนาที่ใน

การรับผิดชอบงานพัสดุ เปนผูชี้แจงเรื่องรายละเอียดจะไดชัดเจนขึ้นครับ ขออนุญาตทานประธานสภาฯครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางเสาวลักษณ    กันธิยา     นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

 เรียนทานประธานสภาฯ รถจักรยานยนตของกองสาธารณสุข ที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไดรับ ๔ คัน 

ไดรับการซื้อจางเสร็จเรียบรอยแลว สงมอบรถเรียบรอยแลวคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานสมาชิกถามเรื่องรถขยะครับ 

นางเสาวลักษณ    กันธิยา     นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

 รถบรรทุกขยะอยูระหวางทําสัญญา ไดผูรับจางแลวเชิญทําสัญญาอยูสําหรับรถขยะ ๔ คัน และตองขอกันเงิน

ตอไปคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอตอเนื่องเลยครับ ทานไดงบประมาณไปเดือนไหนแลวทําไมตองมาขอกันเงินตลอดเพราะทานเริ่มดําเนินการ

ตอนไหนและทําไมทานตองมาขอกันเงินกันชวงนี้ และตลอดระยะเวลาเราทําอะไรอยูผมไมเชื่อวาอยูจังหวัดเพราะผมก็

ตามที่จังหวัดเหมือนกัน ทานเริ่มชามากกวาเรื่องก็เลยดําเนินการไปชา ปนี้ทานก็ยังขอมาอีก ใน สธ. ๑๕ คารถบรรทุก

ขยะ ขนาด ๑ ตัน  จํานวน  ๒  คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ อีก ๒ คน  สรุปงายๆวา ถาสภาฯอนุมัติวันนี้ พี่นองที่รักอดทน

ไปอีก ๑๒ เดือน ถึงจะได นี่หรือครับการบริหารงานของเทศบาลฯ ผมเห็น อบต. เขาอนุมัติซื้อ ๑ เดือน รถออกมาวิ่ง

แลว คือเราทําแบบเขาไมไดหรือครับ หรือหนวยงานเรามันใหญเกินไป ผมขอสอบถามวาวิธีการปฏิบัติเราทําเร็วกวานี้

ไดอีกไหม ถาสภาฯแหงนี้ใหรถขยะไป ๔ คัน มันจะออกมาวิ่งไดเดือนไหน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับทานสมาชิกครับ ที่จะใหรถขยะอีก ๔ คัน คิดวาถาทานใหรถขยะ ๔ คันนี้จะซื้อใหเสร็จภายใน

เดือนมีนาคม ตราบเทาที่ผมยังทําหนาที่อยูครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แสดงวาที่ผานมาทานไมไดทําหนาที่หรือครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ คําที่ทานวาผมไมทําหนาที่ คือการดูหมิ่นซึ่งไมสมควรพูด ถาผมไมทําหนาที่เปน

การผิดกฎหมายเปนการระเวนการปฏิบัติหนาที่เปนประมวลพิธีทางอาญา ๑๕๗ เพราะฉะนั้นผมรับไดในการที่ทานจะ

พูดหยอกพูดลอ แตอยาพูดถึงเรื่องการหมิ่นศักดิ์ศรี ผมเองถาพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรี ผมไมพูดเปรียบเทียบกับทานผมอยาก

ใหบรรยากาศในนี้เปนไปดวยดี พูดในเรื่องเชิงเนื้อหาอยากระทบกระเทียบเอาเนื้อหาของงบประมาณเปนหลัก ผมเปน 



๑๑. 

 

ผูใหญพอไมอยากไปตอปากตอคํากับทานแตที่ผมลุกขึ้นมาพูดน่ีก็อยากจะเตือนสติทานใหรูวาการพูดจาใหอยูในกรอบ

ใหมีปยวาจาเปนสิ่งที่ดีงามกับสังคม ขออนุญาตทานประธานสภาฯครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็ขอใหระมัดในการพูดดวยครับ  /เชิญทานณัฐวุฒิ  

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ผมจะพูดอยูในกรอบครับ เรื่องเกี่ยวกับรถขยะ ผมไมรูวาระเบียบพัสดุไมทราบ

วาติดขัดเกี่ยวกับเรื่องอะไร แตเมื่อสักครูนี้ก็ไดรับคําชี้แจงจากทานรองนายกฯแลว แตผมจะบอกวาในทุกป          

ทางเทศบาลฯของเราจะซื้อรถขยะ ซึ่งในแตละปรถขยะก็เปนแบบเดิมเทคโนโลยีก็ไมไดเปลี่ยนเปนแบบไฮบริดหรือ

แบบอะไรก็เปนเครื่องดีเซลเหมือนเดิมผมก็ไมทราบวามันติดขัดอะไรเพราะเทคโนโลยีของรถขยะก็เหมือนเดิมไม

เปลี่ยนไป แตสิ่งที่เปลี่ยนก็นาจะเปนฝายบริหารที่ทําใหมันทําอะไรๆมันยากข้ึน เมื่อทางสภาฯไดทวงติงไปกบักลายเปน

วาทางสภาฯพูดไมอยูในกรอบ ถาทางสภาไมถาม ทางสภาฯก็จะไมรับรูความจริงเลย อยางเชนเมื่อวานเราก็พิจารณา

อภิปรายกัน ผมก็ไดถามวาเหตุใดงบบางอยางมันเพิ่มขึ้น ก็ไดรับคําตอบวาโอนไปเปนงานเหมาจาย คาน้ํามันก็โอนไป

อีกตัวหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้ไมใชเรื่องที่เกินจากกรอบที่เราจะถาม และเปนสิ่งที่สภาควรจะรู ทางสภาฯก็มีหนาที่ที่จะ

ตรวจสอบการทํางานของทาน ดังนั้นก็ขอสงตอใหประธานสภาฯสงตอไปยังฝายบริหารวาทานอยาเอาความเดือดรอน

ของประชาชนมาเปนขออางในการปฏิบัติงาน ทานบอกวาขยะลนเมือง รถขยะเกาบางคัน ๑๐ ป ๒๐ ป ทางสภาฯก็

อนุมัติไปให ก็หวังวาทานจะอนุมัติซื้อเพื่อนํามาชวยเก็บขยะลดปญหาความเดือดรอนของประชาชน แต ๑ ปผานไป

ตอนนี้ก็เกือบจะ ๑ ป แลวทุกอยางก็ยังเหมือนเดิม รถขยะก็ยังไมได ตรงนี้ก็อยากจะฝากทานประธานสภาฯเพื่อสง

ตอไปยังผูบริหาร 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนกองสวัสดิการสังคม  เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กองสวัสดิการและสังคม ในประเภทเงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ที่เพิ่มขึ้น ๑๐๘,๐๐๐ บาท มาจากสวนไหน

ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธ ครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณทานประธานสภาฯครับ เพื่อใหไดรายละเอียดของเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ขออนุญาตใหทาน ผอ.สุจิตรา  

เปนผูชี้แจงครับ 

นางสุจิตรา    นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ นางสุจิตรา   นามพิทักษ   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ขอเรียนช้ีแจงเรื่อง

เงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ของกองสวัสดิการสังคม คือเราตั้งตามกรอบที่มีอยูทั้งหมด จํานวน ๙ อัตรา มีวางอยู ๒ 

อัตรา แตหลักการตั้งงบประมาณเราตั้งตามกรอบ ในกรณีที่วางขออนุญาตนําเรียนวาสวนหนึ่งในปที่ผานมามีการเลื่อน

พนักงานจางทั่วไปเปนภารกิจ เลยมีอัตราวางอยู ๒ อัตรา ในลําดับตอไปเราก็มีแนวทางที่จะสรรหาอีก ๒ ตําแหนง

ตามที่วางคะทาน เหตุผลที่สงวนตรงนี้ไวเพราะวากองสวัสดิการของเรามีการถายโอนภารกิจมากมาย ไมวาจะเปนเรือ่ง

ของหอพัก ตอนนี้ก็เปนเรื่องของสวัสดิการ รวมถึงกลุมผูดอยโอกาส เรื่องคนขอทาน เรื่องของผูที่แสดงความสามารถ

รวมถึงเรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเขามาตอนนี้ นโยบายรัฐบาลจึงขออนุญาตทานสงวนตําแหนงตรงนี้ไวคะ 



๑๒. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 

นายสุชภัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในกรอบลูกจางภารกิจที่เพิ่มขึ้นๆ จากในกองเองหรือคัดเลือกเขามาใหม 

นางสุจิตรา   นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ขออนุญาตตอเนื่องเลยนะคะ  ในสวนของภารกิจในสวนของกองสวัสดิการ มีการขยับจากพนักงานจางทั่วไปขึ้น

เปนภารกิจ และตอนนี้มีการขยายกรอบภารกิจ เพื่อพนักงานจางของเราซึ่งอยูในกองเอง และก็ผาน ก จังหวัด

เรียบรอยแลว รอการสรรหา 

นายสุชภัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่อง ก็คือพนักงานจางทั่วไป นอกจากที่มีตําแหนงที่วางอยูแลวและก็มีตําแหนงที่จะขยับเปน

ภารกิจอีก ถูกตองไหมครับ 

นางสุจิตรา   นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ขออนุญาตตอเนื่องเลยนะคะ สําหรับคนที่จะขึ้นก็คือคนที่เปนพนักงานจางทั่วไปอยูตอนนี้ รอการสรรหาเปน

พนักงานจางภารกิจอยู ๒ ทาน และอีกทาน และก็เปนตามทักษะอีก ๑ ทาน และสวนของพนักงานจางทั่วไปก็จะวาง 

แตก็ตามที่เคยนําเรียนทานแลววากรณีที่วางก็จะสรรหาเขามาเพิ่มเติมในภารกิจงานที่เพิ่มเชนเดียวกันคะ 

นายสุชภัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สรุปก็คือวาพนักงานจางที่จะเปนภารกิจ จะตองอยูในรายชื่อเงินเดือนของพนักงานจางทั่วไปที่จะขึ้นเปน

ถูกตองใชไหมครับ 

นางสุจิตรา   นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ถูกตองคะ ตอนนี้ก็คือยังคงอยูในตําแหนงพนักงานจางทั่วไป 

นายสุชภัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมก็สบายใจในเปราะหนึ่งวาคนที่จะขึ้นเปนพนักงานจางภารกิจตองเปนพนักงานจางทั่วไปในกองสวัสดิการที่มี

รายชื่ออยู ณ ปจจุบัน ที่จะเลื่อนขึ้นไปเปนพนักงานจางภารกิจ 

นางสุจิตรา   นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ทุกคนก็ทํางานมาไมนอยกวา ๑๐ ป คะทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปน สว. ๒ / สว. ๔ เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เกี่ยวกับ

คาใชจายครุภัณฑ สํานักงาน ซึ่งเราจะเห็นวามีทั้งโตะทํางานเกาอี้ โซฟารับแขก อันนี้มันจะไปเกี่ยวกับพันกับของ

สาธารณสุขที่ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๓ ที่ทานวาจะกั้นหองของกองสวัสดิการ เปนการเตรียมไวสําหรับหองตรงนี้

หรือเปลา เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑตรงนี้ครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ  

 

 



๑๓. 

 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณทานประธานสภาฯครับ เพื่อใหไดรายละเอียดในการชี้แจง ขออนุญาตใหทานผอ.สุจิตรา เปนผูตอบ

ครับ 

นางสุจิตรา   นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  ขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องคาวัสดุครุภัณฑ

สํานักงานที่ขอมา วาเปนคนละสวนกับเรื่องการตอเติมหองทํางานของกองสวัสดิการสังคมที่อยูในสวนของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่เขาแผนไว อันนี้เปนครุภัณฑเปนองคประกอบ อีกตางหากที่แยกสวนออกมาคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือทานสมาชิกถามวาครุภัณฑนี้จะนํามาใชในสวนที่ตอเติมหองเรียบรอยแลวใชหรือไม ก็คือมาใชในสวนของ

สํานักงานที่หลังจากตอเติมเสร็จเรียบรอยแลวคะทาน 

นางสุจิตรา   นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ก็คือมาใชในสวนของสํานักงานที่หลังจากตอเติมเสร็จเรียบรอยแลวคะทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ปจจุบันใชอะไรครับ 

นางสุจิตรา   นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ปจจุบันเราใชโตะซึ่งเปนศูนยบริการรวมของเทศบาลฯ ซึ่งเปนโตะไมอัดอันใหญ ที่เราใหบริการกองสวัสดิการ

อยูตอนนี้คะ โตะทํางานก็เปนโตะเกาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งก็มีพนักงานบางคนใชอยู โดยรวมแลวยังมีนองๆสวนหนึ่ง

อยูดานหนาหองแอร ซึ่งตองมาคอยรับบริการของประชาชน  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานสมาชิกคงมองภาพออกนะครับวาเปนคนละสวนกันกับที่กั้นหองในสวนของกองสาธารณสุขในสวนนี้เมื่อ

กั้นหองแลวจะนําไปใชในหอง  เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น ใชทําไรครับ  

นางสุจิตรา   นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ขออนุญาตคะทาน เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น ขอมาเพื่อใหบริการประชาชน ที่มาใชบริการคะทาน เพราะของเรา

ก็จะมีทั้งผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสตางๆ มาติดตอในสวนเพื่อรองรับประชาชนคะทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ  

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 คาโตะทํางาน ๑๓,๐๐๐ บาท (ผูบริหาร) ผูบริหารทานไหนครับ เกาอี้ไมเอาดวยหรือครับ 

นางสุจิตรา   นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 ในสวนของโตะทํางานเปนในสวนของตัวดิฉันเอง เพราะตอนนี้เราใชโตะเดิมซึ่งเปนโตะเล็กซึ่งเราใชมาหลายป

แลวสําหรับเกาอี้ก็ใหเปนเกาอี้เดิมซึ่งยังใชงานไดอยู คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปน งานศึกษา ศก. ๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา / ศก. ๒ / ศก.๓ / ศก.๔ (๐๐๒๑๒) / ศก.๕ / 

ศก. ๖ เชิญทานสุภชัยครับ 

 

 



๑๔. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ ไป ศก. ๗  คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รายการที่ตั้งขึ้นมาใหม ๘๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้เราจะไปแขงขันกีฬากันที่ไหนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ  

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณทานประธานสภาฯครับ การแขงขันกีฬาของเทศบาลฯเรามีการการแขงขันก็จะอยูในรอบที่เราจะตอง

ไปแขงขันตอ ผานรอบคัดเลือก ซึ่งรายละเอียดตางๆเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการชี้แจง ผมขอมอบให ผอ.มนตตรี   

ธนะคุณ เปนผูชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในสวนของคาใชจายในการแขงขัน

กีฬานักเรียน เดิมนั้นตั้งอยูในแผนงาน (๒๖๑) เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประเด็นของโครงสราง ก็เลยกําหนด

ขึ้นใหม เปนโครงการที่ยายมาจากโครงการเดิมที่ทาน ผอ.เสรีไดดําเนินการเปนการแขงขันกีฬานักเรียนที่จะตองไป

แขงขันที่นางรอง เลยโยกโครงการเดิมมาตั้งจายในแผนงาน (๒๑๒) เพื่อใหตรงกับแผนงานโครงการสรางใหตรงกับการ

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของสํานักการศึกษาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในปพ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งไวเทาไหรและใชไปเทาไหรครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ตั้งไว ๘๐๐,๐๐๐ บาท ตอนน้ีดําเนินการแขงขันในระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๙ ตุลาคม ครับขอสงเปนเอกสารครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ศก. ๘ เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯครับ  คาใชจายโครงการพัฒนาระบบที่เปนเงินอุดหนุนทั่วไป ผมขอสอบถามเปน

ความรูวาเมื่อเราตั้งมาแลว เราไมไดใชเงินในสวนน้ี เราไดรับโอนมาหรือยัง ถาไดรับโอนมาแลวปจจุบันในสวนนี้ตกไป

อยูในกองไหนหรือวาสวนไหนของเทศบาลครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ขออนุญาตใหทาน ผอ.มนตตรี เปนผูชี้แจงครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ     ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในสวนของคาใชจายในโครงการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูไทยแลนด ๔.๐  เราตั้งตามการซักซอม  

ซึ่งตอนนี้เราไมไดรับการจัดสรรมา ซึ่งทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดสรรใหสําหรับโรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด ในปที่ผานมาโรงเรียนละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ในปพ.ศ.๒๕๖๑  ทางกรมจะจัดสรรให   

เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง แตตอนนี้ยังมีประเด็นในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

โรงเรียนบางแหงยังไมไดดําเนินการ ทางกรมก็ยังไมไดจัดสรรมาให แตจะจัดสรรให ตอนนี้งบประมาณยังไมไดมีการ

จัดสรรมาครับ  

 



๑๕. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 และจะทันปงบประมาณหรือไมครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ     ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ทางกรมตามที่ผมไดเขาอบรมและประสาน หัวหนางบประมาณของกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น เขาบอก

วางบประมาณถามีการผลักลงมาแลวก็จะตกเปนรายไดของสถานศึกษา สามารถที่จะใชในปตอไปไดครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือวาจะไดหรือไม 

นายมนตตรี   ธนะคุณ     ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ไดครับทานและแผนที่ตั้งไว ๓ ป ปพ.ศ.๒๕๖๐ ใหองคการบริหารสวนจังหวัด ปพ.ศ.๒๕๖๑ ต้ังใหเทศบาลนคร 

กับเทศบาลเมือง ที่เปนเทศบาลขนาดใหญ ถาปพ.ศ.๒๕๖๐ กับ พ.ศ.๒๕๖๑ ไมประสบความสําเร็จ ในปพ.ศ.๒๕๖๒ 

เขาจะไมจัดสรร แตวาปนี้เขายืนยันวาจะจัดสรรมาใหครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ คาใชจายในโครงการพัฒนาจัดการศึกษา โดยใชเงินโรงเรียนเปนฐานในการ

พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) ปพ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งไว ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไมไดมีการจาย และตั้งเพิ่มอีกในปพ.ศ.๒๕๖๒ 

๑,๒๕๐,๐๐ บาท เปน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้เห็นมีการใชจายแตมีการตั้งเพิ่มขึ้นมา ดวยเหตุผลอะไรครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ โดยหลักการของเงินอุดหนุนเปนเรื่องของนโยบายของกระทรวงศึกษาวาจะทํา

อะไรบางเมื่อไหรอยางไร แตโดยหลักการเทาทีดูในรอบปที่ผานมาบางโครงการมีแตโครงรางของเงินอุดหนุนในเชิง

ปฏิบัติไมมี คือเขาสั่งมาใหทําก็ตองทําถาไมตั้งรองรับไวและมีแผนรองรับก็ทําไมไดเพราะฉะนั้นจะไดผลเชิงปฏบิตัวิาจะ 

ไดในเชิงประจักษจะไดหรือไมไดเปนอีกเรื่องที่จะตองพิจารณากันอีกทีครับ  ขออนุญาตใหทาน ผอ.มนตตรี เปนผู

ชี้แจงครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ     ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 คาใชจายในโครงการพัฒนาจัดการศึกษา โดยใชเงินโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)            

ซึ่งโครงการนี้ ทางกรมสงเสริมใหทางเทศบาลฯ ไดตั้งรองรับไวใหโรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไวโรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ซึ่งปที่แลวไดรับการการจัดสรรมาเรียบรอยแลว สวนปนี้อยูระหวางการพิจารณาจัดสรรทางโรงเรียนแตละแหงจะตอง

สงโครงการขึ้นไปใหทางกรมสงเสริมฯไดพิจาณาและเราจะตองสงในเรื่องของเทศบัญญัติฯไปประกอบดวยวาเราได

บรรจุเขาไปในเทศบัญญัติหรือไมอยางไร ถาไมบรรจุเขาไปในเทศบัญญัติก็ไมไดอยูในหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขทีท่างกรม

ไดจัดสรรมาให แตเขายืนยันวาปนี้จะจัดสรรมาใหเพราะวาเราดําเนินการสงไปครบตามเกณฑ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ความจริงเมื่อมีคําสั่งใหเราตั้งโครงการเพื่อรองรับสุดทายก็นาจะไดเพราะเปนคําวาเงินอุดหนุน ในเมื่อสั่งใหเรา

ทําเงินก็ตองตามมา เมื่อสั่งมาจํานวนเงินเทานี้ก็ตองทําตามจํานวนเงินที่อุดหนุนมา / เชิญทานสุภชัยครับ 

 



๑๖. 

 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมถึงสอบถามวาปที่แลวตั้งไว  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไมเห็นใช และปนี้มาตั้งเพิ่มอีก ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท อันนี้

ผมก็ยังไมแนใจวาไดมาหรือยัง อันนี้ผมยังสงสัย 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอทําความเขาใจวาเมื่อสักครูทานผอ.มนตตรี เรียนวา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไมมาเปนของป พ.ศ.๒๕๖๑ สวน

อีก ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท เปนของป พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อรองรับของปพ.ศ.๒๕๖๒  / เชิญครับ / ไมมี ไปศก.๙ / ศก.๑๐ 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตถามเปนความรูวา คาใชจายในการโครงการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาใน

สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท แตปนี้ เราไมไดตั้งไว  เปนนโยบายของ กรม กระทรวง          

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  หรือของทางโครงเรียน  ที่เราไมไดต้ังไวและมันจะมีผลตองบประมาณที่ใหมาแลวเหลอื

หรือเปลาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ     ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ คาใชจายในการโครงการจัดทําศูนยการเรียนรู เฉลิมพระเกียรติ 

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ปที่แลวตามหนังสือซักซอมใหทางเทศบาลฯ จัดตั้งไวโรงเรียนละ 

๒๕๐,๐๐๐ บาท ทุกโรงเรียน เปนเงินอยู ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท แตปนี้ไดรับการจัดสรรมาแค ๕๐๐,๐๐๐ บาท สวน

หนังสือซักซอม ที่มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๒๗๔  ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑ ตามที่ทางกระทรวงมหาดไทย ไดแจงให  

ทางองคกรปกครองสวนสวนทองถิ่นไดใหดําเนินการจัดตั้งงบประมาณเงินซักซอมที่เปนเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถายโอนเลือกทํานั้น ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น ทางกรมไมไดใหจัดตั้ง ก็ขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรามีงบ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท พอมีคาใชจาย ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมคิดวาเงินที่ใหมาแลวใชไมหมดแลวมันเหลือ

ทําไมเราไมมีคอมเมนใตงบประมาณวาไดรับจัดสรรมาจํานวนเทาไหร  โดยที่อานจากนี้แลวสามารถเขาใจไดเลย ก็ขอ

เสนอไวใหทางทานประธานไวพิจารณาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ศก. ๑๑ / ศก.๑๒ งานระดับมัธยมศึกษา (๐๐๒๑๓) / ศก.๑๓ งานการศึกษาไมกําหนดระดับ (๐๐๒๑๔) /    

ศก.๑๔ / เชิญทาน ปรเมศร ครับ 

นายปรเมศร   ศริพันธุ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๒ คาใชจายในโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ปพ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 



๑๗. 

 

แตใชจริง ๖๒๓,๗๗๐ บาท ปพ.ศ.๒๕๖๒ ขอเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอรายละเอียดวาทานจะเอา

ไปอะไรเพิ่มครับตรงนี้ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับขอใหผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ     ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ คาใชจายในโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ในป   

พ.ศ.๒๕๖๐ เราใชจายไป ๕๗๙,๙๖๖ บาท ในปพ.ศ.๒๕๖๑ เราใชจายไป ๖๒๓,๗๗๐ บาท  และปนี้เทศบาลนคร

อุบลราชธานี ไดรับการคัดเลือก ใหนักเรียนไปแขงขันในครั้งนี้ เปนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตองไปแขงขันที่

จังหวัดภูเก็ต ที่ตองเดินทางเปนการแขงขันระดับชาติ ในระหวางวันที่ ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ กันยายน นี้ครับ ปที่แลวไม

มีการแขงขันในระดับชาติจึงใชจายแค ๖๒๓,๗๗๐ บาท ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

เขตเลือกตั้งที่ ๔ คาใชจายในโครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวตางชาติและสอนทักษะพิเศษดานตางๆใหกับนักเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในปพ.ศ.๒๕๖๒ ตั้ง ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท ดิฉันอยากทราบรายละเอียดตรงนี้คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับขอใหผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ     ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ในสวนของครูชาวตางชาติในการตั้งงบประมาณในปนี้  เนื่องจากสํานัก

การศึกษาไดรับความเมตตาจากทางสภา ใหจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัด จางครูชาวตางชาติ ปงบประมาณที่ผานมาตอ

คนน้ัน ๓๓,๐๐๐ บาท แตเนื่องจากวาการสรรหาหรือการคัดเลือกครูชาวตางชาติที่จะไดครูมีคุณภาพมาใหความรูแก

บุตรหลานของเรานั้น เปนเรื่องที่ยากลําบาก เพราะฉะนั้นผมจําไดวาทานสมาชิกสภา ใหขอเสนอแนะวาเราไมควรจะ

กําหนดวาเปนชาวตางชาติ นาจะกําหนดเปนกลางๆไววาเราเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ ภาษาตางประเทศ 

หรือจะเปนคนไทยเราเองก็ไดหรือผูที่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญ ก็เลยปรับมาเปนโครงการนี้สวนครูชาวตางชาติมันมี

ความยุงยากในเรื่องการทําวีซา การขออนุญาตครุสภาฯ ตางๆ เราก็เลยเอาผูที่มีทักษะหรือประสบการณอาจจะเปน

คนไทย หรือชาวตางชาติที่เราสามารถคัดเลือกไดก็เลยทําโครงการนี้เปนโครงการใหมครับทานครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในศก.๑๔ ดังนั้นชื่อก็นาจะเปน ครูสอนภาษาตางชาติ ไมใชครูสอนภาษาชาวตางชาติ /  เชิญทานวรรณรัตน

ครับ 

 

 



๑๘. 

 

นางสาววรรณรัตน    จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากไดความมั่นใจวาเมื่อปที่แลวสภาฯก็ใหงบทานไปแลวแตไมสามารถ

จัดสรรหาครูชาวตางชาติได แลวเงินที่สภาฯใหไปก็ถูกโอนออกไป จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมทราบวาทานโอนไป

ใชทําอะไร  และในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทานจะใหความมั่นใจกับสภาฯไดอยางไรวาทานจะหาได เพราะปที่แลว

ที่สภาฯใหไปทานก็ไมไดใช อยางที่ดิฉันไดพูดไววาเงินสวนใหญที่ตั้งไวจะถูกโอนไปใชอยางอื่นเปนสวนมาก ขนาดเงิน

จางครูชาวตางชาติก็ถูกโอนไปใชอีก อยากใหทานใหความมั่นใจกับสภาฯวาเมื่อสภาใหไปแลวทานจะสามารถจัดหาได 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ในประเด็นตรงนี้มันไมมีความยืดหยุน เลยคิดวาในปนี้นาจะมีความยืดหยุนขึ้น

เพราะวาเราปรับจากครูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานภาษาเทาที่ผานมาเทาที่ไดสัมผัสเราก็ไดจางมา ๓ – ๔ คน ที่ผานก็

นาจะมีผานอยู ๒ คน อีก ๒ คนประเมินแลวไมผาน ถาเกิดความยืดหยุนนาจะหาได ในกรณีที่สอนทักษะพิเศษก็

เชนกันเพราะตอนนี้หลังจากที่เราไดมีครูอาสาเขามาสอนยิมนาสติกตอนนี้เด็กของเราจะไปถึงระดับประเทศแตวาเรา

ยังไมมีครูที่เชี่ยวชาญที่จะมาสานตอตรงนี้ได เพราะฉะนั้นเรื่องภาษาเรื่องอื่นผมคิดวาถาเปดกรอบกวางๆแบบนี้เราก็

จะสามารถจัดจางไดครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปน ศก. ๑๕ / ศก. ๑๖ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (๐๐๒๖๑ ,๐๐๒๖๒ , ๐๐๒๖๓) เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ   ผมอยูในหนา ศก. ๑๗ ในคาใชจายในโครงการ

ดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน ที่ตั้ง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทานจะทําเมื่อไหรและทําที่ไหน และเปนการดําเนินการของ

สวนไหนที่มาทํา 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับขอใหผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ     ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพในคาใชจายในโครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน เราเคย

ดําเนินการแตไมไดดําเนินการในปที่ผานมา กอนหนานั้นเคยดําเนินการที่ทุงศรีเมือง และหนาโนนก็เคยดําเนินการที่ 

หวยมวง สวนรายละเอียดเพิ่มเติม ผมไดประสานทานผอ.สวนทานผอ.เสรี ทานมีภารกิจอยูดานลางถาอยากได

รายละเอียดเพิ่มเติมก็พรอมที่จะชี้แจง สวนที่ผมจะนําเสนอเบื้องตนก็คือดนตรีเพื่อเยาวชนและเพื่อประชาชนนั้น    

ทางสภาฯเคยใหความเมตตาใหดําเนินการมีการประกวดอยูบริเวณทุงศรีเมืองในปกอน ขอบพระคุณครับ 

 



๑๙. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ อยากจะสอบถามไปยังฝายบริหารเรื่องงบประมาณคาใชจายในโครงการจัดงาน

ประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ แขงเรือยาว และลอยกระทง ในปงบประมาณการแขงขันเรือ เราสามารถจัดไดแลว

หรือไมครับ คืองบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ ผมไดรับคําชี้แจงจากทานผอ.เสรี ทองเลิศไดช้ีแจงกับสภาฯวา ไดมีการทวง

ติงจาก สตง. ในการจัดแขงขันเรือยาวเราสามารถจัดไดแลวใชหรือไมครับ อยากจะสอบถามดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่ผานมาเราจัดไมไดเนื่องจาก สตง.ไดทวงติงในการไดมีการจัดงานแขงขันแลวมี

เรือจากตางจังหวัดเขามาแลวมีคาลากจูงตางๆ เขามาเกี่ยวของซึ่งมันไมถูกตอง ก็เลยหยุดจัดไปเนื่องจากมีการเกรง

กลัวเรื่องระเบียบ ก็เลยปรึกษากับทาง สตง. วาจะจัดไดอยางไร เขาวาจัดไดเฉพาะเรือในทองถิ่น อาจจะเปนเรือที่ไม

ไดมาจากจังหวัด ใหเปนเรือในพื้นที่ หรือเปนเรือหาปลา ก็คงจะตองรักษาประเพณีตรงนี้ไวครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันตนขาว  ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ 

งบประมาณในเรื่องนี้ที่ทานขอมาก็ไมใชนอยทานที่มีสวนที่เกี่ยวของทําไมไมขึ้นมาตอบคําถาม ดิฉันอยากทราบวา

คาใชจายในการสงเสริมการขายสินคาตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) ที่ปแลวตั้งไว ๕๐๐ แลวไมไดใชไป แลวปนี้ตั้งขึ้น

มาใหม ๔,๕๐๐ บาท เปน ๕,๐๐๐ บาท อยากทราบรายละเอียดตรงนี้คะขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  เชิญทาน อาจารยเสรี  ทองเลิศ เปนผูชี้แจงครับ 

นายเสรี   ทองเลิศ    ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาฯ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯทุกทานเรื่องคาใชจายในเรื่องถนนคนเดินเรามีคาใชจายใน

การดําเนินการตรงนี้อยูเพราะวาเราเก็บคาบริการเปนเงินอุทิศจากผูประกอบการวันละ ๒๐ บาท เปนคาขยะ และคา

เปดหนาตลาดรายละ ๕๐๐ บาท ดังนั้นคาใชจายที่ตั้งงบประมาณให ๕๐๐ บาท ก็เปนสวนหนึ่ง สวนคาใชจายจริงก็

เปนการใชจายจากเงินอุทิศ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวทําไมปนี้ไดตั้งขึ้นมาอีก ๔,๕๐๐ บาท 

 

 



๒๐. 

 

นายเสรี   ทองเลิศ    ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาฯ 

 ขออนุญาตช้ีแจงวาเงิน ๕๐๐ บาท ที่ตั้งในงบประมาณไมสามารถที่จะใชจายอะไรได จายเปนคาไวนิลก็ยังไมได 

ก็เลยคิดวาเราตั้งเปนเม็ดเงินเพิ่มขึ้นมาก็สามารถที่จะไปจายได 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตทานบอกวาทานเก็บจากผูประกอบการอยูแลว ดิฉันจึงอยากรูวาทานต้ังขึ้นมาทําไม ขอเหตุผล 

นายเสรี   ทองเลิศ    ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาฯ 

  ขออนุญาตตอบเลยครับทานประธานสภาฯ คือที่เราทําตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปคิดในเรื่องของเงินโบนัส    

เปนโครงการหนึ่งที่เราเอาไปเขาแผนได เราก็เลยตั้งตรงนี้ขึ้นมา ผมเคยช้ีแจงในที่ประชุมสภาฯไปแลวครั้งหนึ่งในเรื่อง

นี้ เหตุผลที่ตั้งงบตรงนี้ขึ้นมา ครับผม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย ครับ  

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องโครงการสงเสริมการขายสินคาตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) มีความหวงใยวาคาใชจายของ

ทานจะไมพอก็อยากทราบวาที่ทานจัดเก็บตอวันที่เปนอุทิศ ทานจัดเก็บมาแลวแตละโครงการแตละปมันเปนเงิน

เทาไหร ผมขอเอกสาร ๑. ทานจัดเก็บเปนเงินเทาไหร ๒. คาเปดตลาด ๕๐๐ บาท เปนเงินเทาไหร  ๓. คาใชจายใน

ถนนคนเดินทานใชจายไปเทาไหร อันนี้เราเปนหวงวาถามันไมพอทานจะไดตั้งงบประมาณมาเพิ่ม หรือคาใชจายมัน

เพียงพอแลวเงินถูกตัดเขาไปเปนเงินอุทิศ เหลือเปนเงินอุทิศ จํานวนเทาไหร ผมขอเปนเอกสาร กราบขอบพระคุณ

ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ศก.๑๗ โครงการกีฬาแขงขันกีฬานักเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (๒๖๒) ไมไดต้ังไวในปนี้ เนื่องจากไปอยู

ใน ศก. ๗ ตามที่ ผอ.มนตตรี ไดเรียนใหทราบแลวาสลับใหมันถูกตองในแผนงาน โดยในปพ.ศ.๒๕๖๑ ชี้แจงไววาใช

จาย ๗๙๔,๙๗๔ บาท เพื่อความเขาใจวาโยกไปแลวใชจายหรือเปลา / ตอไป ศก. ๑๘ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ขอยอนไป ศก.๑๗ ผมติดใจเรื่องคาเปดตลาดคนละ ๕๐๐ บาท ผมคิดวาถนนคนเดิมแหงนี้ทานไมมาเปดตลาด

ทานเปดหลายรอบแลว นาจะมีขอมูลคราวๆ ผมก็คิดวาสมาชิกทานอื่นก็อยากรูเหมือนกัน เพราะถาจะสงเอกสารก็สง

ใหแกคณะกรรมกแปรญัตติฯเทานั้น แตวาสมาชิกทั้ง ๒๔ ทานก็อยากรูเหมือนกันก็จะเปนการดีที่ไดเปดเผยขอมูลตรง

นี้ครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปน ศก.๑๘ เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมสงสัยใน ศก.๑๗ คือผมอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องถนนคนเดิน เปนขอมูลแบบคราวๆ เพราะทานสมาชิกทาน

อื่นจะไดทราบขอมูลดวย และถนนคนเดินก็จัดมาหลายรอบแลวทานนาจะมีขอมูลในมือของทานครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ  

 

 



๒๑. 

 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เพื่อใหรายละเอียดตางๆ โดยละเอียดขอใหทานผอ.เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงครับ สวนเรื่องเอกสารที่ทาน

สมาชิกขอมาจะดําเนินการใหตอไปครับ 

นายเสรี    ทองเลิศ      ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาฯ 

 โครงการถนนคนเดิน เราเปดรับผูสมัครครั้งแรก ทานละ ๕๐๐ บาท ถามีอยู ๑,๐๐๐ ทาน  ก็จะไดเงินอยู

ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท แตทีนี้คาใชจายที่เกิดขึ้นขอนําเรียนโดยคราวๆ กอนที่จะสงเอกสาร คือหนึ่งกอนที่จะเรา

จะดําเนินการเราจะตอง ๑.จางเยี่ยวเวหามาดูเปนรายวัน ๒.คาขยะ คาถุงดํา ๓.คาเทศกิจเขามาดูแล ใน ๑ โครงการ

จะมีระยะเวลา ๖ เดือน เปน ๕๐๐ บาท/ล็อก  ดังนั้นภายใน ๖ เดือนนี้ สัปดาหหนึ่งเราจะทํางานอยู ๓ วัน คือ ศุกร 

เสาร อาทิตย เปนคาใชจายในสวนนี้ ทีนี้เงินกอนนี้เหลือจากการจายก็จะตกเปนเงินอุทิศ ของถนนคนเดินสวน

คาใชจายอื่นโดยละเอียดของโครงการก็คงจะปรากฏในเอกสารเพราะผมไมสามารถชี้แจงไดทุกคาใชจาย ขอกราบ

เรียนเทานี้ครับผม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ศก. ๑๘ เชิญทานสุภัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ในหนา ศก. ๑๘ กอนหนาที่เราไดตั้งงบประมาณอุดหนุนการทําตนเทียน ผมจะทบทวนความเขาใจใหเพื่อน

สมาชิกทราบวาการจัดงานประเพณีแหเทียนเปนงานของจังหวัดอุบลราชธานี ไมใชงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรามีหนาที่สนับสนุนงานแหเทียนของจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหนวยงานหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี และทุกปเรา

ไดตั้งงบประมาณให เหมือนลูกนองอาจารยเสรี ที่ไปขายหนาเทศบาลนครอุบลราชธานี บนที่ประชุมจังหวัด ทานไมได

เขาประชุมสภาฯแหงนี้นานอาจจะเปนปดวยซ้ํา ลองยอนกลับไปดูวามีเรื่องอะไร หรือทานหรือแตทานอาจจะแกลงไมรู

ก็คือเราใหงบประมาณทานอยูแลว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทานทุกป เพื่อสนับสนุนงานประเพณีแหเทียนของจังหวัด   

ตามวัตถุประสงคการขอมา ปนี้ทานขอเพิ่มมาอีก ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท เปน ๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อกิจการใดของ

ประเพณีเทียนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ  

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณทานประธานสภาฯที่เคารพ เรื่องงานประเพณีแหเทียนเปนงานระดับประเทศ ระดับโลก สิ่งหนึ่งที่ทาน 

สมาชิกสภาฯไดพูดถึงงานงบสนับสนุนเพราะวาเปนงานของจังหวัด มันก็เปนความจริงในเรื่องของหลักการ แตในเชิง

ปฏิบัติแลว พื้นที่งานแหเทียนอยูในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และตัววัดใหญๆที่เปนเชิงสัญญาลักษณก็อยูใน    

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี แตความรวมมือก็ทําทั้งจังหวัด ๒๕ อําเภอ ทั้ง อบต.ทั้งเทศบาลฯ ๒๐๐ กวาหนวยงาน

ลวนแตเงินอุดหนุนเพื่อมาสรางภาพลักษณในเชิงทองเที่ยวเพื่อรักษาประเพณีงานแหเทียนพรรษาใหเกิดความยิ่งใหญ

ใหกับโลกในเชิงประจักษ โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ในเชิงประชุมนั้น ผูวาราชการจังหวัดเปนผูเชิญประชุมและ

มอบหมายงาน เปนสวนๆแตละสวนวาสวนราชการไหนทําหนาที่อะไรบาง โดยเฉพาะขบวนแหเทียนพรรษานั้น ได

หมอบหมายทั้งจัดสถานที่ และถนนหนทาง ขบวนแหตางไดมอบหมายใหเทศบาลฯเปนผูดําเนินการทั้งสิ้น ซึ่งผมก็ได 

ปรารภกับทานประธานฯบอยๆวาเราทํางานเหนื่อยแทบตายทั้งเงินอุดหนุนทั้งเงินที่สภาอนุมัติให ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มีขีดจํากัดมากมาย แตเงินจังหวัดไมวาจะเปนเรื่องของสปอนเซอร เงินอุดหนุนตางๆ นอกเหนือจากที่จําแนกไดแลว

จังหวัดเปนผูรับและก็ใชเราแมแตการเก็บขยะเราไดขอทางจังหวัด งานไฟฟา งานจัดระเบียบสายไฟอะไรตางๆ ขอไป 



๒๒. 

 

ไมเคยไดนะครับ จึงทําความเขาใจวาดวยภารกิจหนาที่ดังที่สมาชิกสภาไดพูดถูกตองครับ แตในทางปฏิบัติเราตองทํา

เพราะเปนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ก็เปนหนาเปนตาที่ทานใหมาในปที่แลว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในเรื่องการ

เบิกจายเราก็ตองผานทางชุมชน ชุมชนรองมาถึงจะใชเงินอุดหนุนได ไปทางวัดไมไดแลวเพราะ สตง.เขาทักทวง 

เพราะฉะนั้นสิ่งตางๆขอจํากัดในการทํางานลวนแตยิ่งใหญเปนปญหาอุปสรรคที่ตองขอความรวมมือในการดูแล

เห็นชอบทั้งสิ้น โดยฉะเพราะงานเทียนปที่แลวถาจะวากันจริงประชาชนเขามาเที่ยวในเขตเทศบาลฯของเรานับเปน 

แสนๆคน เพิ่มขึ้นทุกปแตงบประมาณเทาเดิม ขบวนแหแทบไมมีเลยตองอาศัยความรวมจากโรงเรียนในสังกัด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ มหาวิทยาลัยม.อุบล ฯลฯ ลวนแลวแตเปลืองตัว แตอยางนอยภาพลักษณของชาวอุบลฯก็เปน

สิ่งที่ดีงาม วันนี้เรามาของบประมาณที่เพิ่มขึ้นภายใตขอจํากัดที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรามีรายละเอียดตนชุมชนกับวัด

ไมพอเราก็อึดอัด ตนเทียนก็มีขนาดใหญขึ้น ขบวนแหขบวนนางรําก็มากขึ้นวิจิตพิศดาลมากขึ้นกวาเกามีการ

เปลี่ยนแปลงมากมาย แตภายใตงบประมาณที่มีอยูจํากัดที่ทานใหมา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราก็ขอขอบพระคุณ แตเรา

บอกวาขอจํากัดเหลานี้มันทํางานยากอึดอัดชุมชนรองมา วันนี้ขบวนแหจาก ๒๐ ขบวน เปน ๕๐ ขบวน รวมทั้งเรา

ตองดูแลรับผิดชอบในการจัดขบวน รูปแบบตางๆนอกเหนือการควบคุมเราก็ตองดูแลรับผิดชอบเพราะวาเราไดรับ

มอบหมายมา วันนี้เราเสนอเพิ่มเปน ๔ ลานเพื่อลดขีดจํากัดการทํางานเพื่อใหเกิดความคลองตัวและรักษาประเพณีที่

เปนที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบลฯเรามาเปนเวลาหลายสิบปและอยากจะใหมันยิ่งใหญขึ้นเรื่อยๆ ผมมีความมุงหวังการ

เปลี่ยนแปลงของเทียนอยากจะใหเปนแบบบาซิลคานิวาวมีแบบเคลื่อนไหวมีแสงสีเสียง ไมอยากจะเปนแบบเดิมก็

คาดหวังวาสภาฯจะใหความกรุณาอนุมัติงบประมาณ สวนเรื่องรายละเอียดตางๆในการประชุมเตรียมความพรอม

ระหวางกรกฎาคมที่ผานในการทํางบประมาณจนไดรองขอมาตามคํารองที่ไดยื่นมาในงบประมาณ ๔ ลานรวมทั้ง

ขบวนแห ปที่แลวขบวนแห ๒ ลาน อึดอัดมากครับเหนื่อยยาก อัศจรรยก็เราขนเอง อบจ.เฉพาะเครื่องเสียง ดังนั้นจึง

ขอความกรุณาทานวาเงินจํานวน ๔ ลานบาทเปนหนาตาของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ถาทานตองการรายละเอียด

เพิ่มเติมผมขออนุญาตวาใหอาจารยเสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจงเพิ่มเติม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยางนี้ครับ อยางที่สมาชิกไดเรียนไปแลววางานแหเทียนเปนงานของจังหวัด ไมไดเปนงานของเทศบาลฯ      

ขอเปลี่ยนแบบนี้ไดหรือไมวา ขอเปนวาเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมกับจังหวัดจัดงานแหเทียน อันนี้เปนงานของ

จังหวัดและใหติงนิดเดียววาเทศบาลฯ เพราะงานเกือบทั้งหมดเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนคนทําทั้งขบวนแห  

เทศบาลฯเปนคนทํา แลวจังหวัดทําอะไรบาง พอมีรายไดเอาเขากระเปารายจายเทศบาลฯเปนคนจาย ดังนั้นผมวาเรา

กลับมาทําเอง เพราะกอนนี้เทศบาลฯเปนคนทําเพราะถาเทศบาลนครฯมาทําเองสภาฯยินดีที่จะสนับสนุนเต็มที่แตนี่

จังหวัดเอาไปทําแตคาใชจายเปนเราความชอบเอาไปหมด คาใชจายก็ไมจายมาใหเรา จังหวัดใหเรามากนอยแคไหนที่

ทานสมาชิกทวงติงก็เพราะเหตุแบบนี้ ความดีความชอบเอาไปแตลงทุนเปนเรา แบบนี้มันยากเพราะเราจะตองทุมเท

งบประมาณให แทนที่จะนําเงินสวนนี้ไปทําถนนไดตั้งหลายเสน ก็ขอฝากไวดวยครับ ขอเรียนทานสมาชิกวายังเหลือให

พิจารณาอีกเยอะคงจะตองตอชวงบาย ก็ขอพักทานอาหารกลางวันกอนและเริ่มประชุมตอ ๑๓.๓๐ น. 

 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

 

 



๒๓. 

 

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น. 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดําเนินการประชุมตอครับ  ถึงงบลงทุนใน ศก.๑๙ งานบริหารทั่วไป (๒๑๑) เชิญครับผม ในศก.๒๐ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตัวนี้ไมใชของสํานักการศึกษา ตัวนี้ผมเห็นเขามาเยอะเลย อยากจะใหทานประธานฯประสานไปยังฝาย ไอที   

ขอคําช้ีแจง ทําไมชวงนี้คอมพิวเตอรถึงใชเปน ALL in one  ทุกกองทุกฝายในราคา ๑๗,๐๐๐ บาท ขอใหเจาหนาที่ 

ไอที มาชวยใหความรูกับทางสภาฯดวยครับ 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ  

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ขออนุญาต ทานผอ.สํานักการศึกษา ผอ.มนตตรี เปนผูชี้แจงครับ 

นายมนตตรี  ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในสวนของเครื่องคอมพิวเตอร All in One  

เปนลักษณะเปนจอตั้งโตะเปนจอดานบนจะไมมีในสวนของเคสหรือ CPU เปนจอตั้งโตะและเสียบปลั๊กอยูในเครื่อง

เดียวกันทั้งหมด คือเปนจอและมี CPU  อยูในตัวของมันสะดวกในเรื่องการวางใชพื้นที่นอย มีเครื่องสํารองไฟดวยครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่ผมไดความรูจากฝาย ไอที เพราะวาลักษณะการจัดการของคอมพิวเตอร All In One จะไมเหมือน

คอมพิวเตอรแบบธรรมดา คนที่ใชคอมพิวเตอร ระบบนี้ลักษณะการทํางานจะอยูที่ประมาณ ๔ – ๕ ชั่วโมง เพราะตอง

มีการพัก และถาเปน PC สามารถใชงานตอเนื่องได แตวาALL in One  แรกก็สามารถใชงานตอเนื่องไดเหมือนกัน   

แตวาพอนานๆจะไมสามารถใชงานไดตอเนื่องได และถาช้ินใดชิ้นหนึ่งเสียขึ้นมาตองยกเปลี่ยนทั้งหมด ผมจึงอยากได

ความรูจากฝาย ไอทีวาทําไมเราถึงใชเปน All In One  เพราะเห็นทุกกองทุกฝายใชเปนแบบนี้ครับ ขอทราบเปน

ความรูวา PC ที่เราใช เครื่องอยูดานลาง คือถาอะไรเสียเราก็สามารถถอดเปลี่ยนได แตถาเปน ALL IN one  ถาเกิด

เสียเราก็ตองเปลี่ยนทั้งหมดตองใชระยะเวลายาวนาน หรือวาเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปอยางไร อยากไดคําชี้แจงตวั

นี้ดวยครับ ถามีเจาหนาที่ ไอทีมาชี้แจงไดก็จะดีครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ  

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตใหเจาหนาที่ ไอที เปนผูชี้แจงครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

 



๒๔. 

 

นายพงศธร   โชติมานนท    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิก จากกระทรวงไอซีที ไดมีการมาตรฐานการตรวจสอบ

คอมพิวเตอร มีเฉพาะ PC  สเปค ๑ , ๒ , ๓  / สเปค ๑ คือใชสําหรับการทํางาน สเปค ๒ ใชสําหรับการประมวลผล

กราฟฟค สเปค ๓ ใชสําหรับงานวิเคราะหงานชางพวกเขียนแบบ พอมาปนี้ พ.ศ.๒๕๖๑ เขาไดมีการประกาศใช

คอมพิวเตอรแบบ All In One  ก็คือเปนจอคอมพิวเตอรและมีหนวยประมวลผลอยูในจอเลย เราสามารถเสียบปลั๊ก

และเอาเมาสและคีบอรดมาเสียบใชไดเลย จากเดิมคอมพิวเตอรที่มีจอ ๑ และ CPU อีกหนึ่งเครื่อง และตองทําการ

เสียบสายที่ยุงยาก พอมาปนี้ทางกระทรวงใหเรามาใชแบบ All In One  เพื่อสะดวกในการตั้งและเคลื่อนยายใน

สํานักงานครับผม จากที่ทางโรงเรียนไดขอคอมพิวเตอรแบบ  All In One  และหองแลปเหตุผลของการใชพื้นที่วาง

คอมพิวเตอร ซึ่งตอนนี้มีปญหาในการตั้งโตะ ถานํามาตั้งไวดานบนก็จะทําใหการเรียนการสอนลําบาก ซึ่งราคาตางกัน

แค ๑,๐๐๐ บาท 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในเรื่องของความทนทานเรื่องของวัสดุตางๆที่อยูภายในเครื่องตัวไหนจะดีกวากัน 

นายพงศธร   โชติมานนท    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

 ขออนุญาตช้ีแจงตอครับ วัสดุความทนทานไมตางกันครับผมเพียงแตความสะดวกสบายในการใชพื้นที่ในการ

วางกระทรวงถึงไดออกสเปคขึ้นมาใหมเพื่อความสะดวกก็จะเปนแบบ All In One  แตถาเปนแบบ PC ก็จะงาย

สะดวกอีกแบบหนึ่งก็สามารถจะเพิ่มสเปคปรับแตงอยากใสการดจอเพิ่ม แตสวนมากแลวเครื่องคอมพิวเตอรที่ขอมานี่

จะเปนแบบสํานักงานแบบใชในการพิมพงานเราไมไดเนนดานกราฟฟคอะไรมากมายครับผม  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ  

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ถาเปนแบบนี้ก็คือในแบบ All In One ทางกระทรวงไดกําหนดเปนมาตรฐาน

ในสเปคมาแลว ดังนั้นจึงขออนุญาตทานประธานฯวาผมขอเอกสารตัวน้ี ประกอบการพิจารณาดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเปนเอกสารนะครับ 

นายพงศธร   โชติมานนท    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

 ครับในเวปของกระทรวงผมจะโหลดใหครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ศก.๑๙ / ศก.๒๐ / ศก.๒๑ / ศก.๒๒ / ศก.๒๓ / ศก.๒๔ ขอเรียนถามทาน ผอ.เทศบาล ๒ วา คอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน ใชที่ไหนครับ   

นายไพสิฐ   ศรีสมุทร      รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายไพสิฐ   ศรีสมุทร  รก.ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

ขออนุญาตกราบเรียนดวยวาอยูในตําแหนงรักษาการเนื่องจากยังไมไดรับการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาบุคลากร       

ก็เลยรักษาในตําแหนงกอน หลังจากอบรมเสร็จถึงจะไดรับตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ขออนุญาตกราบเรียน

ดวยความเคารพวาในสวนของครุภัณฑที่เสนอเขามาน้ี ผมขอเรียนวาผมยังไมไดเขามาในกระบวนการในการเสนอตรง 



๒๕. 

 

นี้ เนื่องจากผมไดเขามาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แตผมไดสอบถามไปยังผูที่เกี่ยวของในสวนของ

รายการครุภัณฑ ทั้ง ๘ รายการรวมทั้งคาที่ดินและสิ่งกอสรางวาไดนําเสนอรายละเอียดรวมถึงรายการคาใชจายราคา

ตางๆตามที่เสนอ เพื่อจัดทํารางงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในสวนของรายละเอียดสถานที่หองที่ใชติดตั้งผมขอเรียนวา

จะขอสงเปนเอกสารใหทานประธานฯและทานสมาชิกฯ อีกครั้งหนึ่งครับ และผมไดสอบถามเจาที่ที่ดําเนินการปรากฏ

วานําไปใชในสวนกลางก็คือฝายธุรการเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับพนักงานครูไดจัดทําในเรื่องของเอกสาร

และติดตอประสานงานในเรื่องของเอกสารของราชการครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ตอไป ศก.๒๕ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ผมยอนไป ศก.๒๔ ที่เปนดนตรีและนาฏศิลป ทานขอมาทั้งหมด ๗ รายการ แต ณ ปจจุบัน เครื่องดนตรีที่

โรงเรียนเทศบาล ๒ มีอยูเทาไร และมีดนตรีและเภทอะไรบางตองขอรบกวนใหทางฝายโรงเรียนไดจัดเปนเอกสารสง

ใหสมาชิกสภาฯเพื่อใชในการพิจารณา เปนลําดับตอไปดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายความวาเครื่องดนตรีที่มีอยูแลวใชไหมครับ / ศก.๒๖ เทศบาล ๓ สามัคคี เชิญครับทานวรรณรัตน 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันอยากจะสอบถาม คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาโทรทัศน แอล อี ดี 

แบบ Smart TV  จํานวน ๑๒ เครื่อง จะนําไปใชในสวนไหนของโรงเรียนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ  

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตเชิญทาน ผอ.สวาทเปนผูชี้แจงครับ 

นายสวาท   ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายสวาท ดวงคํา ผูอํานวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี  ขอเรียนช้ีแจงเรื่องโทรทัศน แอล อี ดี แบบ Smart TV  เปน ทีวีที่โรงเรียนจะตองใชใน

โครงการที่ใชในระบบที่กรมไดจัดสรรโครงการใหครับ ใชในหองอนุบาลและมัธยมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกครับ / ศก.๒๖ / ศก.๒๗ / ศก.๒๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ 

(๒๑๒) เครื่องสํารองไฟนําไปใชกับอะไรครับ ของโรงเรียนเทศบาล ๔ เชิญทานผอ.มนตตรี ครับ 

นายมนตตรี  ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ขอบคุณครับในสวนของการจัดสรรงบประมาณในแตละป  การขอเครื่องสํารองไฟกับเครื่องคอมพิวเตอรนาจะ

มีความสอดคลองกันอันนี้ก็เปนไปไดวาเครื่องสํารองไฟอาจจะชํารุด เพราะในแตละครั้งที่มีการสํารวจและมีการ

จําหนายอยางเชน สํานักการศึกษามีการขอเครื่องคอมพิวเตอร อาจจะไมสอดคลองกันอาจจะเปนไปไดเพราะเครื่อง

สํารองไฟนั้นอาจจะเสีย ขออนุญาตใหสงเปนเอกสารภายหลังครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เสียพรอมกัน ๖ เครื่องหรือครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่ม ท. ๔ เชิญทานณัฐวุฒิ  

 



๒๖. 

 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ จากที่ดูมาตั้งแต โรงเรียน ท.๑ ถึง โรงเรียน ท.๕ ผมสังเกตเห็นโรงเรียน ท. ๑ 

ขอกลองวงจรปดอีก ๔ โรงเรียน ไมมีการขอรายการนี้เขามาเลย ผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญ จึงอยากจะเสนอให

ทางฝายบริหารชวยบรรจุกลองวงจรปดตรงนี้ เขามาดวยเพราะความปลอดภัยของลูกหลาน สําคัญกวา

เครื่องปรับอากาศที่จะติดที่หองผูบริหารเสียอีก 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดวยความหวังดีของสมาชิกสภาฯ อยากจะใหมีแตในงบประมาณมีจํานวนเทานี้ สมาชิกหรือสภาฯก็ตอง

พิจารณาตามเอกสารที่ทางฝายบริหารทําเขามา สวนนอกเหนือจากนั้นดวยความกรุณาของผูบริหารก็เปนอีกครั้งหนึ่ง 

เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณทานสมาชิกที่มีความกรุณาจะใหมี CCTV กลองวงจรปด เพิ่มอีก ๔ โรงเรียน ขอบพระคุณอยางสูงครับ 

คิดวางบประมาณเราคงมีพอและมีเงินสะสมตกคางอยูเยอะพอสมควร และคิดวาการแปรญัตติในวาระ ๒ และวาระ ๓ 

คงจะมีเงินเหลือและในชวงนั้น จะทําตามคําขอของทานจะทําการแปรญัตติเพิ่มอีก ๔ โรงเรียนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ตอไป ศก. ๒๙ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง (๒๑๒) มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายตรงไหน

เชิญครับ / เชิญทานนงนุชครับ 

นางสาวนงนุช   จิรันตกาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 เรียนทานประธานสภา ดิฉันนงนุช   จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

ครุภัณฑสํานักงาน คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน จํานวน ๒๔ เครื่อง อยากทราบวา

เอาไปติดตั้งตรงไหนบางคะ อยากทราบรายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตใหทานผอ.สํานักศึกษาเปนผูใหรายละเอียดครับ 

นายมนตตรี  ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ในสวนของคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล ๕ ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

รายไดของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับการอนุมัติจากทางสภาฯ และการสนับสนุนของคณะผูบริหาร ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไดรับอาคารเรียน ๔ ชั้นเรียน จํานวน ๑๒ หองเรียน ประมาณ ๑๐ ลานบาทในปนั้น 

ตอนนี้ยังไมมีเครื่องปรับอากาศที่จะใชในหองเรียนตรงนั้น  อยากจะขอทางสภาฯวาถาเปนไปไดก็อยากจะใหหองเรียน

นั้นไดมีเครื่องปรับอากาศเหมือนกับที่โรงเรียนอื่นๆ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนงนุชครับ 

นางสาวนงนุช   จิรันตกาล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ในเรื่องนี้ดิฉันไมติดใจ แตวาจํานวนหองเรียนนอยมาก คือวาจะติดหองไหนบางมันเยอะเกิน เราอยากทราบ

รายละเอียดเทานั้นเองคะ  

 



๒๗. 

 

นายมนตตรี  ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ผมเรียนช้ีแจงเพิ่มเติม ในสวนของโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง ตอนน้ีดวยความเมตตา และความเอา

ใจใสของคณะผูบริหารและทางสภาฯ ไดดูแลในสวนของการดําเนินการและพัฒนาโรงเรียนชุมชนกานเหลือง          

ทั้งงบประมาณของเรื่องถนน  สวนของรั้วสวนของอาคารเรียน ไฟฟา ประปา ทุมเงินลงไปตรงนั้นเกือบ ๒๐ ลาน เปน

ที่นายินดีวา ปการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ จากเดิมที่มีนักเรียน ๒๐ ถึง ๓๐ เกือบจะยุบ ตอนน้ีมีนักเรียนอยู ๑๒๖ คน โดย

จัดการเรียนตั้งแต อนุบาล ๑ , ๒, ๓ ป. ๑ – ป. ๖ ชั้นเรียนละ ๑ หองเรียน ก็เรียน ๙ หองเรียน สวนที่เหลือก็จะเปน

หองสมุด และหองปฏิบัติการตางๆ ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายความวา ๒๔ เครื่อง ใชที่ตึกใหมใชหรือไมครับ 

นายมนตตรี  ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 คือหองหนึ่งก็จะติด ๒ เครื่อง ขนาด ๖ คูณ ๙  ก็ประมาณ ๕๔ ตารางเมตร 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมใหขอคิดวา หองเรียนไมนาจะใชแบบตั้งพื้นเพราะเด็กซนอันตรายจะเกิดก็ขอฝากไวดวย เชิญทานสมาชิก

ครับ / เมื่อไมมี ศก.๓๐ ศูนยเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เชิญทานสุชภัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมจําไดวาเราเคยไดอภิปรายกันพอสมควรเรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียน

อนุบาลอุบล ที่เขาใหเรายายออกไป พอมาตั้งงบประมาณยังมีการตั้งงบประมาณเพื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียน

อนุบาลอุบล จํานวนก็ไมไดนอยกวาโรงเรียนอื่นๆดวย เครื่องปรับอากาศ ๘ เครื่อง ช้ันวางรองเทา ๓๐ ชอง ๓ อัน ชั้น

วางที่นอน โตะรับประทานอาหาร คาพัดลมติดผนัง ๑๖ ตัว โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้ โตะทํางานพรอม 

เกาอี้ สําหรับครูเทศบาล ๒ ชุด คาเกาอี้สําหรับเด็กปฐมวัย ๖๐ ตัว คาจัดเครื่องเลนสนามกลางแจง คาไฟฟาและวิทยุ 

คาครุภัณฑโฆษณา อยากจะสอบถามวาในเมื่อเราจะยายเขาไปแลว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบล เรายัง

จําเปนจะตองจัดสรรงบประมาณ นําไปใหตรงนี้อยูใชหรือไม หรือวาเราไมเตรียมการที่จะยายช้ันอนุบาลของเราไปใน

โรงเรียนเทศบาล ๓ ตามที่ทานเคยช้ีแจงในสภาฯแหงนี้ และทานคอยนํางบประมาณเหลานี้ ไปลงในตรงนั้น ผมวาเรา

ยังจะกอประโยชนไดมากกวากรุณาช้ีแจงใหผมทราบดวยครับ ขอเรียนวามีการเปลี่ยนแปลงชื่อและสภาฯ จะอนุมัติให

เปลี่ยนหรือไมเปลี่ยนหรือไมใหยายก็แลวแตสภาฯอีกที เชิญทานสุภชัยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนใหทานสมาชิกหรือสภาฯแหงนี้วา ทางสํานักการศึกษา ไดยื่นญัตติกับผมแตบังเอิญวาญัตติไดสงชาไป

หนอยหลังจากที่ผมออกระเบียบวาระการประชุมไปแลว จึงตองบรรจุญัตติฯในคราวประชุมครั้งตอไป เพราะญัตตินั้น

ทางสํานักการศึกษาขอเปลี่ยนชื่อศูนยทั้งขอยายโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ไปเปนศูนยที่โรงเรียนเทศบาล ๓ 

สามัคคีวิทยาคาร  ก็ขอกราบเรียนไววาญัตติเขาไมทัน 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถามติสภาฯ หามโรงเรียนอนุบาล ไมใหยายผมจะมีความสุขมาก เมื่อจัดทํางบประมาณเขามาผมมองเห็นสภาพ

ที่วาเมื่อเอาครุภัณฑไปติดต้ังเสร็จ เมื่อเราจะยายเราก็ตองเอารถ ๖ ลอ ๑๐ ลอ ขนของเหลานี้ไปอีก ผมวามันเปนภาพ

ที่ไมนาดูและไมนาเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนก็อยูตรงขางกับเทศบาลฯ ผมก็คิดวาก็แลวแต

เพื่อนสมาชิกจะพิจารณา เราจะอนุมัติในสวนนี้ผานไปหรือวาเราจะรอใหโรงเรียนเขาดําเนินการเสร็จกอน และคอย

อนุมัติทีเดียวครับ 



๒๘. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญครับ ศก.๓๐ / ศก.๓๑ / ศก.๓๒ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุชภัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอนําเรียนทานสมาชิกวาเดียวจะนําเขาในช้ันแปรญัตติและจะนําเรียนทานตอไปครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนศูนยเด็กเล็กวัดมหาวนาราม เชิญครับ  

นายสุชภัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ เรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ในปกอนเราก็ไดใหงบประมาณไป

พัฒนาพอสมควรแลว ผมไมทราบวา ณ ตอนนี้  การปฏิบัติงานไดผลสําเร็จมีการปฏิบัติงานไปถึงไหนแลวและมีเด็ก

นักเรียนจํานวนกี่คน ตรงนี้ผมอยากใหผูที่เกี่ยวของสํานักการศึกษาไดนําเอกสารเขาช้ีแจงกับคณะกรรมการแปรญัตติ

ดวยครับ เพื่อประกอบการพิจารณาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิ   

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ในศก.๓๔ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง มี ๒ รายการ โครงการซอมแซมหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และ

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ทําไมไมเปนรายการเดียวกันครับเพราะวาเปนรายการปรับปรุง

เหมือนกัน อยากทราบเหตุผลดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตใหทานผอ.มนตตรี ผอ.สํานักศึกษาเปนผูใหรายละเอียดครับ 

นายมนตตรี  ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ในสวนของการปรับปรุง ๒ โครงการนี้คือสวนแรกเปนการปรับปรุงหองเรียนซึ่งเปนอาคารเรียน ซึ่งใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ก็ไดรับความอนุมัติงบประมาณไปจํานวนหนึ่งแลว แตยังไมไดครับทุกหองเรียนยังมีบาง

หองเรียนตองแกไขใหดีเหมือนกันเพื่อน สวนโครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็จะเปนบริเวณ สวนรายละเอียดจะ

เรียนทานอธิบดีอีกรอบหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม มีสวนของสนามเด็กเลนหรือไมคะ เพราะที่ดิฉันเห็น

คอนขางจะใชการไมไดแลวคะ อยากตรงนี้วามีการปรับปรุงสนามเด็กเลนหรือไม  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตใหทานผอ.มนตตรี ผอ.สํานักศึกษาเปนผูใหรายละเอียดครับ 

 



๒๙. 

 

นายมนตตรี  ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 สวนเรื่องรายละเอียดจะขอนําเรียนเปนเอกสารนะครับ เพราะไดพูดคุยกับหัวหนาศูนยอยูวาในสวนของสนาม

เด็กเลนที่ดําเนินการไปแลว บางสวนยังใชการไมไดดีจะมีการพัฒนาเพิ่มเติม สวนที่จะปรับปรุงศูนย จะเปนสวนของ

บริเวณที่เขาแถวเพราะวาจํานวนนักเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีจํานวนมาก แตก็ลดลงเพราะวาปที่แลว ๓๐๕ คน 

สวนปนี้ ๒๕๖ คน เพราะมีผลกระทบวาโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการใหรับนักเรียน ๓ ขวบ จึงตองเรง

พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการใหดีขึ้นเพื่อที่จะไดรับความไววางใจจากผูปกครองใหดูแลบุตรหลานมาเขาเรียนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานวรรณรัตน ครับ 

นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉันอยากจะทราบรายละเอียดครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย คาเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล หนาจอ แสดงผล LED  ใหญ จํานวน  ๓ เครื่องๆละ ๑,๕๐๐ บาท   

แตถาทานยอนกลับไปในหนา ศก.๒๖ ก็จะเปนครุภัณฑวิทยาศาสตรเหมือนกัน คาเครื่องชั่งน้ําหนังแบบดิจิตอลพรอม

เครื่องที่วัดสวนสูง ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท ดิฉันวาทําไมราคามันแตกตางกัน ขอทราบเหตุผลดวยนะคะขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอความกระจางดวยครับ ระหวางของ ท.๓ กับศูนยเด็กเล็กมหาวนาราม เชิญทานประชาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตใหทานผอ.มนตตรี ผอ.สํานักศึกษาเปนผูใหรายละเอียดครับ 

นายมนตตรี  ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ในสวนของเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมเครื่องวัดสวนสูงเปนราคาตาม

มาตรฐาน  ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท ในสวนของ ศก.๒๖  สวนใน ศก.๓๔ จะเปนเครื่องชั่งน้ําหนัก เฉยๆหนาจอ LED  

ใหญ และราคานอกมาตรฐานที่ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสํารวจตามรานคา ๓ ราน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่ทานสมาชิกสงสัยก็คือตางกันตรงที่วัดสวนสูงเทานั้นเองแตราคาแตกตางกันเกือบ ๒๐,๐๐๐ บาท แสดงวา

ราคามาตรฐานราคาตองสูงกวาราคานอกมาตรฐาน  ถาเปนไปไดก็อยากจะใหหาขอมูลมาใหทางสมาชิกหนอยวา

ระหวางที่มีที่วัดสวนสูงกับไมมีที่วัดสวนสูง ราคาแตกตางกันเกือบ ๒๐,๐๐๐ บาท / เชิญทานสมาชิกตอครับ / ถาไมมี

ไปที่ ชาง ๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) เชิญครับ ขอความรูทางชางหนอยครับ เรื่องคาเบี้ย

ประกัน บรรทัดสุดทายครับ จายไปแค ๙๖๗ บาทกวา แตต้ังไว ๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากอะไรครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขอใหทานผอ.สํานักเปนผูใหรายละเอียดครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เปนคาเบี้ยประกันรถ ณ วันที ๒๐ สิงหาคม จายไปแลว ๙,๐๐๐ บาทครับ 

 



๓๐. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ในหมวดประเภทคาเงินเดือนพนักงานที่ เพิ่มขึ้นมา ๒๘๐,๗๐๐ บาท อันนี้เพิ่มจากบุคคลภายในหรือ

บุคคลภายนอกยายเขา 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตใหทานผอ.สํานักเปนผูใหรายละเอียดครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ในเรื่องของงบประมาณงานบริหารงานทั่วไปของสํานักชางทั้งหมด ผมจะให

ทานภัสรา เปนผูตอบคําถามทานแทนเพราะวาเปนผูทําเกี่ยวกับงบประมาณทั้งหมด ขอยกหนาที่ตรงใหกับคุณภัสรา

เปนผูตอบคําถามแทนครับ ขออนุญาตทานประธานฯครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในสวนของเงินเพิ่มขึ้นเปนสวนของการเลื่อนขั้น

เงินเดือนประจําปของพนักงานทั้งหมดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 การตั้งเงินเดือนตัวนี้รวมทั้งของทาน ผอ.สํานักดวยหรือเปลาครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 การตั้งอัตราเงินเดือนเราตั้งตามกรอบที่วาง  รวมทั้งเงินเดือนของทานผอ.สํานักแลวคะ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในกรอบอาจจะต่ํากวาทาน ผอ.วิสุทธิ์ดวยนะ แตอันนี้ตั้งในกรอบของทาน ผอ.วิสุทธิ์ ก็จะเปนกรอบที่สูงแตทาน

ใหมอาจจะไมถึงก็ได ใชหรือไมครับ เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ในหมวดของเงินเดือนจะรวมถึงกรอบอัตรากําลังทั้งหมดและเงินเดือนพนักงาน

รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนประจําป ๒ ครั้ง ในเดือนเมษายน และกันยายนครับสวนกรอบอัตราเงินเดือนของทาน        

ผอ.วิสุทธิ์ ซึ่งจะเกษียรไปก็ตองหลุดไป 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่เจาหนาที่ช้ีแจงวาเปนกรอบอัตราเงินเดือนของทานผอ.สํานักการชางดวย ถาพูดถึงเรื่องตําแหนงเงินเดือน

อาจจะไมสูงถึงทาน ผอ.วิสุทธิ์ แตตัวน้ีตั้งในกรอบของทาน ผอ.วิสุทธิ์ ซึ่งอาจจะสูงกวา 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 บางที่อาจจะสูงกวาทานผอ.วิสุทธิ์ ก็ไดถาผูที่จะมาใหมที่ไดมีการคัดสรรมาจากสวนกลางก็จะมีสูงมีต่ํา ในความ

เปนจริง แตตามกรอบตัวนี้ยืดอัตราเงินเดือนของทาน ผอ.วิสุทธิ์ เปนตัวตั้งแตในความเปนจริงก็อีกสถานการณหนึ่ง

เพราะวาเราไมรูวาผูที่จะมาจะมีเงินเดือนสูงกวาทานหรือต่ํากวาทานผอ.วิสุทธิ์ ครับ 



๓๑. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ขอสอบถามตอเนื่องครับ ผูที่จะมาแลวเงินเดือนต่ํากวาก็คือโอเครเงินเราเหลือ แตถามาแลวเงินเดือนสูงกวาที่

เราตั้งไว จะแกปญหากันอยางไรครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กรณีที่สูงกวาก็ไมมีปญหาเพราะวาเรามีกรอบอัตราเงินเดือนของขาราชการเต็มกรอบอยูแลวเราเกลี่ยไดครับใน

การที่จะโอนเงินที่เพิ่มขึ้น เพราะกรอบอัตรากําลัง ๓ ป เรากําหนดไวเทาไร ถามีพัฒนาแตละปก็จะมาตั้งกรอบกันใหม

ในแตละปๆ ซึ่งมีการปรับแผนการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แตกรอบที่มีไวเพื่อรองรับการบริหารจัดการบุคลากรใหเกดิ

ความคลองตัวครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตตอเนื่องครับ แบบนี้ถาสมมติวาเราตั้งกรอบอัตราเงินเดือนไวเพื่อใหมีตัวตนเทานั้นและก็ดิ้นไดอยู

แลวและเราก็คอยเพิ่มขึ้นภายหลัง แบบนี้ถูกตองใชไหมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรื่องระเบียบตรงนี้ ขออนุญาตใหทานปลัดเทศบาลฯ เปนผูชี้แจงครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายอัมพล   ทองพุ     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทาน นายอัมพล ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี      

ผมขอนําเรียนเพิ่มเติมในการทํางบประมาณ โดยเฉพาะในหมวดเงินเดือนของพนักงานหรือคาตอบแทนตางๆ หลกัการ

ก็คือวาในการตั้งงบประมาณนั้นเราจะตองตั้งเงินเดือนและตําแหนง ณ เงินเดือนปจจุบัน ของผูที่ดํารงตําแหนง ณ  

ขณะนี้ และก็ตําแหนงวางดวยทุกอัตรากําลัง ถาอนาคตมีตําแหนงวาง เชนตําแหนงของทานผอ.วิสุทธิ์ วันที่ ๓๐ 

กันยายน น้ีทานจะครบเกษียณอายุราชการ คนที่จะมาใหม ประเด็นแรกคือผูบริหารสามารถที่จะรับโอนขาราชการใน

สวนของทองถิ่น เรียกวาพนักงานเทศบาล จากเทศบาลอื่นหรือสวนราชการอื่นที่มีตําแหนงเทียบเทาปจจุบันก็

เทียบเทาระดับ ๙ คนที่จะมานั้นถาผูบริหารรับโอนมาไดภายใน ๑๕๐ วัน แตถาภายใน ๑๕๐ วันรับโอนมาไมไดก็เปน

หนาที่ของกรมตองสรรหามาให ทีนี้คนที่จะมานั้นก็ไมรูวาจะมากกวาหรือจะต่ํากวาแตดวยวิธีการงบประมาณ เขาให

ตั้งตามผูที่ดํารงตําแหนง ณ ปจจุบัน เขาจะไมใหต่ําลงไปจากระดับ ๙ โดยหลักแลวจะใหตั้งไวเทาเดิม ถามาใหมถา

เงินเดือนสูงกวาเดิม สิ่งแรกก็คือฝายบริหารจะตองหาโอนงบที่มีอยูในวงเงินที่สภาอนุมัติวามีรายการไหนบาง ไมจาํเปน

เรงดวนก็จะโอนมาเพิ่มได หรือมันมากไมสามารถที่จะโอนมาไดก็ใหจายขาดเงินสะสมไดโดยอํานาจของทานนายกฯ 

เปนอํานาจในการจายขาดเพื่อเปนสวัสดิการใหขาราชการหรือพนักงาน ไมวาจะเปนเงินเดือน คาเชาบาน ถาต้ังไวแลว 



๓๒. 

 

ไมพอจายเราก็สามารถที่จะจายขาดได แตสิ่งแรกที่จะตองทําก็คือตองโอนมากอน แตถาคนที่มาใหมเงินเดือนต่ํากวานี้ 

เงินเดือนที่ตั้งไวก็สามารถที่จะโอนไปทําอยางอื่นได หรือถาไมโอนสิ้นปก็จะตกเปนเงินสะสม มี ๒ ประเด็นที่ผมนํา

เรียนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐพัฒน ครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทาน กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี  เขต ๓ กระผมมีขอสักถามเรื่องคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังมา ๑๕,๐๐๐ บาท 

ตลอดทั้งปซึ่งสํานักการชาง ผมเห็นวามีงานที่ตองซอมบํารุงและตกคาง  เชนถนนยุบตัว หรือฝาทอชํารุดอาจจะเปน

อันตรายตอประชาชนที่สัญจรไปมา หรือระบบไฟฟาสาธารณะถามีปญหาเกิน ๓ วัน ก็จะสรางความเดือดรอนใหกับ

ประชาชน สวนพนักงานที่จะตองออกมาดําเนินการในวันหยุดราชการ วันเสารหรือวันอาทิตย ผมดูแลวความจําเปน

ของพนักงานตองมีคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในจํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ทานกําหนดวงเงินมา

นอยเกินไปหรือเปลา อีกเรื่องก็เรื่องเตนถามีการรับแจงใหไปติดตั้งตอนเย็นวันศุกรมีชาวบานขอความประสงคในการ

ขอใชเต็นทของเทศบาลฯ ติดเสารอาทิตยก็ไมสามารถใชบริการเต็นทของเทศบาลฯได ผมจึงอยากจะขอทานปรับปรุง

ในเรื่องนี้เพื่อความสะดวกแกประชาชน ในเมื่อเราใชพนักงานใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการก็ขอฝากไปถึง        

ฝายบริหารดําเนินการและใหทานชี้แจงใหสมาชิกทราบดวยวาทานมีหลักเกณฑอะไรในการจายเงินคาตอบแทน

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอชี้แจงใหฟงครับ งานนี้เปนงานแผนงานบริหาร เปนคนละงานตามที่ทานพูดมาถึงไดจายคาตอบแทน

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนอยตั้งมา ๑๕,๐๐๐ บาท ผมวายังมากไปนะครับเพราะวางานบริหารกับงานแผนนาจะมี

การทํานอกเวลานอย ก็ขอทําความเขาใจกับกับดวยวาเปนคนละงาน / มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ / เชิญ   

ทานสุชภัย 

นายสุชภัย    ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานผอ.มาทํางานนอกเวลาราชการ ทานมาทํางานชวงเวลาเสาร อาทิตย ชวงแหเทียน หนาดําทํางานไมเห็นแก

เหน็ดเหนื่อย ถาเปนไปไดถาไมเกิดปญหาใดๆ ถาตออายุราชการไดเงินเดือนที่ตั้งไวไดใชตอผมจะมีความสุขมาก      

ผมไมไดยอทานแตผมยกยองทานชื่นชม ตอไป ชาง ๓ เงินเดือนพนักงานจางทั่วไป ลดลง ๖๔๘,๐๐๐ บาท แต

เงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ เพิ่มขึ้น ๒๖๒,๔๐๐ บาท จํานวนคนนาจะลดลงและสามารถจางจํานวนคนได

มากกวา ๒๖๔๐๐ บาทไดเยอะมาก  คําถามก็คือ เงินเดือนพนักงานจางทั่วไปที่ลดลง ๖๔๘,๐๐๐ บาท ลดลงจากไหน

และเงินเดือนจางตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นๆจากไหน และจากหนวยงานไหนจากภายในหรือภายนอกครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรื่องระเบียบตรงนี้ ขออนุญาตใหทานผอ.สํานัก เปนผูชี้แจงครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

 



๓๓. 

 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานฯที่เคารพครับ ตามที่ไดชี้แจงไวแลววาใหทานภัสรา เปนผูชี้แจงในเรื่องเงินเดือนทุกงาน

ที่มีครับ ขออนุญาตครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ในสวนของภารกิจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปที่ผานมาเราไดบรรจุพนักงานจางทั่วไป

ซึ่งเปนพนักงานเดิม ในดานทักษะมีอายุงานตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป บรรจุเขามา ๕ ตําแหนงในสวนของพนักงานจางทั่วไป

ปจจุบันเราตั้งเงินเดือนเราตั้งตามกรอบอัตรากําลัง ๓ ป ของเรามีตําแหนง พนักงานจางทั่วไป ๓๕ ตําแหนงปจจุบัน

วางอยู ๓ ตําแหนง 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญ   ทานสุชภัย 

นายสุชภัย    ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมเขาใจครับ รบกวนอีกทีหนึ่งเงินที่เพิ่มมาตามภารกิจ ๒๖๒,๔๐๐ บาท เพิ่มจํานวนคนอีกไหรครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 ๕ ตําแหนงคะ 

นายสุชภัย    ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 และที่ลดลงไป ๖๔๘,๐๐๐ บาท ลดกี่ตําแหนงครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 เปนกรอบอัตรากําลัง ๓ ปที่ทําใหมและปรับลดออกไปจากคนที่เขยิบขึ้น 

นายสุชภัย    ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายถึงเอาเงินของพนักงานจางทั่วไป ขึ้นไปดวยและเงิน ๒๖๒,๔๐๐ บาท เปนสวนตางที่เพิ่มขึ้นเฉยๆใช

หรือไมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ / ชาง ๔ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพิ่มขึ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ดิฉันอยากทราบรายละเอียดตรงนี้คะ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตใหสํานักการชางเปนผูชี้แจงครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ เราจาย ณ ปจจุบัน ๒๐ สิงหาคม 

๒,๔๓๕,๐๐๐ กวาบาท  เนื่องจากงบประมาณที่เราไดรับในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไมเพียงพอแกการเบิกจาย 

เพราะตนปเราไดจัดงานของ ร.๙ งานตกแตงและงานประเพณีตางๆ เชนงานเขาพรรษาที่ผานมาและก็ไมไดรับจัดสรร

จากจังหวัด ตองใชงบประมาณโดยการโอนมาจากหนวยงานที่เหลือจาย ซึ่งไมเพียงพอแกการเบิกจายขอบคุณคะ 

 



๓๔. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 งานวัสดุไฟฟาและวิทยุ รวมถึงไฟจราจรหรือเปลาครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 ไมคะเปนการซอมไฟสาธารณะและจัดงานประเพณีและตกแตงเมือง 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญ   ทานสุชภัย 

นายสุชภัย    ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องจากทานตนขาวครับ นอกจากประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุก็ยังมีวัสดุกอสรางและวัสดุ

เชื้อเพลิงและหลอลื่น เพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากรายการที่เพิ่มขึ้นมาก็ ๓,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท จากงบประมาณ

ที่ตั้งไวทําไมมันโดดขึ้นมาเยอะ เหมือนกับวาเราใหเงินไป ๑๐ บาทแตทานไปซื้อของ ๑๕ บาท แสดงวาสํานักการชาง

กําลังจะขาดทุน 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 ขออนุญาตตอเนื่องไปทีละรายการนะคะ วัสดุกอสรางในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทานอนุมัติใหเรา

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ ปจจุบัน ๒๐ สิงหาคม เราใชไป ๓,๙๘๙,๐๐๐  บาท เราใชซื้อจัดงานประเพณี รวมทั้งงานที่

เกี่ยวกับงานไฟฟา งบประมาณที่ใชกับนายหลวง ร.๙ ก็ใชงบประมาณในสวนนี้ รวมทั้งงานประจําปและงานซอมบํารุง

ถนนหนทาง ซึ่งมันไมเพียงพอแกการใชจายเราจึงจําเปนตองใชเงินเหลือจาย บางที่ก็ขอเงินจากกองอื่นมาเพิ่มใหการ

บริหารของเราสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แสดงวาทานมีความสามารถมากใหไป ๒ ลานแตทานสามารถใช ๓ ลานกวา 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 จริงแลวเราไมพอสักหมวดเลยคะแตเราขอโอนจากหนวยงานอื่น และเรื่องคาวัสดุเชื่อเพลิง ปจจุบัน ๒๐ 

สิงหาคม เราใชไป ๓,๐๘๐,๐๐๐ บาท เรามีรถใน ๒๔๒ ทั้งหมด ๒๗ คัน และรถใหมทานก็ใหเราทุกปทานใหความ

กรุณาเรา และก็ขอน้ํามันทานดวยคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนถามเรื่องเต็นทอยูในงานไหน คลองใจในเรื่องการขอใชเต็นท 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 อยูในงาน ๒๔๒ คะ  ขออนุญาตตอบแทนทานผอ.เรื่องการบริหารวา ปกติคนงานเราจะทํางานวันเสาร ครึ่งวัน

ถาเปนงานศพหรืองานเรงดวน ปกติจะติดตอหัวหนาฝาย บางที่เราก็ใหไปรับเองเราจะจัดใหเพราะวาคนงานเราไมมี

หรือเปนวันจันทร เราจะเรงดําเนินการให เพราะวาวันอาทิตยเขาก็หยุดเหมือนเราคะทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอความกระจางวา ในเรื่องการขอเต็นทตามที่ทานวาเราประสานกับใคร มีเบอรโทรศัพทใหหรือไม 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 ในเรื่องการขอเต็นท สวนใหญจะเบอรสวนตัว เชน คุณนก จรรยารักษ  หัวหนาทองพูน ที่รับผิดชอบเรื่องเต็นท 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานสมาชิกรับทราบไววา ใครเปนผูรับผิดชอบทานจะประสานกับใคร ขอเบอรโทรไดหรือไม 



๓๕. 

 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ขอตอบแทนนะครับ คงเปนเบอรโทรของทานทองพูน คุณจรรยารักษ พิมพพันธุ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือความเขาใจวาทานทองพูน เปนเรื่องเกี่ยวกับไฟฟาไมคิดวาจะเปนเต็นท 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 หัวหนาทองพูน เปนหัวหนาสถานที่และไฟฟา เปนหัวหนาของ คุณนก จรรยารักษ อีกทีคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตใหฝายบริหารซื้อโทรศัพทใหมใหทานทองพูน ดวยครับเพราะโทรไมคอยติดครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ชาง ๔ ไมมี ขอพัก ๑๐ นาที 

  

พักเวลา  ๑๔.๕๐  น. 

 

เริ่ม ๑๕.๐๐ น. 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เริ่มประชุมตอครับ ชาง ๕ (๐๐๒๔๓) เชิญสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ชาง  ๕ ในหมวดเงินเดือนคือลดพนักงานจางทั่วไป เปนลูกจางตามภารกิจ ถูกตองไหมครับ ๒ ทานนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการกับคาใชจายในการ

บํารุงดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ อยากทราบวาสวนที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากอะไรครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เนื่องจากเปนรายละเอียดในการดูแลสวนสาธารณะทั้ง ๓ แหง มีรายละเอียดที่ตองชี้แจงอยากใหเจาหนาที่

ผูดูแลตรงนี้ชี้แจงตรงนี้เพื่อจะทราบรายละเอียดที่ชัดเจน 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 ในหมวดคาจางเหมาบริการเดิมตั้งไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท เปนคาดูแลหองน้ําทุงศรีเมือง เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

จํานวน ๑๒ เดือน สาเหตุที่เพิ่มขึ้นในป พ.ศ.๒๕๖๑ เราไดดูแลสวนสาธารณะหวยมวง  ๑ อัตรา ในอัตรา ๑๕,๐๐๐ 

บาท จางดูแลหนองบัว ๑ อัตรา ในอัตราละ ๑๕,๐๐๐ บาท และในสวนของดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะในเขต

เทศบาล เดิมเราดูแลเฉพาะหวยมวงในอัตราละ ๔๐,๐๐๐ บาท ดูแลถนนเทพโยธี ในอัตราละ ๑๖,๐๐๐ บาท และ

รอบศาลหลักเมืองในอัตราละ ๑๒,๐๐๐ บาท ปจจุบันเรารับถายโอนถนนอยู ๒ สายก็คือแจงสนิทกับชยางกูรเพื่อเปน 



๓๖. 

 

หนาเปนตาของบานเมือง เราก็ไดรับคํารองเรื่องถนนชยางกูร รกรุงรังวิสัยทัศนไมได เราเลยจางบุคคลภายนอกดูแล

เกาะกลางถนน ในอัตราเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งทุงศรีเมืองเราก็จางเพิ่มขึ้น ในปพ.ศ.๒๕๖๑ เงินเอามาจากเงิน

เหลือจายทั้งของเราเองและกองอื่นคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอสอบถามวาในปพ.ศ.๒๕๖๑ จายไป ๖๒๗,๕๐๐ บาท เราจางเหมาอะไรครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 คาจางเหมาก็คือเดิมเราจางทุงศรีเมืองเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดูแลหองน้ําและหองที่หวยมวงเดือนละ 

๑๕,๐๐๐ บาท ๑ อัตรา และหองน้ําหนองบัว เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ อัตรา ที่เพิ่มขึ้นครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมมีขอติดใจเกี่ยวกับคาใชจายในการดูแลสวนตรงนี้ ก็คือสวนสาธารณะทุงศรีเมือง เมื่อประมาณเดือนที่แลว

หรือเปลาที่มีการรับหองน้ําซึ่งมาจากการบริจาค ในการรับหองน้ําก็มีขอตกลงวาทางเทศบาลฯจะตองเปนผูดูแลและ

การดูแลก็ตองมีคาใชจายแตการที่รับหองน้ํามาถาทานไปตกลงรับหองน้ํามาแตไมไดมีการแจงกับทางสภาฯและทานก็

มาของบประมาณในสวนของการดูแลหองน้ํา มันมีความถูกตองอยางไรผมอยากจะไดขอชี้แจงตรงนี้ดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่องหองน้ําที่ทางภาคเอกชนไดมอบใหเราคือคิงเพาเวอร ที่มีรัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยวทานวีระศักดิ์     

โควสุรัตน เปดรวมประธานคิงเพาเวอรเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม วันนี้ไดทํา เอ็ม โอ ยู เรียบรอย สวนเรื่องคาใชจายเรา

ก็เปนหวงและทานก็เปนหวงจึงตองดูแลเพิ่ม ที่จริงแลวในสวนของหองน้ําเดิมเราก็มีการดูแลอยางดี สะอาดและก็ดีขึ้น 

มีการปรับชองอากาศติดพัดลม สวนหองน้ําที่เพิ่มขึ้นที่ไดทํา เอ็ม โอ ยู กับคิงเพาเวอร เราก็ตองของบประมาณในการ

ดูแลรักษาเพิ่มเติมเพราะวามีขอตกลงกันไววามอบแลวจะตองดูแล เพื่อใหบริการประชาชน ในสวนสาธารณะและ

บุคคลทั่วไป งานประเพณีตางๆดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเปนความรูวาการที่ทานไปทํา เอ็ม โอ ยู กับเอกชน ซึ่งเปนภาระคาใชจายผูกพันมันจะเกี่ยวเนื่องกับสภาฯ 

อยากทราบวาตรงนี้จะผิดระเบียบหรือเปลาในการที่ทาน เอ็ม โอ ยู แลวทานไมไดมีการนําเขาสูการพิจารณาของ   

สภาฯ แตถาจํากันไดวาเมื่อปที่แลวที่มีการขอรถกูภัยดับเพลิงจาก สโมสรโรตารี่ ตัวนี้ก็เหมือนกันแตตัวน้ีทานไดนํามาสู

การพิจารณาในสภาฯ เพราะวามีการขอใชจายซึ่งทางสภาฯก็ไดอนุมัติไป แตกลับกันเรื่องนี้ไมไดมีการนําเขาสูสภาฯให

รับทราบกัน แลวทานก็มาขอเงินเพิ่มในสวนตรงนี้เหมือนการยัดไสสอดแทรกเขามา อยากจะขอความรูกับทานปลัดฯ

วาขอเท็จจริงตรงนี้เปนอยางไร เพราะวาผมไปดูในเรื่องรายละเอียดมันมีขอผูกพันตรงนี้จริงๆ และมันถูกตองหรือไมที่

เปนทํา เอ็ม โอ ยู กับเขาแลวไมผานสภาฯ และมีคาใชจายตรงนี้ แตวาทางสภาฯไมไดติดใจเรื่องในการรับมอบนะครับ

แตเปนเรื่องที่นายินดีดวยที่ทางเอกชนเขาเห็นคุณคาของสวนสาธารณะของเรา แตการรับมอบนาจะมีระบบระเบียบ

ดีกวานี้นะครับผม 



๓๗. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯ ในกรณีที่ทานยกตัวอยางมาเรื่องรถกูภัยกับเรื่องหองน้ํามันคน

ละกรณี สวนกรณีของรถกูภัย มันมีคาใชจายที่ชัดเจนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ รวมทั้งคาขนสง แตวันนี้เรื่องของหองน้ํา

ทางภาคเอกชนคิงเพาเวอรมอบใหเราเพื่อบริการสาธารณะ หนาที่ของเราก็คือบริการสาธารณะอยูแลวที่ชุมชนมาใช

ประโยชนก็มีความตองการเพิ่มอยูแลวและนโยบายของจังหวัดก็คือมาคัดเลือกรวมกันทั้งหมด ๓ แหง รวมกันคัดเลือก 

สถานที่เรากําหนดไว   ๓ จุด คือ หนองบัว หวยมวง และทุงศรีเมือง ซึ่งก็เปนความเห็นรวมกันในการสํารวจ ความ

ตองการในการใชประโยชน และเหมาะสมที่สุดก็คือทุงศรีเมือง ซึ่งกรณีน้ี เอ็ม โอ ยู มันเปนเรื่องของภาคเอกชนมอบ

ใหสวนเรื่องการจัดการเปนเรื่องของการจัดการดูแลความสะอาด ซึ่งเปนหนาที่โดยตรงของเทศบาล ดูแลความสะอาด 

ถาทานไมใหคาใชจายเราก็คงหมุนเวียนคาใชจาย ตามงบบริหารทั่วไป ในเรื่องงบประมาณการจัดงบลงตามโครงสราง

ตางๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑแลว การรักษาความสะอาดที่เปนระบบแลวก็จะดีขึ้น อยากจะใหเขาใจถึงวิธีการ

ระเบียบกฎหมายดวย เพื่อใหไดรายละเอียดเพิ่มก็อยากขออนุญาตทานประธานใหทานปลัดอัมพล  ทองพุ ชี้แจง

เพิ่มเติมไดหรือไมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายอัมพล   ทองพุ     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทาน กระผมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

ผมขอนําเรียนแบบนี้วาเรื่องการรับมอบหองน้ําจาก คิงเพาเวอร ในรายละเอียดของกฎหมายผมก็ยังไมไดคุยกับฝาย

โดยละเอียด ไดคุยแตเบื้องตนตอนที่ทานรัฐมนตรีการทองเที่ยวและกีฬามามอบ สวนในขั้นตอนการมอบทางคิว

เพาเวอร แตงตั้งคณะกรรมการดูแลสวนตรงนี้ใหกอนถึงจะสง เอ็ม โอ ยู คืนมาใหตอนนี้ยังไมไดเรียบรอย หลักการกา

รับมอบที่ดินและสิ่งกอสราง อยางที่ทานสมาชิกไดนําเรียนก็ถูกตองอยางที่ทานสมาชิกพูดวาจะตองนําเรียนตอสภาฯ 

ใหรับทราบ ผมคิดวาในอนาคตถาเราไดรับ เอ็ม โอ ยู เรียบรอยแลว ก็คงตองนํามาเขาสภาฯตองปรึกษากับทางฝาย

บริหารอีกรอบหนึ่งอาจจะเปนครั้งตอไป ตอนนี้เรื่องการตั้งงบประมาณในการดูแลยังไมไดตั้งเพราะวารับมอบไม

เรียบรอย ยังไงก็ตามในภาพรวมทั้งฝายบริหารและฝายสภาฯดวยก็คงจะเห็นดีเพราะมันเปนประโยชนกับพี่นอง

ประชาชนในภาพรวมแตขั้นตอนวิธีการมันคอนขางจะซับซอนอยูนิดหนอย จะทําใหชัดเจนและจะปรึกษาและจะ

นําเขาสูสภาฯเพื่อพิจารณาของสภาฯในการรับมอบเปนทางการอีกในการประชุมครั้งตอไป อยางไรก็ตามขอ

รายละเอียดใหทาง คิงเพาเวอร สงรายละเอียดมาใหทั้งหมดกอน ตอนนี้รายละเอียดยังไมเรียบรอยขอนําเรียนเบื้องตน

กอนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตผมวาการรับมอบมันเปนทางการแลวนะครับ รัฐมนตรีก็มามอบแลวมีการตอทอสวมเขาสูบอบําบัดเรียบรอย

แลวครับมีการใชงานได ๑๐๐ เปอรเซ็นต  แตเรื่องนี้ผมก็ยินดีที่ทางเอกชนมามอบใหแตวาขั้นการรับมอบและก็

เงื่อนไขในตัวน้ันก็คือทุกคนก็เขาไปอานก็คือเขาไปดูใน Goolgle การรับมอบก็คือทางเราตองเปนผูดูแลและการดูแล 



๓๘. 

 

มันก็ตองมีคาใชจายมันคงไมมีฟรี เหมือนตรงนี้ในทางปฏิบัติไมมีทางหรอกที่จะทําความหองน้ําที่เขาบริจาค เมื่อของบ

ไปแลว ใหคนที่เราจางมาทําความสะอาดดวย ก็ไมมีอะไรนะครับแตเปนเรื่องจริยธรรมของผูบริหารมากกวาทานไปรับ

มอบมาและมันเปนงบผูกพันที่ตองมาขอกับทางสภาฯอยูดี มันก็เปนจริยธรรมของทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สิ่งสําคัญตามระเบียบแลวจริงๆ การที่จะไปรับมอบจากเอกชนแบบมีเงื่อนไง และแบบไมมีเงื่อนไข ถาเปนแบบ

มีเงื่อนไขตองผานสภาฯ ก็ขอใหพิจารณาใหดีวาทําอยางไรจึงจะถูกตอง ตอไปครับ ชาง ๖ / ชาง ๗ งานกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๒๔) / เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ในหนา ชาง ๗ หมวดรายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ คาบริการเพื่อกําจัดขยะมูล

ฝอย มีการของบประมาณเพิ่มเขามาอีก ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิมที่สภาฯอนุมัติให ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปน

จํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยากจะทราบวาคาใชจายในสวนนี้จึงเพิ่มเขามาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตใหทานภัสราเปนผูตอบครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทาน เนื่องจากวาคากําจัดขยะที่เราจายใหเทศบาลวาริน

เพิ่มขึ้นไมลดเลยโดยเฉพาะหนาฝน ณ วันนี้เราจายไปแลวถึงเดือนกรกฎาคม  ๘,๘๕๗,๘๖๐ บาท เดือนลาสุดจายไป 

๙๗๐,๐๐๐ บาท นาฝนจะหนักมากเลยไมพอ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่สอบถามไปความหมายของผมก็คือคาทิ้งขยะของเราเพิ่มขึ้นหรือวาขยะของเรา

เพิ่มขึ้น หรือวาที่น้ําหนักเพิ่มขึ้นเพราะวาฝนตก ผมไมเขาใจวาหนาฝนเราตองเสียคาขยะเพิ่มขึ้นเพราะสาเหตุใด 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 ขอตอเนื่องนะคะ ขอเรียงทีละเรื่องวา คาขยะทางวารินไมไดเก็บเพิ่มขึ้นแตเก็บเทาเดิมแตปริมาณขยะเรา

เพิ่มขึ้น เพิ่มจากจํานวนที่เราจายใหเทศบาลวารินเพิ่มขึ้นทุกเดือน เฉลี่ยเดือนละ ๙๐๐,๐๐๐ กวาบาทเหลืออีก        

๓ เดือน ณ ตอนนี้เราก็จายไปเกือบ ๑๑ ลานแลว คาดวานาจะไมเพียงพอกับการกําจัดขยะของเราก็เลยขอเพิ่มคะ 

ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทางสมาชิกไดพิจารณาจากสถิติที่ไดมีการจายคากําจัดขยะ ในสวนนี้ผมดูในป

พ.ศ.๒๕๖๐ มีการไดจายที่ประมาณ ๑๐,๓๒๘,๖๗๐ บาท ทีนี้ตัวเลขมันกาวกระโดดขึ้นมาถาคิดเปนเปอรเซ็นตก็

ประมาณกวา ๑๐ กวาเปอรเซ็นตได ผมคิดวาในสวนนี้ฝายบริหารนาจะไปแกที่ตนเหตุไมใชแกปญหาที่ปลายเหตุ

ไมเชนนั้นขยะของบานเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มันไมลดลงคาใชจายตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตผมจะขอผานไปที่คา 



๓๙. 

 

เชื้อเพลิงและอยากจะสอบถามวาประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดมีการขอเพิ่มขึ้นมาอีก ๗๐๐,๐๐๐ บาท ถาคิด

เปอรเซ็นตก็ ๗๐ เปอรเซ็นต จากยอดเดิมที่ทางสภาฯใหไปอยากจะทราบวาเพราะเหตุใดคาใชจายตัวนี้จึงเพิ่มขึ้นครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตใหทานภัสราเปนผูตอบครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม เราจายคาน้ํามันไป ๖๘๒,๐๐๐ บาท เราจายถึงเดือน

มิถุนายน ยังไมไดจายกรกฎาคม สิงหาคม อีก ๒ เดือน คาดวาน้ํามันที่เราใชในการสูบจุดเสี่ยงของเครื่องสูบน้ําที่ติดตั้ง

ตามจุดตางๆของน้ําทวมเราจะเบิกจายจากงบตัวนี้ดวยคะก็เลยตองใหเราตองขอคาน้ํามันเพิ่มขึ้น รถในความ

รับผิดชอบในการกําจัดขยะมีทั้งหมด ๔ คัน ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เมื่อดูจากขอมูลที่ทานภัสราบอกวามีรถ ๔ คัน แตคันขับมี ๑ คน ถาเราดูจาก

คาจางพนักงานภารกิจและบัญชีรายชื่อก็จะวางอยู ๓ คน และคนขับมีคนเดียวผมวาสิ่งทานกลาวอางมาไมคอย

สมเหตุสมผลเทาไหร อีกทั้งเครื่องสูบน้ําที่ทานอางแตหนาฝน ผมอยากจะใหทานช้ีแจงใหสมาชิกหลายๆทานไดรับฟง

เหตุผลตรงนี้ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตใหทานปลัดช้ีแจงในภาพรวมกอนนะครับ และใหทานภัสราเปนผูชี้แจงใน

ขอมูลครับ 

นายอัมพล   ทองพุ     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทาน ผมขอนําเรียนประเด็นที่ทานสมาชิกไดอภิปรายประเด็น

แรกก็คือคากําจัดขยะและผมไดใหความสนใจในเรื่องการกําจัดขยะเปนอยางมากเพราะการกําจัดขยะนั้นคอนขางใช

งบประมาณสูง เดิมที่อยูขามใหญคาใชจายตรงนี้ก็ถือวาสูงมากวันหนึ่งก็ประมาณ ๒๐ ตัน ๑ ตันก็ประมาณ ๓๓๐ บาท 

ผมมาอยูตรงนี้ตั้งแตที่ผมมาตอนแรกที่ผมมาใหม ประมาณ ๘๐ กวาตัน ณ ปจจุบันคาฝงกลบทุกเดือน ผมก็ดูวามีการ

ขึ้น - ลงเทาไร เดือนที่แลว ๙๐๐,๐๐๐ กวาบาท ตกวันหนึ่งเกือบ ๙๐ ตันๆละ ๓๓๐ บาท เขาคิดคาฝงกลบที่น้ําหนัก

และน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นอยูกับปริมาณ ๒. ถาปริมาณเทาเดิมแตเจอน้ําฝนเขาไปก็หนักขึ้น เพราะฉะนั้นในชวงฤดูฝน

น้ําหนักอาจจะเยอะขึ้นตอวัน จาก ๘๐ , ๙๐ อาจจะเปน ๙๐กวา แตในภาพรวมผมก็เห็นวาฝายบริหารทางกอง

สาธารณสุขทางโรงเรียนชวยกันรณรงค ในการคัดแยกขยะหลายๆชุมชนก็มีการคัดแยกขยะโรงเรียนก็มีการคัดแยก

ขยะก็มีการดําเนินการกันอยางตอเนื่อง ถาไมไดมีการดําเนินการตรงนี้ผมคิดวาขยะนาจะมีประมาณ ๑๐๐ ตันข้ึนไป 

ผมเห็นสภาพจริงทุกฝายก็มีสวนรวมในตรงนี้และอีกสวนหนึ่งในเรื่องคาน้ํามัน ถาดูในภาพรวมถาดูจากปที่แลวและใน

ปนี้ ปที่แลวน้ํามันจะไมสูงขึ้นขนาดน้ี/ลิตร แตทุกวันนี้น้ํามันขึ้นมาอีก/ลิตร ถึงแมจะใชมันลิตรเทาเดิมแตคาใชจายก็จะ

สูงขึ้น หรือถาปริมาณจํานวนลิตรเพิ่มขึ้นรายจายก็จะสูงขึ้นตามตัวไปอีก ในสวนของพนักงานขับรถไมฉะเพราะงานนี้ 



๔๐. 

 

ฝายนี้ ที่มีปญหาลักษณะแบบนี้ก็คือมีรถหลายคัน แตพนักงานที่ขับรถโดยถูกตองมีคนเดียวหรือ  ๒ คน กองอื่นหรือ

สํานัก ก็เหมือนกันผมก็เห็นปญหาเรื่องนี้ ผมเห็นอัตรากําลังการปรับปรุงกรอบในเทศบาลฯของเรา หลายๆกองจะปรบั

ใหมันไดถูกตอง ณ ปจจุบันหลายกองยังใชพนักงานจางเหมา หรือภารโรงมาขับ ปญหาเวลาขับรถมา ๕ ป จะปรับเขา

มาเปนพนักงานจางตามภารกิจ ก็ปรับไมไดเนื่องจากเขาเขามาไมตรงตามตําแหนง โดยหลักแลวตองมาเปนพนักงาน

จางทั่วไปกอน พอครบ ๕ ป ก็ถือวาเปนผูมีทักษะก็ปรับเปนพนักงานจางตามภารกิจผูมีทักษะหลายๆคน ปรับไมได

ตอนนี้ที่สงเขาไปรอบหลัง ๙ ราย จังหวัดตีกลับมาหมดใหมาทําใหม หลายๆคนผมก็เห็นใจขับรถมา ๙ ป ๑๐ ป        

 

ยังไมไดเปนภารกิจ ผมก็พยายามจะปรับใหมันตรงในอนาคต ที่ทานสงสัยก็ไมนาจะผิดรถ ๔ คัน แตมีคนขับที่ถูกตอง

เพียงคนเดียวที่จริงแลวอาจจะใชตําแหนงอื่นมาขับ เปนจางเหมาหรือภารโรงหลายๆ สํานักเอาภารโรงมาขับซึ่งมันไม

ตรงตามตําแหนง ตอไปผมคิดวาจะปรับใหตรงและเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานเจาหนาที่ดวย ผมขอนํา

เรียนในภาพรวมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ตอไปงานบําบัดน้ําเสีย (๐๐๒๔๕) ชาง ๘   

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในคาจางเหมาบริการในป พ.ศ.๒๕๖๑ที่สภาฯอนุมัติให ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดูยอดไมไดมีการเบิกใชที่ทานขอ

เพิ่มเขามาอีก ๔๐๐,๐๐๐ บา เปนยอด ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ทานจะนําไปใชอะไรครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา    กิจตรงศิริ      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตใหทานผอ.เปนผูตอบครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์      ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เรื่องนี้เปนการจางเหมาบริการนักโทษเรือนจําที่เปนผูขุด งบประมาณที่ทานให

มา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราจางบุคคลภายนอกมาเปนเรื่องของระเบียบพัสดุของเรือนจําเปนการจางเหมาระหวางรฐักบั

รัฐ ระเบียบพัสดุปพ.ศ.๒๕๖๐ เขามาเกี่ยวของเขาเลยมีหนังสือออกมาวาไมดําเนินการเราก็เลยตองจางบุคคลภายนอก

มาดําเนินการแทน เรือนจําไมขอรับเรื่องการขุดลอกเพราะวามีปญหาเรื่องของพัสดุ ที่เปนรัฐกับรัฐ ประเด็นที่ ๒ 

งบประมาณที่ใหมาเราประกาศไปแลวตามระเบียบพัสดุเราจะดําเนินการทั้งหมด ๑๔ สายเปนเงินทั้งหมด ๘๐๐,๐๐๐ 

บาท ทานใหผมมา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปที่แลวบางเสนนักโทษออกมาชาเนื่องจากนักโทษคุณดีไมคอยมีและเปน    

เรื่องเรงดวนและสํานักการชางไดดําเนินการไปบางบางสาย ๒๐๐,๐๐๐ บาทที่เหลือผมก็โอนไปดําเนินการอยางอื่น 

ที่ขอเพิ่ม ๒๒ เสนปที่แลว ๑๗ เสน จางดําเนินการไป ๑๔ เสน เราดําเนินการเอง ๓ เสน แตวาปนี้จํานวนเสนที่จะ

ดําเนินการเพิ่มเราจึงเพิ่มงบประมาณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานสมาชิกสงสัยวาปพ.ศ.๒๕๖๑ ทานใชไปเทาไรไมมีขอมูลตรงนี้  ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไมมีบอก

ขอมูล 

 



๔๑. 

 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 คือกําลังจะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง คือวาเราพึ่งทําดําเนินการซื้อเมื่อ ๗ สิงหาคม ๘๐๐,๐๐๐ บาท ครับทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทั้งปพึ่งมาดําเนินการเมื่อ ๘ สิงหาคม  

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 คือวาเขาหานักโทษช้ันดีไมได ที่ผมกลาวรายงานเมื่อครั้งแรก และเขาไมรับงานของเทศบาลฯเพราะเปนงานที่

รัฐตอรัฐไมไดเปนระเบียบพัสดุพ.ศ.๒๕๖๐ มันยุงยาก ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปครับ ชาง ๙ / ชาง ๑๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง

พื้นฐาน คาจางเหมาบริการอัตราเดียว คืออะไรครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 คาจางเหมาบุคลภายนอกอัตราเดียว เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เปนจางเหมาซอมฝาทอที่ชํารุดงานศูนยจักรกล 

เปนการเอาลูกของคนงานที่เกษียรไปแลวก็เอาเขามาทํางานจางเหมาแทนพอ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ ชาง ๑๑ / ชาง ๑๒ งบลงทุน เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาฯครับ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก      

ตั้งที่ ๔ อยากสอบถามสํานักการชางเรื่องครุภัณฑและงบลงทุนตางๆ อยากทราบวา ณ ปจจุบัน ที่สภาอนุมัติ

งบประมาณใหไปเมื่อปที่แลว ตอนนี้ครุภัณฑยานพาหนะทานจัดซื้อไปครบหมดยังครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตใหทานภัสราเปนผูชี้แจงครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ตอนนี้สํานักการชางไดจัดซื้อจัดจางเสร็จแลวและบางสวนอยูระหวางการจัดทํา

ฎีกาอยู  ๒ งาน ก็ถือวา ๑๐๐ เปอรเซ็นตแลวคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานี 

 ครุภัณฑหมายถึงยานพาหนะใชไหมครับ ตอนนี้จะสามารถนํารถออกมาใชไดเดือนอะไรครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 รถพึ่งสงมอบเมื่อเดือนที่แลวคะ ตอนนี้อยูระหวางขั้นตอนฎีกาเบิกจายเงินตอนนี้ก็ทดลองใชแลวคะเริ่มวิ่ง    

แลวคะ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานี 

 คารถบดลอเหล็กแบบสั่นสะเทือน ชาง ๑๓ ทานนําใชกับงานอะไรครับ 

 



๔๒. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตใหทานผอ.วิสุทธิ์ เปนผูตอบครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  คาบดลอเหล็ก ๑ คัน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท แบบสั่นสะเทือน นอกมาตรฐาน     

รถบดของเราที่มีอยูใชการไมคอยดี ในเรื่องของรถบดแบบสั่นสะเทือนเราก็มีความจําเปนที่จะตองใช เนื่องจากไมมีรถ

ที่ใชในการกอสรางครับผม  

นายอนันต     ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญสมาชิกครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานี 

 เอามาใชในสวนของงานโยธา คําถามของผมก็คือวางานโยธา  สวนมากจะเปนการจางบุคคลภายนอกทําหรือใช

ไหมครับ ถาเปนงานถนนแบบนี้ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 รถบดตัวนี้เราก็ไดใชในงานแถบวังสวาง น้ําทวมและถนนบางเสนยังไมเรียบรอย เราก็ตองใชเองในสวนนี้     

เปนบางตัว 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ชาง ๑๔ บําบัดน้ําเสีย / ชาง ๑๕ งานบริหารทั่วไปงานโยธา เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตยอนกลับไป คารถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔  ลอ ทานจะเอามาใชในงานไหนครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ขอตอเนื่องครับ ที่จริงแลวเราอยากไดทั้งงานสุขาภิบาลและงานโยธาดวยครับ รถคันน้ีก็ใชในการตักหนาขุดหลงั

คลองระบายน้ําที่ไปอุดตันแถวที่น้ําทวมถึง เพราะคันเกาที่เรามีอยูตามวัดใชคุยขยะขึ้นถังตามที่สาธารณะตางๆก็ตอง

ใชรถพวกนี้ในการทํางานครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานี 

 รบกวนขอเปนเอกสาร คือ จํานวนเครื่องจักรที่ใชในงานโยธาและสุขาภิบาลทั้งหมดที่มีอยู ทั้งที่ใชไดและใช

ไมไดรอการจําหนาย  ขอเปนเอกสารเพื่อการพิจารณาดวย กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปชาง ๑๕ / ชาง ๑๖ / ชาง ๑๗ โครงการกอสรางพื้นฐาน เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ โครงการที่ ๑ – โครงการที่ ๑๑ ที่ทานจะลาดแอสฟลทคอนกรีต ที่ทานจะทํา

เปนพื้นที่ที่ทานขอมาทั้ง ๑๑ โครงการนี้มันเปนพื้นที่น้ําทวม ที่มีปญหาน้ําทวมซ้ําซากเปนทุกปที่เขาชวงฤดูฝนแค ๑๕ 

นาที ๒๐ นาที น้ําก็ทวม ทานจะแกปญหาอยางไรเมื่อทานจะเอา แอสฟลทคอนกรีต ไปลาดทับ แตขางลางทานไมได

แกทานจะทําอยางไร  



๔๓. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตใหทานผอ.วิสุทธิ์ เปนผูตอบครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ถาถามวาจะแกปญหาอยางไร คือโครงการที่เสนอเขามานี้เปนโครงการเสนอเขา

มามันตั้งอยูบนพื้นฐานของพื้นเดิมของคอนกรีตอยูแลว เราไดไปตรวจสอบดูแลววาน้ําทวมเปนการทวมที่ไมนาน

สามารถระบายลงทอระบายน้ําได เราก็เสนอโครงการนี้เขามาแทน เพื่อปรับปรุงผิวจราจรใหมันดีขึ้นครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ตามที่ผมเขาใจคือทานจะทําถนนใหมันสูงขึ้นแตทานไมไดแกปญหาเรื่องการ

ระบายน้ําใหมันเร็วขึ้น ปญหามันจะตกที่ชาวบานลองนึกภาพวาจากถนนที่อยูต่ํากวาบานทานไดเทถนน แอสฟลท

คอนกรีต ขึ้นมาอาจจะแค ๕ เซ็น หรือ ๑๐ เซ็น น้ําก็จะไมไดไปไหนก็จะเพิ่มขึ้น จากที่ตองการใหพื้นผิวถนนมันเรียบ

ใหรถว่ิงไดสบาย แตเวลาฝนตกมาบานเขาต่ํากวาพื้นถนนที่เททับขึ้นมานํ้าเขาบานมันจะไมเปนการซ้ําเติมชาวบานหรอื 

ครับ และที่ผานมามีเสนที่ทดลองคือเสนพโลชัย ไดมีการลาดแอสฟลทคอนกรีต ไมมีปญหาน้ําทวมเปนเสนที่เหมาะที่

ทานไดเทแอสฟสทติกทับไป แตก็เกิดปญหาทานลองไปดู ตอนทํามาใหมมันดีราบเรียบ แตพอใชงานไประยะหนึ่ง

รอยตอระหวางถนนกับฝาทอระบายน้ํา ตอนนี้ฝาทอทรุดลงไปดานลางทุกฝาทานลองไปดูไดจากถนนที่ราบเรียบเกิด

ไมราบเรียบ สักวันหนึ่งผมเกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุได คนที่ขับมอเตอรไซดผมวาถาว่ิงมาเร็วๆ ถาตกไปในชวงที่ฝาทอยุบ

ผมวาเกิดอุบัติเหตุไดแนนอน ฝากไปยังฝายบริหารใหชวยไปตรวจสอบดวยวาปญหาตรงนี้มันเกิดจากการลาด       

แอสฟสทติก คําถามที่ ๒ โครงการที่ ๒๐ การกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร ๒ และซอยชยาง

กูร ๒.๑ ถาทานสมาชิกจําไดเมื่อปงบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๑ ที่ทางสภาฯไดอนุมัติ เปนโครงการถนนและทอระบายน้ํา

ที่ไปเชื่อมระหวางซอยชยางกูร ๘ ตรงบริเวณหลังศูนย อีซุซุตังปก แลวไปเชื่อมที่เนวดา ออกมาดานขางเนวดา 

อยากจะทราบวาตอนนี้ทานดําเนินการไปถึงไหนแลวครับ ในโครงการนี้ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ เนื่องจากโครงการที่ทานอนุมัติงบใหปพ.ศ.๒๕๖๑ เปนโครงการที่งบเกนิ 

๕ ลานบาทเราตองไดรับความเห็นชอบจากจังหวัด เราเริ่มทํางานกับจังหวัดตั้งแตเริ่มแรกก็ติดปญหาวาเทศบาลฯไมได

เอาคาเค มาใชเหตุผลที่สํานักการชางไมไดเอาคาเค มาใชในการคิดคํานวณ เนื่องจากเปนโครงการทีระยะสั้นประมาณ 

๑ - ๒ เดือน จังหวัดก็ไดทวงติงมาเราก็เอามาปรับปรุงใหมโดยการเอา คาเค ไปใชในการคิดคํานวณ ตามคําสั่งของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ใหไวเผื่อเกิดวิกฤตในการกอสราง คาเค เปนตัวปรับแกถาเกิดราคาขึ้นสูงคาเคก็สามารถ

ไปชวยในการที่วัสดุขึ้นราคา เราไดดําเนินการใหจังหวัดไดพิจารณาตั้งแต ครั้งที่ ๑ ต้ังแตวันที่ ๑๗ มกราคม ปรับคาเค 

ครั้งที่ ๒ เราสงแกไขวันที่ ๒๔ มกราคม ครั้งที่ ๓ เราสงไปวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตรวจสอบ ๓๐ วัน จังหวัดก็ไมได

ตรวจและเห็นชอบให ครั้งที่ ๔ เราสงไปวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ราคาเกิน ๓๐ วันและก็ไปประชุมครั้งที่ ๕ ไปชี้แจง

กับจังหวัดวาถาทานไมใหครั้งนี้เราจะไมสามารถซื้อไดแลวก็เลยคุยกันวาคาอะไรตางๆที่คณะกรรมการราคากลาง

จังหวัดสงสัยเรายกทีมงานสํานักการชางไปอธิบายใหฟง เขาก็ทวงติงวาคาทรายเกินราคาที่จังหวัดใหไว ๒๐๐ กวาบาท 

เราใสไป ๔๐๐ กวาบาทเกินจากราคากลาง แตวาเราไวช้ีแจงคณะกรรมการกลางจังหวัดไปวาเนื่องจากราคาที่ทานดู 



๔๔. 

 

เปนราคาที่หนางานเปนราคาที่โรงทรายอธิบายใหทานเขาใจจะมีคาขนสงคาดําเนินการก็อยูที่ราคา ๔๐๐ กวาบาท 

เขาก็เขาใจและอนุมัติใหเรามาดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เราดําเนินการมา ๕ ครั้ง ตอนนี้อยูระหวางดําเนินการประกาศ

หาผูรับจางอยูครับ สวนในโครงการที่ ๒๐ ที่ทานสมาชิกใหคําแนะนําวาโครงการนี้เกี่ยวเนื่องมาจากปากทางเขาที่ทาน

วาขางในมันใหญแลวแตขางนอกมันเล็กเราก็เลยมาปรับตัวนี้ใหใหญขึ้นเพื่อใหสัมพันธกับขางใน จากปากทาง ๒.๑ เขา

ไปรับขางในออกมา สําหรับโครงการอันนี้ก็จะเปนการดีอยางหนึ่งวาโครงการนี้อาจจะยังไมเริ่มและอาจจะเริ่มพรอม

กันและทําพรอมกันระบายน้ําพรอมกันเลยถาไดรับความเห็นชอบตรงนี้นะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตรง

นี้เปนการระบุที่กวางไปหรือเปลาครับ อยากทราบวาตําแหนงและสามารถตรวจสอบไดอยางไร และทานจะปรับปรุง

ตรงไหน และโครงการที่๒๓ ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สามแยกถนนแจง

สนิทตัดกับถนนอุปลีสาน โครงการนี้พอผมไดเปดแบบดู ก็ยังเปนสี่แยกอยูคืออยากทราบวาสี่แยกนี้อยูตรงไหนครับ

อยากเรียนถามดวยความกระจาง  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 เรื่องไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลฯ ซึ่งแบบที่เรายื่นใหทานไปนั้นเราช้ีจุดเรียบรอย ไมไดกวางเกินไปแตวา

ตัวนี้มันกวาง ใหทานไปดูวามีกี่จุดในแผนที่จะมีชี้แจงใหอยูครับ โครงการสามแยกตัวนี้ใบปะหนาถูก แตในเนื้องานขาง

ในผมไมแนใจวาเปนสามแยกหรือสี่แยก เพราะเรื่องนี้เคยคุยกันครั้งหนึ่งมาแลวและแกไขแลวแตผมไมแนใจเพราะวา

แบบผมไมมีในมือตอนนี้ครับ ถายังไงมันไมถูกก็ขอแกในช้ันแปรญัตติครับทาน  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันนั้นก็พูดกันแลววาพิมพผิดใชไหมครับ และทานก็แกไข แตทานแกไขเฉพาะใบปะหนา แตขางในยังเปนสี่แยก

อยู ถามตอแทนทานสมาชิกวาซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ ที่ไดรับอนุมัติไปแลวและทานก็ไดไปเจาะรูมานานแลวเมื่อไหรทาน

จะทํา ชาวบานสงสัย เจาะรูมานานงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท  คือทานไปเจาะไวนานแลวไมทําตอ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ขออนุญาตครับ ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ ไดผูรับเหมาเรียบรอยแลวครับ ขอไมเอยชื่อ เดียวสํานักการชางจะไป

ติดตามตอวาทําไมถึงไมทําตอ ชางรายงานวาก็หายไปเฉยๆ ก็ตามอยูวาหายไปไหน  

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมเห็นวาเอาทอระบายน้ําไปกองและวันหลังมาทอระบายน้ําก็หายไปเลย 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 อาจจะรับงานหลายงานก็ไดครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตามเรื่องอุบล – ตระการ ๙ ดวยครับ 



๔๕. 

 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ทานผอ.สวนรายงานวาไดหมดสัญญาเมื่อวันที่ ๙ ตอนนี้ออกหนังสือสงวนคาปรับไปแลวครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือวาชาวบานเขาไมไดสนเรื่องคาปรับ แตสนเรื่องวาเมื่อไหรจะทําใหเขา ก็ขอฝากไวดวยวานี่คือตัวอยาง ในการ

ทํา คือเราตองการใหมีการสัญจรไปมาสะดวก  ก็ฝากไวดวยวาทําอยางไรใหมันรวดเร็วเพื่อใหชาวบานเขาเห็นวาเราใส

ใจในการทํางาน ตอไปครับ เชิญทานณัฐพัฒน ครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯเทศบาลนครอุบลราชธานี  และสมาชิกสภาเทศบาลผูมีเกียรติทุกทาน กระผม 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปะสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ ขอยอนกลับไปโครงการที่ ๑๐ ปรับปรุงผิว

จราจรพาราแอสฟลทคอนกรีตซอยสุขาอุปถัมภ ๙ ซึ่งในโครงการนี้ผมไดออกไปสํารวจ ผิวถนนที่เปนแอสฟสท

คอนกรีตอยูแลว มันเปนหลุมกวางมากจากการที่ถูกน้ํากัดเซาะ พิกัดอยูหนารานนมนวล ไมไกลจากปากซอยสุขา

อุปถัมภ ๙ เทาไหรครับ จะมีหลุมอยูประมาณ ๒ , ๓ หลุมและมีน้ําทวมขัง ซึ่งพื้นขางลางก็เปนพื้นคอนกรีตก็แสดงวา 

แอสฟสทคอนกรีต หรือการลาดยางมะตอยไปทับคอนกรีตมันหลุดลอนออกไป จนปรากฏเห็นเปนถนนคอนกรีตเดิม

อยูพื้นดานลาง เปนแหลงเสื่อมโทรมมากใครสัญจรไปมาก็ตองหลบน้ําเอาเอง ในความเห็นของผมควรปรับปรุงเปน

คอนกรีตเสริมเหล็กหรือ คสล. พรอมปรับปรุงระบบระบายน้ํา ไมควรที่จะเปน พาราแอสฟสทคอนกรีต ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็พอสมควรแลวครับ นี่ก็คือสวนที่ ๒ ตอไปเปนสวนที่ ๓ สถานธนานุบาล ๑ มีทานใดจะสงสัยตรงไหนครับ 

และสถานธนานุบาล ๒ ในสวนที่ ๓ เหมือนกัน ถาไมมีก็ถือวาการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่ ๑ ตองมีการรับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม  

       - มีสมาชิกทานใดไมรับหลกัการรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

       - มีสมาชิกทานใดรับหลักการรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ เสียง  

 

 

 

 

ที่ประชุม    

           มีมติรับกลักการรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

 

เมื่อรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แลวในวาระที่ ๑  ในวาระที่ ๒   

ก็เปนชั้นแปรญัตติ ขอเชิญทานสมาชิกเสนอระยะชั้นการแปรญัตติฯ เชิญครับ /  เชิญทานสุภาภรณ  

 

 

 



๔๖. 

 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ดิฉันขอเสนอระยะเวลาการยื่นเสนอคําแปรญัตติ  ๕ วันทําการ วันที่  ๒๓ – ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

ระยะเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ ดิฉันขอเสนอ ๑๐ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน  

พ.ศ.๒๕๖๑ ขอผูรับรองดวยคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีผูรับรอง ๑๔ ทานถูกตองนะครับ /  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น เชิญครับ เมื่อไมมีก็ถือวาสมาชิก

เสนอใหแปรญัตติในวาระที่ ๒ นั้น เสนอระยะเวลาการยื่นเสนอคําแปรญัตติ  ๕ วันทําการ วันที่ ๒๓ – ๒๙ สิงหาคม    

พ.ศ.๒๕๖๑ ระยะเวลาการพิจารณาคําแปรญัตติ  เสนอ ๑๐ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน  

พ.ศ.๒๕๖๑  โดยทานใดจะจะยื่นคําขอแปรญัตติตองยื่นตอประธานกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งมีทานสุภาภรณ           

โหตระไวศยะ เปนประธานกรรมการแปรญัตติฯ ไดตามวันเวลาที่เสนอไป และหลังจากนั้นก็จะยื่นขอขยายเวลาการ

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ในการประชุมวาระที่ ๒ ก็เปนอันวาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ก็อยูในช้ันแปรญัตติ วาระที่ ๒ ครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่อง     อ่ืนๆ 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่งอื่น ๆ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานี 

 ผมมีเรื่องของใจมากครับ เกี่ยวกับเรื่องวงเวียนใหรถสัญจรผานไปมาบริเวณที่เราเรียกวาสะพานเกรียง ที่จะลง

ตรง สามแยก ที่พื้นถนนแทนที่ทานจะทําใหเปนวงเวียนใหรถวนในวงเวียนไดแตทานกับไปวาดรูปที่พื้น เขียนรูปเปนวง 

เวียน ทานมีความอยางไรวาใหผูใชรถใชถนนจินตนาการเอาเองวามันเปนวงเวียน และเกิดอุบัติเหตุมาแลว ๓ – ๔ ราย 

และผมก็หวงวาประชาชนจะเขาใจผิดถึงเจตนาของทาน ถาไมมีงบประมาณก็ใหเอายางรถยนตไปวางไวก็ไดนะครับ

เพราะทานทําแบบนั้นมันมีผลเสียมากกวาผลดีกับพี่นองประชาชนครับ ก็ตระหนักไวเพื่อผลประโยชนกับพี่นอง

ประชาชนครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็ฝากถึงฝายบริหารดวยครับวาทําอยางไรถึงจะใหชัดเจน เพราะตรงนั้นรถจะคับคั่งพอสมควร ก็ขอฝากไวดวย

ครับ เชิญทานณัฐพัฒน ครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เปนปญหาเล็กๆนอยๆ ของสวนสาธารณะหวยมวงที่มีผูสูงอายุอยากเขาไปใช

บริการในการเดินหรือออกกําลังกาย แตจะมีรั้วที่กั้นไมมีชองทางใหผูสูงอายุเขาเพราะมันสูงจะเขาลําบากก็อยากให

ชางทําชองทางเขาเพิ่มอีก ก็อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งที่หลายกองหลายฝายเพิ่มคาใชจายเรื่องคาไฟฟาเขามา ผมอยาก

ฝากนิดหนึ่งเรื่องตลาดสดเทศบาล๓ ของเราเปนอาคารที่ใหญมากและเปนจังหวัดเราเปนจังหวัดที่ขึ้นชื่อวาเห็นตะวัน

กอนใครในสยาม เราจะมีแนวทางในการพัฒนาไมวาจะเปนระบบพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยหรือโซราเซล เพื่อใช

ในงานราชการของเราหลายที่เขาก็ทํากันแลวครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ ถาไมมีผมขอปดการประชุมครับ  ขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงครับ 



๔๗. 

 

 

ปดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ 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 

 

 

(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 
 

 

 

 

 

     

 



๔๘. 

 

 

 

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

                                             (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

 

                                                    (นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 


