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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติเสนอญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับ
บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี
อื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพัฒน นิล รัตนศิริกุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย วันนี้เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวั ส ดี ค รั บ ท า นสมาชิ ก สภาฯผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ท า นนายกเทศมนตรี , ท า นรองนายกเทศมนตรี
ทานเลขานุการนายกฯ , ทานที่ปรึกษานายกฯ และ ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน พรอมทั้งไดรับเกีย รติจาก
รอยโทธราวุธ ศรีจันทร ผูชวยนายทหาร ฝายงานสืบสวนสอบสวนมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ขอบพระคุณเปนอยางสูง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุม ทราบ วันนี้เปนการประชุม สมั ย วิสามั ญ สมั ย ที่หนึ่ง ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๙ วันนี้มีสมาชิกเขารวมประชุม ๒๒ ทาน เมื่อครบองคประชุม แลวผมขอเปดการประชุม ครับ ตอไปเปน
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมครับ เชิญครับ/ ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบีย บวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่อง ญัต ติข อรับความเห็นชอบการเบิ กจา ยงบประมาณหมวดเงินอุ ดหนุ นงบประมาณรายจา ยประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
อางถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๖
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๖๗ ทวิ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท ๐๘๐๗.๒/ว๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓
จํานวน ๑ ชุด
๒. สําเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๐๘๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จํานวน ๑ ชุด
๓. สําเนาโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแหใ นงานประเพณีสงกรานตประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และสําเนาโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทีย นพรรษาและการจัด
ขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
จํานวน ๑ ชุด
ดวยเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดตั้ง
จายงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแ หงชาติแ ละวันครอบครัวและโครงการสนับสนุน
การจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ในหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่ อสงเสริม และสนับสนุนการจัดงานประเพณีข องทองถิ่ น แตเนื่องจากการเบิกจาย
งบประมาณสนับสนุนวัดตางๆ ในการจัดกิจกรรมเข ารวมในงานประเพณีดังกลาว ไม สามารถเบิกจายได หากจะ
ดําเนินการไดตองตั้งจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน ตามรูปแบบวิธีการและงบประมาณที่กําหนด ซึ่งวัดตางๆ
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลนครอุบลราชธานี และ
เทศบาลฯ ไดบรรจุโครงการดังกลาวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) พรอมทั้งโอนงบประมาณรายจาย
มาตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดเงินอุดหนุนแลว ดังนี้
๑. โอนงบประมาณรายจายจากโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติ และวันครอบครัว
งบประมาณตั้งไว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจายเปนรายการใหม ใ นโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัด
ขบวนแหในงานประเพณีสงกรานต ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท เพื่ อสนับสนุนวัด
ในการจั ดขบวนแห จํ านวน ๑๓ วั ด ซึ่ งเมื่ อโอนตามรายการดั ง กล า วแล วเหลือ เงิน ตามโครงการงบประมาณ
๑,๘๐๕,๐๐๐ บาท
๒. โอนเงินงบประมาณรายจายจากโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษางบประมาณตั้งไว
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจายเปนรายการใหม ใ นโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทีย นพรรษา
และการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท
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เพื่อสนับสนุนวัดในการจัดทําตนเทียนและจัดขบวนแห จํานวน ๑๖ วัด ซึ่งเมื่ อโอนตามรายการดังกลาวแลวเหลือ
เงินตามโครงการ งบประมาณ ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท
หลักการ
การเบิกจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนทั้ง ๒ รายการดังกลาว อันประกอบดวยอุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแหในงานประเพณีสงกรานต ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท
และอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทีย นพรรษาและการจัดขบวนแหใ นงานประเพณี
แหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท ๒๔๙๖ และที่แ กไขเพิ่ ม เติม ถึ ง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ
เหตุผล
เพื่อใหเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนใหกับวัดตางๆ ในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี สําหรับกิจกรรมเขารวมในงานประเพณีสงกรานต และงานประเพณีแ หเทีย นพรรษาของจังหวัด
อุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ไดอย างถู กตองและเปนไปตามระเบีย บ กฎหมายที่กําหนด จึงขอเสนอญัตติ
ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
และโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแหใ นงานประเพณีสงกรานต ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ และ
โครงการขอรับ เงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทํ าตนเที ย นพรรษาและการจัดขบวนแห ใ นงานประเพณี แ หเทีย น
พรรษา ประจํ า ป พ.ศ.๒๕๕๙ ต อ สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาใหค วามเห็ น ชอบต อ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ ทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ / เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายสุ ภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ถูกคัดเลือกคัดสรรโดยพี่ นองประชาชนเพื่ อมาทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ ซึ่งเหมื อนวาทานจะไม ใ ห
ความสําคัญกับสภาแหงนี้ ที่ผมพูดไมไดเกินไปถาทานจะดูตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ผมคิดวาทานประธานก็คงมี ผมไมทราบวาทานนายกฯจะเคยเห็นหนังสือเลมนี้ไหม ที่ขา งหนามี รูปเทีย น
และก็มีนางรํามารําในวันครบรอบ ๖๐ ป ที่ในหลวงกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จ ขางหนาก็มีเทียนภายในเทีย น
ก็มีน้ําที่แหงแลงอยูถาถายภาพมุ ม สูงก็แ ตงสักนิดก็ยั งดี มั นแหงแลงเหมื อนทานแหงแลงคนที่จะมาตรวจสอบการ
บริ ห ารงาน หน า ๒๑๒ การรายงานรายละเอี ย ดประมาณการรายจา ยงบประมาณรายจ า ยทั่ ว ไป ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผมเขาเนื้อหาเลยนะครับ คาใชจายในโครงการการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุ
แหงชาติและวันครอบครัว จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนนนะครับ ผมในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ทราบมา
โดยตลอดและรูมาโดยตลอดวาเราอนุมัติงบประมาณใหทาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันนี้ทานนํารางเขามาขอญัตติ ทาน
บอกวาโอนงบประมาณรายจายจากโครงการการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติแ ละวันครอบครัวตัว
เดียวกันนะครับ งบประมาณที่ตั้งไว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใครใหทานอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ครับผมไม ใ ห ผมใหทาน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เทากับทุกปที่ปฏิบัติม า ซึ่งเทศบาลฯที่ผานๆมาก็ทําไดดีอยูแ ลวทานไม ดูหรือครับทานเอาเข า
สภาฯมา เรื่องนี้เราก็เห็นชอบมาแลวเราก็สนับสนุนอยูแ ลวเราก็ใ หงบประมาณมาอยูแ ลว หรือทานจะลักไกสภาฯ
ผมขอใหบันทึกในที่ประชุมแหงนี้เลยวางบประมาณที่ใหไว คือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตัวตอมานะครับ มันเหมื อนกับวา

6
วันนี้ เราไม ต องการที่จะจับผิ ดใคร เพี ย งแต ความจริ งก็ คือความจริง คา ใช จายในโครงการสนั บสนุ นการจัด งาน
ประเพณีแหเทียนพรรษา รางเทศบัญญัติและเทศบัญญัติงบประมาณรายจายก็ระบุอยูแลววา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในนี้ทานขอมาเทาไหรครับ งามหนาครับโอนงบประมาณรายจายโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแ หเทีย น
พรรษา งบประมาณตั้งไว ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปเอามาจากไหน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบสวนตัวทานหรือเปลาที่
บริจาคใหกับเทศบาล ถาเปนแบบนั้นทานก็นําเขาสูสภาฯและทานก็บริจาคใหกับเทศบาลมาตั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เราจะสรรเสริ ญ เยิ น ยอท า น แต อั นนี้ เ หมื อ นกั บมาโกหกสภาฯ สภาให ไป ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต ท านมาขอ
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทานมาแจงตัวเลขวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมไม พู ดในเรื่องหลักการและเหตุผล เพราะวา
หลักการและเหตุผลที่พวกผมอนุมัติงบประมาณใหผมเห็นชอบหลักการและเหตุผลอยูแ ลว ผมถึ งอนุมั ติงบประมาณ
ใหเพราะฉะนั้นขอหารือกับสภาฯแหงนี้วา ญัตตินี้ เพื่ อเห็นแกประโยชน และก็ประเพณีที่อยูข างหนาผมศึกษากับ
ทานประธานวา จะทํ าอย า งไรกั บตั วเลข ที่ทํ าผิ ดมาจะยืน ยัน ตามตั วเลขที่ ทํา ผิด หรื อจะยึ ดตามร างเทศบั ญญั ติ
งบประมาณที่ประกาศใชไปแลว อันนี้เรียนปรึกษาทานครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายตรงไหนเชิญครับ / เมื่ อไม มี ผมก็จะขอตอบทานสุภชัย ทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ
ตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสภาฯไดอนุมั ติใ หไปแลวและผูวาราชการ
จังหวั ดไดอ นุมั ติใ หใ ช งบประมาณนั้นไปแลว เพราะฉะนั้นเราจะตองยึ ดถื อตามตัว เลขที่เทศบัญญัติ อนุมั ติ ใ หไ ป
สวนตัวเลขที่เพิ่ ม มานั้นสภาฯจะไม พิ จารณา สภาฯจะพิ จารณาตามเอกสารหลักฐานของเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ า ยที่ อ นุ มั ติ ใ ห ไ ปแล วคื อ ในงบประมาณโครงการจั ดงานประเพณี ส งกรานต วั น ผู สู ง อายุ แ ห ง ชาติ และ
วันครอบครัว งบประมาณตั้งไวในเทศบัญญัติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในงบประมาณในงานประเพณีแหเทียนพรรษา
ในงบประมาณใหไว ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นสภาฯแหงนี้จะพิ จารณาตามตัวเลขที่เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประกาศใชไป ดังนั้นสภาฯจะพิจารณานอกเหนือจากที่เทศบัญญัติประกาศใชไปแลวนั้นไมไดก็ขอเรียนตามนี้
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ และก็อีกเรื่องหนึ่งครับทานประธานครับ มี หนังสือ
จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่อบ ๐๐๒๓.๓/ว๗๐๘๑ สิ่งที่ทานสงมาดวยนี้ครับ ขอ ๓ โครงการที่ อปท. อุดหนุนใหวัด
หรือกรรมการหมู บาน หรือตามโครงการจัดงานบุญประเพณี ตางๆ ถื อวาเปนอํานาจหนาที่ข ององคกรปกครอง
สวนทองถิ่ นที่ตองดําเนินการอยูแ ลว ไม ตองนําเรื่องดังกลาวมาใหคณะอนุกรรมการฯพิ จารณา เรื่องนี้ญัตตินี้เรา
อนุมัติตามวงเงินที่เราใหในเทศบัญญัติ ถ าเราจะอนุมั ติใ หถ าเพื่ อนสมาชิกจะอนุมั ติแ ลวก็เห็นชอบในญัตตินี้ สวนที่
เหลือผมขอใหบันทึกในที่ประชุมนี้วา ใหฝายผูบริหารที่จะนําเงินกอนนี้ไปใช ไดทําการปรึกษาหารือกับหนวยงานที่
อยูขางบนทานขึ้นไปวาสามารถทําไดไหม สภาฯเห็นชอบและอนุมั ติใ นญัตติที่นี้เทานั้น เพี ย งแตวาการนําไปใชทาน
ตองนําไปปรึกษาหารือกับทางหนวยเหนือของทานขึ้นไปอีกครับ กราบเรียนทานประธานใหบันทึกไวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ ก็คงมีปรากฏอยูในรายงานการประชุม มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่ ม เติม เชิญครับ / ความ
จริงแลวญัตตินี้ ทีแรกผมจะไมบรรจุใหแลวเพราะวาตัวเลขมันไมตรงกับงบประมาณ แตเนื่องจากวาเวลาเหลือนอย
ถาไมบรรจุเขาใหแลวการใชจายในเรื่องสงกรานตมั นก็จะขลุกขลัก เพราะฉะนั้นเราตองมาชี้แ จงแกไขกันในสภาฯ
แหงนี้วา งบประมาณที่สภาฯผานไปใหแ ลวออกมาเปน เทศบัญญัติแ ลว ซึ่งผูเสนอญั ตติก็อางวาเปนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งตัวเลขมั นตรงกับที่ทานสมาชิกผูทรงเกีย รติไดอภิปรายไป แตก็เพื่ อ
ประโยชนของประชาชนทั่วไป สภาแหงนี้จึงไดนําญัตตินี้เขามา เพื่อใหทานไดนําตัวเลขเขาไปใชจาย ก็ข อกราบเรีย น
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วาทานจะตองดําเนินการเสนอญัตติตามตัวเลขงบประมาณ เพราะทานอางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ แต ตั ว เลขมั น ปรากฏที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ และ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม ใ ช ๒,๐๐๐,๐๐๐ กั บ
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นถาจะพูดถึงวาทานโอนมาใสนั้นก็คือการโอนที่ไมมีหลักฐานใหสมาชิกดูมีเพียงการ
โอนงบประมาณที่ตั้งไว ๑๙๕,๐๐๐ บาท กับ ๒,๕๐๐,๐๐๐ กวาบาท ไปตั้งจายในรายการเงินอุดหนุนเทานั้นเองแต
เงินโอนเพิ่มมันไมมีเพราะฉะนั้นสภาฯตองพิจารณาตามตัวเลข ๑,๐๐๐,๐๐๐ กับ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานครับ ผมอยากจะใหฝายบริหารชี้แจงและใหความกระจางกับทางสภาฯวาโอนเงินมา
จากไหนดว ย หรื อ ถ า ทา นทํ าผิ ดท านก็ ตอ งมี ข อ ชี้แ จงกั บสภาฯว าท านทํา ผิ ดหรือ ทา นไม ไ ดต รวจทาน ทา นเอา
รางงบประมาณเขามาโดยที่ทานเซ็นตผานมาเฉยๆ กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังผูบริหารดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ฝายบริหารพอที่จะใหความกระจางไดหรือไมครับ เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดอาทิตย ครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ ตามที่ทานสมาชิกผูทรงเกีย รติไดอภิปราย
ทักทวงในกรณีของการตั้งงบประมาณ ๒ ยอด ของงานประเพณีแหเทียนและงานประเพณีสงกรานต ซึ่งงบประมาณ
ที่ผานมาก็เป นไปตามที่ทา นวาทุก ประการ งบแหเที ย น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบสงกรานต ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ทีนี้ผมจะอธิ บายที่ม าที่ ไปของงบประมาณที่เ พิ่ ม เติม ที่ปรากฏในญัต ติตรงนี้ สว นในระเบี ย บการจายเงินอุดหนุ น
ผมคาดวาทานสมาชิกไดศึกษาในขอกฎหมายที่ฝายบริหารไดแนบไปแลวในมาตรา ๖๗ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาลและก็
หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนรวมทั้งมติแ ละหนังสือสั่งการของจังหวัดอันผมจะไม อธิบายผมคิดวาทานไดศึกษา
มาแล ว ที่ ป รากฏในญั ต ติ ว าเงิ น อนุ มั ติ จ า ยงบประมาณในงานสงกรานต แ ละวั น ผูอ ายุ แ ห ง ชาติ ที่ ป รากฏเป น
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินงานประเพณีวันเข าพรรษาที่ปรากฏเปน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น ก็สืบเนื่องจากฝาย
บริหารไดโอนงบประมาณเขามาเพิ่มจากสงกรานตจาก ๑,๐๐๐,๐๐๐ เปน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งระเบีย บวิธีการ
งบประมาณผมจํา ข อไม ได ระเบี ย บวิธี การงบประมาณเงินงบประมาณที่โอนมาหรื อเงิ นงบประมาณที่โอนออก
ที่ปรากฏยอดลาสุด ก็ตองเพิ่มจากยอดที่งบประมาณไดตั้งไว หรือเงินงบประมาณที่โอนออกยอดลาสุดก็ตองนอยกวา
งบประมาณที่ตั้งไว ในระเบียบวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เขาใหถือยอดเงินโอนครั้งลาสุดนั้น
เปนงบประมาณที่พึงตั้งไว ก็ปรากฏตามที่ทานไดเห็น อันนี้คือข อเท็จจริงที่ทางฝายบริหารไดโอน และก็การโอนใน
เที่ยวนี้ไมใชการโอนในหมวดของที่ดินและสิ่งกอสราง คือถ าโอนในหมวดของคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางก็เปน
อํานาจของทางเทศบาลฯแตวาการโอนเที่ย วนี้เปนรายจายหมวดคาใชสอยถื อวาเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี
ที่พึงกระทําได อันนี้ก็เปนขอเท็จจริงความเปนมาปรากฏ ขอบคุณครับทานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอย้ําอีกทีวา ทานไมมีเอกสารหลักฐานใหสภาฯพิจารณาเลยในการโอน มีแตตัวเลขเพิ่มขึ้นมาแตไมมีหลักฐาน
ในการพิจารณา และสภาฯจะทราบไดอยางไรวาทานเอามาจากไหน ยอดไหนเหลือเท าไหร เพราะฉะนั้นสภาฯถึ งได
พิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่เทศบัญญัติใหมาก็คงเปนไปตามเทศบัญญัติงบประมาณทานจะโอนทานจะทําอย าง
มันเปนเรื่องของการบริหาร แตในเมื่อทานไดข อเข ามาในสภาฯมั นเปนแบบนี้ มั นไม มี เอกสารใหสภาฯพิ จารณาวา
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ทานเอาตัวเลขมาจากไหน แตในขณะเดียวกันทานมีการโอน ๑๕๙,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนเงินอุดหนุนเพื่ อขบวน
แหสงกรานต มันถูกตองครับถึงจะไปเขา ๖๗ทวิ เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายณั ฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับเรื่องนี้ทานนายกฯทานก็ยังตอบไมไดทานก็ยังโอนใหทานปลัดเทศบาลและสภาฯจะรูเรื่อง
ไดอยางไรครับ ดังนั้นแลวก็อยากจะขอยืนยันเห็นควรที่จะให ใ ชงบประมาณตามเทศบัญญัติที่เทศบาลไดอนุมั ติผาน
ใหไปแลวนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุ ญ าตท า นประธานครั บ กระผมนายสุ ภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ที่นี่เปนสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทานขอผมเขามา ทานขอตามงบประมาณที่ตั้งไว ถ าทานจะ
โอนเขามาถาทานจะเอามาจากไหน ผมบอกแลววาแม กระทั่งทานบริจาคเข ามาก็ตองมาชี้แ จงในนี้ เพื่ อใหสภาฯนี้
เห็นชอบในญัตติตัวนี้ ถาสภาฯเห็นเอกสารแบบนี้ เรามี ความชอบธรรมที่จะไม เห็นชอบในญัตตินี้ แตผลเสีย เกิดกับ
พี่นองประชาชนครับ มั นสองสะทอนวาฝายผูบริหารนี่ตองการที่จะใหเราที่จะไม อนุมั ติไหม เปนเจตนาไหม เปน
ความเชื่ อที่แ อบแฝงไหม ผมไม ตอ งการใหเกิ ดภาพแบบนั้น ขึ้ นมาในสภาฯแหงนี้ เพราะถ าตั วนั้น ยั งยื นยัน ตาม
หลักการเดิมผมอยากเรียนทานประธานวา ใหฝายบริหารถอนและขอแกไขตัวเลขตามรางเทศบัญญัติ ในที่ประชุม
แหงนี้ และทางสมาชิกสภาจะพิจารณาวาญัตตินี้สมควรเห็นชอบดวยหรือไม กราบเรีย นทานประธานเพื่ อประโยชน
ของพี่นองประชาชนครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ ตามที่ผมกราบเรีย นไปเมื่ อสักครูวามั นเกี่ย วกับตัวเลขมั นไม มี
หลักฐานใหสภาฯไดรับทราบวาทานไดโอนเขามา ทั้งนั้นทั้งนี้วาโอนมาจากไหนยอดเงินแตละรายการคงเหลือเทาไหร
อยางนี้มันก็จบ แตวาทานไมมีใหเราพิจารณาเลยมีแตตัวเลขโผลเข ามาเทานั้นเอง สภาฯก็เลยพิ จารณาไม ไดเพราะ
งบประมาณมันบงชัด / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายณั ฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือ กตั้ง ที่ ๒ สํ าหรับ ญัต ติ นี้ไ ม ท ราบวา ทา นผู บ ริห ารได ป รึก ษาหรื อ ได คุย กัน มาก อนหรื อ ไม เพราะว าเห็ น
ปรึ กษากั นหยุก หยิ ก ๆปรึก ษากัน ใหญเ ลย จะดีห รือ ไม ว าขอเวลาใหเ ขาออกไปปรึ กษากั นก อ นเพื่ อ ความแน ใ จ
เพราะวาทุกครั้งที่เห็นภาพแบบนี้ คุยกันปรึกษากันถ าไม ไดคุย กันทานจะบรรจุญัตตินี้เข ามาทําไม ไม ไดคุย กันกอน
ไมไดศึกษามากอน แบบนี้เอามาใหสภาฯพิ จารณา ตอบคําถามไม ไดพ อสภาฯไม เห็นชอบทานก็ไปพู ดเสีย ๆหายๆ
ขางนอก เดี๋ยวจะมีเรื่องพูดอีกเกี่ยวกับการเอาสมาชิกสภาฯไปพู ดข างนอก ดังนั้นแลวก็อยากจะใหฝายบริหารลอง
ทบทวนญัตติตรงนี้ดู กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

9
กราบเรี ย นท า นประธานสภาที่ เ คารพ และท า นสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ผมนายยอดยุ ท ธ เดชรุ ง เรื อ ง
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไดรับมอบจากนายกฯใหชี้แจงเรื่องการโอนเงินงบประมาณ ซึ่งจริงๆแลวงาน
ประเพณีสงกรานตแ ละแหเ ทีย นพรรษา อยูใ นความรับ ผิดชอบของสํานักการศึกษาและหัวหนาสํานักงานที่ดูแ ล
เรื่องงบประมาณตางๆในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานีนั้น ทานปลัดเปนผูประสานงานกับสํานักการศึกษา
วันนี้ขอสังเกตของทานสมาชิกทั้ง ๒ ทานเรื่องรายละเอียดของการโอนงบประมาณตางๆที่ทานวาไมมีรายละเอียดนั้น
ขออนุญาตกราบเรียนวา เอกสารญัตติที่นําเสนอในวันนี้สํานักการศึกษาโดยฝายแผนงานและโครงการงบประมาณ
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น ไดแ นบไวใ นญัตติการประชุม สภาฯในวันนี้แ ลว ก็ข อความกรุณาทาน มี รายละเอีย ดที่
ชัดเจน ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ของสํานักการศึกษา ที่อบ.๕๒๐๐๔/๓๖๔ รวมทั้งหนังสือการนําเสนอตอผูวา
ราชการจังหวัด อุบลราชธานี ครบตามกระบวนความตามที่ เราได ทําตามระเบีย บหลักเกณฑข อง พระราชญัต ติ
งบประมาณและอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี แลวครับขอไดโปรดพิจารณาครับ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเรียนทานตรงๆวา ทานดูผิดหรือเปลาผมไดกราบเรียนไปแลววาที่ทานทํามานั้นเปนการโอนใหกับขบวนแห
งานสงกรานตกับการโอนใหเพื่ออุดหนุนใหกับวัดที่ทางสภานี้สงสัยก็คือตัวเลขมาจากไหนที่เพิ่มมา๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จาก ๒,๐๐๐,๐๐๐ กับ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท วามันมาจากไหนเราตองการหลักฐานตรงนี้ ทีนี้สมาชิกทุกคนก็ดูวามั น
ไม มี เ อกสารที่ บ อกว าตั วเลขที่ เ พิ่ ม มา ๑,๐๐๐,๐๐๐ มั น ไม มี ขอกราบเรีย นวา ท านคงเข า ใจผิ ด แล ว เพราะใน
งบประมาณอนุมั ติใ ห ๒,๐๐๐,๐๐๐ คื อ จาก ๑,๐๐๐,๐๐๐ มาเป น ๒,๐๐๐,๐๐๐ มั นไดตัวเลขมาจากไหนอี ก
๑,๐๐๐,๐๐๐ คือเราตองการตรงนี้ / เชิญทานรองนายกฯครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุ ญ าตท า นประธานสภาฯครั บ ในข อ เท็ จ จริ ง ฝ า ยงบประมาณโดยเฉพาะท า นปลั ด เทศบาล
นครอุบลราชธานี ไดนําชี้แจงแลววาในสวนที่เพิ่มขึ้นมาจากงบประมาณรายจายใชสอยที่เพิ่ ม ขึ้ นมาซึ่งกระบวนการ
โอนเพิ่ ม เป น อํา นาจหนา ที่ ข องนายกเทศมนตรี ทั้ ง ๒ โครงการไม วา จะเป นงานสงกรานตง านผู สู งอายุ แ ละก็
งานแหเทียนพรรษา
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เขาใจครับสภาฯไมไดติดใจในเรื่องการโอนหรืออํานาจการโอนเปนของใครผมก็ไดชี้แ จงไปแลว
วาเอกสารที่สภาฯจะพิจารณานั้นมันไมมี วาทานโอนมาจากไหน โอนมาเทาไหร แตละรายการเหลือเทาไหร วาทาน
เอา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ทานเอามาจากไหน สภาฯทราบวามั นเปนสิทธิ์ข าดของทานนายกฯที่จะโอนยายได นอกจาก
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง แตสภาไมมีเอกสารที่จะประกอบวาเงินที่เพิ่มมานั้นมาจากไหน ในนี้ทานก็ไม ไดบอกวา
เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทของงานแหเทียนพรรษาทานไดโอนมาใส ทานไมไดบอกเพียงแตบอกวาโอนจากงบประมาณ
ที่ตั้งไวไปตั้งในหมวดเงินอุดหนุน ที่นี้เราติดใจสงสัย ที่วาเงินเพิ่ ม มาไม มี เอกสารใหพิ จารณาแคนี้เองครับผม เข าใจ
ตามที่ทานปลัดใหความกระจางในเรื่องการโอนวามาจากไหนๆ แตเอกสารประกอบการพิ จารณามั นไม มี ครับผม
ดังนั้นสมาชิกจึงเขาใจวาตัวเลขมันมาลอยๆ ไม มี ที่ม าที่ไปให เรารูใ นดานพฤตินัย วาควรจะเปนอยางไร แตใ นดาน
นิตินัยมันไมมีที่จะใหสภาฯพิจารณา ขอกราบเรียนวามันไมมีเอกสารใหพิจารณาเลยวาจํานวนเงินที่เพิ่ ม มานั้นมั นมา
จากไหน ก็ขอหารือฝายบริหารวาจะแกไขอยางไร / เชิญทานรองนายกฯครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
คือกระบวนการงบประมาณ ในเมื่ อเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี โดยใชอํานาจทางฝายบริหารก็ทําตาม
ระเบียบทางการเงินการคลังอยู แ ลว โดยเฉพาะทอเงินซึ่งมี อยู ๙ หมวด ถ านอกเหนือจาก ๙ หมวดนี้เบิกไม ไดซึ่ง
ถาทานอยากไดรายละเอียดจะใหทางการคลังเอารายละเอียดมาใหดู และในขอเท็จจริงถานายกเทศมนตรี ไม ทําตาม
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ระเบียบขอกฎหมายเรื่องงบประมาณและตามชองทางเทศบัญญัติตางเกินอํานาจหนาที่แ ลว สตง.หรือ ปปช. ก็จะมี
อํานาจการตรวจสอบอยูแลวครับ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ ผมขอกราบเรียนวาที่ทานชี้แ จงมานั้นมั นเปนเรื่องปลายเหตุ คือขณะนี้เราจะตองพิ จารณาใน
เรื่ อ งยอดเงิ น ตรงนี้ มั น ไม มี เ อกสารที่ จ ะพิ จ ารณา เพราะฉะนั้ น ที่ ท า นขอเข า มาท า นต อ งมี เ อกสารประกอบ
ใหผูพิจารณาอนุมัติให มันไมมีก็ไมรูจะพิจารณาอยางไร / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุ ญ าตทา นประธานครับ ผมว าท านก็ เกิ นไปสภาฯอุ ตสาห ห าทางออกให เพื่ อ ประโยชน ข องพี่ น อ ง
ประชาชนทานขอตามงบประมาณที่ตั้งไว ผมตั้งไวงบประมาณไวใหทาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ทานขอมา ๒,๐๐๐,๐๐๐ มั น
มาจากไหนผมชี้ชองทางใหทานบอกวาขอแกไขตัวเลขเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวเรามาเห็นชอบญัตตินี้กันเพื่ อ
ประโยชนของพี่นองประชาชน ทานไมอ ายหรือครับตัวแทน คสช.นั่งอยูนี่ ชี้ทางออกใหแ ลวยังเดินไปหาทางตันไม
เขาใจเหมื อนกันวาทานคิดจะเอาชนะหรือจะคิดทํางานเพื่ อบานเมื องในเมื่ อมั นไม มี เอกสารมาใหผมทานขอตาม
งบประมาณที่ตั้ง ผมตั้งใหทาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทานขอมา๒,๐๐๐,๐๐๐ มั นไม ใ ชงบที่ผมตั้งผมคว่ําญัตติฯนี้ได
นะครับประโยชนเกิดกับใครเกิดกับพวกผมไหม ประโยชนสูงสุดคือพี่ นองประชาชนครับ ทานหยุ ดเลนการเมื องสัก
พักหนึ่งทานหยุดมุทะลุสักพักหนึ่งแลวลองพิจารณาลดอัตราลงบางนะครับ สภาฯนี้ชี้ทางออกใหกับทานมั นไม ใ ชใ ห
ทานเดินไปชนตอกมันใหทานมีทางออกรวมกันกับพี่ นองประชาชนผูรับผลประโยชนตรงนี้ครับ กราบขอบพระคุณ
ครับ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เพื่อลดการเครงเครียดผมขอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ
พักการประชุม ๑๐ นาที
เวลา ๑๑.๐๐น.
นายพิพัฒน นิล รัตนศิริกุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประชุมตอครับ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ ขอดําเนินการตอในวาระที่ ๓ มีสมาชิกทานใดจะอภิป รายเชิญครับ / เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับรูสึกวาทางฝายบริหารจะมีคําชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยั งทานสมาชิกนะคะ ขออนุญาตสงเอกสารเพิ่ ม เติม ในการโอนงบประมาณ
รายจายคะ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย
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นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนครับทานประธาน กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทํากอนที่
ทานจะขอญัตติของความเห็นชอบ ทําไมทานไมรอบคอบนําเอกสารมาใหครบถวน หรือวาทานคิดวา สท. เปนผูรูอยู
แลวก็เลยไมตองสงเอกสารใหเรารูเอาเองนึกเอาเองในเมื่ อมั นไม เปนไปตามญัตติที่ทานขอมาผมขอมติใ นที่ประชุม
แหงนี้วาใหขอเลื่อนญัตตินี้ไปกอนนะครับ ก็เขาใจวาสมัยวิสามัญ พรุงนี้วันสุดทายแลวแตทานประธานจะพิ จารณาวา
จะเห็นชอบใหเลื่อนญัตตินี้หรือเปลาและเพื่อนสมาชิกดวยนะครับ กราบปรึกษาหารือทานประธาน ขอบคุณครับ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอความคิดเห็นจากทานสมาชิกทานอื่นๆ เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กระผมนายชื่น พรหมจารีย
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ตามมตินี้ผมขอสนับสนุนตามที่ทานสุภชัยเสนอครับ ขอใหยุติ
ไวกอนครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยครับไมใชยุตินะครับ คือเลื่อนการพิจารณา คือทานตองการเสนอแบบไหนครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือผมตองการใหเลื่อนออกไปกอนครับ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานอื่นจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับ ผมพูดในสภาฯแหงนี้แ ลวนะครับ ผมเสนอทางออกใหทานมี ทางเดินสวนเรื่องงบประมาณ
ที่ทานนําเขามาที่ทานจะมาแจงกับสภาฯวาทานโอนเขามาในภายหลังอันนี้ก็เปนเรื่องของทาน แตสภาฯแหงนี้ทํางาน
ตามหลักนิติศาสตร ทานขอมาตามเทศบัญญัติฯ เราก็มีเทศบัญญัติฯอยูในมือเราก็ทํางานตามเทศบัญญัติฯ วันนี้เพื่ อ
ประโยชนของพี่นองประชาชนเราเสนอใหทานขอแกไขตัวเลขใหเปนไปตามเทศบัญญัติที่ทานขอเข ามา ทานมาสง
เอกสารวันนี้แลวใหเราอนุมั ติตามหนังสือ ๓,๔ แผนนี้เราไม เอาดวยนะครับเราเปนเสีย งของพี่ นองประชาชน เรา
ไมสามารถจะพิจารณาไดรวดเร็วขนาดนั้น แตเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน ผมเสนอทางออกใหทานวาใหทาน
ถอนตั ว เลขที่ ท า นให ม า ซึ่ ง เราก็ ไ ม รู ว า ตั ว เลขนั้ น ท า นเอามาจากไหน ให เ ป น ไปตามร า งเทศบั ญ ญั ติ ฯ ตรงนี้
ผมกราบเรียนปรึกษาทานประธาน ถ าทําแบบนี้มั นจะเปนทางออกใหกับบานกับเมื อง มั นจะเปนทางออกใหงาน
ประเพณีสงกรานตที่ทานนายกฯรจนา กัลปตินันท ขออนุญาตที่เอยนามที่ทานดําเนินการและเริ่ม ดําริม าใหเปนไป
ตามประเพณีแบบนี้จะไมดีกวาหรือครับ กราบเรียนปรึกษาทานประธานครับ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอความเห็นจากสมาชิกทานอื่นอีกครับ มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ / เชิญทานวรรณรัตน
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภา และสมาชิ กผู ท รงเกี ย รติ ทุก ท าน ดิฉั น นางสาววรรณรัต น จิ รัต น ประภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ พอดีไดเอกสารมาแลว แตวายังมี สวนของตัวเลขที่เปนเรื่อง
ละเอียดออนมาก เพราะวาเราจะตองเทียบตัวเลขจากหลายที่และมีเงินโอนจากที่ไหนบาง มีเงินจริงไหมเพราะขนาด
ญัตติฯตัวนี้ เราก็ยังไมเห็นรายละเอียดมากเทาไหร ตัวเลขก็ไมตรงกันดิฉันวาเพื่อ ประโยชนข องประชาชนถ าเรงดวน
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ที่สุดขออนุญาตเลื่อนการพิจารณาเปนวันพรุงนี้ เพราะวาเรายังพอมี เวลาและประชาชนจะไดรับผลประโยชนสูงสุด
ดวยนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานวรรณรั ตน เสนอให เลื่ อนการประชุม ไปพิ จารณาในวัน พรุ งนี้ / ทา นสมาชิ กท านอื่ นมี เสนอเพิ่ ม เติ ม
ไหมครับ / ถาไมมี ดังนั้นการที่จะลงมติใ หเลื่อนไปในวันพรุงนี้ ขอถามทานวรรณรัตน อีกครั้งหนึ่งวาทานเลื่อนไป
ในวันพรุงนี้ประชุมเวลาเทาไหร
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเปนเวลา ๑๔.๐๐ น. คะ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับผมขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมครับ / เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายณั ฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับญัตตินี้ในเมื่อในเทศบัญญัติไดระบุไวแลววาเปนตัวเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กับ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ดังนั้นแลวก็จะขอลงมติในวันนั้นเลยคือมันไมใชความผิดของสภาฯๆ ก็ใหไปแลวเมื่อทานขอมาตามนี้และก็ทานจะขอ
มาเพิ่มเติมหรือทานจะบอกวาเปนอํานาจของทานเพราะถาทานทําผิด สตง.จะจัดการทานเองตรงนี้ไม ใ ชปญหาของ
สภาฯ จึงขอใหทางสภาฯลงมติภายในวันนี้เลยนะครับ ขอผูรับรองดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คงจะลงมติไม ไดเพราะวาตามเอกสารหลักที่ทางผูบริหารสงใหสมาชิกเพราะวาเปน การโอนงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม อนุมัติเมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนั้นเปนการอนุมั ติกอนญัตตินี้จะเข า มั นก็จะเปนเพี ย ง
อยางที่ผมกราบเรียนไปครั้งแรกวามันไมมีเอกสารประกอบการพิ จารณาแตตอนนี้ทางฝายบริหารสงเอกสารใหเรา
แลววาเปนเอกสารประกอบการพิจารณาการโอนเงินเพิ่มเมื่อทานสมาชิกเสนอขอเลื่อนเนื่องจากวารายละเอีย ดมั นมี
พิ จารณาไม ทันก็ข อเลื่อนไปวันพรุงนี้ เพราะพรุงนี้เปนวันสุดทายของวิสามั ญ ก็ข อทําความเข าใจกับทานณัฐวุ ฒิ
วาเงินตัวนี้เปนการอนุมัติเพิ่มเขามาตั้งแตวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๙ แตการพิ จารณายั งไม สมบูรณเนื่องจาก
ไม มี เ อกสารตั ว นี้ เ พื่ อ พิ จ ารณาประกอบ ท า นสมาชิก ผู ท รงเกี ย รติ ก็ เ ลยขอเลื่อ นเพื่ อ ขอดูเ อกสารประกอบไป
ในวันพรุงนี้ ถาหากไมมีสมาชิกทานอื่นเสนอเปนอยางอื่น ใหเลื่อนการประชุมนี้ไปเปนวันพรุงนี้ในวันที่ ๒๔ มี นาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ผมขอมติที่ประชุมวา
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปในวันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๔ ทาน
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปในวันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๔ ทาน
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ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปในวันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ

เรื่อง ขออนุมัติเสนอญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับ
บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเสนอญัตติเพื่อรับทราบข อตกลงการใหบริการรับบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญทานนายกฯ ครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่อง ขออนุมัติเสนอญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล
นครอุบลราชธานี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ขอเสนอญัตติเพื่ อรับทราบข อตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหการบริหารจัดการน้ําของเทศบาลฯ มี ประสิทธิภาพไดม าตรฐานตาม
ราชการกําหนด และเกิดประโยชนสูงสุด กับประชาชน เนื่องจากระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสี ย ของเทศบาล
นครอุบลราชธานีไม สามารถใช งานไดต ามปกติ เนื่อ งจากการชํ ารุด ทรุด โทรมของระบบการทํา งานตางๆ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อใหการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนไปอย างมี ประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน เทศบาลฯ จึงรวมมื อกับองคการจัดการน้ําเสีย ในการบริหารจัดการระบบบําบัด
น้ํ า เสี ย รวม ให ถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการและประหยั ด งบประมาณ ซึ่ ง เทศบาลฯต อ งปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไ ขเพิ่ ม เติม จนถึ งฉบั บที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐(๓) ๕๓(๑)
พระราชบั ญ ญั ติ กํ าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํา นาจให แ ก อ งค กรปกครองส ว นท องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๖(๑๘) และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๗๗
เหตุผล
ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับมอบงานกอสรางระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย โดยทําการ
เดิน ระบบตั้ง แต วัน ที่ ๒๕ กุ ม ภาพั นธ ๒๕๔๑ เป นต นมานั้น ป จจุ บัน ระบบการบํ าบั ดน้ํ าเสีย ไม สามารถใช งาน
ไดตามปกติเนื่องจากการใชงานมาเปนเวลานาน ตอมาเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลฯ จึงไดทําข อตกลง
รวมในการใหบริการรับบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ของเทศบาลนครอุบลราชธานี (MOA) กับองคการจัดการ
น้ํา เสี ย เพื่ อ เข า มาดํ าเนิน การให ร ะบบระบายน้ํ า และบํา บัด น้ํ าเสีย สามารถทํา งานได เต็ ม ประสิ ท ธิภ าพ โดยมี
กําหนดเวลา ๑๕ ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ และมีขอผูกพันงบประมาณใหเทศบาลฯ ตองสมทบ
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คาใชจายแกองคการจัดการน้ําเสีย ในกรณีที่เทศบาลฯยังไม สามารถจัดเก็บคาธรรมเนีย มน้ําเสีย เนื่องจากยั งไม มี
เทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมฉบับใหม ดังมีรายละเอียดดังนี้
๑. ในปแรกของการดําเนินการ อจน. จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดจากการซอมแซมเพื่ อฟ นฟู
ปรั บ ปรุ ง ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย และค า บริ ห ารจั ด การระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ให กั บ เทศบาลฯก อ น
โดยเทศบาลฯไมตองสนับสนุนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
๒. ในป ที่ ๒ จนสิ้ น สุ ด โครงการ เทศบาลฯจะสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยร อ ยละ ๗๐ เป น จํ า นวนเงิ น
๔,๐๔๓,๙๐๐ บาท (สี่ลานสี่หมื่นสามพันเการอยบาทถวน) ตอป ในการบริหารจัดการระบบบําบัด
น้ํา เสี ย ตามจริ ง ให กั บ อจน. โดยจะสนั บ สนุ น คา ใชจ า ยเป นรายไตรมาส ทั้ งนี้ ภ ายใตร ะเบี ย บ
ขอกฎหมาย ที่พึงใหอํานาจเทศบาลฯสามารถดําเนินการได และ อจน. จะขอจัดสรรงบประมาณ
ไมเกินรอยละ ๓๐ เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเชนเดียวกัน
๓. ในกรณีที่ เทศบาลฯ ไม สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข อตกลงฉบับนี้ได เทศบาลฯ พึ งสมทบคืน
คาใชจายที่เกิดขึ้นในปแรกของการดําเนินการ แลวเสร็จในเวลา ๓ ป รวมดอกเบี้ย ตามกฎหมาย
นับจากวันที่สิ้นสุดขอตกลงจนถึงวันที่ไดสมทบคืนคาใชจายในแตละงวด
รายละเอี ย ดปรากฏตามข อ ตกลงการให บ ริ ก ารรั บ บริ ห ารจั ด การระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย เทศบาล
นครอุบลราชธานีที่แนบทายญัตตินี้
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี จึง ขอเสนอญั ตติเพื่ อให สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุ บลราชธานีรับ ทราบ
ข อตกลงการใหบ ริการรับบริ หารจั ดการระบบบําบัด น้ําเสี ย เทศบาลนครอุบ ลราชธานีกั บองค การจั ดการน้ําเสี ย
ซึ่งจะตองปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒สําหรับญัตตินี้นะครับ ก็คลายๆกันกับญัตติแ รกคือทานก็ไม ไดมี รายละเอีย ดอะไร
มาใหกับทางสภาพิจารณา ทานบอกแตวาทานไปตกลงกับเขาแลวก็ตองใชเงินปละสี่ลานกวาบาท และเงินสี่ลาน
กวาบาท นี้ในรายละเอียดของตัวเงินไม มี การชี้แ จงวาตัวเงินสี่ลานกวาบาทนี้มั นทําอะไรไดบางและก็มี การลงนาม
ผูกพันเปนระยะเวลา ๑๕ ป ดังนั้นนะครับเมื่ออานจากเหตุผลที่ทางฝายบริหารไดยื่ นเข ามา ก็พ ยายามอานซ้ําแลว
ซ้ําเลานะครับเพราะวาผมทําการบานมาก็ไดเหตุผลนะครับก็บอกชัดเจนเลย เนื่องจากยังไม มี เทศบัญญัติจัดเก็บ
คาธรรมเนียมฉบับใหม ดังนั้นแลวนะครับในเมื่อยังไมมีเทศบัญญัติฉบับใหมเพื่อไมใหเปนภาระกับประชาชนและเปน
ภาระกับงบประมาณ จึงเห็ นสมควรใหมี การจัดทําเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนีย มฉบับใหม เสีย กอน แลวเมื่ อ มี
เทศบัญญัติแลวก็ใหมีผลบังคับใชเสียกอน จึงอยากใหทางฝายผูบริหารนําเรื่องนี้เข ามาพิ จารณาในสภานี้อีกครั้งหนึ่ง
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
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กราบเรียนทานประธานสภาครับ ในขอญัตตินี้นะครับทานก็ไดใหเหตุผลไวเองวาเนื่องจากยังไม มี เทศบัญญัติ
จัดเก็บคาธรรมเนียม เพราะฉะนั้นภาระมาตกที่ เทศบาลครับ ภาระตกกับพี่ นองประชาชนครับ ภาระกระเทือนกับ
งบประมาณของเรา ในตัวนี้ผมขอใหมี ม ติเลื่อนไปหรือวาไม รับรางตัวนี้ครับ ขอปรึกษาหารือกับทานประธานครับ
ขอกราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขอความกระจางนิดหนึ่งนะครับ วาใหเลื่อนหรือวาใหมีมติ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ใหมีมติเลยครับ ก็เนื่องดวยเหตุผลที่ทานใหมาวาทานก็ยังไมมีเทศบัญญัติในการจัดเก็บคาธรรมเนีย มน้ําเสีย
ตัวนี้ครับ ใหมีมติเลยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คื อ ถ า มี ม ติ ก็ คื อ มติ รั บ ทราบนะครั บ ต อ งมี ม ติ รั บ ทราบ แต ข องท า นณั ฐ วุ ฒิ นั้ น เป น การลงมติ ว า ให มี
เทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมฉบับใหมกอน แลวจึงมาพิจารณาตัวนี้
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถูกตองครับ ใหเอาตามทานณัฐวุฒิครับ ใหมีเทศบัญญัติกอนแลวคอยนํากลับเขามาอีกทีครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มันไมเหมือนที่ทานเสนอเมื่อสักครูนะครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับ ขอถอนครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขอความกระจางอีกนิดหนึ่งวาเสนอเลื่อนจนกวาจะมี รางเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนีย มฉบับใหม กอน
ใชหรือไมครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถูกตองครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานครับ เพื่ อใหทานสุภชัย เข าใจ คือใหมี รางเทศบัญญัติตัวนี้กอนนะครับ พอมี เสร็จ
ไมพอ ตองประกาศใชกอนแลวจึงนําเขามาใหสภาฯแหงนี้พิจารณาหารือกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับ เขาใจครับในประเด็น แตที่วามี ข อผูกพั นมาแลว ๑๕ ปนี้จะตองเลื่อนออกไปกอนเหมื อนกันใชไหม
ครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็ตองเลื่อนไปกอนเพราะวาสภายังไมไดเห็นชอบในขอตกลงนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงขอทํ าความเข าใจกับ
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติดวยวา ที่ทานณัฐวุฒิเสนอมานั้นวาใหมีเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสีย กอน แลวทาง
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ทานฝายบริหารจึงเสนอญัตติเพื่ อรับทราบข อตกลงการใหบริการรับการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย อยางนี้
ใชไหมครับ จะไดเขาใจตรงกัน เมื่อเปนอยางนี้มีสมาชิกทานอื่นเสนอเปนอยางอื่นหรือไมครับ เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกคะ ทาน ผ.อ.สํานักการชาง อยากขอนําเรีย นอธิบายในเรื่อง
ของญัตติฯนี้คะ ดิฉันขออนุญาตมอบใหทานวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ผ.อ. สํานักการชาง เปนผูชี้แ จงรายละเอีย ดใหกับทาง
ทานสมาชิกไดรับความกระจางคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานวิสุทธิ์ครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพและข าราชการทุกทานที่เข ารวมประชุม
ในวันนี้นะครับ ญัตติขอรับทราบเกี่ย วกับข อตกลง MOU กับองคการจัดการน้ําเสีย นี้ ที่ม าที่ไปนะครับ โครงการนี้
เปนโครงการระดับประเทศที่เขาจะจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ที่กรมโยธาธิการทําไวทั้งหมด ในประเทศนี้ทั้งหมด
ประมาณรอยกวาแหง เพื่ อฟ นฟู ใ หกลับคืนมาในสภาพที่ใ ชงานไดนะครับ ทาง อจน. ซึ่งเปนผูรับผิดชอบเกี่ย วกับ
ระบบการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเปนรัฐวิส าหกิจภายใตกระทรวงทรัพ ยากรและสิ่งแวดลอม ไดข องบประมาณเพื่ อมา
ปรับปรุงและฟ นฟู ระบบบําบัดน้ําเสีย ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่มั นทํางานไม ได และการทํางานบําบัดน้ํ า
ไมสมบูรณนะครับ ที่มีการออกแบบไว ทีนี้องคการจัดการน้ําเสีย นี้ไดข องบประมาณไดข องบประมาณไปที่รัฐบาล
กระทรวงการคลังไดอนุมัติงบประมาณในการจัดการน้ําเสียนี้ ๔๗ ลานบาท เพื่ อใหระบบไดเข าสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่เราไดออกแบบไวทั้งหมด เนื่องมาจากการทรุดโทรมดวย เมื่ อกอนที่กรมโยธาธิการไดออกแบบไวใ หก็รับน้ําได
ประมาณสองหมื่นกวาคิวตอวัน แตบัดนี้เสื่อมโทรมน้ําไมเข าระบบที่กรอง ที่เติม อากาศชํารุดทรุดโทรมใชการไม ได
ซึ่งจะเปนผลเสียตอสิ่งแวดลอมภายในจังหวัดนะครับ ทีนี้ MOU ตัวนี้จะมีกอนที่จะมีเทศบัญญัติเพราะวาขั้นตอนการ
ออกเทศบัญญัติจะใชเวลานานพอสมควร เพราะจะตองศึกษาผลดวยวาตองเก็บบานละกี่บาท จะตองมี เทศบัญญัติ
นํามาใชเพื่อมาเก็บกับชาวบาน ในระหวางที่เขาซอมบํารุงเสร็จเทศบัญญัติยังไมประกาศใช เทศบาลฯจะตองอุดหนุน
๗๐ เปอรเซ็นต ของคาใชจายทั้งหมดที่องคการจัดการน้ําเสีย เขาไดประมาณการมาปหนึ่งประมาณหาลานกวาบาท
องคก ารจั ดการน้ํา เสีย นี้ จะใชใ ห เรา ๓๐ เปอรเซ็ นต เปนการบํ ารุง รวมกัน ในระหวา งที่ยั งไม อ อกเทศบั ญญัติ นี้
เทศบาลจะตองอุดหนุนในการใชคาไฟ คาพนักงาน คาชางไฟฟา ทุกอยางจะตองสมบูรณแ ม แ ตการทดสอบคา BOD
ตางๆ ในน้ําเสียตางๆนี้ ในชวงนี้เราจะตองอุดหนุนไปกอน เมื่อเราออกเทศบัญญัติเสร็จก็จะเปนผูที่กอใหเกิดน้ําเสีย นี้
เปนผูรับผิดชอบรวมกั น ไม วาทานหรือผมที่ อยูใ นเขตเทศบาลเมื่ อออกเทศบัญญัติออกมา ที่สี่ลานกวาบาทนี้คื อ
ในชวงที่ยังไมมีเทศบัญญัติใช ผมวาในกรณีอยางนี้มันเปนกรณีที่จําเปน จริงๆงบประมาณก็เยอะนะครับสี่สิบกวาลาน
มาปรับปรุงใหมันดําเนินการได ถาทานอนุมัติงบประมาณใหเราไปซอมแซมก็จะอยูประมาณนี้เหมื อนกัน คาใชจาย
คาเติมน้ํา คาเติมอากาศ คาพนักงานตางๆก็ตกประมาณหกลาน คาน้ํา คาไฟตกประมาณหาถึ งหกลานประมาณนี้
คือคาไฟนี้ถ าวันหนึ่งเปดเต็ม ๆนะครับ จากการคํานวณขององคการจัดการน้ําเสีย นี้ตกวันละประมาณหลายหมื่ น
นะครับ เพราะฉะนั้นอยากใหทานสมาชิกเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมรวมกันและตระหนักในเรื่องนี้ครับ
ผมวาเงินสี่ลานนี้ถึ งเราไม อุดหนุน ถ าเขาซอมใหเราเสร็จเราก็ตองใชอยู ดีใ นการบํารุงรักษา อันนี้สี่ลานใชใ นกรณี
ที่เทศบัญญัติยังไมออกถาเทศบัญญัติออกแลวก็เปนหนาที่ข องทานและผมจะตองรวมกันจายก็หมดภาระหนาที่ไป
ครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
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ผมไมทราบวาทานพอจะทราบไหมวาเทศบัญญัติจะออกภายในระยะเวลากี่ปครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
พอทราบไหมครับ เชิญทานวิสุทธิ์ครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
เทศบัญญัตินั้นทางเทศบาลนครเรารางเอาไวแลวครับ แตวาการรางเทศบัญญัตินี้เราก็ตองขอความเห็นชอบ
กับชาวบานดวย ตองประชุมหลายๆอยาง วาเราเก็บเทานี้ทานพอใจหรือไม เรามีแลวครับเรารางไวแ ลวครับ แตวาที่
เรายังไมนําเขามาเพราะวามันยังบําบัดไมได เรายังไมไดทําการซอม เราเลยยังไม นําเทศบัญญัติเข ามาใหทานทราบ
ถาซอมเสร็จรางตัวนี้ก็จะนําเสนอทานพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวาเราจะจัดเก็บในอัตราที่เทาไหรครับ มีรางแลวครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานมีรางแตทานไปทําความตกลงกับชาวบานกอนไดไหม
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
การรางจะทําใหสําเร็จนั้นผมเขาใจวา ทุกอยางจะจบสิ้นชาวบานก็ตองรับทราบรวมกันวาตอไปนี้เราจะเก็บ
คาบําบัดเทานี้นะ โรงแรมเทานี้นะ บานพักเทานี้นะ สถานประกอบการตางๆเทานี้นะ มั นตองมี ข อตกลงรวมกันกอน
ใหทราบรวมกันแล วถึ งจะเอามาเข า สูกระบวนการของทานในสภาตอไป ขอย้ํ าวาเงิ นอุดหนุนนี้อุ ดหนุน ไปกอ น
กอ นที่ เ ทศบั ญ ญั ติ ฯ จะออกมาใช เมื่ อ เทศบั ญ ญั ติ อ อกมาใช ก็ จ บครั บ เป น หน า ที่ ข ององค ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย
ที่เขาจัดการครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คื อ มั นกลั บ กั น กั บ ท า นครั บ ตอนนี้ ส ม าชิ ก เสนอว า ให มี เทศบั ญ ญั ติ ก อ นแ ล ว ค อ ยม าดํ า เนิ น การ
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมเตรียมยกมือใหเทศบัญญัติทานแลวครับ เอาเข ามาพรุงนี้ผมก็อนุมั ติพ รุงนี้ครับ ไปคุย กับชาวบานใหรู
เรื่ อ ง ๑.ก็ คื อ ผมเป น ชาวบ า นผมก็ ก ลั ว ว า ท า นจะมาเก็ บ ผมแพง ๒.ผมเป น ตัว แทนพี่ น อ งประชาชนผมรั ก ษา
ผลประโยชน ใ ห พี่ น องประชาชนเท า นี้ กอ นครั บ ถ า เทศบั ญญั ติ อ นุ มั ติ เมื่ อ ไหร ผ านเมื่ อ ไหร เ ราต อ งรี บ ช ว ยกั น
ทําเลยครับ ขอเรียนทานประธานวาขอยืนยันตามขอเสนอเดิมของทานณัฐวุฒิครับ ที่ทานใหความรูผมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทา นประธานสภาและทานสมาชิ กทุกทานครับ ผมคิดวาสิ่งที่เ ปนประโยชนแ ละสิ่งที่พ วกเรา
ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน เพราะแตละคนก็มีสวนในการปลอยน้ําเสียออกมา ผมก็คิดวาคงจะไม ใ ชเรื่องยากถ าจะ
ทําขอตกลงนะครับ ไมยากเลยนะครับ ผมคิดวาชาวบานเห็นดวย เรื่องที่ชาวบานไมเห็นดวยทานก็ยังกลาทํ าแลวทาน
จะกลัวอะไรกับการทําความเขาใจกับชาวบาน เอาแคขางเทศบาล ขางตลาดนี้ทานสัญญาอะไรกับเขาทานก็ยังไม เห็น
จะสนใจ ซึ่งแปลวามันไมใชเรื่องยากถาทานจะทําซะอยางนะครับ ดังนั้นแลวถ าทานรางไวแ ลว ผมก็คิดวามั นคงใช
เวลาไมนาน ถาทานรางไวแลวทานก็นําเขาสูสภาพิ จารณาเลยนะครับ แลวก็เลื่อนตัวนี้ออกไปกอน ผมคิดวาหลาย
ทาน ชาวบานหลายๆหลังคาเก็บขยะเขาก็ยังไมรูเลย แตเขาก็ยังเต็มใจที่จะจาย เขาเต็มใจที่จะจายอยูแ ลวถ าอันไหน
เปนเรื่องที่เปนประโยชนกับเขานะครับ เหมือนถนนคนเดินทําถูกตองไมถู กตองไม รู แตชาวบานยินดีจะจายก็เพราะ
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อยากจะมีที่ทํากิน คาเก็บขยะคาอะไรเขาก็เต็มใจจะจาย ทานเอยเขามาเทาไหร ทานตั้งเทาไหร เขาก็พ รอมที่จะจาย
ดังนั้นทานอยามาพูดใหเปนเรื่องยากครับ อยาอางระเบียบซับซอน เรื่องที่มั นยากๆทานก็ยังทํา ทําแบบไม มี เหตุผล
รับรองทานก็ทํา ดังนั้นแลวนะครับมั นไม ใ ชเรื่องยาก บอกไวเลยนะครับวาไม ย าก ถ าทานทํามาผมก็ยินดีจะจาย
ทานตั้งมากี่บาทผมก็จายครับ อยากจะกราบเรียนทานประธานสภาวาใหมี รางเทศบัญญัติตัวนี้กอนแลวมี การบังคับ
ใชและใหทางฝายบริหารนําเรื่องนี้เขามา กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับก็ถาหากวาไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่นผมก็จะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบน้ํา
เสียไปจนกวาจะมีรางเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียแลวจึงใหผูบริหารนําญัตตินี้เขามา
พิจารณาใหมโปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผา นไปยังทานสมาชิกคะ ดิฉันขออนุญาตใหทานยอดยุทธ อภิปรายคะ พอดีมีเรื่องจะ
ขอใหทานพิจารณาคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยนะครับตอนนี้เรากําลังขอมติอยู เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ กอนที่ทานจะวินิจฉั ย
ลงมติเรื่องของญัตติในวาระที่ ๔ เรื่องขออนุมัติเสนอญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบ
น้ําเสียในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตกราบเรีย นทานประธานอยางนี้นะครับ ญัตติฯนี้เพื่ อรับทราบ
ขอตกลงระหวางองคการจัดการน้ําเสียกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งทานนายกไดลงขอตกลงไว
เมื่ อ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ เดี๋ย วนี้ทานไดนําเสนอเรื่องของการตั้งงบประมาณประเด็นเรื่องของสี่ลานนะครับว า
ชาวบาน ที่อยูในเขตเทศบาลฯนี้จะมี สวนไดเสีย จะตองเสีย คาธรรมเนีย มนั้นซึ่งยังไม ถึ งตรงนั้นครับ ตัวนี้รับทราบ
เพียงแตวาภาระหนาที่ของนายกเทศมนตรีนี้ในการดูแลเรื่องของการบริการสาธารณะรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ งมี
กฎหมายข อบังคับที่จะทํา MOU เรื่องบริการสาธารณะ ไม วาจะเปนเรื่องของอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งบัญญัติไวหลายมาตราไมวาจะเปนมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ ผมอยากเรีย นวา
เราทํา เพื่ อบริ การสาธารณะยังไม ถึ งจุด ที่วาจะตองทํ าข อเทศบัญญั ติใ นการจัดการเก็ บเงินจากชาวบาน หรือทํ า
ประชาคม หรือทําประชามติในการเห็นดวยหรือไม เห็นดวยในเรื่องนี้ครับ ให “รับทราบ” หรือ “ไม รับทราบ”
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขาใจครับในการวา “รับทราบ” หรือ “ไมรับทราบ” แตสมาชิกเขามีความเห็นแยงในเรื่องเทศบัญญัติ
จัดเก็บคาธรรมเนียมเพื่อมาแบงเบาในเรื่องงบประมาณนะครับ ผมจะขอมติตอจากเมื่อสักครูนี้นะครับ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบน้ําเสีย
ไปจนกวาจะมีรางเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียแลวจึงใหผูบริหารนําญัตตินี้เขามา
พิจารณาใหมโปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๙ เสียง
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ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหเลื่อนญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบน้ําเสีย
ไปจนกวาจะมีรางเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียแลวจึงใหผูบริหารนําญัตตินี้เขามา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ กอนที่ทานสมาชิกจะเสนอนะครับ ผมขอกราบอภัยที่จะยอนกลับไป
ในญัตติเรื่องขอความเห็นชอบเบิกจายงบประมาณนะครับ ตามที่ทานนายกไดสงเอกสารเพิ่มเติมนะครับ ผมอยากให
ดูหนาที่ ๒ นับจากขางลางบรรทัดที่ ๘ ผมอานแลวผมไม เข าใจ ในความเห็นของทานบอกวาไดเสนองบประมาณ
เขาสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีติดตอกันมาเปนประจําทุกปไดรับอนุมัติเพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนอยางไรครับ
ตรงนี้ ไดรับอนุมั ติ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวทานก็ไม จําเปนที่จะตองมาโอนเงินเพิ่ ม จริงๆตรงนี้เปนอยางไรครั บ
ถาหากวาไดรับอนุมัติไป ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลว ไมจําเปนจะตองมาโอนเพิ่มหรอก แตในทางกลับกันในเทศบัญญัติ
งบประมาณประจําปเราอนุมัติใหเพียง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอความกระจางไดไหมครับตรงนี้ เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับผมขออนุญาตตอบแทนฝายบริหารไดไหมครับวา
เขาพิมพผิด ผมเขาใจวาพิมพผิดนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผา นไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรักษาการผูอํานวยการกองวิชาการฯครับ
นางสมลักษณ บุญณพัฒน รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กราบเรีย นทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ และทานผูบริหารทุกทานคะ ในสวนของเอกสาร
บันทึกการโอนเงินนะคะก็เปนการเลาเรื่อง จะเปนการเลาเรื่องของการโอนงบประมาณ ก็อาจจะสําคัญผิดไปนะคะ
เพราะวาอยางงบที่ไดรับอนุมัติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปจจุบันคงเหลือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงมีความจําเปนขอโอนเพิ่ ม
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผลความจําเปนดังนี้ เนื่องจากวันสงกรานตปที่ผานมาเทศบาลจัดกิจกรรม
ไมครอบคลุม ไดเสนองบประมาณติดตอกันมาเปนประจําทุกป ไดรับอนุมั ติเพี ย ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นะคะ ตรงนี้
โดยเปนขอเท็จจริงก็ควรจะเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คะ ก็เปนเอกสารผิดพลาดในเรื่องของตัวเลขนะคะ การเลาเรื่อง
ผิดแตวาในเนื้อหาข างบนเราก็ไดนําเรีย นในเบื้องตนแลววาไดรับอนุมั ติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนะคะ แตการอธิบาย
ขยายความอาจจะอธิบายผิดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
จริงๆแลวจะแกไขตัวเลขหรือไมครับ
นางสมลักษณ บุญณพัฒน รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
คะ ขออนุญาตแกไขตัวเลขคะ เปนไดรับอนุมัติเพียง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คะ
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นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตขอความรูจากผูรูในสภาแหงนี้ครับ การทําข อตกลงตามวาระที่ ๔ นะครับ ติดใจอยู วา MOA นี้
ยอมาจากอะไรครับ เพราะวาเห็นทานรองยอดยุทธก็ยังพูดถึง MOU อยูนะครับ ถาเปน MOU นี้ติดคุกนะครับ แตถ า
เปน MOA ผมไมรูวาแปลวาอะไรครับ ขอความรูจากสภาแหงนี้ดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ และทานผูบริหารทุกทานครับ สําหรับทานสมาชิก
สภาไดพ าดพิ งถึ งเรื่องของ MOU ซึ่งจริงๆเอกสารนี้ไดม อบไวกับทานชัดเจนแลวนะครับ แตวาผมก็ข อสรุปย อๆ
อยางนี้นะครับวา MOU มั นเปนภาษาอังกฤษคือคําวา Memorandum of Understandingหมายถึ งบันทึกความ
เขาใจ จดหมายเหตุ เอกสารสัญญา ซึ่งหมายถึงหนังสือที่ทําแบบแสดงถึงความเขาใจในการตกลงรวมกันวาเราจะทํา
อะไร วั ตถุ ประสงคตรงกัน ความมุ งหมายตรงกัน สวนที่ทานว าติดคุกนี้ ไม ติดคุ กนะครับ เปนการทําเพื่ อองคก ร
ระหว างองคก รกับ อีก องคก รนะครั บ ความเข า ใจในความคิ ดสรา งสรรค ที่ดี งามได เกิ ดกั บสั งคมกับ การบริก าร
สาธารณะ โดยเฉพาะอยา งยิ่ งเรื่ องขององค การจัด การน้ํา เสีย กับ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี ซึ่ง เรามี ป ระชากร
แปดหมื่นกวาคน รวมทั้งประชากรแฝงอีกรวมแสนคน เรื่องน้ําเสียตางๆที่ เกิดขึ้ นนั้นถ าไม มี การจัดการมาสิบกวาปนี้
การเสีย หายที่เกิดขึ้ นนี้มั นทําถึ งคุณภาพชีวิตและวิถี ชีวิตกระทบตอความเปนอยูข องเรื่องของสุข ภาพพลานามั ย
สวนเรื่องของ MOA นั้นเรีย กวา Memorandum of Agreement ซึ่งข อตกลงนั้นจะกระชับวา ทําอะไร เมื่ อไหร
อยางไร ที่ไหนอะไรบาง
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยครับทานยอดยุทธ ทานสุภชัยมีอะไรครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือที่ ผมพู ด นะครั บ ถ าท านทํา MOU มี ระยะเวลาตั้ง ๑๕ ป ถ าไม ผ านสภานี้ผิ ดนะครับ ผมถึ ง ถามว า
MOA นี้ คื อ อะไรครั บ ขอความกรุ ณ าให ค วามรู กั บ สภาแห ง นี้ ด ว ยครั บ ท า นกํ า ลั ง ไปนอกประเด็ น แล ว ครั บ
กราบขอบพระคุณครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ทานพาดพิงถึงเรื่องติดคุก ผมเปนข าราชการบํานาญมากอนนะครับ เหมื อนอะไรที่ไม เข าใจมาพู ดในเชิง
สรางสรรคผมขออนุญาตอธิบายความเพื่อสรางความกระจางและทัศนคติเชิงบวกใหกับทานไดรูวาวันนี้ ผมมาทํางาน
ในหนาที่รองนายกเทศมนตรี ผมไม ไดอาศัย ทางฝายการเมื อง ผมมาทํางานเพื่ อบานเมื อง ผมมาอยูอุบลทั้งหมด
สี่สิบหก สี่สิบเจ็ดป เปนประชาคมพลเมื องอยากเห็นสังคมที่ดีๆ เกิดกับเทศบาลนครฯ เพราะฉะนั้นผมก็จะอธิบาย
ความเพิ่มเติมวาสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของ MOU นี้เปนการทํางานระหวางองคกรตอองคกรและมี กฎหมายรองรับ
ชัดเจนนะครับ ผมอธิบายวา ทั้งเทศบัญญัติ ทั้งกฎหมายกระจายอํานาจ ทั้งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และแกไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบับ ที่ ๑๓ ซึ่ง เป นป จจุ บัน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘,มาตรา ๕๐ ,มาตรา ๕๑, มาตรา ๕๓
โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา ๕๓(๕) ระบุวาใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา และมาตรา ๕๔, มาตรา ๕๖ รวมทั้งบทบาท
หนาที่ของเทศบาลทองถิ่นโดยเฉพาะมาตรา ๔ องคกรเทศบาลเปนองคกร..
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นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยครับทานยอดยุทธ คงสมควรไดแลวนะครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุ ญาตท านประธานนิ ดหนึ่ งครับ เพราะท านสุภ ชัย บอกวา ให อธิ บายสร างความกระจา งใหเ ข า ใจ
ผมอธิบายใหยืดยาวใหทานไดเขาใจ ถาทานไมเขาใจผมก็จะตอบอีกครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
แลววันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สรุปทานเซ็น MOU หรือ MOA ที่มีขอผูกพัน ๑๕ ป ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ที่จริงในเอกสารญัตติทานก็ไดดูแลววาทํา MOU ทํา MOU กอนแลวมาทํา MOA MOAนี้กระชับเข ามาดังที่
ผมอธิ บ ายแล ว วา ก อ นที่ จ ะทํ า เราก็ ต อ งทํ า MOU ก อ น แล ว จะทํ าอะไร ที่ ไ หน เมื่ อ ไหร กระชั บ ว า จะใช เ งิ น
งบประมาณวิธีการ กระบวนการแผนงาน ใชคนอยางไร กระบวนการอยางไร งบประมาณอยางไร นี่ก็คือ MOA ครับ
ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทานเปนหวงเรื่องของติดคุก การทํางานนะครับถาอํานาจหนาที่ กฎหมายไมมีการรับรองบังคับ
ไว ไมมีใครกลาทําครับ ยกเวนวาจะมีลับลมคมในอยางอื่นอันนี้มั นก็ตองวากันอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้ข ออนุญาตอธิบาย
ใหทานเขาใจนะครับ เดี๋ยวจะหาวาผมอธิบายยาวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ขอบคุณทานรองยอดยุทธ ครับ ขออภัย ที่เอย นาม
ที่อธิบายเปนความรูวาหนาที่ของนายกเทศมนตรีมีอะไรบาง ทานก็เอยแตที่ทานมีหนาที่แลวสวนที่ตัวทานไม มี หนาที่
เหมือนปายไฟนะครับมันไมใชหนาที่ของทานทานก็ยังทํา ทําไมทานไมเอยบาง ทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ ผมก็
พยายามอานดูอํานาจของนายกเทศมนตรีมั นก็ไม ไดมี ข อไหนบอกวาใหจัดหาเอกชนมาตั้งปายไฟตามฟุ ตบาททอง
ถนน ไมมีครับแตทานก็ยังทํา แลวทานก็ยั งอธิบายเรื่องอํานาจหนาที่นายกฯ ฝายบริหารพวกผมก็อานครับไลม า
ตั้งแต อบต. เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร พวกผมก็อานนะครับ และพวกผมก็เชื่อดวยวา ทานอยู อุบลฯ
ทานก็รักบานรักเมื องนะครับ พวกผมก็เชนกัน พวกผมก็รักบานรักเมื องนี้เหมื อนกันนะครับ ไม ไดผูกขาดรักชาติ
บานเมื องคนเดีย ว ขออนุญาตเข าเรื่องอื่นๆนะครับก็มี อยูสองสามเรื่อง เปนความเดือดรอนของพี่ นองประชาชน
ทางสมาชิกไดรับแจงมาเกี่ย วกับการกอสรางตลาดโตรุงราชบุตร เขาบอกวาพวกทานไปสัญญากับเขาวาใชเวลา
๖๐ วัน วาตลาดแหงนี้ จะทําเสร็จ ตอนนี้นะครับนับ ไปนับมาก็เกิน ๖๐ วัน แลว หนําซ้ําไม พ อทํา ข างในไม เสร็ จ
ทําขางนอกตอทันทีก็คือทานเอาเครื่องจักรมาขูดผิวถนน คือชาวบานพอคาแมคาเขาก็เขาใจนะครับ วาการพั ฒนามั น
เปนอยางไรแตเขาบอกวาใหบอกเขาบางและก็หาที่รองรับเขาบาง นี่เขาไมไดคาขายมาสองสามวัน พอคาแมคาทํามา
หาเชากินค่ําทานไมแจงเขาเลยนะครับ เมื่อพอคาแมคาเขาคาขายไมไดมันก็เดือดรอนกันไปหมดจนถึ งครอบครัวเขา
เขาถามวานี่หรือคือการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นแลวนะครับอยากทราบวาตัวงานกอสรางที่ทานไดรับงบประมาณมา
จากรัฐบาลว าวันไหนจะเสร็จครับ ชาวบานเดือดรอนและก็แ บบการกอสรางก็ไม มี ทานอธิบายดวยวาจานะครับ
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ปายโครงการอะไรก็ไมมี ทานอธิบายผานเฟสบุค สรางโลกสวยงามทางเฟสบุคเขาก็เคลิ้มไปกับทาน แตตอนนี้เขาเริ่ม
ไมเคลิ้มแลวครับ ตรงนี้ทานนาจะเข าใจดี เรื่องแรกใหทานเอากลับไปพิ จารณานะครับ และเรื่องที่สองถ าทานยัง
พอจะจําไดนะครับเดือนมกราคมทานมีการจัดประชุม อสม. แลวก็มี อสม. มาแจงกับทางสมาชิกหลายทานดวยกัน
ซึ่งทางสมาชิกก็ไมสบายใจเกี่ยวกับคําพูดคําจาฝายบริหาร ตรงนี้ตองเรีย นใหทานประธานสภาทราบนะครับ ในวัน
ประชุมในแตละวันทานผูบริหารผมก็ไมทราบวาใครไดเอยวาสมาชิกนี้ไปตัดงบการศึกษาดูงานของ อสม. นะครับ แต
ไมเปนไรเพราะเขาบริหารเกง เขาสามารถมี หนวยเหนือมาชวย ดังนั้นคําพู ดนี้ไม ทราบวามาจากใครครับ ทานจะ
ยอมรั บไหมในสิ่ งที่ท านพู ด ทางสภาแห งนี้เสี ย หายและโดยสวนตัวผมนะครับ ผมเป นคณะกรรมการแปรญัต ติ
งบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาดูงานของ อสม. พวกผมไมเคยไปตัดอะไรทั้งสิ้น พวกผมไมเคยไปพูดใหทานนะครับอยู
หนาเวทีที่มีคนเยอะๆวาทานไมดีอยางไร ทานบริหารไม ดีอย างไร แตทานเอาสมาชิกไปพู ดบอกวาสมาชิกไปตัดงบ
ดีนะครับที่ อสม. ก็อยูมานานหลายป เขาก็พ อจะรูวาฝายบริหารเปนอยางไร ดังนั้นแลวเขาไม ไดเชื่อนะครับ ทาน
อยาไปคิดวาสิ่งที่ทานพูดนั้นจะไปกลอมเขาได เขามีสมองนะครับ เขาคิดไดและก็ดูออกวาอะไรเปนอะไร ดังนั้นแลว
นะครับขอใหคนที่พูดพิจารณาคําพูดของตัวเองดีๆดวย พูดใหมันถูกนะครับอย าปายสีกัน อยามาสรางความขั ดแยง
กันนะครับ ขอเรียนทานประธานสภาเพื่อผานไปยังฝายบริหารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาคสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานดิฉั นนางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ คะ ดิฉันเห็นดวยกับทานณัฐวุฒิ ทองเถาว ขออนุญาตที่เอยนามคะ ที่วาทางสภา
ไม เ คยตั ดงบของ อสม. เลยนะคะ การที่ พู ดใส รา ยปา ยสีกั น ทํา ใหเ กิ ด ความขั ด แย ง ก็ข อกราบขอความกรุ ณ า
ฝายบริหารไดใหความชัดเจนและความถูกตองที่จะกลาวออกไปเพื่ อใหเกิดความสามั คคีปรองดองกันนะคะ อีกข อ
หนึ่งในชวงนี้รถติดมากยังไมทราบวาจะแกกันอยางไรก็คือฝากฝายบริหารวาเราจะแกไขปญหานี้ไดอยางไรที่หนา
สุนียบาง หนาบิ๊กซีบาง แถวโรงเรียนอนุบาลอุบลฯบาง ชวงนี้รถติดมากๆเลยคะ ทั้งจราจรเราก็ไม เห็น ทั้งเทศบาล
เราก็ยังไมเห็น ทุกครั้งที่ดิฉันไดประสบเหตุเองนี้จะมี แ ตประชาชนที่เขาคอยๆขั บขี่ กันไปเอง ไม ไดมี ฝายใดๆเข ามา
ชวยแกไข ก็ขอฝากเรื่องนี้ไวดวยคะ ขอบพระคุณมากคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไมครับ เชิญทาณณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา ท า นสมาชิ ก คณะผู บ ริ ห ารและผู มี เ กี ย รติ ทุ ก ท า นครั บ กระผม
รอยตํารวจเอก ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ครับ อยากจะขอเรีย น
ถามไปยังฝายผูบริหารนะครับ เกี่ยวกับเรื่องทางจักรยานที่ทานมีโครงการที่บริเวณรอบทุงศรีเมืองตลอดมาจนถึ งหนา
พิพิธภัณฑของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ทานไดทําแบบสํารวจสอบถามความตองการของประชาชนหรือไม ครับ
วามีความตองการที่จะทําหรือไม เพราะวาผมไดฟ งเสีย งจากประชาชนหลายทานก็บอกวาบริเวณนี้ซึ่งเปนบริเวณ
ทุงศรีเมืองที่ใชทํากิจกรรม และทั้งทางเขาออกพิพิธภัณฑและทางเข าออกศาลเจาพ อหลักเมื องนะครับ ซึ่งถ ามี การ
ทําทางปนจักรยานนี้หลายคนเชื่อวานาจะมีปญหาในการเขาออกในการทํากิจกรรมบริเวณทุงศรีเมื องครับ และเรื่อง
ที่ ๒ อยากจะขอความรวมมือจากทางเทศบาลนครอุบลฯ ชวงนี้เปนชวงฤดูรอนก็อยากขอใหทางเทศบาลไดรณรงค
ในเรื่องการฉี ดวัคซีนปองกันพิ ษสุนัข บาในชุม ชน อยางเชนชุม ชนบริเวณวัดกุดคูณ ทาวังหินหรือหลายๆที่ใ นเขต
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เทศบาลฯนี้จะมีสุนัขจํานวนมาก เกรงวาจะเกิดอันตรายเกี่ยวกับพิษสุนัขบานะครับ ก็ขอความกรุณาขอความรวมมื อ
จากทานใหรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และตามขอแรกอยากขอใหทานชี้แจงดวยเรื่องทําทางรถจักรยาน
บริเวณรอบทุงศรีเมืองนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาที่ เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนู ปการ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลื อกตั้ง ที่ ๒ ครับ อยากจะฝากไปถึ ง ทานนายกฯครับวา เกี่ย วกับสนามบาสฯที่สวนสาธารณะหนองบัวเกิ ด
การชํารุดนะครับ ทางนองๆที่เขาแวะออกกําลังกายเลนบาสฯทุกวันเขาก็ไดแจงมายังเทศบาล แจงมาหลายครั้งมาก
นะครับ จนสุดทายพวกนองๆเขาทนไมไหวก็เลยไดออกเงินกันเองเพื่อจะซอมแซมสนามบาสฯนะครับ อยางไรก็ฝาก
ใหทางคณะผูบริหารนะครับ ถารับปากประชาชนไปแลววาจะซอมใหทานก็ควรจะรักษาคําพูดนะครับ ไม ใ ชวาปลอย
ใหประชาชนตองแกปญหาดวยตัวเองนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานบัวหลวงครับ
นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาที่เคารพและคณะผูบริหารผูทรงเกีย รติ ทุกทานดิฉั นนางบัวหลวง อาษาพล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ คะ ก็พู ดเรื่องรถติดกับทางทาน ส.ท.รฐา เพิ่ ม เติม นะคะ
ชวงนี้ถนนชยางกูรเปนเรื่องที่รถติดทั้งเชาทั้งเย็นคือติดมากเปนพิ เศษนะคะ บางทีติดถึ ง ๕ นาที ตอไฟแดงซึ่งเปน
เรื่องที่อยากใหทางคณะผูบริหารชวยประสานทางฝายจราจรนะคะ เพราะวาตามที่ตัวดิฉั นสังเกตุดูที่ยูเทิรนเลี้ย วรถ
ของแตละสี่แยกนะคะ ตรงมุมที่จะกลับรถตรงชองขวามือจะเปนชองที่นอยเกินไป รถที่จะยูเทิรนกลับจะจอดไดไม
เกินเจ็ดถึงแปดคัน ก็อยากใหทางคณะผูบริหารประสานกับทางกรมทางนะคะ ชวยขยับตรงชองจราจรชองขวามื อ
เพิ่มขึ้นอีกเพื่อเปนการระบายรถใหเร็วขึ้นกวาเดิมนะคะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่ อตนเดือนก็มี การเกิดเพลิงไหม ที่
หลังวัดหนองบัว ตัวดิฉันเองเคยเสนอทางคณะบริหารมาครั้งหนึ่งและก็อยากใหรถดับเพลิงเพราะชวงนี้เปนหนารอน
อยากใหมีมาเพิ่มอีกจุดหนึ่งคือดานทิศตะวันออกของชยางกูรก็อยากไดแถวๆสถานีตํารวจทางหลวงประมาณนี้นะคะ
ถาเกิดมีเพลิงไหมขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็จะไดดับไดทันทวงทีเพราะวาชวงนี้อากาศรอนมากคะซึ่งจะเกิดเพลิงไหม ไดบอย
และขอฝากไปยังผูบริหารอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องยุงลายซึ่งเปนโรคที่ติดตอไดงายนะคะ รูสึกวาจะมี คนไข อยูแ ถวโซน
เขต ๑ ที่เปนไขเลือดออกซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาลก็กําลังรณรงคก็อยากฝากใหทางเทศบาลของเราชวยออกไปพนยาตาม
ชุมชนนะคะ เพราะวารูสึกวาปนี้ยั งไม เห็นแถวโซนเขต ๑ พ นยาเลยนะคะ ตรงจุดนี้ก็ฝากทางคณะผูบริหารชวย
ประสานงานเรงดวนดวยคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็คิดวาพอสมควรแลวนะครับ กอนปดประชุม ผมขอเรีย นฝากทางทานนายกนิดหนึ่งนะครับ เมื่ อกอนหอง
ประชุมนี้มีบอรดทางทานผูบริหารที่ผานๆมาอยู อยากจะใหมี เหมื อนเดิม นะครับ อันที่สองคืออยากจะใหมี บอรด
รายชื่อของสมาชิกสภา ทานเลขา ทานรองนายก ทานนายกอยูที่นี่นะครับ เพราะวาเปนหองประชุม เพราะมี การ
ประชุมบอยๆ ทานที่เขามาประชุมจะไดรูนะครับ ขอปดประชุมครับ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
........................................
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(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ) ................................ ผูตรวจรายงานการประชุม
(อดิศร ประจํา)
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ

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

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล)
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่ .............................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

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

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
.............................................................

(นายอนันต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

