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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙   

วันพุธที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

........................ 
ผูมาประชุม 

 ๑.    นายอนันต  ตันติศิรินทร           ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ 

 ๒.   นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒  

          ๓.  นายพิพัฒน           นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓ 

          ๔.    นางบัวหลวง          อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๕.    นางสาวนงนุช        จิรันตกาล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑         

 ๖.    นางรฐา         มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑     

 ๗.    นายเลิศชาย  เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๘.    นายเลิศ               อาชวานันทกุล      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑ 

 ๙.    นายชื่น                พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

        ๑๐.    นายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     

        ๑๑.    นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

  ๑๒.    นางเฉลียว            คํานิยม                 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๒         

  ๑๓.    นางสาวปฏิมาพร    จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

  ๑๔.    นายปรเมศร  ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

  ๑๕.    นางสุภาภรณ         โหตระไวศยะ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๓      

         ๑๖.    นางลําพูล  แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

  ๑๗. นายธนพล           โชควิวัฒนวนิช     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓      

  ๑๘.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

         ๑๙.    นายณภัทร           ลิ้มสุวรรณ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๔ 

  ๒๐.    นายธานินทร         สินธุประสิทธิ์       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๓   

         ๒๑.    นายสุภชัย            ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๔   

  ๒๒.   น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
  

 

ผูไมเขารวมประชุม 

        ๑.  นางสาวตนขาว   ตังคโณบล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔        (ลากิจ) 

        ๒.  นายปยะ           ลายวิเศษกุล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔          (ลาปวย) 
         

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 

 ๑.  นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๒.  นายประชา          กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

        ๓.  นายยอดยุทธ          เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
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        ๔.  นายวิทวัส       พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 ๕.  นายนพพร       เตชาวิวัฒนบูลย    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๖.  นายชัยยงค       โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๗.  นายสุระจิต       เต็งศิริอรกุล    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๘.  นายอดิศักดิ์      กุลวงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

        ๘. นายอาทิตย          คูณผล                ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๙. นายอธิปไตย          โยธามาตย    รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ๑๐. นายกฤชพล           เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ๑๑. นางเดือนลอย          คําแดงสด            หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

     ๑๒.  นางพิมพนภัส         ภัทรกอพงศสุข     ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

     ๑๓.  นายวิสุทธิ ์     เสนาภักดิ์            ผูอํานวยการสํานักการชาง 

     ๑๔.  นางอัมพร     แกวเรือง      รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

     ๑๕.  นายมนตรี     ธนะคุณ      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

     ๑๖.  นายกรศิริ     มิ่งไชย       ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

     ๑๗.  นายสมโภชน         วิทยาขาว               รก. ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

     ๑๘.  นายเรืองศักด์ิ        ตรีราช        รก. ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี  

     ๑๙.  นายประสพ          ปรุโปรง          ผอ.สถานศึกษา โรงเรยีนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ 

     ๒๐.  วาที่ รท.คมกริช     ศรีสวัสดิ์      ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

     ๒๑.  นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ     หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

    ๒๒.  พ.จ.อ.อดิศร           ประจํา               นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

    ๒๓.  นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี                หัวหนางานธุรการชํานาญงาน  

    ๒๔.  นายอนุชิต             อัปกาญจน           เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

    ๒๕.  นางสาวทิพยวรรณ   คําโสม                   พนักงานจางทั่วไป 

 

       …………………………………………………. 
 

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    

ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ        เรื่อง ขออนุมัติเสนอญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับ 

                บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง         อื่นๆ 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย  วันน้ีเปนการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี  , ทานรองนายกเทศมนตรี             

ทานเลขานุการนายกฯ , ทานที่ปรึกษานายกฯ  และ ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน พรอมทั้งไดรับเกียรติจาก 

รอยโทธราวุธ  ศรีจันทร  ผูชวยนายทหาร  ฝายงานสืบสวนสอบสวนมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ขอบพระคุณเปนอยางสูง   
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ วันนี้เปนการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจําป           

พ.ศ.๒๕๕๙  วันน้ีมีสมาชิกเขารวมประชุม ๒๒ ทาน เมื่อครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมครับ ตอไปเปน

ระเบียบวาระที่ ๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  

              วันอังคารท่ี 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 

เทศบาลนครอุบลราชธาน ี 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   เร่ือง    ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

          งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติ  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ครับผม 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําป

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. สําเนาโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแหในงานประเพณีสงกรานตประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  และสําเนาโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนพรรษาและการจัด

ขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙             จํานวน   ๑  ชุด 
 

 ดวยเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดตั้ง

จายงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  วันผูสูงอายุแหงชาติและวันครอบครัวและโครงการสนับสนุน

การจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ในหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีของทองถิ่น แตเนื่องจากการเบิกจาย

งบประมาณสนับสนุนวัดตางๆ ในการจัดกิจกรรมเขารวมในงานประเพณีดังกลาว  ไมสามารถเบิกจายได หากจะ

ดําเนินการไดตองตั้งจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน ตามรูปแบบวิธีการและงบประมาณที่กําหนด ซึ่งวัดตางๆ   

ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลนครอุบลราชธานี และ

เทศบาลฯ ไดบรรจุโครงการดังกลาวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) พรอมทั้งโอนงบประมาณรายจาย

มาตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดเงินอุดหนุนแลว ดังน้ี 

๑. โอนงบประมาณรายจายจากโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติ และวันครอบครัว 

งบประมาณตั้งไว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจายเปนรายการใหมในโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัด

ขบวนแหในงานประเพณีสงกรานต  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนวัด   

ในการจัดขบวนแห จํานวน ๑๓ วัด ซึ่งเมื่อโอนตามรายการดังกลาวแลวเหลือเงินตามโครงการงบประมาณ    

๑,๘๐๕,๐๐๐ บาท 

๒. โอนเงินงบประมาณรายจายจากโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษางบประมาณตั้งไว  

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจายเปนรายการใหมในโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนพรรษา

และการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท 
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 เพื่อสนับสนุนวัดในการจัดทําตนเทียนและจัดขบวนแห จํานวน ๑๖ วัด ซึ่งเมื่อโอนตามรายการดังกลาวแลวเหลือ

เงินตามโครงการ งบประมาณ ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท 
  

หลักการ 

 การเบิกจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนทั้ง ๒ รายการดังกลาว อันประกอบดวยอุดหนุนโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแหในงานประเพณีสงกรานต ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท

และอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนพรรษาและการจัดขบวนแหในงานประเพณี  

แหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)       

พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ 

เหตุผล 

 เพื่อใหเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนใหกับวัดตางๆ ในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี สําหรับกิจกรรมเขารวมในงานประเพณีสงกรานต และงานประเพณีแหเทียนพรรษาของจังหวัด

อุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ไดอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด จึงขอเสนอญัตติ

ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

และโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแหในงานประเพณีสงกรานต ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ และ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนพรรษาและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียน

พรรษา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป           

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ ทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ / เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ถูกคัดเลือกคัดสรรโดยพี่นองประชาชนเพื่อมาทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ ซึ่งเหมือนวาทานจะไมให

ความสําคัญกับสภาแหงนี้ ที่ผมพูดไมไดเกินไปถาทานจะดูตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๙ ผมคิดวาทานประธานก็คงมี ผมไมทราบวาทานนายกฯจะเคยเห็นหนังสือเลมนี้ไหม ที่ขางหนามีรูปเทียน

และก็มีนางรํามารําในวันครบรอบ ๖๐ ป ที่ในหลวงกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จ ขางหนาก็มีเทียนภายในเทียน

ก็มีน้ําที่แหงแลงอยูถาถายภาพมุมสูงก็แตงสักนิดก็ยังดี มันแหงแลงเหมือนทานแหงแลงคนที่จะมาตรวจสอบการ

บริหารงาน หนา ๒๑๒ การรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผมเขาเนื้อหาเลยนะครับ คาใชจายในโครงการการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุ

แหงชาติและวันครอบครัว จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนนนะครับ ผมในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ทราบมา

โดยตลอดและรูมาโดยตลอดวาเราอนุมัติงบประมาณใหทาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันน้ีทานนํารางเขามาขอญัตติ ทาน

บอกวาโอนงบประมาณรายจายจากโครงการการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติและวันครอบครัวตัว

เดียวกันนะครับ งบประมาณที่ตั้งไว  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใครใหทานอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐  ครับผมไมให ผมใหทาน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เทากับทุกปที่ปฏิบัติมา ซึ่งเทศบาลฯที่ผานๆมาก็ทําไดดีอยูแลวทานไมดูหรือครับทานเอาเขา  

สภาฯมา เรื่องน้ีเราก็เห็นชอบมาแลวเราก็สนับสนุนอยูแลวเราก็ใหงบประมาณมาอยูแลว หรือทานจะลักไกสภาฯ  

ผมขอใหบันทึกในที่ประชุมแหงนี้เลยวางบประมาณที่ใหไว คือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตัวตอมานะครับ มันเหมือนกับวา
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วันนี้เราไมตองการที่จะจับผิดใคร เพียงแตความจริงก็คือความจริง คาใชจายในโครงการสนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีแหเทียนพรรษา รางเทศบัญญัติและเทศบัญญัติงบประมาณรายจายก็ระบุอยูแลววา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท    

ในน้ีทานขอมาเทาไหรครับ งามหนาครับโอนงบประมาณรายจายโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแหเทียน

พรรษา งบประมาณตั้งไว ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปเอามาจากไหน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบสวนตัวทานหรือเปลาที่

บริจาคใหกับเทศบาล ถาเปนแบบนั้นทานก็นําเขาสูสภาฯและทานก็บริจาคใหกับเทศบาลมาตั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เราจะสรรเสริญเยินยอทาน แตอันนี้เหมือนกับมาโกหกสภาฯ สภาใหไป ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตทานมาขอ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทานมาแจงตัวเลขวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมไมพูดในเรื่องหลักการและเหตุผล เพราะวา

หลักการและเหตุผลที่พวกผมอนุมัติงบประมาณใหผมเห็นชอบหลักการและเหตุผลอยูแลว ผมถึงอนุมัติงบประมาณ

ใหเพราะฉะนั้นขอหารือกับสภาฯแหงนี้วา ญัตตินี้ เพื่อเห็นแกประโยชน และก็ประเพณีที่อยูขางหนาผมศึกษากับ

ทานประธานวาจะทําอยางไรกับตัวเลข ที่ทําผิดมาจะยืนยันตามตัวเลขที่ทําผิดหรือจะยึดตามรางเทศบัญญัติ

งบประมาณที่ประกาศใชไปแลว อันนี้เรียนปรึกษาทานครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายตรงไหนเชิญครับ / เมื่อไมมีผมก็จะขอตอบทานสุภชัย ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   

ตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสภาฯไดอนุมัติใหไปแลวและผูวาราชการ

จังหวัดไดอนุมัติใหใชงบประมาณนั้นไปแลว เพราะฉะนั้นเราจะตองยึดถือตามตัวเลขที่เทศบัญญัติอนุมัติใหไป 

สวนตัวเลขที่เพิ่มมานั้นสภาฯจะไมพิจารณา สภาฯจะพิจารณาตามเอกสารหลักฐานของเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายที่อนุมัติใหไปแลวคือ ในงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติ และ          

วันครอบครัว งบประมาณตั้งไวในเทศบัญญัติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในงบประมาณในงานประเพณีแหเทียนพรรษา

ในงบประมาณใหไว ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นสภาฯแหงนี้จะพิจารณาตามตัวเลขที่เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประกาศใชไป ดังน้ันสภาฯจะพิจารณานอกเหนือจากที่เทศบัญญัติประกาศใชไปแลวนั้นไมไดก็ขอเรียนตามนี้ 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  และก็อีกเรื่องหนึ่งครับทานประธานครับ มีหนังสือ

จากจังหวัดอุบลราชธานี  ที่อบ ๐๐๒๓.๓/ว๗๐๘๑ สิ่งที่ทานสงมาดวยนี้ครับ ขอ ๓ โครงการที่ อปท. อุดหนุนใหวัด

หรือกรรมการหมูบาน หรือตามโครงการจัดงานบุญประเพณี ตางๆ ถือวาเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง    

สวนทองถิ่นที่ตองดําเนินการอยูแลว ไมตองนําเรื่องดังกลาวมาใหคณะอนุกรรมการฯพิจารณา เรื่องนี้ญัตตินี้เรา

อนุมัติตามวงเงินที่เราใหในเทศบัญญัติ ถาเราจะอนุมัติใหถาเพื่อนสมาชิกจะอนุมัติแลวก็เห็นชอบในญัตตินี้ สวนที่

เหลือผมขอใหบันทึกในที่ประชุมนี้วา ใหฝายผูบริหารที่จะนําเงินกอนนี้ไปใช ไดทําการปรึกษาหารือกับหนวยงานที่

อยูขางบนทานขึ้นไปวาสามารถทําไดไหม สภาฯเห็นชอบและอนุมัติในญัตติที่นี้เทานั้น เพียงแตวาการนําไปใชทาน

ตองนําไปปรึกษาหารือกับทางหนวยเหนือของทานขึ้นไปอีกครับ กราบเรียนทานประธานใหบันทึกไวครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ก็คงมีปรากฏอยูในรายงานการประชุม มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ / ความ

จริงแลวญัตติน้ี ทีแรกผมจะไมบรรจุใหแลวเพราะวาตัวเลขมันไมตรงกับงบประมาณ แตเนื่องจากวาเวลาเหลือนอย 

ถาไมบรรจุเขาใหแลวการใชจายในเรื่องสงกรานตมันก็จะขลุกขลัก เพราะฉะนั้นเราตองมาชี้แจงแกไขกันในสภาฯ

แหงนี้วา งบประมาณที่สภาฯผานไปใหแลวออกมาเปนเทศบัญญัติแลว ซึ่งผูเสนอญัตติก็อางวาเปนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งตัวเลขมันตรงกับที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปรายไป แตก็เพื่อ

ประโยชนของประชาชนทั่วไป สภาแหงนี้จึงไดนําญัตติน้ีเขามา เพื่อใหทานไดนําตัวเลขเขาไปใชจาย ก็ขอกราบเรียน
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วาทานจะตองดําเนินการเสนอญัตติตามตัวเลขงบประมาณ เพราะทานอางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      

พ.ศ.๒๕๕๙  แตตัว เลขมันปรากฏที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ และ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ไมใช ๒ ,๐๐๐,๐๐๐ กับ        

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

จากไหนดวย หรือถาทานทําผิดทานก็ตองมีขอชี้แจงกับสภาฯวาทานทําผิดหรือทานไมไดตรวจทาน ทานเอา       

รางงบประมาณเขามาโดยที่ทานเซ็นตผานมาเฉยๆ กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังผูบริหารดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝายบริหารพอที่จะใหความกระจางไดหรือไมครับ เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดอาทิตย ครับ 

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตามที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปราย  

ทักทวงในกรณีของการตั้งงบประมาณ ๒ ยอด ของงานประเพณีแหเทียนและงานประเพณีสงกรานต ซึ่งงบประมาณ

ที่ผานมาก็เปนไปตามที่ทานวาทุกประการ งบแหเทียน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบสงกรานต ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท        

ทีนี้ผมจะอธิบายที่มาที่ไปของงบประมาณที่เพิ่มเติมที่ปรากฏในญัตติตรงนี้ สวนในระเบียบการจายเงินอุดหนุน     

ผมคาดวาทานสมาชิกไดศึกษาในขอกฎหมายที่ฝายบริหารไดแนบไปแลวในมาตรา ๖๗ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาลและก็

หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนรวมทั้งมติและหนังสือสั่งการของจังหวัดอันผมจะไมอธิบายผมคิดวาทานไดศึกษา

มาแลว ที่ปรากฏในญัตติวาเงินอนุมัติจายงบประมาณในงานสงกรานตและวันผูอายุแหงชาติที่ปรากฏเปน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินงานประเพณีวันเขาพรรษาที่ปรากฏเปน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น ก็สืบเนื่องจากฝาย

บริหารไดโอนงบประมาณเขามาเพิ่มจากสงกรานตจาก ๑,๐๐๐,๐๐๐ เปน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งระเบียบวิธีการ

งบประมาณผมจําขอไมได ระเบียบวิธีการงบประมาณเงินงบประมาณที่โอนมาหรือเงินงบประมาณที่โอนออก        

ที่ปรากฏยอดลาสุด ก็ตองเพิ่มจากยอดที่งบประมาณไดตั้งไว หรือเงินงบประมาณที่โอนออกยอดลาสุดก็ตองนอยกวา

งบประมาณที่ตั้งไว ในระเบียบวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เขาใหถือยอดเงินโอนครั้งลาสุดนั้น 

เปนงบประมาณที่พึงตั้งไว ก็ปรากฏตามที่ทานไดเห็น อันนี้คือขอเท็จจริงที่ทางฝายบริหารไดโอน และก็การโอนใน

เที่ยวนี้ไมใชการโอนในหมวดของที่ดินและสิ่งกอสราง คือถาโอนในหมวดของคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางก็เปน

อํานาจของทางเทศบาลฯแตวาการโอนเที่ยวนี้เปนรายจายหมวดคาใชสอยถือวาเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี      

ที่พึงกระทําได อันนี้ก็เปนขอเท็จจริงความเปนมาปรากฏ ขอบคุณครับทานครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอย้ําอีกทีวา ทานไมมีเอกสารหลักฐานใหสภาฯพิจารณาเลยในการโอน มีแตตัวเลขเพิ่มขึ้นมาแตไมมีหลักฐาน

ในการพิจารณา และสภาฯจะทราบไดอยางไรวาทานเอามาจากไหน ยอดไหนเหลือเทาไหร เพราะฉะนั้นสภาฯถึงได

พิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่เทศบัญญัติใหมาก็คงเปนไปตามเทศบัญญัติงบประมาณทานจะโอนทานจะทําอยาง

มันเปนเรื่องของการบริหาร แตในเมื่อทานไดขอเขามาในสภาฯมันเปนแบบนี้ มันไมมีเอกสารใหสภาฯพิจารณาวา
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ทานเอาตัวเลขมาจากไหน แตในขณะเดียวกันทานมีการโอน ๑๕๙,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนเงินอุดหนุนเพื่อขบวน

แหสงกรานต มันถูกตองครับถึงจะไปเขา ๖๗ทวิ  เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            

เขตเลือกตั้งที่ ๒  สําหรับเรื่องน้ีทานนายกฯทานก็ยังตอบไมไดทานก็ยังโอนใหทานปลัดเทศบาลและสภาฯจะรูเรื่อง

ไดอยางไรครับ ดังนั้นแลวก็อยากจะขอยืนยันเห็นควรที่จะใหใชงบประมาณตามเทศบัญญัติที่เทศบาลไดอนุมัติผาน

ใหไปแลวนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตทานประธานครับ กระผมนายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๔  ที่นี่เปนสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทานขอผมเขามา ทานขอตามงบประมาณที่ตั้งไว ถาทานจะ

โอนเขามาถาทานจะเอามาจากไหน ผมบอกแลววาแมกระทั่งทานบริจาคเขามาก็ตองมาชี้แจงในนี้ เพื่อใหสภาฯนี้

เห็นชอบในญัตติตัวน้ี ถาสภาฯเห็นเอกสารแบบนี้ เรามีความชอบธรรมที่จะไมเห็นชอบในญัตตินี้ แตผลเสียเกิดกับ  

พี่นองประชาชนครับ มันสองสะทอนวาฝายผูบริหารนี่ตองการที่จะใหเราที่จะไมอนุมัติไหม เปนเจตนาไหม เปน    

ความเชื่อที่แอบแฝงไหม ผมไมตองการใหเกิดภาพแบบนั้นขึ้นมาในสภาฯแหงนี้ เพราะถาตัวนั้นยังยืนยันตาม

หลักการเดิมผมอยากเรียนทานประธานวา ใหฝายบริหารถอนและขอแกไขตัวเลขตามรางเทศบัญญัติ ในที่ประชุม

แหงนี้ และทางสมาชิกสภาจะพิจารณาวาญัตติน้ีสมควรเห็นชอบดวยหรือไม กราบเรียนทานประธานเพื่อประโยชน

ของพี่นองประชาชนครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ ตามที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครูวามันเกี่ยวกับตัวเลขมันไมมี

หลักฐานใหสภาฯไดรับทราบวาทานไดโอนเขามา ทั้งนั้นทั้งนี้วาโอนมาจากไหนยอดเงินแตละรายการคงเหลือเทาไหร

อยางนี้มันก็จบ แตวาทานไมมีใหเราพิจารณาเลยมีแตตัวเลขโผลเขามาเทานั้นเอง สภาฯก็เลยพิจารณาไมไดเพราะ

งบประมาณมันบงชัด / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            

เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับญัตตินี้ไมทราบวาทานผูบริหารไดปรึกษาหรือไดคุยกันมากอนหรือไม เพราะวาเห็น    

ปรึกษากันหยุกหยิกๆปรึกษากันใหญเลย จะดีหรือไมวาขอเวลาใหเขาออกไปปรึกษากันกอนเพื่อความแนใจ 

เพราะวาทุกครั้งที่เห็นภาพแบบนี้ คุยกันปรึกษากันถาไมไดคุยกันทานจะบรรจุญัตตินี้เขามาทําไม ไมไดคุยกันกอน

ไมไดศึกษามากอน แบบนี้เอามาใหสภาฯพิจารณา ตอบคําถามไมไดพอสภาฯไมเห็นชอบทานก็ไปพูดเสียๆหายๆ   

ขางนอก เดี๋ยวจะมีเรื่องพูดอีกเกี่ยวกับการเอาสมาชิกสภาฯไปพูดขางนอก ดังนั้นแลวก็อยากจะใหฝายบริหารลอง

ทบทวนญัตติตรงนี้ดู กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
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 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายยอดยุทธ  เดชรุง เรือง             

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  ไดรับมอบจากนายกฯใหชี้แจงเรื่องการโอนเงินงบประมาณ ซึ่งจริงๆแลวงาน

ประเพณีสงกรานตและแหเทียนพรรษา อยูในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและหัวหนาสํานักงานที่ดูแล   

เรื่องงบประมาณตางๆในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานีน้ัน ทานปลัดเปนผูประสานงานกับสํานักการศึกษา    

วันน้ีขอสังเกตของทานสมาชิกทั้ง ๒ ทานเรื่องรายละเอียดของการโอนงบประมาณตางๆที่ทานวาไมมีรายละเอียดน้ัน 

ขออนุญาตกราบเรียนวา เอกสารญัตติที่นําเสนอในวันนี้สํานักการศึกษาโดยฝายแผนงานและโครงการงบประมาณ

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น ไดแนบไวในญัตติการประชุมสภาฯในวันนี้แลว ก็ขอความกรุณาทาน มีรายละเอียดที่

ชัดเจน ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ของสํานักการศึกษา ที่อบ.๕๒๐๐๔/๓๖๔ รวมทั้งหนังสือการนําเสนอตอผูวา

ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ครบตามกระบวนความตามที่ เราไดทําตามระเบียบหลักเกณฑของ พระราชญัตติ

งบประมาณและอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี แลวครับขอไดโปรดพิจารณาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนทานตรงๆวา ทานดูผิดหรือเปลาผมไดกราบเรียนไปแลววาที่ทานทํามานั้นเปนการโอนใหกับขบวนแห

งานสงกรานตกับการโอนใหเพื่ออุดหนุนใหกับวัดที่ทางสภานี้สงสัยก็คือตัวเลขมาจากไหนที่เพิ่มมา๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

จาก ๒,๐๐๐,๐๐๐ กับ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท วามันมาจากไหนเราตองการหลักฐานตรงนี้ ทีนี้สมาชิกทุกคนก็ดูวามัน 

ไมมีเอกสารที่บอกวาตัวเลขที่ เพิ่มมา ๑,๐๐๐,๐๐๐ มันไมมี  ขอกราบเรียนวาทานคงเขาใจผิดแลวเพราะใน

งบประมาณอนุมัติให ๒,๐๐๐,๐๐๐ คือ จาก ๑,๐๐๐,๐๐๐ มาเปน ๒,๐๐๐,๐๐๐ มันไดตัวเลขมาจากไหนอีก 

๑,๐๐๐,๐๐๐    คือเราตองการตรงน้ี / เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯครับ ในขอเท็จจริง  ฝ ายงบประมาณโดยเฉพาะทานปลัดเทศบาล             

นครอุบลราชธานี ไดนําชี้แจงแลววาในสวนที่เพิ่มขึ้นมาจากงบประมาณรายจายใชสอยที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งกระบวนการ

โอนเพิ่มเปนอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี ทั้ง ๒ โครงการไมวาจะเปนงานสงกรานตงานผูสูงอายุและก็            

งานแหเทียนพรรษา 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เขาใจครับสภาฯไมไดติดใจในเร่ืองการโอนหรืออํานาจการโอนเปนของใครผมก็ไดชี้แจงไปแลว

วาเอกสารที่สภาฯจะพิจารณานั้นมันไมมี วาทานโอนมาจากไหน โอนมาเทาไหร แตละรายการเหลือเทาไหร วาทาน

เอา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ทานเอามาจากไหน สภาฯทราบวามันเปนสิทธิ์ขาดของทานนายกฯที่จะโอนยายได นอกจาก

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง แตสภาไมมีเอกสารที่จะประกอบวาเงินที่เพิ่มมานั้นมาจากไหน ในนี้ทานก็ไมไดบอกวา

เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทของงานแหเทียนพรรษาทานไดโอนมาใส ทานไมไดบอกเพียงแตบอกวาโอนจากงบประมาณ

ที่ตั้งไวไปตั้งในหมวดเงินอุดหนุน ที่นี้เราติดใจสงสัยที่วาเงินเพิ่มมาไมมีเอกสารใหพิจารณาแคนี้เองครับผม เขาใจ

ตามที่ทานปลัดใหความกระจางในเรื่องการโอนวามาจากไหนๆ แตเอกสารประกอบการพิจารณามันไมมีครับผม 

ดังน้ันสมาชิกจึงเขาใจวาตัวเลขมันมาลอยๆ ไมมีที่มาที่ไปให เรารูในดานพฤตินัยวาควรจะเปนอยางไร แตในดาน   

นิตินัยมันไมมีที่จะใหสภาฯพิจารณา ขอกราบเรียนวามันไมมีเอกสารใหพิจารณาเลยวาจํานวนเงินที่เพิ่มมานั้นมันมา

จากไหน ก็ขอหารือฝายบริหารวาจะแกไขอยางไร  / เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 คือกระบวนการงบประมาณ ในเมื่อเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี โดยใชอํานาจทางฝายบริหารก็ทําตาม

ระเบียบทางการเงินการคลังอยูแลว โดยเฉพาะทอเงินซึ่งมีอยู ๙ หมวด ถานอกเหนือจาก ๙ หมวดนี้เบิกไมไดซึ่ง   

ถาทานอยากไดรายละเอียดจะใหทางการคลังเอารายละเอียดมาใหดู และในขอเท็จจริงถานายกเทศมนตรี ไมทําตาม
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ระเบียบขอกฎหมายเรื่องงบประมาณและตามชองทางเทศบัญญัติตางเกินอํานาจหนาที่แลว สตง.หรือ ปปช. ก็จะมี

อํานาจการตรวจสอบอยูแลวครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ผมขอกราบเรียนวาที่ทานชี้แจงมานั้นมันเปนเรื่องปลายเหตุ คือขณะนี้เราจะตองพิจารณาใน

เรื่องยอดเงินตรงนี้ มันไมมี เอกสารที่จะพิจารณา เพราะฉะนั้นที่ทานขอเขามาทานตองมีเอกสารประกอบ            

ใหผูพิจารณาอนุมัติให มันไมมีก็ไมรูจะพิจารณาอยางไร / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตทานประธานครับ ผมวาทานก็เกินไปสภาฯอุตสาหหาทางออกให เพื่อประโยชนของพี่นอง

ประชาชนทานขอตามงบประมาณที่ตั้งไว ผมตั้งไวงบประมาณไวใหทาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ทานขอมา ๒,๐๐๐,๐๐๐ มัน

มาจากไหนผมชี้ชองทางใหทานบอกวาขอแกไขตัวเลขเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวเรามาเห็นชอบญัตตินี้กันเพื่อ

ประโยชนของพี่นองประชาชน ทานไมอายหรือครับตัวแทน คสช.นั่งอยูนี่ ชี้ทางออกใหแลวยังเดินไปหาทางตันไม

เขาใจเหมือนกันวาทานคิดจะเอาชนะหรือจะคิดทํางานเพื่อบานเมืองในเมื่อมันไมมีเอกสารมาใหผมทานขอตาม

งบประมาณที่ตั้ง ผมตั้งใหทาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทานขอมา๒,๐๐๐,๐๐๐ มันไมใชงบที่ผมตั้งผมคว่ําญัตติฯนี้ได  

นะครับประโยชนเกิดกับใครเกิดกับพวกผมไหม ประโยชนสูงสุดคือพี่นองประชาชนครับ ทานหยุดเลนการเมืองสัก

พักหนึ่งทานหยุดมุทะลุสักพักหนึ่งแลวลองพิจารณาลดอัตราลงบางนะครับ สภาฯนี้ชี้ทางออกใหกับทานมันไมใชให

ทานเดินไปชนตอกมันใหทานมีทางออกรวมกันกับพี่นองประชาชนผูรับผลประโยชนตรงนี้ครับ กราบขอบพระคุณ

ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เพื่อลดการเครงเครียดผมขอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ 

 

พักการประชุม  ๑๐ นาที 
 

เวลา ๑๑.๐๐น. 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประชุมตอครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ขอดําเนินการตอในวาระที่ ๓ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตครับรูสึกวาทางฝายบริหารจะมีคําชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ขออนุญาตสงเอกสารเพิ่มเติมในการโอนงบประมาณ

รายจายคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 
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นายสุภชัย    ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนครับทานประธาน กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ทํากอนที่

ทานจะขอญัตติของความเห็นชอบ ทําไมทานไมรอบคอบนําเอกสารมาใหครบถวน หรือวาทานคิดวา สท. เปนผูรูอยู

แลวก็เลยไมตองสงเอกสารใหเรารูเอาเองนึกเอาเองในเมื่อมันไมเปนไปตามญัตติที่ทานขอมาผมขอมติในที่ประชุม

แหงนี้วาใหขอเลื่อนญัตติน้ีไปกอนนะครับ ก็เขาใจวาสมัยวิสามัญ พรุงนี้วันสุดทายแลวแตทานประธานจะพิจารณาวา

จะเห็นชอบใหเลื่อนญัตติน้ีหรือเปลาและเพื่อนสมาชิกดวยนะครับ กราบปรึกษาหารือทานประธาน  ขอบคุณครับ    

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอความคิดเห็นจากทานสมาชิกทานอื่นๆ เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น  พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  กระผมนายชื่น  พรหมจารีย 

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ตามมติน้ีผมขอสนับสนุนตามที่ทานสุภชัยเสนอครับ ขอใหยุติ

ไวกอนครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับไมใชยุตินะครับ คือเลื่อนการพิจารณา คือทานตองการเสนอแบบไหนครับ 

นายชื่น  พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือผมตองการใหเลื่อนออกไปกอนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานอื่นจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ขออนุญาตครับ ผมพูดในสภาฯแหงนี้แลวนะครับ ผมเสนอทางออกใหทานมีทางเดินสวนเรื่องงบประมาณ     

ที่ทานนําเขามาที่ทานจะมาแจงกับสภาฯวาทานโอนเขามาในภายหลังอันนี้ก็เปนเรื่องของทาน แตสภาฯแหงนี้ทํางาน

ตามหลักนิติศาสตร ทานขอมาตามเทศบัญญัติฯ เราก็มีเทศบัญญัติฯอยูในมือเราก็ทํางานตามเทศบัญญัติฯ วันนี้เพื่อ

ประโยชนของพี่นองประชาชนเราเสนอใหทานขอแกไขตัวเลขใหเปนไปตามเทศบัญญัติที่ทานขอเขามา ทานมาสง

เอกสารวันนี้แลวใหเราอนุมัติตามหนังสือ ๓,๔ แผนนี้เราไมเอาดวยนะครับเราเปนเสียงของพี่นองประชาชน เรา     

ไมสามารถจะพิจารณาไดรวดเร็วขนาดน้ัน แตเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน ผมเสนอทางออกใหทานวาใหทาน

ถอนตัวเลขที่ทานใหมา ซึ่งเราก็ไมรูวาตัว เลขนั้นทานเอามาจากไหน ใหเปนไปตามรางเทศบัญญัติฯตรงนี้             

ผมกราบเรียนปรึกษาทานประธาน ถาทําแบบนี้มันจะเปนทางออกใหกับบานกับเมือง มันจะเปนทางออกใหงาน

ประเพณีสงกรานตที่ทานนายกฯรจนา  กัลปตินันท  ขออนุญาตที่เอยนามที่ทานดําเนินการและเริ่มดําริมาใหเปนไป

ตามประเพณีแบบนี้จะไมดีกวาหรือครับ กราบเรียนปรึกษาทานประธานครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอความเห็นจากสมาชิกทานอื่นอีกครับ มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ / เชิญทานวรรณรัตน 

นางสาววรรณรัตน    จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา    

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ พอดีไดเอกสารมาแลว แตวายังมีสวนของตัวเลขที่เปนเรื่อง

ละเอียดออนมาก เพราะวาเราจะตองเทียบตัวเลขจากหลายที่และมีเงินโอนจากที่ไหนบาง มีเงินจริงไหมเพราะขนาด

ญัตติฯตัวนี้ เราก็ยังไมเห็นรายละเอียดมากเทาไหร ตัวเลขก็ไมตรงกันดิฉันวาเพื่อประโยชนของประชาชนถาเรงดวน
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ที่สุดขออนุญาตเลื่อนการพิจารณาเปนวันพรุงน้ี เพราะวาเรายังพอมีเวลาและประชาชนจะไดรับผลประโยชนสูงสุด

ดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานวรรณรัตน เสนอใหเลื่อนการประชุมไปพิจารณาในวันพรุงนี้ / ทานสมาชิกทานอื่นมีเสนอเพิ่มเติม      

ไหมครับ / ถาไมมี ดังนั้นการที่จะลงมติใหเลื่อนไปในวันพรุงนี้ ขอถามทานวรรณรัตน อีกครั้งหนึ่งวาทานเลื่อนไป    

ในวันพรุงน้ีประชุมเวลาเทาไหร 

นางสาววรรณรัตน    จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเปนเวลา  ๑๔.๐๐ น. คะ 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับผมขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมครับ / เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๒  สําหรับญัตติน้ีในเมื่อในเทศบัญญัติไดระบุไวแลววาเปนตัวเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กับ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

ดังน้ันแลวก็จะขอลงมติในวันนั้นเลยคือมันไมใชความผิดของสภาฯๆ ก็ใหไปแลวเมื่อทานขอมาตามนี้และก็ทานจะขอ

มาเพิ่มเติมหรือทานจะบอกวาเปนอํานาจของทานเพราะถาทานทําผิด สตง.จะจัดการทานเองตรงนี้ไมใชปญหาของ

สภาฯ จึงขอใหทางสภาฯลงมติภายในวันน้ีเลยนะครับ  ขอผูรับรองดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คงจะลงมติไมไดเพราะวาตามเอกสารหลักที่ทางผูบริหารสงใหสมาชิกเพราะวาเปนการโอนงบประมาณ

รายจายเพิ่มเติม อนุมัติเมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๙  ดังนั้นเปนการอนุมัติกอนญัตตินี้จะเขา มันก็จะเปนเพียง

อยางที่ผมกราบเรียนไปคร้ังแรกวามันไมมีเอกสารประกอบการพิจารณาแตตอนนี้ทางฝายบริหารสงเอกสารใหเรา

แลววาเปนเอกสารประกอบการพิจารณาการโอนเงินเพิ่มเมื่อทานสมาชิกเสนอขอเลื่อนเนื่องจากวารายละเอียดมันมี

พิจารณาไมทันก็ขอเลื่อนไปวันพรุงนี้ เพราะพรุงนี้เปนวันสุดทายของวิสามัญ ก็ขอทําความเขาใจกับทานณัฐวุฒิ     

วาเงินตัวนี้เปนการอนุมัติเพิ่มเขามาตั้งแตวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๙ แตการพิจารณายังไมสมบูรณเนื่องจาก  

ไมมี เอกสารตัวนี้เพื่อพิจารณาประกอบ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติก็เลยขอเลื่อนเพื่อขอดูเอกสารประกอบไป            

ในวันพรุงน้ี  ถาหากไมมีสมาชิกทานอื่นเสนอเปนอยางอื่น ใหเลื่อนการประชุมนี้ไปเปนวันพรุงนี้ในวันที่ ๒๔  มีนาคม 

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      เร่ือง ขออนุมัติเสนอญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับ 

       บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติเสนอญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับบริหาร

จัดการระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี  เชิญทานนายกฯ ครับผม 
 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง  ขออนุมัติเสนอญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาล

นครอุบลราชธานี 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ขอเสนอญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบ

บําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหการบริหารจัดการน้ําของเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานตาม

ราชการกําหนด และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน เนื่องจากระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสียของเทศบาล     

นครอุบลราชธานีไมสามารถใชงานไดตามปกติเนื่องจากการชํารุดทรุดโทรมของระบบการทํางานตางๆ โดยมี

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อใหการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน เทศบาลฯ จึงรวมมือกับองคการจัดการน้ําเสียในการบริหารจัดการระบบบําบัด   

น้ําเสียรวม ใหถูกตองตามหลักวิชาการและประหยัดงบประมาณ ซึ่ง เทศบาลฯตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐(๓) ๕๓(๑) 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒       

มาตรา ๑๖(๑๘) และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ   พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๗๗ 

เหตุผล 

 ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับมอบงานกอสรางระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย โดยทําการ

เดินระบบตั้งแตวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ เปนตนมานั้น ปจจุบันระบบการบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชงาน        

ไดตามปกติเน่ืองจากการใชงานมาเปนเวลานาน ตอมาเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลฯ จึงไดทําขอตกลง

รวมในการใหบริการรับบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี (MOA) กับองคการจัดการ  

น้ําเสีย เพื่อเขามาดําเนินการใหระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสียสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ โดยมี

กําหนดเวลา ๑๕ ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ และมีขอผูกพันงบประมาณใหเทศบาลฯ ตองสมทบ
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คาใชจายแกองคการจัดการนํ้าเสีย ในกรณีที่เทศบาลฯยังไมสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสีย เนื่องจากยังไมมี   

เทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมฉบับใหม ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. ในปแรกของการดําเนินการ อจน. จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดจากการซอมแซมเพื่อฟนฟู 

ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย และคาบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียใหกับเทศบาลฯกอน         

โดยเทศบาลฯไมตองสนับสนุนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

๒. ในปที่  ๒ จนสิ้นสุดโครงการ เทศบาลฯจะสนับสนุนคาใชจายรอยละ ๗๐ เปนจํานวนเงิน 

๔,๐๔๓,๙๐๐ บาท (สี่ลานสี่หมื่นสามพันเการอยบาทถวน) ตอป ในการบริหารจัดการระบบบําบัด

น้ําเสียตามจริงใหกับ อจน. โดยจะสนับสนุนคาใชจายเปนรายไตรมาส ทั้งนี้ภายใตระเบียบ         

ขอกฎหมาย ที่พึงใหอํานาจเทศบาลฯสามารถดําเนินการได และ อจน. จะขอจัดสรรงบประมาณ  

ไมเกินรอยละ ๓๐ เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเชนเดียวกัน 

๓. ในกรณีที่ เทศบาลฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอตกลงฉบับนี้ได เทศบาลฯ พึงสมทบคืน

คาใชจายที่เกิดขึ้นในปแรกของการดําเนินการ แลวเสร็จในเวลา ๓ ป รวมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 

นับจากวันที่สิ้นสุดขอตกลงจนถึงวันที่ไดสมทบคืนคาใชจายในแตละงวด 

 รายละเอียดปรากฏตามขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล          

นครอุบลราชธานีที่แนบทายญัตติน้ี 
 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติเพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีรับทราบ

ขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุบลราชธานีกับองคการจัดการน้ําเสีย       

ซึ่งจะตองปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียตอไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒สําหรับญัตติน้ีนะครับ ก็คลายๆกันกับญัตติแรกคือทานก็ไมไดมีรายละเอียดอะไร

มาใหกับทางสภาพิจารณา ทานบอกแตวาทานไปตกลงกับเขาแลวก็ตองใชเงินปละสี่ลานกวาบาท และเงินสี่ลาน   

กวาบาท นี้ในรายละเอียดของตัวเงินไมมีการชี้แจงวาตัวเงินสี่ลานกวาบาทนี้มันทําอะไรไดบางและก็มีการลงนาม

ผูกพันเปนระยะเวลา ๑๕ ป ดังน้ันนะครับเมื่ออานจากเหตุผลที่ทางฝายบริหารไดยื่นเขามา ก็พยายามอานซ้ําแลว  

ซ้ําเลานะครับเพราะวาผมทําการบานมาก็ไดเหตุผลนะครับก็บอกชัดเจนเลย เนื่องจากยังไมมีเทศบัญญัติจัดเก็บ

คาธรรมเนียมฉบับใหม ดังนั้นแลวนะครับในเมื่อยังไมมีเทศบัญญัติฉบับใหมเพื่อไมใหเปนภาระกับประชาชนและเปน

ภาระกับงบประมาณ จึงเห็นสมควรใหมีการจัดทําเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมฉบับใหมเสียกอน แลวเมื่อมี     

เทศบัญญัติแลวก็ใหมีผลบังคับใชเสียกอน จึงอยากใหทางฝายผูบริหารนําเรื่องนี้เขามาพิจารณาในสภานี้อีกครั้งหนึ่ง

ครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ  
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นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ในขอญัตติน้ีนะครับทานก็ไดใหเหตุผลไวเองวาเนื่องจากยังไมมีเทศบัญญัติ

จัดเก็บคาธรรมเนียม เพราะฉะนั้นภาระมาตกที่เทศบาลครับ ภาระตกกับพี่นองประชาชนครับ ภาระกระเทือนกับ

งบประมาณของเรา ในตัวน้ีผมขอใหมีมติเลื่อนไปหรือวาไมรับรางตัวนี้ครับ ขอปรึกษาหารือกับทานประธานครับ   

ขอกราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอความกระจางนิดหนึ่งนะครับ วาใหเลื่อนหรือวาใหมีมติ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใหมีมติเลยครับ ก็เนื่องดวยเหตุผลที่ทานใหมาวาทานก็ยังไมมีเทศบัญญัติในการจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสีย

ตัวนี้ครับ ใหมีมติเลยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือถามีมติก็คือมติรับทราบนะครับ ตองมีมติรับทราบ แตของทานณัฐวุฒินั้นเปนการลงมติวาใหมี          

เทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมฉบับใหมกอน แลวจึงมาพิจารณาตัวนี้ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถูกตองครับ ใหเอาตามทานณัฐวุฒิครับ ใหมีเทศบัญญัติกอนแลวคอยนํากลับเขามาอีกทีครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันไมเหมือนที่ทานเสนอเมื่อสักครูนะครับ 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ขอถอนครับทาน 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอความกระจางอีกนิดหนึ่งวาเสนอเลื่อนจนกวาจะมีรางเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมฉบับใหมกอน 

ใชหรือไมครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถูกตองครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานครับ เพื่อใหทานสุภชัยเขาใจ คือใหมีรางเทศบัญญัติตัวนี้กอนนะครับ พอมีเสร็จ   

ไมพอ ตองประกาศใชกอนแลวจึงนําเขามาใหสภาฯแหงนี้พิจารณาหารือกันอีกรอบหนึ่งนะครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ เขาใจครับในประเด็น แตที่วามีขอผูกพันมาแลว ๑๕ ปนี้จะตองเลื่อนออกไปกอนเหมือนกันใชไหม   

ครับทาน  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็ตองเลื่อนไปกอนเพราะวาสภายังไมไดเห็นชอบในขอตกลงนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงขอทําความเขาใจกับ

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติดวยวา ที่ทานณัฐวุฒิเสนอมานั้นวาใหมีเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียกอน แลวทาง



16 
 

ทานฝายบริหารจึงเสนอญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียอยางนี้    

ใชไหมครับ จะไดเขาใจตรงกัน เมื่อเปนอยางนี้มีสมาชิกทานอื่นเสนอเปนอยางอื่นหรือไมครับ เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกคะ ทาน ผ.อ.สํานักการชาง อยากขอนําเรียนอธิบายในเรื่อง

ของญัตติฯนี้คะ ดิฉันขออนุญาตมอบใหทานวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์ผ.อ. สํานักการชาง เปนผูชี้แจงรายละเอียดใหกับทาง

ทานสมาชิกไดรับความกระจางคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานวิสุทธิ์ครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพและขาราชการทุกทานที่เขารวมประชุม

ในวันน้ีนะครับ ญัตติขอรับทราบเกี่ยวกับขอตกลง MOU กับองคการจัดการน้ําเสียนี้ ที่มาที่ไปนะครับ โครงการนี้

เปนโครงการระดับประเทศที่เขาจะจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่กรมโยธาธิการทําไวทั้งหมด ในประเทศนี้ทั้งหมด

ประมาณรอยกวาแหง เพื่อฟนฟูใหกลับคืนมาในสภาพที่ใชงานไดนะครับ ทาง อจน. ซึ่งเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ

ระบบการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจภายใตกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดของบประมาณเพื่อมา

ปรับปรุงและฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่มันทํางานไมได และการทํางานบําบัดน้ํา     

ไมสมบูรณนะครับ ที่มีการออกแบบไว ทีนี้องคการจัดการน้ําเสียนี้ไดของบประมาณไดของบประมาณไปที่รัฐบาล 

กระทรวงการคลังไดอนุมัติงบประมาณในการจัดการนํ้าเสียนี้ ๔๗ ลานบาท เพื่อใหระบบไดเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  

ที่เราไดออกแบบไวทั้งหมด เนื่องมาจากการทรุดโทรมดวย เมื่อกอนที่กรมโยธาธิการไดออกแบบไวใหก็รับน้ําได

ประมาณสองหมื่นกวาคิวตอวัน แตบัดน้ีเสื่อมโทรมน้ําไมเขาระบบที่กรอง ที่เติมอากาศชํารุดทรุดโทรมใชการไมได 

ซึ่งจะเปนผลเสียตอสิ่งแวดลอมภายในจังหวัดนะครับ ทีนี้ MOU ตัวนี้จะมีกอนที่จะมีเทศบัญญัติเพราะวาขั้นตอนการ 

ออกเทศบัญญัติจะใชเวลานานพอสมควร เพราะจะตองศึกษาผลดวยวาตองเก็บบานละกี่บาท จะตองมีเทศบัญญัติ

นํามาใชเพื่อมาเก็บกับชาวบาน ในระหวางที่เขาซอมบํารุงเสร็จเทศบัญญัติยังไมประกาศใช เทศบาลฯจะตองอุดหนุน 

๗๐ เปอรเซ็นต ของคาใชจายทั้งหมดที่องคการจัดการนํ้าเสีย เขาไดประมาณการมาปหนึ่งประมาณหาลานกวาบาท 

องคการจัดการน้ําเสียนี้จะใชใหเรา ๓๐ เปอรเซ็นต เปนการบํารุงรวมกัน ในระหวางที่ยังไมออกเทศบัญญัตินี้

เทศบาลจะตองอุดหนุนในการใชคาไฟ คาพนักงาน คาชางไฟฟา ทุกอยางจะตองสมบูรณแมแตการทดสอบคา BOD 

ตางๆ ในนํ้าเสียตางๆนี้ ในชวงนี้เราจะตองอุดหนุนไปกอน เมื่อเราออกเทศบัญญัติเสร็จก็จะเปนผูที่กอใหเกิดน้ําเสียนี้

เปนผูรับผิดชอบรวมกัน ไมวาทานหรือผมที่อยูในเขตเทศบาลเมื่อออกเทศบัญญัติออกมา ที่สี่ลานกวาบาทนี้คือ

ในชวงที่ยังไมมีเทศบัญญัติใช ผมวาในกรณีอยางนี้มันเปนกรณีที่จําเปน จริงๆงบประมาณก็เยอะนะครับสี่สิบกวาลาน

มาปรับปรุงใหมันดําเนินการได ถาทานอนุมัติงบประมาณใหเราไปซอมแซมก็จะอยูประมาณนี้เหมือนกัน คาใชจาย 

คาเติมน้ํา คาเติมอากาศ คาพนักงานตางๆก็ตกประมาณหกลาน คาน้ํา คาไฟตกประมาณหาถึงหกลานประมาณนี้ 

คือคาไฟนี้ถาวันหนึ่งเปดเต็มๆนะครับ จากการคํานวณขององคการจัดการน้ําเสียนี้ตกวันละประมาณหลายหมื่น    

นะครับ เพราะฉะนั้นอยากใหทานสมาชิกเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมรวมกันและตระหนักในเรื่องนี้ครับ     

ผมวาเงินสี่ลานน้ีถึงเราไมอุดหนุน ถาเขาซอมใหเราเสร็จเราก็ตองใชอยูดีในการบํารุงรักษา อันนี้สี่ลานใชในกรณี      

ที่เทศบัญญัติยังไมออกถาเทศบัญญัติออกแลวก็เปนหนาที่ของทานและผมจะตองรวมกันจายก็หมดภาระหนาที่ไป

ครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ  
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นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมไมทราบวาทานพอจะทราบไหมวาเทศบัญญัติจะออกภายในระยะเวลากี่ปครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พอทราบไหมครับ เชิญทานวิสุทธิ์ครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 เทศบัญญัตินั้นทางเทศบาลนครเรารางเอาไวแลวครับ แตวาการรางเทศบัญญัตินี้เราก็ตองขอความเห็นชอบ

กับชาวบานดวย ตองประชุมหลายๆอยาง วาเราเก็บเทานี้ทานพอใจหรือไม เรามีแลวครับเรารางไวแลวครับ แตวาที่

เรายังไมนําเขามาเพราะวามันยังบําบัดไมได เรายังไมไดทําการซอม เราเลยยังไมนําเทศบัญญัติเขามาใหทานทราบ 

ถาซอมเสร็จรางตัวนี้ก็จะนําเสนอทานพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งวาเราจะจัดเก็บในอัตราที่เทาไหรครับ มีรางแลวครับทาน 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานมีรางแตทานไปทําความตกลงกับชาวบานกอนไดไหม 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 การรางจะทําใหสําเร็จน้ันผมเขาใจวา ทุกอยางจะจบสิ้นชาวบานก็ตองรับทราบรวมกันวาตอไปนี้เราจะเก็บ

คาบําบัดเทานี้นะ โรงแรมเทานี้นะ บานพักเทานี้นะ สถานประกอบการตางๆเทานี้นะ มันตองมีขอตกลงรวมกันกอน 

ใหทราบรวมกันแลวถึงจะเอามาเขาสูกระบวนการของทานในสภาตอไป ขอย้ําวาเงินอุดหนุนนี้อุดหนุนไปกอน       

กอนที่ เทศบัญญัติฯ จะออกมาใช เมื่อเทศบัญญัติออกมาใชก็จบครับ เปนหนาที่ขององคการจัดการน้ําเสีย             

ที่เขาจัดการครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือมั นกลั บกันกับท านครับตอนนี้สม าชิก เสนอว า ใหมี เทศบัญญัติก อนแลวค อยมาดํา เนินการ                

เชิญทานสุภชัย ครับ  
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมเตรียมยกมือใหเทศบัญญัติทานแลวครับ เอาเขามาพรุงนี้ผมก็อนุมัติพรุงนี้ครับ ไปคุยกับชาวบานใหรู

เรื่อง ๑.ก็คือผมเปนชาวบานผมก็กลัววาทานจะมาเก็บผมแพง ๒.ผมเปนตัวแทนพี่นองประชาชนผมรักษา

ผลประโยชนใหพี่นองประชาชนเทานี้กอนครับ ถาเทศบัญญัติอนุมัติเมื่อไหรผานเมื่อไหรเราตองรีบชวยกัน           

ทําเลยครับ ขอเรียนทานประธานวาขอยืนยันตามขอเสนอเดิมของทานณัฐวุฒิครับ ที่ทานใหความรูผมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมคิดวาสิ่งที่เปนประโยชนและสิ่งที่พวกเรา     

ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน เพราะแตละคนก็มีสวนในการปลอยน้ําเสียออกมา ผมก็คิดวาคงจะไมใชเรื่องยากถาจะ

ทําขอตกลงนะครับ ไมยากเลยนะครับ ผมคิดวาชาวบานเห็นดวย เรื่องที่ชาวบานไมเห็นดวยทานก็ยังกลาทําแลวทาน

จะกลัวอะไรกับการทําความเขาใจกับชาวบาน เอาแคขางเทศบาล ขางตลาดนี้ทานสัญญาอะไรกับเขาทานก็ยังไมเห็น

จะสนใจ ซึ่งแปลวามันไมใชเรื่องยากถาทานจะทําซะอยางนะครับ ดังนั้นแลวถาทานรางไวแลว ผมก็คิดวามันคงใช

เวลาไมนาน ถาทานรางไวแลวทานก็นําเขาสูสภาพิจารณาเลยนะครับ แลวก็เลื่อนตัวนี้ออกไปกอน ผมคิดวาหลาย

ทาน ชาวบานหลายๆหลังคาเก็บขยะเขาก็ยังไมรูเลย แตเขาก็ยังเต็มใจที่จะจาย เขาเต็มใจที่จะจายอยูแลวถาอันไหน

เปนเรื่องที่เปนประโยชนกับเขานะครับ เหมือนถนนคนเดินทําถูกตองไมถูกตองไมรู แตชาวบานยินดีจะจายก็เพราะ
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อยากจะมีที่ทํากิน คาเก็บขยะคาอะไรเขาก็เต็มใจจะจาย ทานเอยเขามาเทาไหร ทานต้ังเทาไหร เขาก็พรอมที่จะจาย 

ดังน้ันทานอยามาพูดใหเปนเร่ืองยากครับ อยาอางระเบียบซับซอน เรื่องที่มันยากๆทานก็ยังทํา ทําแบบไมมีเหตุผล

รับรองทานก็ทํา ดังนั้นแลวนะครับมันไมใชเรื่องยาก บอกไวเลยนะครับวาไมยาก ถาทานทํามาผมก็ยินดีจะจาย    

ทานต้ังมากี่บาทผมก็จายครับ อยากจะกราบเรียนทานประธานสภาวาใหมีรางเทศบัญญัติตัวนี้กอนแลวมีการบังคับ

ใชและใหทางฝายบริหารนําเรื่องน้ีเขามา กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับก็ถาหากวาไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่นผมก็จะขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบน้ํา  

  เสียไปจนกวาจะมีรางเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียแลวจึงใหผูบริหารนําญัตตินี้เขามา 

  พิจารณาใหมโปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  
 

เชิญทานนายกครับ 
 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกคะ ดิฉันขออนุญาตใหทานยอดยุทธ อภิปรายคะ พอดีมีเรื่องจะ

ขอใหทานพิจารณาคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยนะครับตอนนี้เรากําลังขอมติอยู เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ กอนที่ทานจะวินิจฉัย

ลงมติเรื่องของญัตติในวาระที่ ๔ เรื่องขออนุมัติเสนอญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบ

น้ําเสียในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานอยางนี้นะครับ ญัตติฯนี้เพื่อรับทราบ

ขอตกลงระหวางองคการจัดการนํ้าเสียกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งทานนายกไดลงขอตกลงไว 

เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ เดี๋ยวนี้ทานไดนําเสนอเรื่องของการตั้งงบประมาณประเด็นเรื่องของสี่ลานนะครับวา

ชาวบาน ที่อยูในเขตเทศบาลฯนี้จะมีสวนไดเสีย จะตองเสียคาธรรมเนียมนั้นซึ่งยังไมถึงตรงนั้นครับ ตัวนี้รับทราบ

เพียงแตวาภาระหนาที่ของนายกเทศมนตรีนี้ในการดูแลเรื่องของการบริการสาธารณะรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งมี

กฎหมายขอบังคับที่จะทํา MOU เรื่องบริการสาธารณะ ไมวาจะเปนเรื่องของอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล     พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งบัญญัติไวหลายมาตราไมวาจะเปนมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ ผมอยากเรียนวา

เราทําเพื่อบริการสาธารณะยังไมถึงจุดที่วาจะตองทําขอเทศบัญญัติในการจัดการเก็บเงินจากชาวบาน หรือทํา

ประชาคม     หรือทําประชามติในการเห็นดวยหรือไมเห็นดวยในเรื่องนี้ครับ ให “รับทราบ” หรือ “ไมรับทราบ” 

ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เขาใจครับในการวา “รับทราบ” หรือ  “ไมรับทราบ” แตสมาชิกเขามีความเห็นแยงในเรื่องเทศบัญญัติ

จัดเก็บคาธรรมเนียมเพื่อมาแบงเบาในเรื่องงบประมาณนะครับ ผมจะขอมติตอจากเมื่อสักครูน้ีนะครับ 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบน้ําเสีย      

            ไปจนกวาจะมีรางเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียแลวจึงใหผูบริหารนําญัตติน้ีเขามา 

  พิจารณาใหมโปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๙ เสียง  
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ที่ประชุม  

         มีมติเห็นชอบใหเลื่อนญัตติเพื่อรับทราบขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบน้ําเสีย 

ไปจนกวาจะมีรางเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียแลวจึงใหผูบริหารนําญัตติน้ีเขามา 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง    อื่นๆ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ กอนที่ทานสมาชิกจะเสนอนะครับ ผมขอกราบอภัยที่จะยอนกลับไป

ในญัตติเรื่องขอความเห็นชอบเบิกจายงบประมาณนะครับ ตามที่ทานนายกไดสงเอกสารเพิ่มเติมนะครับ ผมอยากให

ดูหนาที่ ๒ นับจากขางลางบรรทัดที่ ๘ ผมอานแลวผมไมเขาใจ ในความเห็นของทานบอกวาไดเสนองบประมาณ   

เขาสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีติดตอกันมาเปนประจําทุกปไดรับอนุมัติเพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนอยางไรครับ

ตรงนี้ ไดรับอนุมัติ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวทานก็ไมจําเปนที่จะตองมาโอนเงินเพิ่ม จริงๆตรงนี้เปนอยางไรครับ      

ถาหากวาไดรับอนุมัติไป ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลว ไมจําเปนจะตองมาโอนเพิ่มหรอก แตในทางกลับกันในเทศบัญญัติ

งบประมาณประจําปเราอนุมัติใหเพียง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอความกระจางไดไหมครับตรงน้ี เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับผมขออนุญาตตอบแทนฝายบริหารไดไหมครับวา

เขาพิมพผิด ผมเขาใจวาพิมพผิดนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและ

แผนงาน เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรักษาการผูอํานวยการกองวิชาการฯครับ 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน   รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานคะ ในสวนของเอกสาร

บันทึกการโอนเงินนะคะก็เปนการเลาเรื่อง จะเปนการเลาเรื่องของการโอนงบประมาณ ก็อาจจะสําคัญผิดไปนะคะ

เพราะวาอยางงบที่ไดรับอนุมัติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปจจุบันคงเหลือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงมีความจําเปนขอโอนเพิ่ม

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผลความจําเปนดังนี้ เนื่องจากวันสงกรานตปที่ผานมาเทศบาลจัดกิจกรรม

ไมครอบคลุม ไดเสนองบประมาณติดตอกันมาเปนประจําทุกป ไดรับอนุมัติเพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นะคะ ตรงนี้

โดยเปนขอเท็จจริงก็ควรจะเปน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คะ ก็เปนเอกสารผิดพลาดในเรื่องของตัวเลขนะคะ การเลาเรื่อง

ผิดแตวาในเน้ือหาขางบนเราก็ไดนําเรียนในเบื้องตนแลววาไดรับอนุมัติ 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 การทําขอตกลงตามวาระที่ ๔ นะครับ ติดใจอยูวา MOA นี้

ยอมาจากอะไรครับ เพราะวาเห็นทานรองยอดยุทธก็ยังพูดถึง MOU อยูนะครับ ถาเปน MOU นี้ติดคุกนะครับ แตถา

เปน MOA ผมไมรูวาแปลวาอะไรครับ ขอความรูจากสภาแหงนี้ดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ สําหรับทานสมาชิก

สภาไดพาดพิงถึงเรื่องของ MOU ซึ่งจริงๆเอกสารนี้ไดมอบไวกับทานชัดเจนแลวนะครับ แตวาผมก็ขอสรุปยอๆ    

อยางนี้นะครับวา MOU มันเปนภาษาอังกฤษคือคําวา Memorandum of Understandingหมายถึงบันทึกความ

เขาใจ จดหมายเหตุ เอกสารสัญญา ซึ่งหมายถึงหนังสือที่ทําแบบแสดงถึงความเขาใจในการตกลงรวมกันวาเราจะทํา

อะไร วัตถุประสงคตรงกัน ความมุงหมายตรงกัน สวนที่ทานวาติดคุกนี้ไมติดคุกนะครับ เปนการทําเพื่อองคกร

ระหวางองคกรกับอีกองคกรนะครับ ความเขาใจในความคิดสรางสรรคที่ดีงามไดเกิดกับสังคมกับการบริการ

สาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องขององคการจัดการน้ําเสียกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเรามีประชากร       

แปดหมื่นกวาคน รวมทั้งประชากรแฝงอีกรวมแสนคน เรื่องนํ้าเสียตางๆที่เกิดขึ้นนั้นถาไมมีการจัดการมาสิบกวาปนี้

การเสียหายที่เกิดขึ้นนี้มันทําถึงคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตกระทบตอความเปนอยูของเรื่องของสุขภาพพลานามัย    

สวนเรื่องของ MOA นั้นเรียกวา Memorandum of Agreement ซึ่งขอตกลงนั้นจะกระชับวา ทําอะไร เมื่อไหร 

อยางไร ที่ไหนอะไรบาง 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับทานยอดยุทธ ทานสุภชัยมีอะไรครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือที่ผมพูดนะครับ ถาทานทํา MOU มีระยะเวลาตั้ง ๑๕ ป ถาไมผานสภานี้ผิดนะครับ ผมถึงถามวา      

MOA นี้คืออะไรครับ ขอความกรุณาใหความรูกับสภาแหงนี้ดวยครับ ทานกําลังไปนอกประเด็นแลวครับ                  

กราบขอบพระคุณครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ทานพาดพิงถึงเรื่องติดคุก ผมเปนขาราชการบํานาญมากอนนะครับ เหมือนอะไรที่ไมเขาใจมาพูดในเชิง

สรางสรรคผมขออนุญาตอธิบายความเพื่อสรางความกระจางและทัศนคติเชิงบวกใหกับทานไดรูวาวันนี้ ผมมาทํางาน

ในหนาที่รองนายกเทศมนตรี ผมไมไดอาศัยทางฝายการเมือง ผมมาทํางานเพื่อบานเมือง ผมมาอยูอุบลทั้งหมด      

สี่สิบหก สี่สิบเจ็ดป เปนประชาคมพลเมืองอยากเห็นสังคมที่ดีๆเกิดกับเทศบาลนครฯ เพราะฉะนั้นผมก็จะอธิบาย

ความเพิ่มเติมวาสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของ MOU นี้เปนการทํางานระหวางองคกรตอองคกรและมีกฎหมายรองรับ

ชัดเจนนะครับ ผมอธิบายวาทั้งเทศบัญญัติ ทั้งกฎหมายกระจายอํานาจ ทั้งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ 

และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๑๓ ซึ่งเปนปจจุบัน 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 

 ขออนุญาตทานประธานนิดหนึ่งครับ เพราะทานสุภชัยบอกวาใหอธิบายสรางความกระจางใหเขาใจ        

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 MOAน้ีกระชับเขามาดังที่

ผมอธิบายแลววากอนที่จะทําเราก็ตองทํา MOU กอน แลวจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร กระชับวาจะใชเงิน

งบประมาณวิธีการ กระบวนการแผนงาน ใชคนอยางไร กระบวนการอยางไร งบประมาณอยางไร นี่ก็คือ MOA ครับ 

ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทานเปนหวงเรื่องของติดคุก การทํางานนะครับถาอํานาจหนาที่ กฎหมายไมมีการรับรองบังคับ

ไว ไมมีใครกลาทําครับ ยกเวนวาจะมีลับลมคมในอยางอื่นอันนี้มันก็ตองวากันอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้ขออนุญาตอธิบาย 

ใหทานเขาใจนะครับ เดี๋ยวจะหาวาผมอธิบายยาวครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ขอบคุณทานรองยอดยุทธ ครับ ขออภัยที่เอยนาม 

ที่อธิบายเปนความรูวาหนาที่ของนายกเทศมนตรีมีอะไรบาง ทานก็เอยแตที่ทานมีหนาที่แลวสวนที่ตัวทานไมมีหนาที่ 

เหมือนปายไฟนะครับมันไมใชหนาที่ของทานทานก็ยังทํา ทําไมทานไมเอยบาง ทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ ผมก็ 

พยายามอานดูอํานาจของนายกเทศมนตรีมันก็ไมไดมีขอไหนบอกวาใหจัดหาเอกชนมาตั้งปายไฟตามฟุตบาททอง

ถนน ไมมีครับแตทานก็ยังทํา แลวทานก็ยังอธิบายเรื่องอํานาจหนาที่นายกฯ ฝายบริหารพวกผมก็อานครับไลมา    

ตั้งแต อบต. เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร พวกผมก็อานนะครับ และพวกผมก็เชื่อดวยวาทานอยูอุบลฯ

ทานก็รักบานรักเมืองนะครับ พวกผมก็เชนกัน พวกผมก็รักบานรักเมืองนี้เหมือนกันนะครับ ไมไดผูกขาดรักชาติ

บานเมืองคนเดียว ขออนุญาตเขาเรื่องอื่นๆนะครับก็มีอยูสองสามเรื่อง เปนความเดือดรอนของพี่นองประชาชน    

ทางสมาชิกไดรับแจงมาเกี่ยวกับการกอสรางตลาดโตรุงราชบุตร เขาบอกวาพวกทานไปสัญญากับเขาวาใชเวลา     

๖๐ วัน วาตลาดแหงนี้จะทําเสร็จ ตอนนี้นะครับนับไปนับมาก็เกิน ๖๐ วันแลว หนําซ้ําไมพอทําขางในไมเสร็จ       

ทําขางนอกตอทันทีก็คือทานเอาเคร่ืองจักรมาขูดผิวถนน คือชาวบานพอคาแมคาเขาก็เขาใจนะครับ วาการพัฒนามัน

เปนอยางไรแตเขาบอกวาใหบอกเขาบางและก็หาที่รองรับเขาบาง นี่เขาไมไดคาขายมาสองสามวัน พอคาแมคาทํามา

หาเชากินคํ่าทานไมแจงเขาเลยนะครับ เมื่อพอคาแมคาเขาคาขายไมไดมันก็เดือดรอนกันไปหมดจนถึงครอบครัวเขา  

เขาถามวานี่หรือคือการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นแลวนะครับอยากทราบวาตัวงานกอสรางที่ทานไดรับงบประมาณมา

จากรัฐบาลวาวันไหนจะเสร็จครับ ชาวบานเดือดรอนและก็แบบการกอสรางก็ไมมี ทานอธิบายดวยวาจานะครับ   
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ปายโครงการอะไรก็ไมมี ทานอธิบายผานเฟสบุค สรางโลกสวยงามทางเฟสบุคเขาก็เคลิ้มไปกับทาน แตตอนนี้เขาเริ่ม

ไมเคลิ้มแลวครับ ตรงนี้ทานนาจะเขาใจดี เรื่องแรกใหทานเอากลับไปพิจารณานะครับ และเรื่องที่สองถาทานยัง

พอจะจําไดนะครับเดือนมกราคมทานมีการจัดประชุม อสม. แลวก็มี อสม. มาแจงกับทางสมาชิกหลายทานดวยกัน

ซึ่งทางสมาชิกก็ไมสบายใจเกี่ยวกับคําพูดคําจาฝายบริหาร ตรงนี้ตองเรียนใหทานประธานสภาทราบนะครับ ในวัน

ประชุมในแตละวันทานผูบริหารผมก็ไมทราบวาใครไดเอยวาสมาชิกนี้ไปตัดงบการศึกษาดูงานของ อสม. นะครับ แต

ไมเปนไรเพราะเขาบริหารเกง เขาสามารถมีหนวยเหนือมาชวย ดังนั้นคําพูดนี้ไมทราบวามาจากใครครับ ทานจะ

ยอมรับไหมในสิ่งที่ทานพูด ทางสภาแหงนี้เสียหายและโดยสวนตัวผมนะครับ ผมเปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

งบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาดูงานของ อสม. พวกผมไมเคยไปตัดอะไรทั้งสิ้น พวกผมไมเคยไปพูดใหทานนะครับอยู

หนาเวทีที่มีคนเยอะๆวาทานไมดีอยางไร ทานบริหารไมดีอยางไร แตทานเอาสมาชิกไปพูดบอกวาสมาชิกไปตัดงบ   

ดีนะครับที่ อสม. ก็อยูมานานหลายป เขาก็พอจะรูวาฝายบริหารเปนอยางไร ดังนั้นแลวเขาไมไดเชื่อนะครับ ทาน

อยาไปคิดวาสิ่งที่ทานพูดน้ันจะไปกลอมเขาได เขามีสมองนะครับ เขาคิดไดและก็ดูออกวาอะไรเปนอะไร ดังนั้นแลว

นะครับขอใหคนที่พูดพิจารณาคําพูดของตัวเองดีๆดวย พูดใหมันถูกนะครับอยาปายสีกัน อยามาสรางความขัดแยง

กันนะครับ ขอเรียนทานประธานสภาเพื่อผานไปยังฝายบริหารครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานรฐาครับ 

นางรฐา    มณีภาคสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ คะ ดิฉันเห็นดวยกับทานณัฐวุฒิ  ทองเถาว ขออนุญาตที่เอยนามคะ ที่วาทางสภา

ไมเคยตัดงบของ อสม. เลยนะคะ การที่พูดใสรายปายสีกันทําใหเกิดความขัดแยงก็ขอกราบขอความกรุณา        

ฝายบริหารไดใหความชัดเจนและความถูกตองที่จะกลาวออกไปเพื่อใหเกิดความสามัคคีปรองดองกันนะคะ อีกขอ

หนึ่งในชวงนี้รถติดมากยังไมทราบวาจะแกกันอยางไรก็คือฝากฝายบริหารวาเราจะแกไขปญหานี้ไดอยางไรที่หนา

สุนียบาง หนาบิ๊กซีบาง  แถวโรงเรียนอนุบาลอุบลฯบาง ชวงนี้รถติดมากๆเลยคะ ทั้งจราจรเราก็ไมเห็น ทั้งเทศบาล

เราก็ยังไมเห็น ทุกครั้งที่ดิฉันไดประสบเหตุเองนี้จะมีแตประชาชนที่เขาคอยๆขับขี่กันไปเอง ไมไดมีฝายใดๆเขามา

ชวยแกไข ก็ขอฝากเรื่องนี้ไวดวยคะ ขอบพระคุณมากคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไมครับ เชิญทาณณัฐพัฒนครับ 

 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิ ก คณะผูบ ริหารและผูมี เ กียรติทุกท านครับ กระผม                 

รอยตํารวจเอก ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ครับ อยากจะขอเรียน

ถามไปยังฝายผูบริหารนะครับ เกี่ยวกับเรื่องทางจักรยานที่ทานมีโครงการที่บริเวณรอบทุงศรีเมืองตลอดมาจนถึงหนา

พิพิธภัณฑของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ทานไดทําแบบสํารวจสอบถามความตองการของประชาชนหรือไมครับ 

วามีความตองการที่จะทําหรือไมเพราะวาผมไดฟงเสียงจากประชาชนหลายทานก็บอกวาบริเวณนี้ซึ่งเปนบริเวณ   

ทุงศรีเมืองที่ใชทํากิจกรรม และทั้งทางเขาออกพิพิธภัณฑและทางเขาออกศาลเจาพอหลักเมืองนะครับ ซึ่งถามีการ

ทําทางปนจักรยานน้ีหลายคนเชื่อวานาจะมีปญหาในการเขาออกในการทํากิจกรรมบริเวณทุงศรีเมืองครับ และเรื่อง

ที่ ๒ อยากจะขอความรวมมือจากทางเทศบาลนครอุบลฯ ชวงนี้เปนชวงฤดูรอนก็อยากขอใหทางเทศบาลไดรณรงค  

ในเรื่องการฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาในชุมชน อยางเชนชุมชนบริเวณวัดกุดคูณ ทาวังหินหรือหลายๆที่ในเขต
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เทศบาลฯนี้จะมีสุนัขจํานวนมาก เกรงวาจะเกิดอันตรายเกี่ยวกับพิษสุนัขบานะครับ ก็ขอความกรุณาขอความรวมมือ

จากทานใหรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และตามขอแรกอยากขอใหทานชี้แจงดวยเรื่องทําทางรถจักรยาน

บริเวณรอบทุงศรีเมืองนะครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากจะฝากไปถึงทานนายกฯครับวาเกี่ยวกับสนามบาสฯที่สวนสาธารณะหนองบัวเกิด        

การชํารุดนะครับ ทางนองๆที่เขาแวะออกกําลังกายเลนบาสฯทุกวันเขาก็ไดแจงมายังเทศบาล แจงมาหลายครั้งมาก   

นะครับ จนสุดทายพวกนองๆเขาทนไมไหวก็เลยไดออกเงินกันเองเพื่อจะซอมแซมสนามบาสฯนะครับ อยางไรก็ฝาก

ใหทางคณะผูบริหารนะครับ ถารับปากประชาชนไปแลววาจะซอมใหทานก็ควรจะรักษาคําพูดนะครับ ไมใชวาปลอย

ใหประชาชนตองแกปญหาดวยตัวเองนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง   อาษาพล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและคณะผูบริหารผูทรงเกียรติทุกทานดิฉันนางบัวหลวง อาษาพล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่ ๑ คะ ก็พูดเรื่องรถติดกับทางทาน ส.ท.รฐา เพิ่มเติมนะคะ 

ชวงนี้ถนนชยางกูรเปนเร่ืองที่รถติดทั้งเชาทั้งเย็นคือติดมากเปนพิเศษนะคะ บางทีติดถึง ๕ นาที ตอไฟแดงซึ่งเปน

เรื่องที่อยากใหทางคณะผูบริหารชวยประสานทางฝายจราจรนะคะ เพราะวาตามที่ตัวดิฉันสังเกตุดูที่ยูเทิรนเลี้ยวรถ

ของแตละสี่แยกนะคะ ตรงมุมที่จะกลับรถตรงชองขวามือจะเปนชองที่นอยเกินไป รถที่จะยูเทิรนกลับจะจอดไดไม

เกินเจ็ดถึงแปดคัน ก็อยากใหทางคณะผูบริหารประสานกับทางกรมทางนะคะ ชวยขยับตรงชองจราจรชองขวามือ

เพิ่มขึ้นอีกเพื่อเปนการระบายรถใหเร็วขึ้นกวาเดิมนะคะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อตนเดือนก็มีการเกิดเพลิงไหมที่

หลังวัดหนองบัว ตัวดิฉันเองเคยเสนอทางคณะบริหารมาครั้งหนึ่งและก็อยากใหรถดับเพลิงเพราะชวงนี้เปนหนารอน

อยากใหมีมาเพิ่มอีกจุดหน่ึงคือดานทิศตะวันออกของชยางกูรก็อยากไดแถวๆสถานีตํารวจทางหลวงประมาณนี้นะคะ 

ถาเกิดมีเพลิงไหมขึ้นอีกคร้ังหนึ่งก็จะไดดับไดทันทวงทีเพราะวาชวงนี้อากาศรอนมากคะซึ่งจะเกิดเพลิงไหมไดบอย 

และขอฝากไปยังผูบริหารอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องยุงลายซึ่งเปนโรคที่ติดตอไดงายนะคะ รูสึกวาจะมีคนไขอยูแถวโซน

เขต ๑ ที่เปนไขเลือดออกซึ่งตรงน้ีทางรัฐบาลก็กําลังรณรงคก็อยากฝากใหทางเทศบาลของเราชวยออกไปพนยาตาม 

ชุมชนนะคะ เพราะวารูสึกวาปนี้ยังไมเห็นแถวโซนเขต ๑ พนยาเลยนะคะ ตรงจุดนี้ก็ฝากทางคณะผูบริหารชวย

ประสานงานเรงดวนดวยคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็คิดวาพอสมควรแลวนะครับ กอนปดประชุมผมขอเรียนฝากทางทานนายกนิดหนึ่งนะครับ เมื่อกอนหอง

ประชุมนี้มีบอรดทางทานผูบริหารที่ผานๆมาอยู อยากจะใหมีเหมือนเดิมนะครับ อันที่สองคืออยากจะใหมีบอรด

รายชื่อของสมาชิกสภา ทานเลขา ทานรองนายก ทานนายกอยูที่นี่นะครับ เพราะวาเปนหองประชุมเพราะมีการ

ประชุมบอยๆ ทานที่เขามาประชุมจะไดรูนะครับ ขอปดประชุมครับ 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

........................................ 
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(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม            

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                         (นางสาวดวงใจ   สุพจนนิติภักดี)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                                  
                                             

 

 

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

            (อดิศร  ประจํา)             (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

    นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ              หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 

 

 

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

        (นายอาทิตย   คูณผล)                                             (นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                                 เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
        

 

     คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

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

 

 

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

             (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                                           (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

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

                (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                             (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

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

                                            (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

 

 
 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


