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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒ 

วันพฤหัสบดทีี่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา  ๑๔.๐๐ 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.    นายเลิศชาย  เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๗.    นายชื่น                พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

          ๘.    นายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     

          ๙.    นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๐.    นางสาวปฏิมาพร     จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๑.    นายปรเมศร  ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

        ๑๒.    นางลําพูล  แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

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

        ๑๔.    นายสุภชัย             ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๔   

 ๑๕.    นายปยะ ลายวิเศษกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ 
 

ผูไมเขารวมประชุม 

       ๑.  นางรฐา          มณีภาค               สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑       (ลากิจ) 

       ๒.  นายเลิศ          อาชวานันทกุล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑        (ลากิจ) 

       ๓.  นางเฉลียว       คํานิยม               สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๒       (ลาปวย) 

       ๔.  นายธานินทร    สินธุประสิทธิ์        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓       (ลาปวย) 

       ๕.  นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓       (ลากิจ)             

       ๖.  นายธนพล        โชควิวัฒนวนิช     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓       (ลากิจ) 

          ๗.  นางสาวตนขาว   ตังคโณบล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔       (ลากิจ) 

       ๘.  นายณภัทร        ลิ้มสุวรรณ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔        (ลากิจ) 

       ๙.  น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔       (ลาปวย) 

        

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 

 ๑.  นายประชา  กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

        ๒.   นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๓.  นายนพพร     เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
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     ๔.  นายอดิศักด์ิ  กุลวงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

            ๕. นายอาทิตย     คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๖. นายอธิปไตย  โยธามาตย รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

            ๗.  นางเดือนลอย    คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ๘.  นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง 

            ๙.  นางพิมพนภัส           ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

          ๑๐.  นางอัมพร แกวเรือง  รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

          ๑๑.  นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

          ๑๒.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน รก.ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

          ๑๓.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

          ๑๔.  พ.จ.อ.อดิศร ประจํา           นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

          ๑๕.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี       หัวหนางานธุรการชํานาญงาน  

          ๑๖.  นายอนุชิต อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

          ๑๗.  นางสาวทิพยวรรณ      คําโสม       พนักงานจางทั่วไป 

 

       …………………………………………………. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    ญัตติ         เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

         งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง         อื่นๆ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย  วันน้ีเปนการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับ มีสมาชิกเขารวมประชุมขณะนี้ ๑๓ ทาน รวมทั้งประธาน และ เลขานุการสภา ครบองคประชุม        

กราบเรียนทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานรองนายกเทศมนตรี  ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานเลขานุการ

นายกฯ ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน พรอมทั้งไดรับเกียรติจาก รอยโทธราวุธ  ศรีจันทร ผูชวยนายทหาร       

ฝายงานสืบสวนสอบสวนมณฑลทหารบกที่ ๒๒  ไดเขารวมสังเกตการณในการประชุมฯ  เมื่อครบองคประชุมแลว   

ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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 วันน้ีเปนวันประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔  มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สืบเนื่องมาจากเมื่อวานไดเลื่อนญัตติ 

ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ มาเปนวันนี้  

เมื่อมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุม วาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ  ลา ๙ ทาน ลากิจ ๖ ทาน 

คือทานสุภาภรณ   โหตระไวศยะ , ทานณภัทร  ลิ้มสุวรรณ  ,  ทานตนขาว   ตังคโณบล  ,  ทานรฐา    มณีภาค  ,  

ทานเลิศ   อาชวานันทกุล  , ทานธนพล  โชควิวัฒนวนิช  ,  ลาปวย ๓  ทาน  คือ ทานเฉลียว  คํานิยม  ,             

ทานธานินทร   สินธุประสิทธิ์  ,  ทานภรณชนก  น้ําฝน  เฟองงาม  แตโชคดีอยูวาก็ยังครบองคประชุม และเปน     

เหตุจําเปนดวยวา วันนี้เปนวันสุดทายของสมัยวิสามัญ ที่ขอไป ครบ ๑๕ วัน วันนี้ถามีเหตุใหประชุมไมไดสภาฯ         

ก็ตัวใครตัวมันไมไดเกี่ยวกับผูบริหาร สภาฯก็ตองรับผิดชอบไปอยางเดียวถาไมครบองคประชุม ตอไปเปนระเบียบวาระ

ที่ ๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    ญัตติ    เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

       งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๒ ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙นะครับ ซึ่งทาน

นายกเทศมนตรี ก็ไดเรียนญัตติใหที่ประชุมทราบแลวตั้งแตเมื่อวาน คือตอนนี้เหลืออยูที่การพิจารณาวาจะเห็นชอบ

หรือไมเห็นชอบ เชิญทานสมาชิกใหความเห็นครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            

เขตเลือกตั้งที่  ๔ ครับ ตัวแทนของพี่นองประชาชนที่คัดเลือกผมมาใหเปนตัวแทนฝายนิติบัญญัติเทศบาลฯ             

ในสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แหงนี้ครับ กอนอ่ืนกราบขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่มีใจคิดเหมือนผม

วาสิ่งที่วางอยูตรงน้ีหนาในวาระตรงน้ีมันคือผลประโยชนของพี่นองประชาชน เราถึงตองมาตรงนี้กันอีกรอบ จริงๆแลว

เหตุการณนี้ไมจําเปนตองมาเลย ถาเราไมมาเถียงกันวา เปนอํานาจของนายกฯเปนอํานาจของสมาชิกสภา           

ทานขอเขามา  โอนงบประมาณรายจายคาโครงการวันประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุแหงชาติและวันครอบครัว

งบประมาณตั้งไว๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาทานรอบคอบสักนิดหนึ่ง ถาทานเขียนวาตามเทศบัญญัติงบประมาณ         

ตั้ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทและเงินโอนๆจากไปก็เปนรายละเอียดที่ทานตองชี้แจงรวมเปน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จบตั้งแต

เมื่อวานครับ ทานไมตองมาเถียงกับประธานสภาฯวาเปนอํานาจของใคร เปนอํานาจของใครผมไมรูแตในสภาฯแหงนี้

พวกผมมี ๑ สิทธิ์ ๑ เสียงที่ประชาชนเลือกเขามาเทากัน งานประเพณีสงกรานตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถูกพูดถึงมา

ตั้งแตรจนา  กัลปตินันท เปนนายกเทศมนตรี ขออนุญาตที่เอยนาม อันนี้ยกยองทานที่ดํารงตําแหนงมา ๒ สมัย ทานมี

คุณูปการเกี่ยวกับเรื่องน้ีคอนขางมาก 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี      

นครอุบลราชธานี ทําหนาที่แทนนายกเทศมนตรี เรามีขอตกลงกันวาเราจะไมเอยเรื่องเกาในสมัยเกาใชหรือไมครับ 



4 
 

เพราะถาทานเอยขึ้นมาผมก็จะขอเอยบางมันก็จะไมจบ ผมวาพูดไปขางหนาดีไหมครับเพราะเรามีขอตกลงเล็กๆนอยๆ

ตรงน้ีกันเอาไว ขอปรึกษาหารือทานประธานครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ   
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภา นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตกลงกัน     

ตอนไหนครับ วันนั้นก็คือวันนั้น วันนี้ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อยาสับสน แตวาก็เปนดุลพินิจของทานประธานวาจะ

เห็นชอบอยางไร 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยางนี้แลวกันครับเอาเปนวาใหเดินหนาไป ใหกาวหนาไป ขอความรวมมือทานสุภชัยวาไมใหกลาวถึง      

ทานรจนา ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ จะไมกลาวทานรจนา ถึงทานจะมีคุณูปการ แมทานจะทํางานไดยิ่งใหญขนาดใหญ กราบขอบพระคุณ

ครับ ถาทานเขียนมาวาเทศบัญญัติงบประมาณตั้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท และมีเงินโอนเขามารวมเปน๒,๐๐๐,๐๐๐บาท 

โดยมีรายละเอียดการโอนเหมือนที่ทานใหผมเมื่อวานน้ัน โอนมาจากกองไหน โอนมาจากคาอะไร งบประมาณเทาไหร 

อันนั้นเราไมติดใจเราก็อนุมัติได สภาแหงนี้ไมใชตรายางใหทานประทับวาผานเราพิจารณา เราอานทุกขั้นตอน อันนี้ขอ

ชมเชยฝายสภาที่นํากฎหมายตางๆแนบมาใหเราไดพิจารณาชัดเจน ที่เราไมชัดเจนก็คือสิ่งที่เราไมชัดเจนในตัวเลขวา 

ผมในฐานะกรรมการแปรญัตติผมก็รูวาผมอนุมัติไป ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประโยชนของพี่นองประชาชนสภาฯแหงนี้รูดี 

ประเพณีสงกรานตถาวันน้ีไมอนุมัติ วันน้ีวันสุดทายของการประชุม  สมัยวิสามัญ เราถึงมานั่งกันอยูตรงนี้ครับ เมื่อวาน

เราไดเอกสารไป ผมเชื่อวาทานอาจจะไมพูดถึงเลยก็ได แตพวกผมประชุมกันตอจนถึงเย็น ดูเหตุผลวาทานโอนมาจาก

ไหน ประโยชนตกที่ใคร ประโยชนตกที่พี่นองประชาชน กฎหมายที่ยื่นเขามาเพื่อสอดรับกับญัตติตางๆเรารูเราทราบ 

เราก็ไปศึกษาอีกทีหนึ่งวามันเขาตามหมวดไหน ๖๗ ทวิ ทวิอะไร วงเล็บอะไร พวกนี้เราศึกษามากอนแตเมื่อมาติดอยูที่

หัวขอใหญวาจะมาขอเงินแตเงินที่แมใหไวนั้นมันมีแค ๑๐ บาท ทานจะมาขอ ๒๐ บาท ออพอก็ใหมาอีก ๒๐ บาท    

อันนี้กฎหมายครอบครัวงายๆ แตเมื่อเขาสภาความรอบคอบ มันก็ตองมี ความชอบธรรมมันก็ตองมา นิติศาสตรหลัก

นิติธรรม เหนือสิ่งอื่นใดเรามาอยูตรงน้ีไดก็เพราะพี่นองประชาชนใหเรามาทําหนาที่ตรงนี้ เราถึงมีวันนี้ เราถึงไดมานั่ง

ตรงนี้ ผมเห็นชอบกับญัตติแลวก็ชวนเพื่อนๆเห็นชอบกับญัตตินี้ดวยวามันเปนประโยชนของพี่นองประชาชนครับ     

เราถอดเครื่องแบบออกผมก็เปนพี่นองประชาชน ผมก็เปนประชาชนคนหนึ่งในเขตเทศบาล ผมก็อยูอุบลฯมา ๔๔ ป 

เขา ๔๕ ป เหมือนกันครับ เพราะผมอยูตั้งแตผมเกิด ผมเห็นบานนี้เมืองนี้ มาตั้งแตเกิดเหมือนกันครับ ที่ผมบอกวา   

ผมถอดเสื้อผาออกผมเปลี่ยนเสื้อผาใหมผมก็เปนประชาชน เพราะฉะนั้นวันน้ีกราบขอบพระคุณทาน สท. อีกครั้งหนึ่ง

ที่วาเห็นแกพี่นองประชาชนแลวก็มารวมกันพิจารณา ตรงนี้ผมขอกราบเรียนทานประธานวาถาจะมีญัตติฯตอไป      

ในคร้ังหนา ขอใหมีความรัดกุมในเรื่องของเอกสารจากฝายผูบริหารทํามา ผมเนนอีกครั้งวาสภาฯแหงนี้ไมใชตรายาง  

ที่จะประทับใหผานไดอยางเดียว เอกสารทุกขั้นตอนเราอานเราพิจารณา กราบเรียนทานประธานสภาเพื่อผานไปยัง

ฝายผูบริหารและเพื่อนสมาชิกทุกทานดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ   

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  



5 
 

 กราบเรียนทานประธานสภา นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  กอนอื่นที่จะมี

การลงมติเกี่ยวกับญัตติน้ี  ตองขอตําหนิฝายบริหารในฐานะที่ผมเปนพนักงานแปรญัตติ ซึ่งในแตละวันในการแปรญัตติ

ก็จะมีการสงแตขาราชการเขามาคุยกับขาราชการ เมื่อสมาชิกถามวาใชงบขนาดนี้เทานี้พอไหมทุกคนก็ตอบวาพอ   

เมื่อตอบวาพอเราก็จึงไดใหไปอันไหนไมพอก็มีการแปรญัตติเพิ่มเขามา นี่หรือครับการทํางานของฝายบริหารทานไม

เคยเขามารวมในชวงที่มีการแปรญัตติฯ ดังนั้นแลวก็ตัดสินใจไมไดวาจะทําอยางไรเรากําหนดวันไว ๑๐ วันบาง ๕  วัน

บาง ไมเคยเขารวมสักวัน พอสรุปสุดทายเปนอยางไร ก็ตองเดินมาถึงวันน้ีวันที่ตองมาของบเพิ่มอีก ขออภัยไมได 

ขอเพิ่มคือมีการโอนจากรายจายตางๆเขามาในงบของงานสงกรานต ทุกอยางก็เปนที่ฝายบริหารนั้นเองที่ไมยอม     

เขารวมกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ สิ่งไหนจําเปนหรือไมจําเปนหรือมันไมพอเรามาพูดคุยกัน การทํางานของสภาฯ  

ก็เปนแบบนี้ สภาฯแหงนี้มีหนาที่พิจารณางบประมาณของพี่นองประชาชน ไมวาไปทํางานผานโซเชียล ถาจะทํางาน

ผานโซเชียลก็อยามาเปนผูบริหาร นั่งเลนเฟสบุคอยูบาน โชวผลงานอยูบานไมตองมานะครับผม เมื่อถามวางบตัวนั้น

ตัวนี้พอหรือไม ก็ไมพูดไมจา และก็ไปเอาอภิปรายดา สท.ไปพูดขางนอก ดังนั้นแลวก็อยากจะถามกลับไปเหมือนกัน  

ถาเกิดวาทางสภาฯอนุมัติไป จะพูดถึงเรื่องดีๆของเราไดหรือไม ไมใชวาใหเทานี้ก็เอาไปพูด แตพอถามวาใครพูดก็ไมมี

ใครรูสักคน นั่งเฉยไมเคยยอมรับอะไร เอาไปพูดวา สท.ตัดงบบาง อยางนี้ที่เคยไดยินมา ก็อยากจะไดรับคํารับรอง   

จากฝายบริหารวาทานจะพูดถึงเราในแงดีๆบางไดไหม พอทําใหดีๆไมเคยพูด แตพอทําใหเสมอตัวไมพอใจไปพูด        

นอกสภาฯเอาไปพูดกับ อสม. อบรม อสม. ก็พูดไปดวย ตรงนี้ตองขอความชัดเจนกับฝายบริหารดวยนะครับ       

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก / เชิญทานรองยอดยุทธ ครับ 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพอยางสูง และสมาชิกสภาฯที่เคารพครับ ผมฟงทานอภิปรายแลว      

ผมไมคอยสบายใจวาฝายบริหารไมเอาใจเรื่องการแปรญัตติงบประมาณ ผมเองนั้นเขามาทํางานเมื่อเดือนสิงหาคม         

การแปรญัตติฯ ผมพยายามจะไปนั่งฟงทุกครั้งไมคอยขาด ในวันที่ทานแปรญัตติฯทานก็จําหนาผมไววาผมเขาหรือไม

เขา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานวาจะใหผมไปตอรองทานไมใหเราก็ไมวากัน เพราะเหตุผลของทานก็มีเหตุผลของฝายบริหาร

ก็มี ดังน้ันตองยอมรับขอเท็จจริงวาฝายบริหารสมัยไหนผมไมทราบวาผูบริหารน้ันไมเขาแตสมัยนี้ผมไดรับการทาบทาม

จากผูใหญใหมาเปนรองนายกฯ ผมสนใจเพราะอยากใหบานเมืองเราพัฒนาไปเทียมหนาเทียมตากับจังหวัดในภาค

อีสานอีก ๔ จังหวัด พยายามรับฟงพยายามพูดในสวนที่เปนจริง พยายามทําเรื่องของการพัฒนาบานเมืองแนวทาง

สรางสรรค เพราะฉะนั้นการพูดตางๆ นี้ครับขอเท็จจริงปรากฏวาฝายบริหารไมเขา นี่ไมใชนะครับ ตองพูดใหชัดเจนวา

ไมเขาทุกครั้ง ผมไปขอรองทานก็ไปขอ เรื่องรถรา เรื่องรถดับเพลิง ผมเรียนขอเท็จจริงใหฟงกอนครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธาน เดี๋ยวเรายังมีวาระเรื่องอื่นๆ อีกครับ ผมขอใหญัตติฯตัวนี้ลงมติกอนครับ     

กราบขอบพระคุณครับ ทานมีวาระอื่นๆอยูครับไมใชวาอยากเบรกทานนะครับ เดี๋ยวประเด็นเพื่อนสมาชิกจะเห็น   

ไขวเขวไปนะครับเพราะวา ผมชักจูงสมาชิกใหเห็นชอบกับญัตติฯ นี้อยูนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
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นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธาน สภาฯแหงนี้เปนสภาที่ศักดิ์สิทธิ์ ผมรับราชการมาทําอะไรที่เปนขอเท็จจริง    

กับบานกับเมือง เรื่องที่เปนการพัฒนาผมเต็มใจและก็ยอมรับอํานาจหนาที่วาสิ่งไหนวาอํานาจหนาที่ใคร ทําอะไร    

เพื่ออะไรเทานั้นเองครับ เรียนใหประธานไดรับทราบครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็พอสมควรแลวครับ หรือมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายตอหรือไมครับ / เมื่อไมมีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ

วาทานเห็นดวยหรือไม เห็นดวยในญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน             

จํานวน  ๒  รายการ  ประกอบดวย  โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแหในงานประเพณีสงกรานต 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  จํานวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท และโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทํา  

ตนเทียนพรรษาและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหงเทียนพรรษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน 

๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท  
 

 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน งบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๙            

  ในหมวดเงินอุดหนุน ๒ รายการ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน งบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๙              

  ในหมวดเงินอุดหนุน  ๒ รายการ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๓ เสียง  
 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง         อื่นๆ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง อื่นๆ /  เชิญทานณัฐวุฒิ  

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภา นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขอยอนไป  

ตอนที่ทานรองนายกฯ กลาวทานรองยอดยุทธ ที่ทานบอกวาทานเขา ทานก็เขาจริงนะครับ แตทานนายกฯไมไดเขา

เลยและทานเขามาทานก็ไมไดตอรองอะไร เพราะวาฝายขาราชการเขาทําอยูแลว แตเขาทุกวันเปนไปไมไดเพราะผมก็

อยูเหมือนกัน ตรงน้ีผมก็พูดเรื่องจริงเหมือนกัน ผมไมไดพูดโกหกมาพูดในสภาฯ  สภาฯนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงครับ พวกผมก็

ใหเกียรติสภาฯแหงนี้ แตฝายผูบริหารเห็นวาศักดิ์สิทธิ์ไหม ถาเห็นวาสภาฯแหงนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงนายกฯไมเขา         

และหลายๆคนก็ไมเขา ทานใหเกียรติกับสภาฯแหงนี้หรือไมครับ ถาทานไมเขาแลววาสภาฯแหงนี้ศักดิ์สิทธิ์จริง แตทาน

เขามาผมยอมรับวาทานเชื่อวาสภาฯแหงนี้ศักด์ิสิทธิ์ สวนคนอ่ืนคิดอยางไรผมไมรู และทานวาสมัยไหนนายกฯไมเขา 

ที่ประชุม 

มีมติเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน งบประมาณรายจายประจําป  

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๒ รายการ  โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัด

ขบวนแหในงานประเพณีสงกรานตประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  จํานวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท 

และโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห ในงาน

ประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท  
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ไมตองพูดไปไกล สมัยนี้แหละครับสมัยที่ทานอยูกับนายกฯคนนี้แหละครับ เขาไมเคยเขา  ๓ ปงบประมาณแลว     

ทานไปถามยอนดูก็ไดมีปญหาทุกปจนถึงวันสุดทาย ที่วาจะมีการแปรญัตติเพิ่ม เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเพิ่ม เอกสารก็

วุนวายจนถึงวันสุดทาย ตรงน้ีสภาฯก็ยอมอะลุมอลวยให ฝายแปรญัตติก็ยอมอะลุมอลวยให ตรงนี้ทานตองยอนกลับ

ไปดูวาบรรยากาศตอนแปรญัตติฯเปนอยางไร มันก็ไมไดเครียดเพียงแตวาเราเอาเรื่องจริงมาพูดกัน ถามเรื่องจริงก็ตอบ    

เรื่องจริง ก็ไมไดเอาเรื่องโกหกเรื่องอะไรมาพูดเหมือนที่ทานรองนายกฯพูดนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชา ครับ 
 

นายประชา    กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมนายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี  ทําการแทนนายกเทศมนตรี  คือสภาฯอันทรงเกียรติแหงนี้นะครับ บางทีอยาพูดเอาดีใสตัวเอาชั่ว 

ใสคนอื่น ทานพูดครั้ งแรกว าผูบริหารไม เขาตอนพูดครั้ งแรกทานไมบอกว าทานนายกฯไม ได เขา  แตพอ               

ทานรองยอดยุทธ ซึ่งผมนั่งอยูตรงนี้ ผมก็ฟงอยูนะครับ ผมวาผมฟงไมผิดเอาเทปมาเปดใหมก็ได ทานไมบอกวา     

ทานนายกฯ ไมไดเขา ทานบอกวาผูบริหารไมไดเขา ผมถามวาทานรองยอดยุทธ ก็ทําการแทนนายกเทศมนตรี       

ตามการมอบหมายทุกประการทําการแทนนายกฯทุกประการ ผมวาอยางนี้เปนหลักนิติธรรมหรือไมหรือวารองนายกฯ

ที่มาทําการวันน้ี เปนรองนายกฯที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ถาบอกวาการที่ไมมาประชุม การที่ไมเขาประชุมเปนการให

เกียรติสภาฯแหงนี้หรือไม ถาทานบอกวาใชก็ตองถามตัวทานเองวาทุกคนตางมีภารกิจ ตําแหนงที่วาอยูในนี้ใหเกียรติ

สภาฯหรือไม  สภาฯแหงนี้มี ๒๔ ทาน มา ๑๓ ทาน ถามวาทานเคยใหเกียรติตัวทานเองหรือไม  ถาพูดอยางนี้ เราตาง

มีภารกิจ เราตางมีงานที่ตองทําตามหนาที่ ผมก็ถือวาเมื่อมันผานไปพี่นองไดผลประโยชน มันก็ตองยอมรับในตรงนี้ได 

เพราะผลประโยชนมันไมเสียหายไปไหนสภาฯก็เกินกึ่งหนึ่งก็สามารถทําการได ทานนายกฯมอบหมายมาก็ทําการได

และมันทําการไมไดตรงไหนครับ ทําไมเรามาคิดเล็กคิดนอยกัน แลวมันจะอยูกันไดอยางไงครับ และความเชื่อถือมันอยู

ตรงไหนครับผมก็ฝากถามทานประธานฯ ไปถึงสมาชิกดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับผม เชิญทานสุภชัยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๔ครับวันนี้ผมไมสบายใจเปนอยางยิ่งในฐานะของคณะกรรมการแปรญัตติ ผมเปนหวงเหลือเกิน        

ในหมวดที่ทานสงเอกสารมาเมื่อวานนะครับ มีอยูสองสามขอ ขอที่ผมอานแลวผมใจแปวเลยก็คือวาทานไปโอนลด

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เราเรียกงายๆวาเงินโบนัส   

ทานโอนออกไป ๖,๖๐๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘,๓๙๑,๐๐๐ บาท ตัวนี้ทานปลัดอยู ณ ที่ตรงนี้นะครับ ผมอยาก    

กราบขอความรูจากทานวาเงินโบนัสตัวน้ีทานโอนออกไปแลวสวนขาราชการที่เขาตองไดรับโบนัสเขาจะทําอยางไรครับ      

อันนี้ขอที่หนึ่งกอนครับ กราบเรียนทานประธานฯฝากถามไปยังทานปลัดฯครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
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นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  ผมก็ไมทราบเหมือนกันนะครับวาใครพูดเอาดีใสตัวเอาชั่วใสคนอื่น ยอนฟงคําพูด

ตัวเองดีกวานะครับ ผมพูดผมก็พูดตอหนา ผมไมไดพูดในขณะที่ไมไดอยูครบกันแบบนี้ และการประชุมสภาปหนึ่งมี    

๔ สมัย ปหนึ่งประชุมแค ๔ ครั้ง สมาชิกคนอื่นขาด ผมก็ไมไดวาเขาดีนะครับ ผมก็ตําหนิเหมือนกัน เพื่อนสมาชิกผม

ผมก็ตําหนิ ตําหนิทุกคร้ังดวยซ้ําไป ปหนึ่งประชุมแค ๔ ครั้ง แลวไมมานะครับ ตรงนี้ก็ขอเรียนทานประธานผานไปยัง

ผูบริหารนะครับ แลวที่ทานบอกวาฝายบริหาร ทานยอดยุทธทานก็เขาวันเดียว ถูกตองครับ   ถาทานจะเอาตามตัวบท

กฎหมาย แตในฐานะที่ผูรับผิดชอบสูงสุดมีหนาที่รับผิดชอบสูงสุดสมควรจะเขาครับ ไมใชโยนใหคนนั้นคนนี้เขานะครับ 

ถึงโยนใหทานยอดยุทธเขาหรือใหรองคนอื่นเขา อํานาจการตัดสินใจสูงสุดมันก็อยูที่ตัวนายกฯ ตรงนี้ตองขอกราบเรียน

ชัดเจนนะครับ เขาแควันเดียวแตผมก็ไมติดใจอะไรนะครับถาทานจะบอกวาผมพูดเอาดีใสตัวเอาชั่วใสคนอื่นนะครับ 

แตผมอยากจะใหทานยอนเอาคําน้ีกลับไปคิดดูใครกันแนครับพูดเอาดีใสตัวเอาชั่วใสคนอื่น กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ผมขอกลับมาประเด็นเดิมครับ สอบถามทานประธานฝากไปยังทานปลัดใหความรูกับสภาฯ

แหงนี้ดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานรองนะครับ ขอใหทานปลัดใหความรูดวยนะครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ อนุญาตครับเพราะวาเรื่องนี้เปนเรื่องของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย    

ไดกําหนดหลักเกณฑไวชัดเจน สวนรายละเอียดตางๆนั้นฝายปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่ง หัวหนาสํานักงานงบประมาณ 

สํานักงานปลัดน้ีเปนผูดูแลงบประมาณและถือปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑอยูแลวครับ เชิญทานปลัดครับ 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับประเด็นที่ทานสมาชิก           

ไดกรุณาตั้งขอสังเกตนะครับวา โอนในหมวดของประโยชนตอบแทนอื่นหรือโบนัสไปแลวนั้นพนักงานเทศบาลจะได

โบนัสหรือไมนะครับ ผมขอเรียนใหทราบนะครับวาหลังจากที่หนวยงานมีอยูสามหนวยงานนะครับ มีสํานักการศึกษา,     

กองวิชาการและแผนงานและกองสาธารณสุขฯทําบันทึกขึ้นมาวามีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองโอนงบประมาณ    

ไปใชจายในงานแหเทียน งานสงกรานตและหลายๆอยางนะครับที่ปรากฏในเอกสารที่ทานมีอยูนั้นนะครับ ผมก็มา

ตรวจสอบดูในเรื่องของงบประมาณวามีสวนไหนที่พอจะเจียดมาไดนะครับ ก็ปรากฏวาทุกสวนเปนงบประมาณ        

ป ๒๕๕๙ นั้นคอนขางที่จะตึงคือทุกสวนยังมีความจําเปนที่จะใชอยูนะครับ ก็เลยมาดูที่เงินประโยชนตอบแทนอื่นหรือ

โบนัสที่ทางกองทั้งสามกองเสนอขึ้นมานะครับ โดยผานผมซึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณ ผมก็วิเคราะหวาทุกปที่ผานมา

จะมีนโยบายหรือวามีขอราชการสําคัญที่ทางไมวากรม หรือวารัฐบาลหรือวาแมกระทั่งจังหวัดนะครับ อันนี้ขออนุญาต

ยาวนิดหนึ่งนะครับทานเพื่อความกระจางครับ ก็สั่งมาวาใหหลังจากที่เราตั้งงบประมาณไปแลวนั้น เขาก็จะสั่งมา     

จะเห็นแตใบใหมๆนะครับเมื่อมาดูงบประมาณแลวมันไมมีนะครับ ทุกครั้งรัฐบาลหรือจังหวัดจะสั่งมาวาถาหากวา      

มีงบประมาณ สมมุติวามีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซึ่งมันจําเปนและเรงดวนที่เปนนโยบายจังหวัดและนโยบายกรมนี้ 

จังหวัดจะสั่งการสําทับมาในทายหนังสือนะครับ ใชเวิรดดิ้งนี้ตลอดเลย “ใหองคกรสวนทองถิ่นพิจารณาโอนเงิน

งบประมาณที่ไมจําเปนตองใชมาดําเนินการหรือพิจารณาโอนเงินที่ยังไมจําเปนที่จะตองจายมาดําเนินการหรือถา    
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สองอันน้ันไมได หรือใชจายจากเงินสะสมโดยใหดําเนินการตามระเบียบอยางเครงครัด” จะตบทายอยางนี้ตลอดเลย  

ทีนี้เมื่อมาดูวามันไมมีตรงนั้นที่จะโอนแลวนั้น มันก็มีอยูเงินตัวหนึ่งซึ่งมันยังไมจําเปนที่จะตองใชนะครับ นั่นก็คือ    

เงินประโยชนตอบแทนอื่น เงินประโยชนตอบแทนอื่นนี้จะใชประมาณเดือนกันยายนนะครับ ในกระบวนการ        

การบริหารงบประมาณซึ่งใหมันบริหารใหพอใชจาย แลวฝายบริหารจําเปนที่จะนําเงินมาทําสงกรานต มาทํางาน     

แหเทียนก็ดูตรงน้ีนะครับ เงินตัวนี้มันยังไมจําเปนที่จะตองใชมันจะไปใชตอนเดือนกันยายน ก็โอนตัวนี้ออกมากอน   

ซึ่งปที่แลวก็ใชวิธีนี้นะครับ ก็มาเขาสูคําถามของทานสมาชิกวาเมื่อโอนออกแลวจะทําอยางไรมันถึงจะมีใช พนักงาน  

ถึงจะไดรับโบนัสขอเรียนนะครับวาตามสถิติทุกปงบประมาณที่ผานมาตั้งแตผมมารับราชการที่ เทศบาลนคร

อุบลราชธานีตั้งแตป ๒๕๔๙  ทุกปจะมีเงินเหลือในปลายปอยูสองอยาง หนึ่งอันนี้เหลือทุกครั้งคือเงินที่เราตั้งไวใน   

คาที่ดินและสิ่งกอสรางหลังจากที่ผานกระบวนการจัดซื้อจัดจางไปแลวนั้น สมมุติวาโครงการ A ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เมื่อผานกระบวนการเสนอราคาไปแลวนั้น มันจะทําไดประมาณเจ็ดหมื่นก็จะเหลืออยูสามหมื่นนะครับ ก็มาเก็บเล็ก    

เก็บนอยในปลายปงบประมาณนะครับ ก็จะสามารถที่จะนําเงินตัวนั้นโอนมาชดเชยโบนัสที่เราโอนออกเพื่อไปทําอยาง

ที่ผมเรียนเมื่อสักครูน้ี ตามสถิติที่ผานมาทุกปนะครับ แตป ๒๕๕๙ คิดวาคงนอยนะครับ ในป ๒๕๕๘ มีเงินจํานวนที่วา

นี้ประมาณสิบเอ็ด สิบสองลานบาท หลังจากที่ตั้งโครงการไวแลวก็เอามาแลวก็ผูรับเหมาเสนอราคาแขงกันมันเหลือ    

นะครับ เพราะฉะนั้นจากสถิติตรงนี้มาในชั้นนี้พนักงานเทศบาลตองไดรับโบนัสแนนะครับ ผมวิเคราะหสภาวะของ

งบประมาณแบบนี้จึงผานเรื่องตามเจาหนาที่เสนอมาผมก็เลยผานเรื่องในฐานะที่เปนเจาหนาที่งบประมาณวาอํานาจ

การโอนตรงน้ีเปนอํานาจของนายกเทศมนตรีตามที่ทานมีเอกสารอยูในมือ ผมใชหลักวิเคราะหอยางนี้ครับทานครับ  

ขอกราบเรียนสมาชิกเพื่อกรุณาทราบครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ทาน ผ.อ.สํานักการชางผมรักษาผลประโยชนใหทานแลวนะครับ ผมกลัว

ทานไมไดโบนัสครับ ไดยินแบบนี้ผมก็สบายใจครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมหรือไมครับ เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น    พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายชื่น   พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ในเรื่องอื่นๆที่ผมจะพูดตอไปนี้นะครับ ผมขอย้ําคําพูดของทานนัฐพลที่พูดไวเมื่อวานนี้นะครับ

เนื่องจากมีเพื่อนรวมชุมชนเดียวกันที่เขามารองเรียนผมเมื่อเชานี้เขาบอกวาทานจะเขาประชุมไหม ผมก็บอกวาเขา 

กรุณาถามในที่ประชุมหรือไมก็เตือนในที่ประชุมดวยวางานที่คั่งคางอยูคืองานนี้ครับ ลานโสเหลที่รื้อทําเปน          

ทางรถจักรยานยังไมเสร็จสักทีนะครับ ทําใหพอคาแมคาไดรับแตฝุน การคาขายก็เปนการติดๆขัดๆ เปนการที่ไม

สะดวก เขาก็อยากจะใหเรงเพราะวาเวลาก็นานมาแลวทําใหแมคาไมไดรับความสะดวก ผูที่ซื้อก็ลําบากนะครับนี่คือ

เรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองเขาบอกวาสนามบาสเกตบอลที่คุณนัฐพลพูดไวนั้น เขาก็บอกวาก็ควรจะสรางแลว ผมก็เคยบอก

เขาวาก็เคยไดเสนอในที่ประชุมไปหลายครั้งแลวแตก็ยังไมซอม ฉะนั้นสิ่งที่ยังคางคามาก็อยากใหทางผูบริหารจัดการให

เรียบรอยเพราะวาพวกนักกีฬาที่ไปฝกซอมไปเลนก็จะไมขาหักอีกเปนครั้งที่สอง เขาจะวาพวกเรานะครับ ผมขอ

ทบทวนเร่ืองวันเปดอบรม อสม. ที่ทานยอดยุทธไปพูดในวันนั้นบอกวาในภาคอีสานของเรานี้เมืองอุบลฯหรือจังหวัด

อุบลฯของเรานี้เปนจังหวัดที่ใหญพอสมควร เปนเมืองนักปราชญทานไดพูดไวอยางนี้แลวก็บอกวาการพัฒนารูสึกวา 

จะไปชากวาเขา คือนครราชสีมา ขอนแกน อุดรฯ จึงมาที่อุบลฯ ฉะนั้นจังหวัดอุบลฯของเราอยูในอันดับที่สี่ของภาค
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อีสาน ฉะนั้นทานบอกวาจะเขามารวมพัฒนาจังหวัดอุบลฯใหเจริญกาวหนาใหทันเมืองใหญๆเหลานั้น ผมก็รูสึก

ขอบคุณที่ทานไดพูดเอาไวแตวากอนจะไดรับคําขอบคุณก็ขอใหสรางถนนที่วานี้ใหเรียบรอยกอนครับ รีบเรง สงสาร

แมคาเขาและพวกเลนบาสฯเขาก็เลนไดไมสะดวก ความจริงก็หลายเดือนมาแลวนะครับเรื่องสนามบาสฯนั้น เราก็ควร

จะแกไขไดแลว      นะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับทานชื่น เนนจุดเรื่องสนามบาสฯไดไหมครับวาอยูจุดไหนครับ 

นายชื่น   พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สนามบาสฯทุงศรีเมืองครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมขอออกความเห็นหนอยนะครับ    

เรื่องงานประเพณีโดยเฉพาะงานประเพณีแหเทียนพรรษา เมื่อสิบกวาปกอนเทศบาลเปนคนดําเนินการนะครับไมใช 

จังหวัด พอตอมาเมื่อมาถึงผูวาราชการจังหวัดทานหนึ่งไมขอเอยนามนะครับ ทานก็เอาไดเอาไปทําเองนับแตนั้นมา

จังหวัดรับงานตนเทียนพรรษาไป เทศบาลนครอุบลฯเปนผูสนับสนุนในวงเงินใดวงเงินหนึ่งไมใชรับมาหมดนะครับ       

ในวงเงินหนึ่งที่สนับสนุนไปแตพอนานๆเขานายกเทศมนตรีบางทานก็ไปเสนอเพิ่มวาจะชวยโนนชวยนี่งบมันก็เลย   

บานปลายขึ้นมา จนกระทั่งปจจุบันน้ีจังหวัดไดใจสั่งเทศบาลนครฯมาเลยวาคุณจะตองทําอยางโนนทําอยางนี้อยางที่

ทานปลัดฯวานะครับ จากเงินไมเทาไหรกลายเปนสี่ลานยังไมพอนะครับ เพราะฉะนั้นวาถาทานตามใจโดยรับมาหมดนี้

เทาไหรก็ไมพอหรอกครับ เราตองคํานึงถึงงบประมาณของเราที่มีจํากัดดวย คือเราเปนผูสนับสนุนเราไมใชแมงาน   

ยินดีที่จะสนับสนุนในวงเงินเทานั้นเทานี้ สวนใหเงินไปแลวยังไมพอ แรงงานเทศบาลนครฯเอาอีก ทําแลวเบี้ยเลี้ยง     

ยังตองมาจายเองอีก ผมขอพูดตรงๆเลยวาจังหวัดจะไมพอใจผมก็แลวแต เงินคาโฆษณาอะไรจังหวัดเอาไปหมดนะครับ    

ทานแบงกันมาบางก็ยังดีแตนี่ไมมีเลย นับวันงบประมาณเทศบาลจะบานปลายในเรื่องทําตนเทียนก็ขอฝากไวดวย    

นะครับ เชิญทานรองยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับทานประธานสภาที่ใหขอสังเกตเรื่องงานแหเทียน ผมเองก็อึดอัดใจพอสมควรที่มาอยู            

ในเทศบาลฯรวมทั้งอยู ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนี้จริงๆแลวงานอีเวนทใหญๆในประเทศไทยนี้           

งานเทศกาลเทียนพรรษานี้เปน ๑ ใน ๑๒ เดือนของประเทศและก็มีงบประมาณลงมากระทรวงทองเที่ยวและการกีฬา 

แตวาบางปไดมาเต็มเม็ดในฐานะที่เปนหัวหนาสวนรวมประชุมในอดีตนั้น แตบางปนี้ไมไดเลยเชนบางปไปลงสุพรรณ

หมดจากเดิมที่เคยอุดหนุนมาปละลานสองลาน บาทเดียวก็ไมไดไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี้ไปทํางานเรื่องของสุพรรณบุรี

การทองเที่ยว เทียนพรรษานี้พรอมกับเราและจังหวัดนครราชสีมาเชนเดียวกันไปลงสองจังหวัดหมด ของเราไมไดเลย 

ทีนี้ขอสังเกตที่ทานประธานสภานําเรียนนี้ผมเห็นพองดวยอยางยิ่งครับ วาจังหวัดนี้งบประมาณโดยตรงไมวา           

๑. ขออนุญาตนะครับในฐานะที่เคยทํางานเรื่องยุทธศาสตรมา งบยุทธศาสตรมีเปนรอยลาน ยุทธศาสตรการทองเที่ยว

ที่จะนํารายไดมาสูพอแมพี่นองประชาชนในเดือนออกพรรษาน้ีเยอะนะครับ ถาเราทําไมเปนตรงน้ีคิดรวมกันกับทั้งสภา

นะครับเพื่อขายความคิดนิดหนอยเพราะวาลําพังที่จะทํางานแบบเดิมอํานาจสั่งการโดยผูวามี เฉพาะแตงตั้ง

คณะกรรมการหัวหนาสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะเทศบาลหรือ อบต. นี้เรี่ยไรมาทั้ง ๒๑๖ ตําบล 

หรือ ๓๐ เทศบาล คนละเทานั้นเทานี้ก็มาลงจังหวัดหมด และแถมในเขตเทศบาลนครอุบลฯวัดที่เราเกี่ยวของที่

ตองการอุดหนุนน้ีสิบกวาวัดเปนเงินอีกตั้งเปนลาน ไมเห็นหนาเห็นหลัง รวมทั้งอุปกรณที่ประกอบการตกแตงขบวน 

ตกแตงเวที อัฒจันทร ทั้งหมดเปนของเทศบาลฯโดยสํานักการชาง ซึ่งทาน ผ.อ.วิสุทธิ์ก็พูดอยูวาจะตายอยูแลวแต     

รองไมออก ผมถึงบอกวาคราวตอไปในการประชุมเรื่องเทียนพรรษานี้ ผูมีอํานาจตัดสินใจนี้ผมไมอยากใหทาน
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นายกเทศมนตรี ไปเอง ผมอยากใหทานประธานสภาฯกับผมนี้ไปดวยกัน จริงๆครับ วาปญหาอุปสรรคสิ่งที่มันเกิด

รายไดนี้ควรมาบริหารจัดการใหมันสมสวน ไมใชแบกภาระอยูที่ เทศบาลฯและ อบต.ตางๆขออนุญาตไปถึงงาน        

ทุงศรีเมือง ก็เชนเดียวกันครับ เปนอยางนี้มาหลายสิบปซึ่งทางปกครองในฐานะที่เปนผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เรานั้นชี้คําสั่งแตเงินไมออกทั้งๆที่มีเงินแตเราเงินไมมีไปประชุมนี้ถูกเกณฑบังคับมาตลอด นี่คือความอึดอัดใจ

ในฐานะ  ที่เคยทํางานสวนราชการสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นมานี้ เห็นครับวาเราจะขอความรวมมือใน

สภาฯแหงนี้ชวยกันเปนปากเปนเสียงเพื่อที่จะแบงปนงบประมาณที่มีอยูแลวนี้ไมใชนอยนะครับ จากงบประมาณที่ทาง

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเขามีอยูแลวครับ เงินอีเวนทเขามีอยูแลวจะไปลงตรงไหนนี้หลักๆใน ๑๒ เดือน 

จังหวัดอุบลฯ  เปนหน่ึงใน ๑๒ ของประเทศแตวาดวยเหตุผลกลใดไมทราบวันดีคืนดีก็ไมคอยลงหรอกครับและการ

ทองเที่ยวจังหวัดน้ีไมมีปากมีเสียงเลยจะมีปากมีเสียงก็โดนยาย นี่เรามาเลาสูความขอเท็จจริงใหฟงกันวาบานเมืองเรา

อยูในภาวะแบบนี้ เราจะแกไขรวมกันไดอยางไรนะครับ กอนที่ทานประธานสภาจะปดประชุมนะครับ วันนี้ทานได

อนุมัติวงเงินมา ๑,๐๐๐,๐๐๐บาทนี้ ขอขอบพระคุณอยางสูงครับ เพราะวาจริงๆผมก็คุยกับทานปลัดฯตลอดผมเขามา

อยูที่นี่แคแปดเดือนผมพยายามเก็บขอมูลนะครับวาลักษณะการทํางานที่ผานพนมานี้เปนอยางไรบาง ปญหาอุปสรรค 

คืออะไร อยากจะรวมกับสภาแกไขอยางไรใหมันตรงไปตรงมา วันน้ีเรารวมกันจับมือกันทําการบาน การเมืองไว ๔ ป 

ถึงวาระก็ใครจะอยูฝงไหนอันไหนมาฟาดฟนกันใหมเพราะเปนเรื่องของการเมือง แตการบานวันนี้อุบลฯเราเมือง

สวยงาม ธรรมชาติก็ดี คนก็ดี แมน้ําผากลางอีกตางหาก มันมีอะไรที่นาจะพัฒนาไดเยอะนะครับ กาญจนบุรีผมวา    

ถาเปรียบเทียบกับบานเราเรื่องแพที่เขาไปเที่ยวกันน้ีสูบานเราไมไดนะครับ ดังนั้นจุดแข็งเรามีแตวาตรงนี้จุดออนก็คือ

เรื่องของการเมือง เรามีศักยภาพเยอะครับถาเราจะเริ่มกันจริงๆ สิ่งไหนที่คิดวาพอแมพี่นองไดประโยชนอยางเชน   

วันสงกรานต วันเขาพรรษา ตัวเลขที่ผานมา วันนี้ที่ทานไดตั้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มันไมพอเราขอโอนเพิ่มมา         

ปที่แลวเราจายไป ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แลวยังไมคิดถึงเรื่องการตกแตงขบวน เวทีอะไรตางๆ ซึ่งมีอีกเยอะแยะมากมาย 

คานํ้ามันซึ่งก็ตองเบิกจายจากคาใชสอยประจําดวยซึ่งไมไดรวมตรงนี้ ถาคิดแลวมันก็เกือบสองลานนะครับ มันก็แค   

อยูตัว แตงานประเพณีสงกรานตก็ถือวาเปนวันปใหมก็ถือวาเปนนิมิตหมายอันดีที่ทานอนุมัติใหมาเพิ่ม ขอบพระคุณ

อยางสูงครับ ในฐานะที่อยูอุบลฯมา ๔๖ ป ก็จะเห็นงานสงกรานตที่วันนี้ซักซอมมาหลายเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง      

ขออนุญาตเรียนใหทานประธานไดรับทราบวาเรานึกถึงนโยบายการประหยัดนํ้าดวย เมื่อกอนเลนกันทั้งวัน ๑๒ – ๑๕ 

เมษายน ทางรัฐบาลกลางกําหนดวา ๑๒ – ๑๕ หยุด แตเรากําหนดไว ๑๓ – ๑๕ ครับ กําหนดเวลาเลนตั้งแต    

๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เพราะวาถาเราทําเหมือนเดิมในภาวะที่อากาศแหงแลงตางๆนี้ดูแลวก็กระไรอยู และเปนสิ่งที่เรา

ตองคํานึงในเรื่องนี้ โดยเฉพาะปนี้เปนปพิเศษดวยวางานสงกรานตทาง ททท. และผูวาราชการจังหวัดรวมทั้ง

นายกเทศมนตรีเราไดรับเชิญไปแถลงขาวงานสงกรานตในวันที่ ๕ ที่ชอง ๓ ดวย ซึ่งเวลาไหนเดี๋ยวจะแจงใหกับทาง

ทานประธานผานไปยังทานสมาชิกและผูทรงเกียรติทุกทานไดรับทราบ เพื่อชวยกันประชาสัมพันธใหงานสงกรานต   

ของเรายิ่งใหญและมีสวนรวมกันมากขึ้นครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ผมเห็นดีดวยนะครับในเรื่องการเลนสงกรานตนี้ คือเราควรจะจํากัดเวลา เมื่อกอนนี้เลนกัน     

ถึงกลางคืนไปไหนมาไหนไมสะดวก ถาเราจํากัดเวลาไดก็จะดีก็ขอฝากไวดวยครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่ม   

หรือไมครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ก็เห็นดีดวยที่จํากัดเวลาเลนสงกรานตนะครับ แตจะเลนนานไมนานก็อยูที่

ทางฝายบริหารทานจะจัดอีเวนทขนาดไหน ถาทานจัดใหญโตมันก็คงจะนานนะครับ แตทางสมาชิกยินดีที่จะชวย

ประชาสัมพันธเวลาเลนที่มีจํากัดไดครับ กราบขอบพระคุณครับ 
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นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็พอสมควรแลวนะครับ ขอกราบขอบพระคุณทานรองนายกฯ ทานที่ปรึกษาฯ ทานเลขาฯ หัวหนาสวน

ราชการทุกทาน ทานสมาชิก โดยเฉพาะตัวแทนจากมลฑลทหารบกที่ ๒๒ ครับ ขอปดประชุมครับ 

 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.  

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

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                         (นางสาวดวงใจ   สุพจนนิติภักดี)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                                  

                                                                   

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

            (อดิศร  ประจํา)             (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

     นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ                                   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

           

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

        (นายอาทิตย   คูณผล)                                             (นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                                 เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
                   

 

     คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล)     

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 


