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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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๔. นายสุระจิต เต็งศิริอรกุล
๕. นายชัยยงค โคตะสิน
๖. นายอธิปไตย โยธามาตย
๗. นายกฤชพล เมืองเหนือ
๘. นางเดือนลอย คําแดงสด
๙. นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์
๑๐. นางพิมพนภัส
ภัทรกอพงศสุข
๑๑. นางอัมพร
แกวเรือง
๑๒. นายมนตตรี
ธนะคุณ
๑๓. นางสมลักษณ
บุญณพัฒน
๑๔. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ
๑๕. พ.จ.อ.อดิศร
ประจํา
๑๖. นางสาวดวงใจ
สุพจนนิติภักดี
๑๗. นายอนุชิต
อัปกาญจน
๑๘. นางสาวทิพยวรรณ คําโสม

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลั ดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง
รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
รก.ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
หัวหนางานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจางทั่วไป

………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบขอเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ

เรื่อง ใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(เสนอโดยนางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง

อื่นๆ
……………………………………..
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพัฒน นิล รัตนศิริกุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุม แลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวัสดีครับ ทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษา
นายกฯ ทา นหั วหนา สว นราชการ ทุ กท าน วั นนี้ เป นการประชุม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สอง ประจํา ป พ.ศ.๒๕๕๙
บัดนี้เมื่อมาครบองคประชุมแลว ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วันนี้มีสมาชิกขอลากิจ ๕ ทาน ลาปวย ๑ ทาน
เมื่อมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุม วาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุม ทราบ ลา ๖ ทาน ลากิจ ๕ ทาน
ลาปวย ๑ ทาน คือทานธนพล โชควิวัฒนวนิช ลากิจ , ทานปย ะ ลายวิเศษกุล ลากิจ , ทานณภัทร ลิ้ม สุวรรณ
ลากิจ , ทานตนขาว ตังคโณบล ลากิจ , ทานนงนุช จิรันตกาล ลากิจ , ทานภรณชนก น้ําฝน เฟ องงาม ลาปวย
ที่ประชุมไดรับเกียรติจากประธานชุมชนเขารับฟงการประชุม สภาฯ มี ดังนี้ ๑. ทานสมศักดิ์ คุม พยูร ประธานชุม ชน
พระธาตุหนองบัว ๒
๒. ทานสมบัติ ขันเพ็ชร ประธานชุมชนโปลีเทคนิค ๑ , ๓. ทานนิพนธ จารุแพทย ประธาน
ชุมชนโปลีเทคนิค ๒ , ๔. ทานเสา พรมนิกร ประธานชุม ชน รร. เทศบาล ๒ หนองบัว นอกจากนั้นทางฝาย
ทหารยังเดินทางไมถึงนะครับ จะกราบเรียนใหทราบอีกครั้งหนึ่งครับ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ
สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมครับ เชิญครับ/ ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ
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ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมั ย วิสามั ญ สมั ย ที่หนึ่ง ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มี นาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมครับ เชิญครับ/ ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบขอเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบขอเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปลี่ ยนเปนวัดพระธาตุ
หนองบัว เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เชิญครับผม
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรี ย นประธานสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ด ว ยพระครู อมรธรรมสโรช เจา อาวาสวั ด หนองบั ว พร อ ม
คณะกรรมการวัด ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ๑ , ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ๒ , ชุม ชนโปลี ๑ , ชุม ชนโปลี ๒ และ
ชุมชนโรงเรีย นเทศบาล ๒ หนองบัว มี ความประสงคจะขอเปลี่ย นชื่อวัดหนองบัว เปลี่ย นเปนวัดพระธาตุหนองบัว
ตามความตองการของประชาชน ในเขตชุมชนทั้ง ๕ ชุมชน
หลักการ
วัดหนองบัวเปนวัดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๘ ลงนามโดย หม อมหลวงปน
มาลากุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเดิม มีการจัดหาที่ดินและเริ่มกอสรางวัด มาตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๘ มี การ

5
สรางเสนาสนะ ไดแก กุฏิ ๕ หลัง ศาลาโรงธรรม ตอมาไดสรางอุโบสถ และพระธาตุเจดีย เพื่ อประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ ซึ่งตอมาตั้งชื่อวา “พระบรมธาตุเจดียศรีมหาโพธิ์” ซึ่งมี พิธีอัญเชิญประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ
ฉลองพระบรมธาตุเจดียศรีมหาโพธิ์ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๐๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๐๒ ไดมี การประชุม รวมกับ
วัด และผู เ กี่ย วข อ ง มี ม ติ ใ ห ส ร า งพระบรมธาตุ เ จดี ย ศ รีม หาโพธิ์ อ งค ใ หญ ค รอบองค เ ล็ ก สร า งเสร็ จสมบู ร ณ ใ นป
พ.ศ.๒๕๑๒ รวมเวลากอสรางนานถึง ๑๐ ป ความเกี่ย วเนื่องจากเรื่องราวพระบรมสารีริกธาตุม าตังแตเริ่ม สรางวัด
พ.ศ.๒๔๘๙ ประกอบกั บ คํา ปรารภพระครู กิ ต ติ วั ณ โณบล เจ า อาวาสวั ด องค ก อ นและญาติ โ ยมเรี ย กชื่ อ วั ด ว า
“วัดพระธาตุหนองบัว” และชื่อนี้ปรากฏนามเรีย กขานกันโดยทั่วไป เปนชื่อ “วัดพระธาตุหนองบัว” ทั่วในเว็ปไซต
ตางๆ ปายบอกทาง แผนที่ ขอเท็จจริงในทะเบียนวัด สํานักงานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติ ยังใชชื่อวา “วัดหนองบัว”
ตามประกาศตั้ง จึงเห็นสมควรเปลี่ย นชื่อวัดเปน “วัดพระธาตุห นองบัว” เพราะวัดหนองบัวแห งนี้มี องคพ ระบรม
สารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู จึงอยากเปลี่ยนชื่อวัดเปน “วัดพระธาตุหนองบัว” วัดหนองบัวตั้งอยูใ นเขตพื้ นที่ เทศบาล
นครอุบลราชธานี โดยตั้งอยูในเขตชุมชน ๕ ชุมชน ประกอบดัวย ชุม ชนวัดพระธาตุหนองบัว ๑ , ชุม ชนวัดพระธาตุ
หนองบัว ๒ , ชุมชนโปลี ๑ , ชุมชนโปลี ๒ , และชุมชนโรงเรีย นเทศบาล ๒ หนองบัว ในการเปลี่ย นชื่อวัดหนองบัว
เปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว จะตองผานการเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยประชาชนในชุม ชน ได
ลงมติแสดงความคิดเห็น ในการเปลี่ย นชื่อวัดหนองบัวเปลี่ย นเปนวัดพระธาตุหนองบัว ไม นอยกวารอยละ ๗๐ ของ
ประชาชนในชุมชน ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๓,๐๗๙ คน
เหตุผล
เพื่ อใหเป นไปตามความต องการของประชาชน ที่ อาศัย อยูใ นเขตพื้ นที่ ๕ ชุ ม ชน ไดแ ก ชุ ม ชนวั ดพระธาตุ
หนองบัว ๑ , ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ๒ , ชุมชนโปลี ๑ , ชุมชนโปลี ๒ , และชุม ชนโรงเรีย นเทศบาล ๒ หนองบัว
ซึ่งมีประชากร ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๓,๐๗๙ คน ผลการแสดงความคิดเห็น ประชาชนในเขตพื้ นที่ ๕ ชุม ชน ไดลง
ประชามติ เห็นดวยในการเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัว เปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว จํานวน ๒,๖๐๔ คน คิดเปนรอยละ
๘๔.๕๗ ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนดไว รอยละ ๗๐ ดังนั้นเพื่ อใหเปนไปตามความประสงคข องชุม ชน ทั้ง ๕ ชุม ชน
ในการขอเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัว เปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัวจึงขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ ขอเปลี่ย นชื่อ
วัดหนองบัว เปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว ตอประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่ อโปรดพิ จารณา ใหความ
เห็นชอบตอไป
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ในญัตติฯ เชิญครับ / เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องของการ
เปลี่ยนชื่อวัด ตั้งแตผมเปนเด็กมาเกิดมาในจังหวัดอุบลราชธานี ผมพึ่งรูว าผมเข าใจผิดมาตลอด เวลาผมชวนเพื่ อนไป
วัดผมก็จะวาไปวัดพระธาตุหนองบัว ผมพึ่ งทราบวาชื่อวัดดั้งเดิม คือวัดหนองบัว ในการนําญัตติฯนี้เข ามาในสภาฯ
เทศบาลนครอุบลราชธานี แหงนี้นับวาเปนเกีย รติเปนประวัติศาสตรแ ละก็เปนศักดิ์ศรี เพราะวากิจกรรมในชุม ชน
การประพฤติ ป ฏิบั ติ ที่มี ต อ วัด หนองบั วนั้ น ล ว นแล ว แต ดี ง ามล วนแต สง เสริ ม พุ ทธศาสนาทั้ง สิ้ น วั น นี้ท ราบจาก
ทานประธานสภาฯวามีตัวแทนจากชุมชนเขามารวมในการประชุมแหงนี้ดวยผมก็อยากใชโอกาสนี้ การประชุม นี้ เวทีนี้
ชมเชยและชื่นชม ไปยั งชุม ชนของทานที่มี ประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตอวัดพระธาตุหนองบัว ผมตองขอชมจากใจจริง
นะครับ สว นเรื่องการเปลี่ย นชื่อวัดพระธาตุหนองบัว เรามาพู ดในแงข องกฎหมายที่สภาฯแหงนี้ตองมี หนาที่แ ละมี
ญัตติฯที่จะตองเห็นชอบในการเปลี่ย นชื่อวัด สิ่งที่ทานสงมาดวยก็คือรายงานขอเปลี่ย นชื่อวัดก็มี วาระตางๆมี เรื่อ ง
โซลเชียลมีเดียที่ทําออกไปเขาตอบกลับมาอยางไร มีตัวแทนชุมชนมีการปฏิบัติ มีหนังสือสั่งการ ใหสภาฯไดอานศึกษา
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พอสมควร สิ่งที่ดีงามเราก็ชื่นชม แตสิ่งที่นาจะเปนปญหา ไมทราบวาสภาฯแหงนี้จะมี วิธีการตรวจสอบดวยวิธีการใด
ก็คือการที่ตองใชชุมชนรับรองรายงานประชุม หรือประชาพิจารณเห็นชอบ ๗๐ เปอรเซ็นต เทาที่ผมทราบมา ทีนี้ทาน
สมาชิกลองเขาไปดูการเซ็นรับรองเอกสารและเห็นชอบกับรางญัตติฯนี้ในเรื่องของการประชาพิจารณ ผมตั้งขอสังเกต
วาหลายๆรายเซ็น เปรีย บเหมื อนคนๆเดีย วกันเซ็นมาหลายๆชื่อ สภาฯ แหงนี้ไม ไดขั ดหรือโตแ ยงในการเปลี่ย นชื่อ
เราเห็นชอบเห็นดวยและศรัทธาในการกระทําของทาน เพียงแตวามันมีผ ลในเรื่องของกฎหมาย ผมอยากใหบันทึกใน
ที่ประชุมแหงนี้วา ที่เสนอญัตติฯ เรื่องนี้ใหสภาฯรับรองสมควรจะตองรับผิดชอบในเอกสารที่สงมาใหเรา เราเห็นชอบ
ในญัตติแตเราไมสามารถตรวจสอบในเอกสารที่มีจํานวนคนที่มีจํานวนเยอะๆได วาทานเซ็นจริงหรือไม ทานใหคนอื่น
เซ็นใหไหมหรือมีคนอื่นเจตนาดีเซ็นใหไหม เราไมขัดในหลักการและเหตุที่วา ขอญัตติรับความเห็นชอบเปลี่ย นชื่อวัด
ผมย้ําเตือนวาเรายินดีและศรัทธาในสิ่งที่ทานทําในสิ่งที่ชุม ชนทําใหบันทึกไววาเราไม สามารถตรวจสอบเอกสารไดวา
เปนจริงหรื อไม และผู เสนอญัตติต องรับรองในเอกสารที่ สงมาครับ กราบเรีย นทานประธานฝากไปยัง ฝายบริหาร
ดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับผม นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอสนับสนุนตามที่ทานสุภชัย ศรีจรูญ ขออนุญาตเอยนาม เทาที่เอกสารที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
ไดยื่นมาใหกับทางสภาเพื่อประกอบการพิจารณา กระผมไดมี โอกาสไดศึกษาพอสมควรไดเปดดูเกี่ย วกับรายชื่อของ
ประชาชนของแตละชุมชนที่วาไดลงชื่อขอเปลี่ยนชื่อวัด ก็มีขอสังเกตในหลายๆหนาวามีความผิดปกติแตไมไดขัดในการ
ขอเปลี่ย นชื่อ วัดก็อยากให ทางสภาได ลงบันทึกไวด วยวาความผิ ดใดๆที่เกิด ขึ้ นในเอกสารฉบับนี้ ขอใหผูเสนอเป น
ผูรับผิดชอบ ก็มีเรื่องเพียงเทานี้ครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ วันนี้เปน
โอกาสอันดี ที่มี ชุม ชนเข า มาร วมรับฟ งด วย จริ งๆอยากฟ งเสีย งจากชุม ชนวา ทานสะทอนเรื่ องนี้อย างไรบ างครั บ
ขออนุญาตใหทานประธานใหชุมชนสงตัวแทนเขาพูดคุยกับสภาฯดวยครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานตัวแทนจากชุมชนครับ
นายสมบัติ ขันเพ็ชร ประธานชุมชนโปลีเทคนิค ๑
กระผมนายสมบัติ ขั น เพ็ ชร ประธานชุม ชนโปลีเทคนิค ๑ ที่ผ มไปอยูชุม ชนวัดพระธาตุหนองบั วเปนเวลา
เกือบ ๔๐ ป ทุกชุมชนตางก็เรียกขานวาวัดพระธาตุหนองบัว สวนวัดหนองบัวแทบจะไม ไดยินชื่อเลยครับ แลว
นักทองเที่ยวที่มาถือแผนพับก็ชื่อวัดพระธาตุหนอง เพราะเปนวัดหนึ่งที่อยูใ นการทองเที่ย วแหงประเทศไทย เขาก็จะ
ถือแผนพับไปถามวาวัดพระธาตุหนองอยูที่ไหน ถามทางมาวัดกับคนทั่วไป ชุมชนแหงนั้นก็จะรูวาเปนวัดพระธาตุหนอง
บัว ถาสภาฯแหงนี้ไดอนุมัติใหทางวัดเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปนวัดพระธาตุหนองบัวก็จะถู กตองตามความ เปนจริง
นะครับ เพราะพระธาตุหนองบัวของเรามีพระธาตุของสมเด็จสัม มาสัม พุ ทธเจา ที่ประดิษฐสถานอยู ก็จะเปนเหมื อน
ที่วาชื่อวัดมีพระธาตุนําหนาอยางเชนพระธาตุพนม พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุนาดูน และสกลนคร
พระธาตุ
เชิงชุม จังหวัดของเราก็จะมีชื่อวัดตามความเปนจริงนะครับ ขอขอบคุณมากครับ
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นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานบัวหลวงครับ
นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นประธานสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ดิฉั น นางบัว หลวง อาษาพล สมาชิ กสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ วันนี้ก็ขอขอบคุณทานประธานชุมชนทั้ง ๕ ชุมชนที่เข ามารวมรับฟ งก็เปนผูที่ดูแ ล
ชุมชนไดออกไปดูแลชาวบานและดูแลลายเซ็นที่ทานนํามาเสนอทางสภาฯ ก็ข อบคุณแทนคณะกรรมการเพราะพวก
ทานเปนผูนําชุมชนจริงๆที่ตั้งใจมาชวยเพราะทางวัดใชเวลาอยูหลายเดือนตัวดิฉันเองก็ไดเข าไปรวมหลายครั้งโอกาสนี้
ก็ขอขอบพระคุณทานที่ไดเขามารวมรับฟงคะ ขอบพระคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรฐา ครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาและสมาชิ กผูทรงเกี ย รติทุกท าน ดิฉั นนางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในวาระที่จะเปลี่ยนชื่อวัดเปนวัดพระธาตุหนองบัว ดิฉันเห็นดวยนะคะ เพราะตั้งแต
จําความไดดิฉันก็เห็นเขาเรียกวาวัดพระธาตุหนองบัว ดิฉันก็คิดวานาจะเปนเวลาที่เหมาะสมแลวคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอกราบเรียนที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง วาขณะนี้เราไดรับเกียรติจากทางทาน พันเอกจักรพงศ จันทนสุทธิประภา
รองผูบัญชาการที่บัญชาการทางยุธวิธี กองกําลังสุรนารี (ดานตะวันออก) ขอชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาทานใหเกีย รติ
มารวมรับฟงการประชุมครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี สําหรับญัตติฯการขอเปลี่ย นชื่อวัดหนองบัวเปนวัดพระธาตุหนองบัว เรื่องนี้เปนเรื่องเกาที่เราเคย
นํามาพิจารณาในสภาฯแหงนี้แลว แตเนื่องจากครั้งที่แลวเปนเพราะฝายบริหารไดทํามาไม ถู กระเบีย บ ซึ่งตอนนั้นทาง
สภาฯไมไดมีเจตนาที่จะไมไดอยากเปลี่ยนชื่อวัด แตในการพิจารณาของสภาฯก็ตองทําใหถู กระเบีย บดวย ซึ่งสมาชิกก็
ไดหารือกันแลว ซึ่งหลายคนก็เห็นดวยเพราะคราวนี้ทางฝายบริหารไดทํามาถูกระเบียบ ในการประชุมที่วัดหนองบัวก็มี
หลายฝายที่บอกอยูวาฝายบริหารไดทําลัดขั้ นตอนลัดระเบีย บ และเมื่ อทานไดทําใหถู กระเบีย บแลวทางสภาฯก็จะ
พิจารณาใหสามารถเปลี่ยนชื่อไดโดยที่ไมขัดตอตัวบทกฎหมาย กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ / ถาไม มี ผมก็จะขอมติที่ประชุม / ความเปนจริง
แลววัด หนองบัวหรือ วัดพระธาตุห นองบั วนั้นก็ทํ าชื่อเสีย งให กับจัง หวัดอุบ ลราชธานี มายาวนานอย างที่ส มาชิก ผู
ทรงเกียรติบางทานก็เรียนวาเกิดมาก็เรียกแตพระธาตุหนองบัว ก็ตองทําใหมั นถู กตองกับความตองการของชุม ชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี ในการเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปนวัดพระธาตุหนองบัว ผมจะขอมติที่ประชุมวา
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว
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โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ยกมือ ๑๖ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็ขอขอบคุณทานประธานชุมชนเปนอยางสูง และทานพันเอกจักรพงศ จันทนสุทธิประภา เปนอยางสูง
ครับผม
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ใหฝายบริหารจัดสง หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(เสนอโดยนางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ย วกับการบริหารราชการของ
องค กรปกครองส วนท องถิ่ นให กับสมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เสนอโดยนางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่องใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ให กั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี เรี ย น ประธานสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
ขาพเจานางสุภาภรณ โหตระไวศยะ ขอเสนอญัตติ เรื่องใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
หลักการ
อา งถึ งพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ งฉบับ ที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไ ขเพิ่ ม เติม ถึ ง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่ ม เติม ถึ งฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๙ หนาที่ข องสภา
เทศบาล โดยหลักการแลวมี สาระสําคัญ ๓ ประการ ไดแ ก ๑. หนาที่ ใ นการสะทอนความตองการของประชาชน
ในเขตเทศบาล ๒. หนาที่ในการออกเทศบัญญัติ ๓. หนาที่ในการตรวจสอบและถวงดุลฝายบริหาร
ประการที่ ๑ คือ หน า ที่ใ นการสะท อ นความต อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ นั้ น เป น หน า ที่โ ดยทั่ ว ไป
ของผู แ ทนประชาชนอยู แ ล ว เช น รั บ ฟ ง ป ญ หา ความต อ งการ ความเดื อ ดร อ น ตลอดจนข อ ร อ งเรี ย นต า งๆ
ของประชาชนในเทศบาลฯ แลวนําขอเรียกรองเหลานั้นเสนอตอฝายบริหารใหฝายบริหารดําเนินการแกไขให
ประการที่ ๒ คือ หนาที่ในการออกกฎหมายหรือเทศบัญญัติ หนาที่นี้เปนหนาที่ชัดเจนที่สุดในการทํางานของ
สภาเทศ กลาวคือ สภาเทศบาลทําหนาที่เปนองคกรทางนิติบัญญัติใ นเทศบาล ทําหนาที่ใ นการพิ จารณา กลั่นกรอง
และอนุมั ติกฎหมายตางๆ วาควรบังคับใชใ นเขตเทศบาลหรือไม อยางไร และเมื่ อพิ จารณากันอยางรอบคอบแลว
สมาชิ กสภาเทศบาลจึงจะมี ม ติเห็นชอบหรือไม เห็นชอบในรางเทศบัญญัติเพื่ อบังคับใชเปนทศบัญญัติตอไปหรือไม

9
หนาที่ในประการนี้ถูกกําหนดไวในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่ ม เติม พ.ศ. ๒๕๔๓
ที่กําหนดวา “เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมาย”
ประการที่ ๓ คือ หนาที่ในการตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของฝายบริหารนั้น สภาเทศบาลมี วิธีการใน
การตรวจสอบและถวงดุลอยางนอย ๓ วิธีไดแก
(๑) การตั้งกระทูถามฝายบริหาร เพื่อใหฝายบริหารตอบกระทูที่ตนเห็นวาเปนปญหาและใหฝายบริหารชี้แ จง
ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ แนวทางเพื่ อ ดํ า เนิ น การแก ไ ขต อ ไป ดั ง มาตรา ๓๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๖
(๒) การตรวจสอบการทํางานโดยคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของสภาเทศบาล
(๓) การเสนอเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในเขตเทศบาลการตรวจสอบการทํางานในประการนี้ถู กกําหนด
ไวในมาตรา ๓๒ ทวิ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ วา “ในกรณี
กิจการในเรื่ องใดอาจกระทบถึ ง ประโยชนไ ดเสี ย ของเทศบาลหรือ ประชาชนในทอ งถิ่ น สมาชิก สภา
เทศบาลจํา นวนไม น อ ยกว ากึ่ ง หนึ่ง ของจํ านวนสมาชิ ก เท า ที่มี อ ยู หรื อ คณะเทศมนตรี อาจเสนอต อ
ประธานสภาเทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในทองถิ่นได และประกาศใหประชาชนทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม สภาทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๓ (แกไขเพิ่ ม เติม ถึ ง ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๔ ) ขอ ๓๘ ญัตติทั้งหลายตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถิ่นลวงหนากอนวันประชุม ไม นอยกวา
หาวันและมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองอยางนอยสองคน
เหตุผล
จากหลักการที่กลาวมาขางตน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเปนผูมี อํานาจ หนาที่ตามระเบีย บ
กฎหมาย ที่กํา หนดและมี ความจําเปนจะตอ งปฏิบั ติใ ห ถู กต องตามระเบีย บ กฎหมาย หนังสื อสั่งการที่ เกี่ย วข อ ง
เชนสภาเทศบาลซึ่งทําหนาที่เปนองคกรทางนิติบัญญัติในเทศบาล ทําหนาที่ในการพิจารณา เห็นชอบ ไม เห็นชอบ ใน
การดําเนินการของเทศบาล เปนตน รวมถึ งสนองตอบนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแหงชาติ ชวยเหลือ
ผูบริหารในการบริหารราชการทองถิ่น และเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี หนังสือสั่ง
การ แนวทางการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น จาก กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่น ๆ
ที่เปนปจจุบันมาใชประกอบการพิจารณา
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ถูกตองตามระเบีย บ กฎหมาย ทั้งฝายบริหารและฝายสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอใหฝายบริหารเทศบาล
นครอุบลราชธานี จัดสงหนังสือสั่งการขอซักซอม แนวทางการปฏิบัติตามระเบีย บของกระทรวง ทบวง กรม รัฐบาล
คณะรัก ษาความสงบแหงชาติ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ ย วกับอํ านาจ หนาที่ ข องการบริหารราชการสวนทองถิ่ น
ที่เปนปจจุบัน ใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะใหความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา จริงๆแลวญัตติฯนี้เปนญัตติที่สมาชิกสภาสงถึงสภาฯเพื่อขอเสนอญัตติฯ ก็จะพูด
ใหทานสมาชิกไดเห็นชอบในญัตติฯนี้สวนในเรื่องสวนตัวของผมคิดวาจําเปนมากๆนะครับ เพราะวาในเรื่องของหนังสือ
สั่ง การข อ ซัก ซ อมในการปฏิ บั ติต ามระเบีย บของกระทรวง ทบวง กรม รัฐ บาล คณะคสช. และหนว ยงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของกับอํานาจของเรานั้น จําเปนอยางมากยิ่งตอนนี้ยิ่งมีขอกําชับเกี่ย วกับเรื่องการใชงบประมาณโดยรอบคอบ
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การใชงบประมาณใหเปนไปตามกฎระเบียบหรือการบริหารราชการใหเปนไปตามระเบียบ และขอบังคับตามหนังสือสั่ง
การต างๆ ผมหวั งวาสภาฯแหงนี้มี หนาที่ ใ นการพิ จารณาเทศบัญ ญัติฯ มี หนา ที่เกี่ย วกับนิ ติบัญญั ติฯ เกี่ย วกั บการ
พิจารณาเสนอรางญัตติฯตางๆ หนังสือสั่งการเหลานี้เปนเหมื อนกฎข อบังคับ หรือเสนทางใหเดินตามก็อยากใหทาน
ประธานสอบถามไปยังฝายผูบริห ารวาทานจะขั ดข อหรือไม ถ าทานจะเสนอตามข อญัตติฯนี้ใ หทานรวบรวมนําสงมา
หรือวาที่ผานมาสภาฯแหงนี้ ดวยการปฏิบัติที่สภาฯเปนฝายถูกกระทําจากเรื่องที่ผานมาทําใหเรามี พ รรคพวกใน อปท.
เพิ่มมากขึ้นเยอะมากขึ้นที่ผานมาเรายอมรับวาขอมูลตางไดรับการจัดสงจากเพื่อนเราพรรคพวกเราเพื่อตักเตือนเรา
และจากการคนควาและขอความรูจากทานประธานเองหรือแม กระทั่งจากทานปลัดฯ ขออนุญาตเอย นาม ณ วันนี้ที่
เสนอญัตติฯนี้เขามาเพื่อที่จะเปนสารบัญเพื่อที่จะมารวบรวมวาขอซักซอมตางๆ บางทีที่ทานนํามาใหสภาฯแหงนี้ก็ถื อ
วาเปนการแบงปนและเปนการชวยกันกํากับดูแ ลเทศบาลแหงนี้ใ หดําเนินการไปดวยความรอบคอบกราบเรีย นทาน
ประธานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ / เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติ ดิฉั นเปนผูเสนอญัตติฯ ดิฉั นขอเพิ่ ม เติม อีกวาหนังสือสั่ง
การตางๆที่จะสงใหทางเราก็ขอยอนหลังไปดวยตั้งแตคณะรักษาความสงบแหงชาติ เข ามาก็จะมี ระเบีย บใหม ออกมา
เยอะเราก็ขอทั้งหมดเลย เพื่อจัดใหกับทางสภาฯ ขอบพระคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ มี สมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ / ถ าไม มี ผมขอเรีย นหารือกับฝายบริหารวาพอที่จะ
เปนไปไดหรือไมครับในเรื่องหนังสือสั่งการตางๆ ที่จะใหกับทางสมาชิกสภาฯ เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ ในเรื่องญัตติเกี่ย วกับสมาชิกขอหนังสือเกี่ย วกับ
การบริหารสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ผมขออนุญาตวาทางสภาฯมี หนาที่ใ นเรื่องการประชุม เสนอ
ญัตติฯ ตามขอบังคับโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ผูเสนอญัตติฯไดนําเรียนแลววาเทศบาลโดยเฉพาะฝายบริหารนั้นตองทําตาม
กฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้ นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยข อบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น อีกสิ่งหนึ่งที่ทานอาจจะหลงลืมไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลข าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ สิ่งที่ฝายบริหารได
ตระหนักไวเสมอวาการบริหารนั้นตองทําตามหนาที่ตามกฎหมายกําหนด ดังนั้นที่ข อความรวมมื อนั้น ถ าไม เปนภาระ
หนักหนามากนัก เราก็พ รอมที่ใ หความรวมมื อ แตถ านอกเหนืออํานาจหนาที่เราก็ไม สามารถกระทําได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขออนุญาตกราบเรียนวา ตามที่ทานนายกฯสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ไดม ารับตําแหนงตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๖
มีหนังสือในการประสานงานสั่งการในแตละปเกือบหมื่นฉบับ ปละเกาพันกวาฉบับ ฉะนั้นในการหาความรวมมื อในการ
ที่จะใหองคกรของเทศบาลนครอุ บลฯ ซึ่ง ประกอบด วยสภาเทศบาล สมาชิ กสภาเทศบาล ผูบ ริหาร รวมทั้ งฝา ย
ข าราชการประจํา ทํางานร วมมื อกันเพื่ อพั ฒนาบานเมื อ งกันอยางเต็ม ที่นั้น ผมวาการเสนอญัตติฯนี้ เปนการเสนอ
ญัตติฯที่กวางขวางมาก และเรื่องราวตางๆที่รอยเรียงกันมาสั่งการมันมีทั้งคําสั่ งคณะปฏิวัติสมั ย อดีตมาชานานยังมี ผล
บังคับใชอยู แตจริงๆแลวเราไมไดบอกวาถาพูดถึงอํานาจจริงๆแลวการวา การที่ทานไม สนองความรวมมื อก็จะเปนข อ
ขัดแยงอีกวาสิ่งไหนทําไมไดในหลักนิติศาสตร
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณ
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นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญ าต ว าดิฉั นขอเสนอญั ตติฯ นี้ก็ คือ เราขอหนั งสื อสั่ งการขององคก รปกครองสว นท องถิ่ นอย า งเดีย ว
ของกระทรวงมหาดไทย คงไม ถึ งหมื่ น ฉบับ ในญั ตติ ฯ บอกชัด เจนว าเกี่ ย วกับ การบริห ารส ว นท อ งถิ่ น เท า นั้น ค ะ
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานยอดยุทธ ตอครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตอภิปรายตอครับ ญัตติฯที่นําเสนอ ถาวาดว ยหลักการแลวมั นกวางขวางเกินไปตามที่นี้ผิดกฎหมาย
ก็ตอบยากนะครับ ดังนั้นถาจะใหเกิดความกระชับเกิดความรวมมือกันอยางดี ถามเปนกระทู เปนเรื่องๆและประสาน
กับฝายบริหารและขาราชการประจํา เพราะวาเรามีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ในการที่จะกํากับดูแ ล
เราอยูวาสิ่งไหนที่สั่งการไดและเปดเผยไดและเปดเผยไมได มันมีชั้นความลับและมี ผลกระทบตอบุคคลหลายบุคคลที่
เกี่ยวของกับหนังสือสั่งการนั้นๆ และตรงนี้อยากจะใหผูที่เสนอญัตติฯนี้ ดําเนินการวาจะเรื่องใดที่จะใหฝายบริหาร
รว มกั บข า ราชการประจํ าไดพิ จ ารณา เพราะว า มี ค ณะกรรมการตรวจสอบข อมู ล ข า วสารในสํ า นัก งานเทศบาล
นครอุบลราชธานี ทีนี้เราไมรูวาทิศทางไปทางไหนและขอบเขตมันกวางขวางเกินไป ผมอยากหารือครับ จริงๆแลวไม
อยากขั ดแย งวา นัย ของฝายบริหารมี อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลและข อกฎหมายที่ทานนําเรีย นอยู
๒ ฉบับ และมี พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารเพิ่มเติมอีก ๑ ฉบับดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายณั ฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ก็เปนเรื่องที่ดีที่ฝายบริหารโดยทานรองนายกฯทานเอยถึง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร สามารถปดบังดวย
หรือครับมีชั้นความลับขนาดไหนหรือครับ พ.ร.บ.ข อมู ลข าวสารก็อยากใหทานยอนไปดูกฎหมายตรงนี้ หลายๆเรื่อง
ที่ทางสภาขอไปมั นไม ใ ชเ รื่องที่เปนความลับเลยนะครับ เปนเรื่ องที่สมควรเปดเผยดวยซ้ํ า บางเรื่องทําหนังสือไป
๒ – ๓ รอบทําหนังสือขอไปก็ยั งไม ไดคําตอบแม กระทั่งขอในสภาก็ยังไม ไดมั นคงไม ใ ชเรื่องที่หนักหนาสาหัสอะไร
ถาเกิดทางสภาอยากฝายใหบริหารชวยสงหนังสือสั่งการตางๆ ใหกับทางสภาฯ เปนเรื่องดีซะอีกที่เราชวยกันตรวจสอบ
จะเห็นวาหลายครั้งที่ทางฝายบริหารกระทําเรื่องแบบผิดๆออกมา ไมวาจะเปนเรื่องงบประมาณหรือเรื่องอะไรก็แ ลวแต
หลายเรื่องทานตองยอมรับวาทานทําผิดและทางสภาฯก็ไดทวงติงไปมั นไม ดีหรือครับที่ทางเราไดชวยทานตรวจสอบ
เปนการปกปองทานดวยซ้ํา ปกปองตัวนายกฯผมไม เอย ถึ งรองนายกฯเพราะวาผูที่รับผิดชอบนาจะเปนทานนายกฯ
มากกวา ดังนั้นก็อยากใหฝายบริหารชวยทบทวนดวย เรื่องงายๆผมวามั นไม ย ากเกี่ย วกับข อมู ลข าวสารมั นไม มี อะไร
เปนความลับเราก็ตรวจสอบมาแลวถาอันไหนเปนความลับ ในพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารก็มีบอกข อมู ลที่เปดเผยไม ไดข อมู ล
ที่เปดเผยไดตัวกฎหมายตรงนี้เขาก็บอกไวอยางชัดเจน ก็อยากจะเรียนทานประธานสภาเพื่อผานไปยังทานฝายบริหาร
วาก็โปรดพิจารณาดวย มันเปนเรื่องงายๆ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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กราบเรีย นทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตที่ ๔
ผมขอเสนอใหทานประธานลงญัตติฯในขอเสนอตัวนี้เลยวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ผมจะรอรับเอกสารสามหมื่ นแผน
หรือวาทานสุภาภรณไมพอบานผมรถหลายคันงานผมก็เยอะ สามหมื่นแผนผมจะรอดูวามันจะครบไหมและครอบคลุม
ไหมขอใหลงญัตติฯในวาระนี้เลยครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานสมาชิก เห็น ชอบตามที่ ทานสุภชั ย เสนอหรือไม ค รับ เชิญ ให ความเห็นครับ / เมื่ อ ไม มี ถื อ วา ที่ประชุ ม
เห็นชอบใหลงมติไดเลยนะครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ
ยกมือ ๑๖ เสียง
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบใหใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิ กจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอเปน ระเบี ย บวาระที่ ๕ ญั ตติ เรื่อ ง ขอรั บความเห็นชอบการเบิก จายงบประมาณหมวดเงิน อุด หนุ น
งบประมาณรายจา ย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอโดยนายกเทศมนตรีน ครอุ บลราชธานี /เชิ ญ
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบวาระใหมที่สงใหทานแลวนะครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรี ย นประธานสภาเทศบาลนครอุ บลราชธานี ดว ยเทศบั ญญั ติง บประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศนครอุบลราชธานี ไดตั้งจายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแ หเทีย นพรรษา
ในหมวดคาใชสอยประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่ อสงเสริม
และสนับสนุ นการจัดงานประเพณี ข องท องถิ่ น แตเ นื่องจากการเบิ กจายงบประมาณสนับ สนุนวั ดตางๆในการจั ด
กิจกรรมเขารวมในงานประเพณีดังกลาว ไมสามารถเบิกจาย หากจะดําเนินการไดตองตั้งจายงบประมาณในหมวดเงิน
อุดหนุนตามรูปแบบวิธีการและงบประมาณที่กําหนด ซึ่งวัดตางๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลอุบลราชธานี และเทศบาลฯ ไดบรรจุโครงการดังกลาวในแผนพั ฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) พรอมทั้งโอนงบประมาณรายจายมาตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดเงินอุดหนุน
งบประมาณในการจัด ทํ าต น เที ย นพรรษาและการจั ด ขบวนแห ใ นงานประเพณีแ ห เที ย นพรรษาประจํ า ป
พ.ศ.๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนวัดในการจัดทําตนเทียน จํานวน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท
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และจั ด ขบวนแห จํา นวน ๕๓๐,๐๐๐ บาท จากชุ ม ชนในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จํา นวน ๑๖ ชุ ม ชน
แตเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนที่สุด มี มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๖๐๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นเพื่ อสนับสนุนวัดโดยใหระงับ
การจายเงินใหวัดเปนการชั่วคราว เพราะวัดยังไมมีระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงินทํา
ใหไมสามารถใชจายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดเสนอญัตติเขาสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งรับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาล และจังหวั ดไดอนุมั ติใ หทํา เปนการจายเงิ นอุดหนุน งานประเพณีแ หเทีย นพรรษาใหแ กวัดต างๆ ใน
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เพื่ อเปน คา ใช จา ยในการจัดหาต นเทีย นพรรษาและขบวนแห จํา นวน ๒,๕๓๐,๐๐๐
(สองลานหาแสนสามบาทถวน) ซึ่งไมสามารถเบิกจายเงินอุดหนุนดังกลาวใหแกวัดได
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําตนเทีย นพรรษา ดําเนินไปดวยความสะดวกเรีย บรอย และดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะตองอุดหนุนงบประมาณในการจัดทําตนเทีย นและขบวนแหเทีย น
พรรษา ใหแ กชุ ม ชน โดยผา นกรรมการชุม ชนที่ ได รับ การแตง ตั้ง จากเทศบาลนครอุ บลราชธานี จํา นวน ๓ ทา น
เพื่อนําไปจัดทําตนเทียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่ อ ง การตั้ ง งบประประมาณหมวดเงิน อุ ด หนุ น ขององค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ตามข อ ๒ (๒.๓) ซึ่ง สามารถ
ดําเนินการได
หลักการ
การเบิกจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจัดทําตนเทีย นพรรษาและ
การจัดขบวนแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แ กไขเพิ่ ม เติม ถึ ง (ฉบับที่๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ
เหตุผล
เพื่ อใหเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถเบิกจ ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนใหกับ ชุม ชนตางๆ ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี สําหรับจัดทําตนเทีย นพรรษาและขบวนแหเทีย นพรรษาในงานประเพณีแ หเทีย นพรรษา
ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ไดอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด จึงขอเสนอ
ญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทําเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห
ในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่ อโปรดพิ จารณาใหความ
เห็นชอบตอไป
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สักครูนะครับ กอนที่ทานสมาชิกจะสอบถามเกี่ยวกับ การดําเนินการตางๆ ผมขอความเข าใจนิดหนึ่งนะครับ
ตามที่ดูนี้บางวัดมีสองตนมีทั้งติดพิมพใหญ ติดพิมพเล็ก หรือวาติดพิมพใหญ ติดพิมพกลาง ทีนี้เราไม จํากัดใชไหมครับ
วาวัดหนึ่งจะสงกี่ตน
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมขอมอบใหทานเสรี เปนผูชี้แจงครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเสรีครับ
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นายเสรี ทองเลิศ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สืบเนื่องจากงานประเพณีข องเราทุกป
ที่ผานมา การจัดสงตนเทียนนั้นขึ้นอยูกับศักยภาพของทางวัดที่มี ความพรอมที่จะทํา ยกตัวอยางเชนวัดมหาวนาราม
ทางวัดจะทําตนเทียนสองตนเปนประจําทุกป คือ ตนขนาดใหญติดพิ ม พ แ ละตนขนาดกลางติดพิ ม พ วัดหนองบัวปที่
ผานมานั้นก็สงสองตน คือ ตนขนาดใหญแกะสลักและตนขนาดกลางแกะสลักครับ อันนี้เปนศักยภาพที่ทางวัดมี ความ
ศรัทธาที่ทําครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือในความเห็นของผมนะครับวาในความเปนจริงแลวนาจะเปนวัดละหนึ่งตน เกี่ยวกับงบประมาณใชไหมครับ
ไมไปกระจุกอยูที่วัดใดวัดหนึ่งนะครับ เพื่อประหยัดงบประมาณดวยนะครับ ซึ่งเทาที่ผานมาตลอดอายุข องผมก็เทานี้
แลว เคยเห็นแตหนึ่งวัดหนึ่งตน ผมพึ่งเปดดูเห็นวาบางวัดมีสองตนซึ่งมันไม ถู กตองนะครับ นาที่จะเปนหนึ่งวัดหนึ่งตน
ถาหากวาทางสภาตัดออกหนึ่งวัดหนึ่งตนจะมีปญหาหรือไมครับ เพราะวาเงินไปกระจุกอยูที่วัดเดีย วแทนที่จะกระจาย
ไปใหวัดอื่นบาง แลวทานก็มาบนวาเงินไมมีเงินไมพอ แตไปกระจุกอยูที่เดียว เชิญทานรองฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เปนขอหารือนะครับ กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ ผมคอนข างเห็นดวยกับทาน
ประธานสภานะครับวานาจะเปนวัดละตนก็พ อนะครับ แตผมคิดวาในชวงที่ผานมาอาจจะคิดวาตองการใหตนเทีย น
เยอะๆและมันครึกครื้นแตเราก็ตองอุดหนุนทั้งสองตน แตโดยปฏิบัติถ าเปนปนี้ถ าเขายังไม ขึ้ นนาจะใหเหลือวัดละตน
นาจะเปนไปไดครับ ผมคิดวาเห็นดวยกับทานประธานฯครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณครับ เพราะฉะนั้นวาถาเปนวัดละหนึ่งตนทานตองไปทํามาใหม เพราะวาไม ทราบวาทานจะเอา
ตนใหญหรือเล็กหรือกลาง เพราะในนี้มันมีทั้งติดพิมพใหญ ติดพิมพกลาง ติดพิมพเล็ก
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับ ก็เปนวาขอรับหลักการตรงนี้วาเรานาจะมีการรับหลัก การตรงนี้ก็ใ หวัดที่สงมาสองตนนี้ใ หทํา
ตนใหญ ไมใหทําตนเล็ก เราพวงไปในการพิจารณาตรงนี้ดีไหมครับ ขอหารือครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทางสภาไม มี ปญหานะครับ เพราะฉะนั้ นวา มั นจะตอ งไปผูกในตัว เลขดวย เพราะอยูใ นนี้มั นรวมสองต น
ถาหนึ่งตนมันก็ตองตัดออกนะครับ ก็หารือทานดวยวาจะตัดตัวเลขอยางไร
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
คือผมคิดวาก็โดยระเบียบปฏิบัตินะครับ เงินงบประมาณเทา นี้แ ลวเราก็จะนําเสนอวาถ าสงมาสองตนขอเปน
ตนใหญหนึ่งตนแคนั้นเอง สวนตนเล็กไมใหทําและใหวัดละหนึ่งตน สวนงบประมาณที่เหลือก็จะตกเปนรายจายอยาง
อื่นไป
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ก็คงไม มี ปญหานะครับคือมั นผูก พั นกันวาในขณะนี้วาเราจะต องอนุมั ติใ หความเห็นชอบในตัวเลขเทาไหร
นะครับ เพราะฉะนั้นถาปรับแลวตัวเลขมันก็ตองแตกตางออกไปนะครับ ขอใหทานไดไตรตรองตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ
เชิญทานบัวหลวงครับ
นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตเรียนปรึกษาเรื่องตนเทียนนิดหนึ่งนะคะวาแตละวัดที่จะนํามา ตรงนี้ดิฉั นขอเสนอวาก็แ ลวแตวัด
จะนําเสนอกี่ตน แตในการอนุมัติเงินเราควรใหวัดละหนึ่งยอดแคนั้นเองคะ คือยอดใหญถ าทําตนใหญตนเล็กตรงนี้ตาม
ศักยภาพของวัดนะคะ บางวัดอาจจะทําสองสามตนก็เปนเรื่องของทานแตละจะอนุมัติแ คหนึ่งยอด คือคงจะเลือกยอด
ใหญคะตรงนั้นคือศักยภาพของวัดเราจะไปหามไมใหทานทําคงจะเปนเรื่องลําบากนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุ ณครับ ผมก็ หารื อวาน าจะเปนที่ วัดละหนึ่งต น คํ าวาหนึ่งตน นี้ถ า สมมุ ติ เอาว าใหญ ทีนี้ มั นมี ตั วเลข
ของกลาง และเล็กดวย ผมหารือวาตัวเลขจะปรับอยางไร เชิญทานรองฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมขอมอบใหทานเสรี เปนผูชี้แจงครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเสรีครับ
นายเสรี ทองเลิศ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและผูเขารวมประชุมทุ กทานครับ คือจากการที่ไดประสานกับคุม วัดนะ
ครับ ผมยกตัวอยางวาที่สงสองตนก็มีตนใหญ ตนกลาง ถาอยางนั้นในจํานวนตนกลางนี้ตัดออกเลยครับเพราะวามี แ ค
๓ วัด เทานั้นเองที่มี ศักยภาพสูงพอที่จะทําตนเทีย นไดสองตนครับ ก็ข อตัดตนกลาง ตนกลางนี้ทางเทศบาลใหการ
สนับสนุนอยูตนละ ๘๐,๐๐๐ บาทครับ ๓ วัดก็ประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาทครับ ขอตัดยอดนี้เลยครับทานประธานครับ
เหตุผลเพราะเนื่องจากวาเหลือระยะเวลาอีกไมนาน ตอนนี้ก็เขาสูชวงของการทําตนเทียนแลวครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือมันไมใชมีเฉพาะตนกลางอย างเดีย วนะครับคือ ของวัดมหาฯ มี ตนใหญกับตนกลาง มี วัดบูรพาตนใหญ
ตนพิมพเล็กอยางนี้ เพราะฉะนั้นสภาฯอยากทราบยอดที่ทานจะตัดออกเทาไหรเหลืออนุมั ติเทาไหรนะครับ เพราะวา
ตัวเลขที่เราจะตองอนุมัตินี้จะตองเปนตัวเลขที่ทานจะตองนําไปใชนะครับ เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนู ปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ตามที่เมื่อสักครูที่วาไดชี้แจงเกี่ยวกับการจะตัดใหเหลือหนึ่งตนนะครับ ก็อยากจะเสนออีกนิดหนึ่งคือ
ในเอกสารจะเปนขอรับเงินอุดหนุนจัดขบวนแหงานประเพณีแหเทียนจํานวนขบวนละ ๓๐,๐๐๐ บาทนะครับ ก็บางวัด
จะมีตนเทียนอยูสองตนก็จะเปน ๖๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผมสังเกตในตัวเอกสารนะครับทานประธานฯ ก็จะตัดยอดตัว
เงินสนับสนุน ในการสรางเทีย นจากวั ดละสองตนเหลือวัดละหนึ่งตนนะครับ ขบวนแหเ ขาก็มี สองขบวนก็นาจะตั ด
คาใชจายของขบวนแหอีกขบวนหนึ่งดวยครับ ขอบคุณครับ
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ไมใชแลวครับทาน ดูดีๆนะครับวาอยางของวัดบูรพาคือเขาจะมีจัดทําตนเทีย นแกะสลักสองตน จัดขบวนแห
หนึ่งขบวนนะครับ และของวัดมหาวนารามก็แกะสลักเทียนสองตน ขบวนแหหนึ่งขบวน เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธาน ในวัดศรีประดูครับ ขบวนแหสองขบวนครับ ตนเทีย นสองตนครับ ของวัดศรี
ประดูครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ วัดศรีประดูมีสองขบวนในเมื่อตัดตนหนึ่ง ขบวนแหก็ตองตัดเหมื อนกัน อยางนี้สรุปแลวก็อยู ที่
ทางทานผูบริหารนะครับวาจะตัดตัวเลขเทาไหร เหลือเทาไหร สภาจะไดอนุมั ติใ หนะครับ ถ าตกลงในหลักเกณฑที่คุย
กันนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ดวยหลักการและเหตุผลก็คืองบประมาณชุดนี้เราสภาไดอนุมั ติใ หไปแลว
ครั้งหนึ่งนะครับ มาวันนี้ดวยขอหารือของทานประธานฯที่มีวาเราจะตัดตนเทีย นก็คือวาดวยศักยภาพของวัดบางวัดมี
สอง จริงๆแลวบางวัดอาจจะทําไดสามสี่ตนดวยซ้ําไปนะครับ อันนั้นก็ไมวากันแตวาดวยขอหารือและก็ในที่ประชุมแหง
นี้เห็นสมควรรวมกันวาอยางบางวัดที่มี สองขบวนเราใหข นาดใหญไปหนึ่งตนใชไหมครับ ที่นี้เมื่ อความเรงดวนและก็
ระยะเวลาที่มันเหลือผมขอเสนอใหสภาแหงนี้ไดมีคณะทํางานขึ้ นมาเพื่ อประสานงานเกี่ย วกับเรื่องงบประมาณ ก็คือ
เหมือนกับที่ทานรองนายกวาวาเราอนุมัติในหลักการไปกอน และเรื่องตัวเลขเราคอยมาจัดสรรกันอีกทีหนึ่งนะครับ อัน
นี้ก็ดวยเพื่อความรีบเรงของแตละวัดที่กระทําการไปแลวและก็ดําเนินการไปแลวดวยครับ ฝากหารือทานประธานครับ
กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
อยางนี้ไดไหมครับทานรองฯครับ เพื่อความสะดวกถู กตองนะครับวาทานถอนญัตตินี้ไปกอนและปรับตัวเลข
ใหมเขามานะครับ เพราะวาเราจะประชุม อยูเพราะวามั นมี ข องทางโรงจํานําอยู ภายในสมั ย สามั ญนี้ครับ เราจะได
ถูกตองในเรื่องตัวเลขอะไรตางๆนี้ ไดไหมครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ครับ ตกลงตามนั้นครับ ขอถอนญัตติตัวนี้ออกครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานถอนตัวนี้กลับไปปรับปรุงใหมใชไหมครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ครับทานประธานฯ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เมื่ อท านถอนแล วผมจะขอมติที่ ประชุม นะครับ วา สมาชิ กที่เ คารพครับ ในญัตตินี้ เนื่อ งจากวาเราจะตอ ง
ปรับปรุงตัวเลขใหมในการใชจายเกี่ยวกับตนเทียน เชิญทานเสรีครับ
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ขออนุญาตครับทานประธาน เนื่องจากวาตอนนี้บางวัดเดิมที่เขาทํารวมกับเรามาเขาเคยทําสองตน ดวยความ
เคารพนะครับวาตนเทียนนั้น ถาสมมุติวาในเม็ดเงินที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดพูดถึงเมื่อสักครูนะครับวา เม็ ดเงินนั้น
ถาเปนเม็ดเงินที่คงเดิมไดไหมแตเขาจะกระจายวัดออกไปเพื่อที่จะใหเปนจํานวนวัดเพราะวาทางชางไดดําเนินการไป
แลว เพราะวัดที่อยูในเขตเทศบาลนั้นมีจํานวน ๒๕ วัด แตบางวัดไม มี ชางที่จะทําสง ยกตัวอยางก็อยางที่ผมไดกราบ
เรียน แตถาเม็ดเงินตรงนี้ยังคงอยูในจํานวนเทาเดิมคือ ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท แตเขาจะกระจายวัดออกไปนี้ผมก็อยากจะ
ขอหารือวาเปนไปไดไหมเพราะชางเขาไดดําเนินการไปแลวในบางสวน ยกตัวอยางวาวัดบูรพารามเขาก็ลงมื อไปแลว
แตทีนี้ถาสมมุติวาวัดไหนเขาไมสงผมก็จะบอกวาใหไปประสานกับทางชุมชน กับคุม วัดที่ใ กลเคีย งที่เขาไม สง ขอสงได
ไหมในนามวัดนั้นเพื่อจะเปนการรักษาวัฒนธรรมประเพณีข องเราใหดํารงอยูนะครับ รวมทั้งรักษาน้ําใจของชางดวย
ครับ อันนี้คือประเด็นที่สําคัญครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมจะใหขอคิดทานวา ทานอยาลืมคําวาสอเจตนานะครับ สอเจตนาที่จะใชใ หมั นเปนไปตามตัวเลข ตัวนี้เรา
ตองระมัดระวังนะครับ คือสภานั้นทานขอมาเทาไหรเมื่ อถู กตองนั้นสภาให แตเมื่ อทานไปปฏิบัตินั้นจะสอเจตนาไหม
ตรงนี้เองนะครับสภาไมมีปญหา อยางที่ผมกราบเรีย นตั้งแตเบื้องตนวาความเปนจริงแลวนาที่จะกระจายไปตามวัด
ตางๆใหไดหลายๆวัด ไมใชวาไปกระจุกอยูที่เดียว ความสามารถของคนนั้นมันมีนะครับ
นายเสรี ทองเลิศ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ขออนุ ญ าตครับ ผมขออนุญ าตนั ด ประชุ ม ชุ ม ชนมาคุย อี ก ครั้ ง หนึ่ง แล ว ผมจะนํ า เสนอกั บทางชุ ม ชนให
ไดทราบครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็อยูที่ทานนะครับ ในเมื่อวาทานรองนายกฯจะขอถอนญัตตินี้เพื่ อไปปรับปรุงใหม ในขณะที่ทานไปปรับปรุง
ใหมนั้นทานจะทําอยางไรทานทําเขามา เมื่อถูกสภาให เมื่ อผิดทานรับผิดชอบเองนะครับ ผมก็ใ หข อคิดวาอยาไปสอ
เจตนานะครับ เพราะฉะนั้นในเมื่อทานรองนายกฯขอถอนญัตตินี้เพื่ อไปปรับปรุงใหม ผมจะขอมติที่ประชุม วาเมื่ อเข า
วาระแลวนั้นจะอนุมัติใหถอนหรือไมใหถอนนั้นอยูที่สภานะครับ เพราะฉะนั้นผมจะขอมติที่ประชุมวา
- สมาชิกทานใดเห็นชอบวาไมใหถอนญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือ / ไมมีผูยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบวาใหถอนญัตติข อรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือ / มีผูยกมือ ๑๖ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายสุภชัย ศรีจรูญ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหถอนญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
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นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เปนอันวาทานผูบริหารนําไปปรับปรุงใหมนะครับวาอะไรที่เหมาะสม ไมเหมาะสมนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง

อื่นๆ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ เชิญครับ เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานผูบริหารและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เรื่องอื่นๆที่ผมจะพู ด
ในที่ประชุมครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเมรุวัดปาแสนอุดม ผมเคยไปพูดกับทานที่รับผิดชอบนะครับเรื่องเมรุทานบอกวา
วัดปาแสนอุดมไมทําใหมันปราศจากมลพิษ ผมก็เลยเก็บไวในใจพอมีเวลาแลวผมก็ไปที่วัดไปถามพระคุณเจาวาทําไมถึ ง
ไมรับ พระคุณเจาบอกวาการที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหมายถึ งทานรองฯไดไปที่วัดและก็พู ดวาจะทําใหอยูถ าได
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาทําโดยสรางใหม ของเกาไมเอาวาอยางนั้น ทางวัดก็เลยไมรับ ทีนี้จะรูสึกวาเมรุนั้น
ไมไดสรางมานานนะครับ พึ่ งสรางเสร็จมาสี่หาปนี้แ ลวก็สรางอยางดีดวยคิดวามั นยอดแลวในตอนนั้น แตมั นไม ถู ก
สุขลักษณะเพราะวาของเดิมอันหนึ่งเผาถาน อันหนึ่งเผาเตาน้ํามัน มันมีสองเตาคูกัน ทีนี้ถาเผาเตาน้ํามั นนั้นมั นมี หัวฉี ด
หัวเดียวถาเผาแลววันนั้นละคณะกรรมการไมไดหลับไมไดนอน ตองเฝาอยูที่นั่นคอยเขี่ยศพเขามาหาไฟ ผลสุดทายเมื่ อ
มันใชไมไดผลก็เลยหยุด ไดเผาไปเพียงสองสามศพแคนั้นก็เลยใชถานตลอดไป ทีนี้ถาหากทําอยางที่ผมคิดอยูตอนนี้จะ
ไดไหมครับ คื ออยากจะใช เตาของเกานี่ ละครั บแลวปรับปรุง เฉพาะเตาเผา สว นเมรุก็ ยังอยู ใชงบประมาณไม ถึ ง
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทหรอกครับ ประมาณซักสองสามลานก็คงจะไดนะครับ จะใชไฟฟ าหรืออยางไรก็แ ลวแต วัดตางๆก็
เคยทํามาแลวอยางวัดสุปฏนนาราม หรือหลายๆวัดที่ทํามาอยางที่ผมพู ดนี้ คือถ าหากวาจะไปสรางหมดนี้มั นไม มี ที่
สรางและอีกอยางหนึ่งก็นาเสียดายที่งบประมาณที่เราทําไวเปนอยางดีแลวแตวาเตาเผามันไม ถู กสุข ลักษณะก็อยากจะ
ใหเปลี่ยนเฉพาะเตาเผาเปนไฟฟาหรืออะไรก็แลวแต ขอสําคัญวาไมไดใชงบประมาณถึ ง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยากจะ
ใชเงินใหมันนอยลงไปหนอยเพื่อประโยชนของประชาชนนะครับ ถ าไปทุบแลวทําใหม ใ นงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท สองปก็ไมเสร็จแลววัดปาแสนอุดมจะทําอยางไร ก็อยากจะใหไปปรับปรุงเฉพาะเตาเผาครับ พอจะไดหรือไม ครับ
ขอคําชี้แจงดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สัก ครู นะครั บ ทา นรองฯ คื อความประสงค ข องท า นชื่ นนี้ ซึ่ง เกี่ ย วกั บวั ดป าแสนอุ ดมนี้ห มายความที่พู ด นี้
หมายความวาไมทุบทิ้งทั้งหมด เปลี่ยนเฉพาะเตาเผาใชไหมครับ เชิญทานรองฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานครับ ผมก็พยายามฟงนะครับ เดี๋ยวผมขอสรุปที่ทานชื่นพู ดเมื่ อสักครูนะครับ เอาเปน
วาอยางนี้นะครับ ทานชื่นเอยวา ขออนุญาตที่เอย นาม ทานบอกวาเมรุที่จะทําใหม นี้ที่จะของบประมาณอาจจะในป
๖๐ นี้นะครับ เมรุที่จะทําใหมนี้ขอไมทําทั้งหมดขอปรับปรุงเฉพาะสวนที่เปนเตาใหมันดีขึ้น ถูกตองไหมครับ ถู กตองนะ
ครับ ขอเรียนถามทาน ผอ.สํานักการชาง วาถาเราไมทําทั้งหมดนี้ก็นาจะเปนไปไดนะครับในความคิดของผม แตวาเอา
ใหชัดเจนเลยนะครับ ขออนุญาตใหทาน ผอ.สํานักการชาง วากรณีของวัดปานี้อยากไดแบบนี้มีความเปนไปไดไหมครับ
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นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทาน ผอ.สํานักการชางครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรีย นทานประธานสภาครั บ ผมใหเ จาหนาที่ไ ปประสานกับหลวงพ อคือทุบในสวนที่ไม ไ ดใ ชออกแต
โครงสรางยังอยูเหมือนเดิม หมายความวาเมรุเกาของทานมันจะเปนเมรุที่อยูติดกับตัวเผาเลย แตตัวเผาที่เข ามาใหม นี้
จะตองมีที่วาง ทุบนี้หมายความวาทุบในสวนนั้นออกไปครับ โครงสราง หลังคา ชอฟา ใบระกา ฐานรากยังอยูครับ เอา
ตัวถังไปใสเฉยๆ ทําอยางที่ทานวามานั้นไดครับไม มี ปญหา ยั งเหลืออีกสองวัดสุดทายที่ยั งคาราคาซังตลอดเวลา พู ด
ตลอดเวลา ไปประสานสองวัด วัดกุดคูณตอนแรกก็ไมเอา ใหป ๕๙ ก็ไมเอา ป ๕๙ วัดนี้ก็ไม เอา ปนี้ก็จะมาเอา เราก็
ตามใจทานอยูแลวครับ แลวแตทานจะอนุมัตินะครับ แลวผมจะทํางบประมาณมาในป ๖๐ ครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมไดถามกับทางวัด ทางวัดบอกวาทางทาน ผอ. นี่แหละจะไปทุบหมด ทางวัดก็เลยตกอกตกใจบอกวาของ
เกามันยังดีอยู เราจะไปทุบทิ้งแลวก็สรางใหมก็เสียหายเลยนะครับเพราะไมรูวาจะไปเผาศพที่ไหนนี่คือหลวงพ อทานวา
นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยรับปากวาจะเอามาเขาในที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือวาเราจะทุบเฉพาะฐานเตา สวนอยาง
อื่นยังคงอยู คงจะไมไดใชงบประมาณถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรอกครับ คงจะเรียบรอย ถาอยางนั้นผมเอาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑
คะ ในเขต ๑ นี้ก็จะเหลือที่วัดปาแสนอุดมวัดเดียวซึ่งพยายามที่จะติดตอประสานกับทางสํานักการชางอยู ถามทานอยู
วาเราจะปรับปรุงแกไขกันอยางไร วันนี้ก็เลยขออนุญาตเห็นชอบกับทานชื่นวาอยากจะใหปรับปรุงวัดปาแสนอุดมดวย
ที่นั่ นจะเปน ชุม ชนที่ หนาแนน คนเยอะ มี ป ระชาชนที่ ใ ช สถานที่ วัด พอสมควรนะคะ และอยากจะใหสุ ข ลั กษณะ
สุขอนามัยของชุมชนใหถูกตองดวยนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วัดปาแสนอุดมนะครับปกติแลวจะไมขาด จะมีการเผาแทบจะทุก วันเพราะวาในสถานที่วัดมี ที่จอดรถไดม าก
ความสะดวกก็มี สวนมากก็มีบานที่อยูไกลๆคนก็จะไปเสียชีวิตอยูที่โรงพยาบาล เขาไมใหเอาเขาบานเขา เขาก็แวะมาที่
วัดนี้เกือบจะทุกวันนะครับ เมื่อวานนี้ก็มีและศพยังคางอยูก็มีขณะนี้นะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ฝากพิจารณาดวยนะครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทา นประธานสภา ทานสมาชิ ก คณะผูบ ริหารและผูมี เ กีย รติ ทุกท านครั บ กระผมรอยตํา รวจ
เอกณัฐพั ฒนศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลื อกตั้งที่ ๓ครับ มี เรื่องที่จะกราบเรีย นถึ งทา น
ประธานสภาผ า นไปยั งท านผู บริ หารนะครั บ มี เ รื่อ งที่ ต องติด ตามดั งนี้ น ะครับ ทางฝ ายงานป องกั นและบรรเทา
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สาธารณะภัย และสํา นักการชางครับที่ต องรวมมื อกัน คํารอ งของบานเลขที่ ๓๒๗/๑ ถนนพโลชัย หรือที่ หมู บา น
เสาวลักษณนะครับ ไดเขียนคํารองขอตัดตนไม ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ และก็ยังไม ไดดําเนินการตัด ก็แ จงวา
ตนไมเปนตนไม ข นาดใหญตองใชรถมี บันไดสูงที่ขึ้ นไปตัดของงานปองกันแตรถของงานปองกันไปแลวก็ไม สามารถ
ดําเนินการไดเพราะตองใชรถกระเชาของสํานักการชางที่ตองดูแลเรื่องระบบไฟฟา เรื่องสายไฟฟ าไปชวยดวยแตวาไม
พรอมเพรียงกัน ก็อยากขอความกรุณาไปถึงฝายผูบริหารที่ดูแลเรื่องสํานักการชางนะครับชวยประสานกับงานปองกัน
เพื่อจะตัดตนไมที่บานเลขที่ ๓๒๗/๑ ถนนพโลชัย ที่เขียนไวตั้งแต วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพราะวาเปนเรื่องที่คางคา
มานานเพราะวาชาวบานก็ไดติดตามมาตลอดนะครับ สวนอีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องของผักตบชวาที่ลํามู ลนอย ชาวบานที่
ชุมชนทาวังหินก็ไดเขียนคํารองขึ้นมาถึงทางเทศบาลฯนะครับ ตอนนี้มันมีผักตบชวาจํานวนมากที่บริเวณลํามู ลนอยซึ่ง
เปนปญหาความเดือดรอนของชาวบานก็คือไมสามารถใชประโยชนจากน้ําลํามู ลนอยได คือไม สามารถใชเรือออกหา
ปลาหรือกระชังปลาที่มีอยูตามลํามูลนอยไดรับความเสียหายและก็สงผลเสียตอระบบน้ํา ไม วาจะเปนการสูบน้ําขึ้ นไป
ผลิตน้ํ าประปา ชาวบ านบอกวา ไดรั บความเดื อดรอ นเรื่ องนี้ก็ ไดทํา หนัง สือถึ ง ทางเทศบาลฯ ก็อยากฝากไปถึ งยั ง
ผูบริหารวาจะมีศักยภาพในการที่จะแกไขปญหาเรื่องนี้หรือไม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สักครูนะครับทาน ผมคิดวาในเรื่องของผักตบนี้มันนอกเหนือเขตรับผิดชอบของผูบ ริหารแลวนะครับ มั นไม ใ ช
ของเขตเทศบาลฯแลว เพราะฉะนั้นจะโยนใหทางฝายบริหารไม ได ฝายบริหารไปทําก็ไม ได อยากจะทําใหก็ทําไม ได
เพราะนอกเหนือจากความรับผิดชอบแลวนะครับ แลวผมขอพู ดยอนกลับไปนิดหนึ่งวาการตัดตนไม นั้นไม ทราบวา
ตนไมใหญหรือเล็ก
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตนไมขนาดใหญครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขนาดใหญนี้คงไมใชความสามารถของปองกันและสํานักชางแลว เขาทําไดเพียงตัดกิ่งไมเทานั้นเองนะครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยครับ ตัดกิ่งไมครับ บังเอิญตนไมนั้นเปนตนไมสูงใหญจําเปนตองตัดกิ่งออกโดยไดข ออนุญาตทางปาไม
แลววาขออนุญาตตัดแลวเขาก็อนุญาตใหตัดเพราะเขาเกรงวาจะมาลมทับหลังคาบานครับ ไดทําหนังสือขออนุญาตโดย
ถูกตองแลวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ไมทราบวาที่ทางชาวบานไดทําหนังสือมายังฝายบริหารนั้นวาใหลมทั้งตนหรือวาตัดกิ่ง
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตัดกิ่งครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถาระบุตัดกิ่งก็พอทําไดนะครับ ก็ใหทําความเขาใจกับทางบานดวยนะครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับ อีกเรื่องหนึ่งที่บานเลขที่ ๑๐ ซอย สรรพสิทธิ์ ๙ ผูเขียนคํารองคือ พั นโทฉลอง ชัย ยศ ไดเขี ย นคํารอง
เรื่องถังขยะใชการไมไดและก็ขยะมีปริมาณมากเพราะเปนชุมชนที่มีความหนาแนน ก็ข อความกรุณาจัดหาถั งขยะเพื่ อ
บรรเทาความเดือดรอนโดยดวนนะครับ ขอบคุณครับ

21
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานครับ กอนที่เราจะประชุมกันเสร็จนะครับมีเรื่องรองเรียนทางไลนมาจากลูกสาวผมเอง
นะครับ รองเรียนมาใหฟองรองตอผูอํานวยการสํานักการชาง ถนนดานหลังโรงเรีย นเบ็ญฯตรงสามแยก หลุม ดานหลัง
โรงเรียนเบ็ญฯอยูมาตั้งแตหนูเรียน ม.๒ จนขึ้น ม.๔ แลวนะครับ ฝากทานประธานดวยนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานบัวหลวงครับ
นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทานนะคะ พอดีดิฉั นเองไดเข ารวม
ประชุม กรอ. ของจังหวัดนะคะ สวนมากเรื่องใน กรอ. จะเนนในการทองเที่ย วนะคะก็มี สมาชิกในที่ประชุม เรีย นถาม
มาวาทําไมเมื่อปกลายของเราไมมีการแขงเรือ ซึ่งการแขงเรือก็จะเปนวัฒนธรรมประเพณีของพวกเราของจังหวั ดอุบลฯ
คะมาเนิ่นนานนับเปนหกสิบเจ็ดสิบปเทาที่จําความไดนะคะ ก็ไดดูแ ข งเรือตลอดซึ่งปกลายที่ผานมาไม มี การแข งเรือ
เขาถามในที่ประชุมของ กรอ. นะคะตัวดิฉันเองก็เลยเอามาเรียนถามทางคณะผูบริหารของเทศบาลฯนะคะวาสาเหตุ
อยางไรเมื่อปกลายไมไดแขงเรือ ซึ่งจริงๆแลวเดี๋ยวนี้เหตุการณบานเมืองที่เกิดขึ้นเขาก็บอกวารายไดข องประเทศจะอยู
ที่การทองเที่ยวนะคะ ซึ่งตรงนี้จังหวัดอุบลฯก็พ ยายามหาสตอรี่ตางๆมาใหจังหวัดของเราวามี อะไรดี อะไรเดน ดึง
ออกมาเพราะวานักทองเที่ยวจะไดเขามาใชจายเงินในจังหวัดอุบลฯของเรา ซึ่งงานตรงนี้หายไปก็จะทําใหจังหวัดของ
เราหรือเทศบาลของเราขาดรายไดนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็อยากจะถามทางคณะผูบริหารวาปหนาที่จะถึงนี้หรือวาออกพรรษา
ที่จะถึงนี้เราจะมีแขงเรืออีกไหม หรือวาจะไมมีเลยนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ทําใหประชาชนหลายๆทองที่โดยเฉพาะนักแข งเรือ
ก็สอบถามมานะคะ เพราะวาจริงๆแลวในการแขงเรือก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะวามันเปนงานของจังหวัดอุบลฯของเราซึ่งมี
มาเนิ่นนานจริงๆนะคะ ถ าออกพรรษาเราก็คิดถึ งแข งเรือ ลอยกระทง ซึ่งจริงๆแลวดิฉั นก็อยากนําเสนออีกวาลอย
กระทงของประเทศไทยก็จะเปนออกพรรษาเดือนสิบสอง แตในจังหวัดอุบลฯของเราจะเปนลอยกระทงเดือนสิบเอ็ดซึ่ง
เปนแหงเดียวในประเทศไทยก็วาไดนะคะ ก็อยากใหมีเทศกาลหรือวัฒนธรรมอันดีงาม ประเพณีอันดีงามของเรานี้ได
เกิดขึ้นติดตอกันไปนะคะ ไมใชวาอยางเมื่อปที่แลวก็มีคนถามหาตลอดวาทํ าไมอุบลฯของเราไม มี แ ข งเรือ ประชาชนก็
หลายคนนะคะที่ถามมา กราบเรีย นทานประธานผานไปยังทานผูบริหารคะวาปนี้จะมี แ ข งเรืออีกไหมหรือวาไม มี คะ
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
พอที่จะใหความกระจางไดหรือไมครับทาน เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ครับ ขออนุญาตใหทานเสรีเปนผูชี้แจงครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเสรีครับ
นายเสรี ทองเลิศ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ครับขออนุญาตครับ ตองขอขอบคุณนะครับ ตัวผมเองที่ไดรับผิดชอบในงานนี้อยู ในปที่ผานมาผมขอยอนไป
นิดหนึ่งนะครับวาในปที่ผานมาผมไดเชิญเรือมาเรีย บรอยแลวจํานวนเรือใหญประมาณ ๑๒ ลํา เรือกลาง ๑๖ ลํ า
เรือเล็กอีก ๑๒ ลํา ทีนี้แตดวยเหตุของ สตง. เขาไมใหจายคาชักลากเรือ เขาไม ใ หจายคาจูงคาอะไรทั้งสิ้น เขาบอกวา
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ในเมื่อคุณตั้งเงินรางวัลไวแลวนั้นเขามาแขงคุณยังเอาเงินจายเขาอีกหรือ ทําไมคุณไมใหเขามาแขงเลย ทีนี้ในทีม เรือทีม
หนึ่ ง นี้ ไ ม ต่ํ า กว า ๗๐ คน ที่ ม าแข ง ไม มี ที่ ไหนมาหรอกครั บ เพราะทุ ก ที่ ที่ เ ชิ ญ เรื อ ขนาดใหญ นี้ ใ ช เ งิ น ประมาณ
๕๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ บาท ตอ ลํา ขนาดกลางก็ลดหลั่นกันมาตามความสามารถ ก็เหมื อนกับจางนักมวยมาตอย
ประมาณนี้นะครับ ทีนี้ในสวนนี้ผมไดนําเรียน สตง. วันนั้นกอนงานวันออกพรรษาผมไปหา สตง. กับทานนพพรสี่เที่ย ว
ไปสี่เที่ยวเถียงกันทุกเที่ยวกับ ผอ. สตง. อันนี้ผมยอมรับเถียงกันจนสนิทกัน พูดงายๆนะครับวาขนาดลอยกระทงเขายั ง
ไมใหจัดเลยเขาบอกวามันผิดเพราะคุณไปจางเขามาทํา เอาเงินไปใหเขาแลวเอามาประกวดแลวก็ตัดสินเอาเงินรางวัล
มาใหอันนี้คือประเด็น ทีนี้ผมก็เลยบอกทาง สตง. วาเอาอยางนี้ไหมครับผมจะเชิญเรือมาตามที่ทานเชิญแตผมจะเชิญ
ทานไปเปนประธานเปดงานทานจะไปไหม มันก็จะไดมีแตเรือแจว เรือพายบานเรานี่แหละจะมาแข งกันเอง แลวความ
สนุกสนานมันอยูตรงไหน พิษของงานแขงเรือนั่นแหละครับที่ติดมาถึงงานสงกรานตก็เพราะเราสนับสนุนไม ได พิ ษของ
งานสงกรานตที่ผานมาหนังสือออกเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน มาติดงานแหเทียนอีกเพราะวัดไม มี ระเบีย บการเบิกจายนะ
ครับ อันนี้พวกผมพยายามมาโดยตลอดจนครั้งสุดทายนี้ไดเขาไปหารือกับผูวาราชการจังหวัด ทางผูวาราชการจังหวัดก็
หารืออยางไรเอาอยางไรในเรื่องเงินตัวนี้ ตอนนี้ก็รอคําตอบอยู ทีนี้ถามวาพวกผมอยากจัดไหม อยากจัดครับเพราะมั น
เป นงานประเพณี ข องอุบ ลฯที่ สร างชื่ อเสีย งให อุบ ลฯก็ เหมื อนกับ ทางทา นสมาชิ ก ได พู ด ถึ ง แต ต องพู ด ถึ งว าทาง
งบประมาณการเบิกจายนั้นจะทําอยางไร สุดทายนะครับแหเทีย นที่ผานมานั้นตองเปดอกเลยนะครับวาผิดตลอด ที่
จายมาตั้งแตผมยายมาอุบลฯตั้งแตป ๓๘ จนมาถึงปที่ผานมานี้คือจายผิดตลอด ผมก็บอก สตง. วาถ าทานจะกลับไป
ตรวจสอบนี้ขอรองทานอยาตรวจสอบยอนหลัง ใหทานตรวจสอบไปขางหนาเพราะที่ผานมานั้นผิดหมดไม อย างนั้นผม
ไดเขาคุกแนและก็ไมมีเงินไปจายทานแนถาเรียกคืน ก็คุยกับ ผอ. สตง.วาในการมาตรวจฎีกานี้ขอใหตรวจเดินหนาอย า
ตรวจถอยหลังในเรื่องที่ผานมาที่ผิด ก็ตกลงกันตามนี้แ ลวจะไม มี เฉพาะเทศบาลนครอุบลฯเรานะครับที่ยุ ตติการแข ง
เรือ มีหลาย อปท. แลวที่ผานมาเทศบาลใกลเคีย งเรานี้สตง. เขาเข าไปเลนแลว ที่สุราษฎรธานีก็โดนโดนหนักดวย
ดังนั้นพวกผมก็ไมอยากเสี่ยงในเรื่องของการผิดระเบียบ ตองขอความชัดเจนจาก สตง. จากระเบีย บการเบิกจายเงิน
กอนถึงจะดําเนินการครับ ถาเปนไปไดอยากจัดจริงๆครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือทางความเห็นของทานสมาชิกผูทรงเกียรตินั้นเพียงแตอยากจะทราบวาจะมีการจัดไหมเทานั้นเองครับ
นายเสรี ทองเลิศ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ครับ จะพยายามสุดความสามารถในการจัดแขงเรือครับ
นายเลิศ อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายเลิศ อาชวานันทกุล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีครับ ฝากเรียนถามไปยังฝายผูบริหารวาแลวในประเทศไทยนี้มีเทศบาลไหนหรือวาหนวยงาน
ไหนเขาจัดไดไหมครับ คงเปนเรื่องของระบบการเงินเราอาจจะเรียนรูจากเขาวาเขาใชวิธีไหนนะครับ ขอบคุณครับ
นายเสรี ทองเลิศ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ขออนุญาตตอบเลยนะครับ ผมยกตัว อยางของอําเภอชานุม านนองเขาโทรมาหาผม ผมคุย กับเรื่อง สตง.
เสร็จเขาก็โทรมาหาผม ทีนี้ในเม็ดเงินที่เขาจายเขาจายไมเยอะ คือเขาเชิญเรือแถวบานที่จัดกัน ทีนี้เขาก็เปนเรือตามลุม
แม น้ํา โขง ชานุม านนะครับ ผมบอกวาคุ ณอย าเสี่ ย งจ ายค าชัก ลากเรือ โดยเด็ด ขาดแลว รางวัลอยาเกิน ๓ รางวั ล
เหมือนกับกีฬาโอลิมปก สตง. บอกวากีฬาสากลมีเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะมีรางวัลชมเชยไม ได
นะครับ ทีนี้ผมก็บอกวาใหคุณเอาเงินคาลากจูงนั้นไปแฝงไวใ นเงินรางวัล แตคุณจะมี วิธีการจายอย างไรเปนเรื่องของ
คุณ แตถาคุณไมจายลักษณะนี้นั้นจะลําบาก ก็เหมือนทางสุราษฏรธานีที่พูดถึงเขาจายโดยตรงแบบนี้เขาก็โดนเรีย กคืน
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ทุกแหงจะเปนลักษณะนี้นะครับ กีฬาก็เหมื อนกันนะครับทาน กีฬาตอไปนี้จะไม มี ที่สี่ มี แ คหนึ่ง สอง สาม จะไม มี
รางวัลชมเชย เพราะสากลไมใหนะครับ อันนี้คือประเด็นที่ติดเขามา แตปนี้ผมก็สัญญากับชาวเรือแลว วาจะจัดครับ แต
ก็คงตองไปหารือกับ สตง. วามีทางออกใหเราอยางไรที่เราจะทํางานโดยไมผิดระเบียบนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานผูบริหารนะครับ ก็เทาที่ทานเสรีอธิบายใหฟ งก็อยากสอบถามเพื่ อ
เปนความรูนะครับวาตัวเงินรางวัลนี้เรามีหลักเกณฑในการกําหนดหรือไม วาตองจายจํานวนเทาไหรนะครับ สมมุ ติวา
ทางสภาใหไปสองลาน รางวัลที่ ๑ กําหนดใหเทาไหร รางวัลที่ ๒ กําหนดใหเทา ไหร รางวัลที่ ๓ เทาไหรนะครับ และ
อยากสอบถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเมื่องานแขงเรือมีปญหาแลวงานแหเทียนนี้จะไดจัดไหมครับ แลวจัดแลวจะมี ปญหา
ไหมครับจะผิดระเบียบของ สตง. หรือเปลาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเสรีครับ
นายเสรี ทองเลิศ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ขออนุญาตครับ ถาเปนสวนของกีฬาเขาจะใหจาย ๒๕ เปอรเซ็นตข องโครงการ แตใ นสวนของงานประเพณี
นั้น งานประเพณีแ หเ ทีย นเรานี้ ทางจั งหวัด เป นผู รับ ผิด ชอบดํา เนิ นการจา ยค ารางวัลครับ เทศบาลเราไม ได จา ย
เทศบาลเราจายเฉพาะเงินอุดหนุนคุมวัดกับขบวนแหกับการจัดกิจกรรมพื้ นฐานรองรับงานแหเทีย นครับ เราไม ไดเข า
ไปเกี่ยวของในสวนนั้นครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือถาทานบอกวาจังหวัดเปนคนจัดทําไมเทศบาลตองมาจัดอุดหนุนคุม วัดนาที่จะมาจากจังหวัดเหมื อนกัน
เพราะวาโดยที่ผานมานั้นทางเทศบาลสนับสนุนในเรื่องเงินจัดตนเทีย นอยู แ ลว คือนาที่จะเปนเงินกอนเอาไปแลวคุณ
เปนคนจัด ยังมาใหเงินกอนไปแลวเทศบาลยังเปนคนจัดอีกฟงแลวมันไมรูเปนอยางไรนะครับ
นายเสรี ทองเลิศ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ขออนุญาตครับ คือในการอุดหนุ นคุม วัดแล วก็ใ นเขตเทศบาลทางเทศบาลนี้จะดูแ ลวัดอยู แต ใ นสวนของ
จังหวัดนั้นจะดูแลในภาพรวมทั่วทั้งจังหวัด ทีนี้ใ นสวนของเงินรางวัลนั้นจังหวัดจะเปนคนจัดหาเงินรางวัลใหทั้งหมด
แตในการสงตนเทียนเขารวมประกวดนั้นเพราะวาถาอยูตางอําเภอ ยกตัวอยางนะครับ สมมุ ติอยู เขมราฐทางทองถิ่ น
เขมราฐเขาจะดูแลกันเองและก็สงเขามาประกวดที่จังหวัด เหมือนกับทางจังหวัดเปนแม งานแตทองถิ่ นจะดูแ ลชวยกัน
ในเรื่องของตนเทียนสงเขา ครับ จะประมาณนี้โดยที่เราไม ไดจายเงินโดยตรงไปที่จังหวัดครับ เราจายเงินจากที่ทาน
อนุมัติใหนี้สงลงไปที่ชุมชนในเขตเทศบาลนะครับ แตจังหวัดดูแลภาพรวมของงานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถาอยางนี้เปนไปไดไหมครับวาขอใชชื่อรวม จังหวัดอุบลราชธานีรวมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี อยางนี้ได
ไหม ทุกปไมเห็นมีมันมีแตจังหวัดอุบลราชธานีก็ไปอีกหนวยงานหนึ่งแตเทศบาลไมมีเลย
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับ เวลาเขาขึ้นไวนิลหรือวาปายโฆษณาก็จะเปนโลโกรวมนะครับ
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นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มันเปนโลโกรวมก็จริงนะครับ แตมันก็ไมเห็นชัดเจนเทากับคําวารวมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีมั นตางกัน
คือโลโกนี้มันมีหลายโลโกนะครับ ก็เปนความคิดเห็นที่ฝากไวเทานั้นเองนะครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ที่วาสอบถามไปเมื่อสักครูนะครับวาเกี่ยวกับระเบียบการจายเงินรางวัลของ
เรือวาเขากําหนดหรือเปลาวาจายเทาไหรนะครับ เพราะวาทานเสรียังไมไดบอกผมนะครับ อยากจะทราบวาเหมื อนกับ
กีฬาหรือเปลาครับ
นายเสรี ทองเลิศ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ขออนุญาตครับ การจายเงินประเพณีเขาใหจายไดตามสถานะการเงินการคลัง เหมาะสมและประหยัดครับ ใน
ระเบียบเขาพูดมาประมาณนี้ อยางนี้เปนชองทางหนึ่งที่ทางองคกรอื่นที่เขาจัดแลวเลี่ย งไปตรงนี้ไดครับ เพราะสถานะ
การเงินการคลังของทองถิ่นใหใชจายแบบประหยัดครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
พอสมควรแลวนะครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีขอปดประชุมครับ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.
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(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอดิศร ประจํา)
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ

(ลงชื่อ) ................................ ผูตรวจรายงานการประชุม
(ธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

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

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

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

(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

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

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

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

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

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
.............................................................

(นายอนันต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

