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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๙   

วันพุธที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

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.    นางรฐา            มณีภาค               สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑       

 ๖.    นายเลิศชาย  เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๗.    นายชื่น                พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

  ๘.   นายเลิศ               อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑        

          ๙.    นายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     

        ๑๐.    นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๑.    นางสาวปฏิมาพร     จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๒.    นายปรเมศร  ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๓.    นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๔.    นางสุภาภรณ  โหตระไวศะยะ            สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓        

 ๑๕.    นายธานินทร          สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓        

        ๑๖.    นางลําพูล  แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

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

        ๑๘.    นายสุภชัย             ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๔   

   

ผูไมเขารวมประชุม 

       ๑.  นางสาวนงนุช     จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑      (ลากิจ) 

       ๒.  นายปยะ           ลายวิเศษกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔      (ลากิจ) 

       ๓.  นายธนพล         โชควิวัฒนวนิช     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓      (ลากิจ) 

       ๔.  นางสาวตนขาว   ตังคโณบล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔       (ลากิจ) 

       ๕.  นายณภัทร        ลิ้มสุวรรณ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔       (ลากิจ) 

       ๖.  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.  นายสุระจิต     เต็งศิริอรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

        ๕.  นายชัยยงค     โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

        ๖.  นายอธิปไตย     โยธามาตย รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๗.  นายกฤชพล    เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๘.  นางเดือนลอย   คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ๙.  นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

          ๑๐.  นางพิมพนภัส           ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

          ๑๑.  นางอัมพร แกวเรือง  รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

          ๑๒.  นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

          ๑๓.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน รก.ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

          ๑๔.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

          ๑๕.  พ.จ.อ.อดิศร ประจํา           นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

          ๑๖.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี       หัวหนางานธุรการชํานาญงาน  

          ๑๗.  นายอนุชิต อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

          ๑๘.  นางสาวทิพยวรรณ      คําโสม       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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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย  วันน้ีเปนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษา

นายกฯ ทานหัวหนาสวนราชการ ทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙        

บัดน้ีเมื่อมาครบองคประชุมแลว  ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันน้ีมีสมาชิกขอลากิจ  ๕ ทาน ลาปวย ๑ ทาน  

เมื่อมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุม วาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ  ลา ๖ ทาน ลากิจ ๕ ทาน    

ลาปวย ๑ ทาน คือทานธนพล  โชควิวัฒนวนิช ลากิจ , ทานปยะ  ลายวิเศษกุล  ลากิจ , ทานณภัทร  ลิ้มสุวรรณ      

ลากิจ  , ทานตนขาว   ตังคโณบล  ลากิจ , ทานนงนุช  จิรันตกาล ลากิจ  , ทานภรณชนก  น้ําฝน เฟองงาม  ลาปวย 

ที่ประชุมไดรับเกียรติจากประธานชุมชนเขารับฟงการประชุมสภาฯ มีดังนี้ ๑. ทานสมศักดิ์ คุมพยูร  ประธานชุมชน

พระธาตุหนองบัว ๒       ๒. ทานสมบัติ  ขันเพ็ชร ประธานชุมชนโปลีเทคนิค ๑ , ๓. ทานนิพนธ  จารุแพทย ประธาน

ชุมชนโปลีเทคนิค ๒ ,    ๔. ทานเสา  พรมนิกร   ประธานชุมชน  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 

เทศบาลนครอุบลราชธาน ี 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 

 ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจําป 

พ.ศ.๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล     

นครอุบลราชธาน ี 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  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบขอเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว 

    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบขอเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปลี่ยนเปนวัดพระธาตุ 

หนองบัว  เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เชิญครับผม 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยพระครูอมรธรรมสโรช เจาอาวาสวัดหนองบัว พรอม

คณะกรรมการวัด ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ๑ , ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ๒ , ชุมชนโปลี ๑ ,  ชุมชนโปลี ๒ และ

ชุมชนโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว มีความประสงคจะขอเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัว เปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว   

ตามความตองการของประชาชน ในเขตชุมชนทั้ง ๕ ชุมชน  

หลักการ 

 วัดหนองบัวเปนวัดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๘ ลงนามโดย หมอมหลวงปน    

มาลากุล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเดิม มีการจัดหาที่ดินและเริ่มกอสรางวัด มาตั้งแตป พ.ศ.๒๔๙๘ มีการ
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สรางเสนาสนะ ไดแก กุฏิ ๕ หลัง ศาลาโรงธรรม ตอมาไดสรางอุโบสถ และพระธาตุเจดีย เพื่อประดิษฐานพระบรม 

สารีริกธาตุ ซึ่งตอมาตั้งชื่อวา “พระบรมธาตุเจดียศรีมหาโพธิ์” ซึ่งมี พิธีอัญเชิญประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ 

ฉลองพระบรมธาตุเจดียศรีมหาโพธิ์ วันที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๐๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๐๒ ไดมีการประชุมรวมกับ 

วัดและผู เกี่ยวของ มีมติใหสรางพระบรมธาตุเจดียศรีมหาโพธิ์องคใหญครอบองคเล็กสรางเสร็จสมบูรณในป          

พ.ศ.๒๕๑๒  รวมเวลากอสรางนานถึง ๑๐ ป ความเกี่ยวเนื่องจากเรื่องราวพระบรมสารีริกธาตุมาตังแตเริ่มสรางวัด 

พ.ศ.๒๔๘๙ ประกอบกับ คําปรารภพระครูกิตติวัณโณบล เจาอาวาสวัดองคกอนและญาติโยมเรียกชื่อวัดวา          

“วัดพระธาตุหนองบัว”  และชื่อน้ีปรากฏนามเรียกขานกันโดยทั่วไป เปนชื่อ “วัดพระธาตุหนองบัว” ทั่วในเว็ปไซต

ตางๆ ปายบอกทาง แผนที่ ขอเท็จจริงในทะเบียนวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ยังใชชื่อวา “วัดหนองบัว” 

ตามประกาศตั้ง จึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อวัดเปน “วัดพระธาตุหนองบัว” เพราะวัดหนองบัวแหงนี้มีองคพระบรม

สารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู จึงอยากเปลี่ยนชื่อวัดเปน “วัดพระธาตุหนองบัว”  วัดหนองบัวตั้งอยูในเขตพื้นที่ เทศบาล

นครอุบลราชธานี โดยตั้งอยูในเขตชุมชน ๕ ชุมชน ประกอบดัวย ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ๑ ,  ชุมชนวัดพระธาตุ

หนองบัว ๒ , ชุมชนโปลี ๑ , ชุมชนโปลี ๒ , และชุมชนโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  ในการเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัว 

เปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว จะตองผานการเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยประชาชนในชุมชน ได

ลงมติแสดงความคิดเห็น ในการเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของ

ประชาชนในชุมชน ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน  ๓,๐๗๙ คน 

เหตุผล 

 เพื่อใหเปนไปตามความตองการของประชาชน ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่  ๕ ชุมชน ไดแก ชุมชนวัดพระธาตุ    

หนองบัว ๑ , ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ๒ , ชุมชนโปลี ๑ , ชุมชนโปลี ๒ , และชุมชนโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

ซึ่งมีประชากร ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน  ๓,๐๗๙ คน ผลการแสดงความคิดเห็น ประชาชนในเขตพื้นที่ ๕ ชุมชน ไดลง

ประชามติ เห็นดวยในการเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัว เปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว จํานวน ๒,๖๐๔ คน คิดเปนรอยละ 

๘๔.๕๗ ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนดไว รอยละ ๗๐ ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามความประสงคของชุมชน ทั้ง ๕ ชุมชน     

ในการขอเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัว  เปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัวจึงขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ ขอเปลี่ยนชื่อ

วัดหนองบัว เปลี่ยนเปนวัดพระธาตุหนองบัว ตอประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณา ใหความ

เห็นชอบตอไป 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ในญัตติฯ เชิญครับ / เชิญทานสุภชัย  

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องของการ

เปลี่ยนชื่อวัด ตั้งแตผมเปนเด็กมาเกิดมาในจังหวัดอุบลราชธานี ผมพึ่งรูวาผมเขาใจผิดมาตลอด เวลาผมชวนเพื่อนไป

วัดผมก็จะวาไปวัดพระธาตุหนองบัว ผมพึ่งทราบวาชื่อวัดดั้งเดิมคือวัดหนองบัว ในการนําญัตติฯนี้เขามาในสภาฯ

เทศบาลนครอุบลราชธานี แหงนี้นับวาเปนเกียรติเปนประวัติศาสตรและก็เปนศักดิ์ศรี เพราะวากิจกรรมในชุมชน    

การประพฤติปฏิบัติที่มีตอวัดหนองบัวนั้น ลวนแลวแตดีงามลวนแตสงเสริมพุทธศาสนาทั้งสิ้น วันนี้ทราบจาก        

ทานประธานสภาฯวามีตัวแทนจากชุมชนเขามารวมในการประชุมแหงนี้ดวยผมก็อยากใชโอกาสน้ี การประชุมนี้ เวทีนี้ 

ชมเชยและชื่นชม ไปยังชุมชนของทานที่มีประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตอวัดพระธาตุหนองบัว ผมตองขอชมจากใจจริง     

นะครับ สวนเรื่องการเปลี่ยนชื่อวัดพระธาตุหนองบัว เรามาพูดในแงของกฎหมายที่สภาฯแหงนี้ตองมีหนาที่และมี   

ญัตติฯที่จะตองเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อวัด สิ่งที่ทานสงมาดวยก็คือรายงานขอเปลี่ยนชื่อวัดก็มีวาระตางๆมีเรื่อง         

โซลเชียลมีเดียที่ทําออกไปเขาตอบกลับมาอยางไร มีตัวแทนชุมชนมีการปฏิบัติ มีหนังสือสั่งการ ใหสภาฯไดอานศึกษา
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พอสมควร สิ่งที่ดีงามเราก็ชื่นชม แตสิ่งที่นาจะเปนปญหา ไมทราบวาสภาฯแหงนี้จะมีวิธีการตรวจสอบดวยวิธีการใด      

ก็คือการที่ตองใชชุมชนรับรองรายงานประชุม หรือประชาพิจารณเห็นชอบ ๗๐ เปอรเซ็นต เทาที่ผมทราบมา ทีนี้ทาน

สมาชิกลองเขาไปดูการเซ็นรับรองเอกสารและเห็นชอบกับรางญัตติฯน้ีในเรื่องของการประชาพิจารณ ผมตั้งขอสังเกต 

วาหลายๆรายเซ็น เปรียบเหมือนคนๆเดียวกันเซ็นมาหลายๆชื่อ สภาฯ แหงนี้ไมไดขัดหรือโตแยงในการเปลี่ยนชื่อ     

เราเห็นชอบเห็นดวยและศรัทธาในการกระทําของทาน เพียงแตวามันมีผลในเรื่องของกฎหมาย ผมอยากใหบันทึกใน   

ที่ประชุมแหงนี้วา ที่เสนอญัตติฯ เรื่องน้ีใหสภาฯรับรองสมควรจะตองรับผิดชอบในเอกสารที่สงมาใหเรา เราเห็นชอบ

ในญัตติแตเราไมสามารถตรวจสอบในเอกสารที่มีจํานวนคนที่มีจํานวนเยอะๆได วาทานเซ็นจริงหรือไม ทานใหคนอื่น

เซ็นใหไหมหรือมีคนอื่นเจตนาดีเซ็นใหไหม เราไมขัดในหลักการและเหตุที่วา ขอญัตติรับความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อวัด 

ผมย้ําเตือนวาเรายินดีและศรัทธาในสิ่งที่ทานทําในสิ่งที่ชุมชนทําใหบันทึกไววาเราไมสามารถตรวจสอบเอกสารไดวา

เปนจริงหรือไม และผู เสนอญัตติตองรับรองในเอกสารที่สงมาครับ กราบเรียนทานประธานฝากไปยังฝายบริหาร     

ดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับผม  นายนัฐพล รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอสนับสนุนตามที่ทานสุภชัย ศรีจรูญ  ขออนุญาตเอยนาม เทาที่เอกสารที่เทศบาลนครอุบลราชธานี 

ไดยื่นมาใหกับทางสภาเพื่อประกอบการพิจารณา กระผมไดมีโอกาสไดศึกษาพอสมควรไดเปดดูเกี่ยวกับรายชื่อของ

ประชาชนของแตละชุมชนที่วาไดลงชื่อขอเปลี่ยนชื่อวัด ก็มีขอสังเกตในหลายๆหนาวามีความผิดปกติแตไมไดขัดในการ

ขอเปลี่ยนชื่อวัดก็อยากใหทางสภาไดลงบันทึกไวดวยวาความผิดใดๆที่เกิดขึ้นในเอกสารฉบับนี้ ขอใหผูเสนอเปน

ผูรับผิดชอบ ก็มีเรื่องเพียงเทานี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ณ วันนี้เปน

โอกาสอันดีที่มีชุมชนเขามารวมรับฟงดวย จริงๆอยากฟงเสียงจากชุมชนวาทานสะทอนเรื่องนี้อยางไรบางครับ         

ขออนุญาตใหทานประธานใหชุมชนสงตัวแทนเขาพูดคุยกับสภาฯดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตัวแทนจากชุมชนครับ 

นายสมบัติ   ขันเพ็ชร   ประธานชุมชนโปลีเทคนิค ๑ 

 กระผมนายสมบัติ ขันเพ็ชร  ประธานชุมชนโปลีเทคนิค ๑ ที่ผมไปอยูชุมชนวัดพระธาตุหนองบัวเปนเวลา   

เกือบ ๔๐ ป ทุกชุมชนตางก็เรียกขานวาวัดพระธาตุหนองบัว  สวนวัดหนองบัวแทบจะไมไดยินชื่อเลยครับ     แลว

นักทองเที่ยวที่มาถือแผนพับก็ชื่อวัดพระธาตุหนอง เพราะเปนวัดหนึ่งที่อยูในการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เขาก็จะ

ถือแผนพับไปถามวาวัดพระธาตุหนองอยูที่ไหน ถามทางมาวัดกับคนทั่วไป ชุมชนแหงนั้นก็จะรูวาเปนวัดพระธาตุหนอง

บัว ถาสภาฯแหงนี้ไดอนุมัติใหทางวัดเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปนวัดพระธาตุหนองบัวก็จะถูกตองตามความ    เปนจริง

นะครับ เพราะพระธาตุหนองบัวของเรามีพระธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา ที่ประดิษฐสถานอยู ก็จะเปนเหมือน

ที่วาชื่อวัดมีพระธาตุนําหนาอยางเชนพระธาตุพนม พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุนาดูน และสกลนคร            พระธาตุ

เชิงชุม จังหวัดของเราก็จะมีชื่อวัดตามความเปนจริงนะครับ ขอขอบคุณมากครับ 
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นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานบัวหลวงครับ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ดิฉันนางบัวหลวง  อาษาพล  สมาชิกสภาเทศบาล        

นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๑ วันน้ีก็ขอขอบคุณทานประธานชุมชนทั้ง ๕ ชุมชนที่เขามารวมรับฟงก็เปนผูที่ดูแล

ชุมชนไดออกไปดูแลชาวบานและดูแลลายเซ็นที่ทานนํามาเสนอทางสภาฯ ก็ขอบคุณแทนคณะกรรมการเพราะพวก

ทานเปนผูนําชุมชนจริงๆที่ตั้งใจมาชวยเพราะทางวัดใชเวลาอยูหลายเดือนตัวดิฉันเองก็ไดเขาไปรวมหลายครั้งโอกาสนี้

ก็ขอขอบพระคุณทานที่ไดเขามารวมรับฟงคะ ขอบพระคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรฐา ครับ 

นางรฐา   มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางรฐา  มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาล    

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในวาระที่จะเปลี่ยนชื่อวัดเปนวัดพระธาตุหนองบัว ดิฉันเห็นดวยนะคะ เพราะตั้งแต

จําความไดดิฉันก็เห็นเขาเรียกวาวัดพระธาตุหนองบัว ดิฉันก็คิดวานาจะเปนเวลาที่เหมาะสมแลวคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอกราบเรียนที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง วาขณะนี้เราไดรับเกียรติจากทางทาน พันเอกจักรพงศ   จันทนสุทธิประภา  

รองผูบัญชาการที่บัญชาการทางยุธวิธี  กองกําลังสุรนารี  (ดานตะวันออก)  ขอชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาทานใหเกียรติ

มารวมรับฟงการประชุมครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี สําหรับญัตติฯการขอเปลี่ยนชื่อวัดหนองบัวเปนวัดพระธาตุหนองบัว เรื่องนี้เปนเรื่องเกาที่เราเคย

นํามาพิจารณาในสภาฯแหงนี้แลว แตเนื่องจากคร้ังที่แลวเปนเพราะฝายบริหารไดทํามาไมถูกระเบียบ ซึ่งตอนนั้นทาง

สภาฯไมไดมีเจตนาที่จะไมไดอยากเปลี่ยนชื่อวัด แตในการพิจารณาของสภาฯก็ตองทําใหถูกระเบียบดวย ซึ่งสมาชิกก็

ไดหารือกันแลว ซึ่งหลายคนก็เห็นดวยเพราะคราวนี้ทางฝายบริหารไดทํามาถูกระเบียบ ในการประชุมที่วัดหนองบัวก็มี

หลายฝายที่บอกอยูวาฝายบริหารไดทําลัดขั้นตอนลัดระเบียบ และเมื่อทานไดทําใหถูกระเบียบแลวทางสภาฯก็จะ

พิจารณาใหสามารถเปลี่ยนชื่อไดโดยที่ไมขัดตอตัวบทกฎหมาย กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ / ถาไมมีผมก็จะขอมติที่ประชุม / ความเปนจริง

แลววัดหนองบัวหรือวัดพระธาตุหนองบัวนั้นก็ทําชื่อเสียงใหกับจังหวัดอุบลราชธานี มายาวนานอยางที่สมาชิกผู      

ทรงเกียรติบางทานก็เรียนวาเกิดมาก็เรียกแตพระธาตุหนองบัว ก็ตองทําใหมันถูกตองกับความตองการของชุมชนใน

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  ใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของ 

                                        องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    (เสนอโดยนางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ  เรื่อง ใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เสนอโดยนางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรื่อง    ขอเสนอญัตติ  เรื่องใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

ขาพเจานางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ ขอเสนอญัตติ เรื่องใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

หลักการ 

 อางถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  (แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๙  หนาที่ของสภา

เทศบาล โดยหลักการแลวมีสาระสําคัญ ๓ ประการ ไดแก ๑. หนาที่ในการสะทอนความตองการของประชาชน       

ในเขตเทศบาล  ๒. หนาที่ในการออกเทศบัญญัติ  ๓. หนาที่ในการตรวจสอบและถวงดุลฝายบริหาร 

 ประการที่ ๑   คือ หนาที่ในการสะทอนความตองการของประชาชนในพื้นที่นั้นเปนหนาที่โดยทั่วไป         

ของผู แทนประชาชนอยูแลว เชนรับฟ งปญหา ความตองการ ความเดือดรอน ตลอดจนขอรองเรียนตางๆ            

ของประชาชนในเทศบาลฯ แลวนําขอเรียกรองเหลานั้นเสนอตอฝายบริหารใหฝายบริหารดําเนินการแกไขให 

  ประการที่ ๒  คือ หนาที่ในการออกกฎหมายหรือเทศบัญญัติ หนาที่น้ีเปนหนาที่ชัดเจนที่สุดในการทํางานของ

สภาเทศ กลาวคือ สภาเทศบาลทําหนาที่เปนองคกรทางนิติบัญญัติในเทศบาล ทําหนาที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง 

และอนุมัติกฎหมายตางๆ วาควรบังคับใชในเขตเทศบาลหรือไม อยางไร และเมื่อพิจารณากันอยางรอบคอบแลว

สมาชิกสภาเทศบาลจึงจะมีมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในรางเทศบัญญัติเพื่อบังคับใชเปนทศบัญญัติตอไปหรือไม 
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หนาที่ในประการนี้ถูกกําหนดไวในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓  

ที่กําหนดวา “เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมาย” 

 ประการที่ ๓  คือ  หนาที่ในการตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของฝายบริหารนั้น สภาเทศบาลมีวิธีการใน

การตรวจสอบและถวงดุลอยางนอย ๓  วิธีไดแก 

(๑) การตั้งกระทูถามฝายบริหาร เพื่อใหฝายบริหารตอบกระทูที่ตนเห็นวาเปนปญหาและใหฝายบริหารชี้แจง

ขอเท็จจริงหรือแนวทางเพื่อดําเนินการแกไขตอไป ดังมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล         

พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๖ 

(๒) การตรวจสอบการทํางานโดยคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของสภาเทศบาล 

(๓) การเสนอเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในเขตเทศบาลการตรวจสอบการทํางานในประการนี้ถูกกําหนด

ไวในมาตรา ๓๒ ทวิ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ วา “ในกรณี

กิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของเทศบาลหรือประชาชนในทองถิ่น สมาชิกสภา

เทศบาลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูหรือคณะเทศมนตรี อาจเสนอตอ

ประธานสภาเทศบาลเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในทองถิ่นได  และประกาศใหประชาชนทราบ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๓  (แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒  

พ.ศ. ๒๕๕๔ ) ขอ ๓๘  ญัตติทั้งหลายตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถิ่นลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา

หาวันและมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองอยางนอยสองคน 

เหตุผล 

 จากหลักการที่กลาวมาขางตน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซึ่งเปนผูมีอํานาจ หนาที่ตามระเบียบ

กฎหมาย ที่กําหนดและมีความจําเปนจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวของ       

เชนสภาเทศบาลซึ่งทําหนาที่เปนองคกรทางนิติบัญญัติในเทศบาล ทําหนาที่ในการพิจารณา เห็นชอบ  ไมเห็นชอบ ใน

การดําเนินการของเทศบาล  เปนตน รวมถึงสนองตอบนโยบายรัฐบาล  คณะรักษาความสงบแหงชาติ ชวยเหลือ

ผูบริหารในการบริหารราชการทองถิ่น และเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหนังสือสั่ง

การ แนวทางการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จาก กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่น ๆ      

ที่เปนปจจุบันมาใชประกอบการพิจารณา 

 ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ทั้งฝายบริหารและฝายสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอใหฝายบริหารเทศบาล    

นครอุบลราชธานี จัดสงหนังสือสั่งการขอซักซอม แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวง ทบวง กรม รัฐบาล 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอํานาจ หนาที่ของการบริหารราชการสวนทองถิ่น       

ที่เปนปจจุบัน ใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะใหความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา จริงๆแลวญัตติฯนี้เปนญัตติที่สมาชิกสภาสงถึงสภาฯเพื่อขอเสนอญัตติฯ ก็จะพูด 

ใหทานสมาชิกไดเห็นชอบในญัตติฯน้ีสวนในเรื่องสวนตัวของผมคิดวาจําเปนมากๆนะครับ เพราะวาในเรื่องของหนังสือ

สั่งการขอซักซอมในการปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวง ทบวง กรม รัฐบาล คณะคสช. และหนวยงานอื่นๆ           

ที่เกี่ยวของกับอํานาจของเรานั้น จําเปนอยางมากยิ่งตอนนี้ยิ่งมีขอกําชับเกี่ยวกับเรื่องการใชงบประมาณโดยรอบคอบ
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การใชงบประมาณใหเปนไปตามกฎระเบียบหรือการบริหารราชการใหเปนไปตามระเบียบ และขอบังคับตามหนังสือสั่ง

การตางๆ ผมหวังวาสภาฯแหงนี้มีหนาที่ในการพิจารณาเทศบัญญัติฯ มีหนาที่เกี่ยวกับนิติบัญญัติฯ เกี่ยวกับการ

พิจารณาเสนอรางญัตติฯตางๆ หนังสือสั่งการเหลานี้เปนเหมือนกฎขอบังคับ หรือเสนทางใหเดินตามก็อยากใหทาน

ประธานสอบถามไปยังฝายผูบริหารวาทานจะขัดขอหรือไมถาทานจะเสนอตามขอญัตติฯนี้ใหทานรวบรวมนําสงมา

หรือวาที่ผานมาสภาฯแหงนี้ ดวยการปฏิบัติที่สภาฯเปนฝายถูกกระทําจากเรื่องที่ผานมาทําใหเรามีพรรคพวกใน อปท.

เพิ่มมากขึ้นเยอะมากขึ้นที่ผานมาเรายอมรับวาขอมูลตางไดรับการจัดสงจากเพื่อนเราพรรคพวกเราเพื่อตักเตือนเรา 

และจากการคนควาและขอความรูจากทานประธานเองหรือแมกระทั่งจากทานปลัดฯ ขออนุญาตเอยนาม ณ วันนี้ที่

เสนอญัตติฯนี้เขามาเพื่อที่จะเปนสารบัญเพื่อที่จะมารวบรวมวาขอซักซอมตางๆ บางทีที่ทานนํามาใหสภาฯแหงนี้ก็ถือ

วาเปนการแบงปนและเปนการชวยกันกํากับดูแลเทศบาลแหงนี้ใหดําเนินการไปดวยความรอบคอบกราบเรียนทาน

ประธานครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ / เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉันเปนผูเสนอญัตติฯ ดิฉันขอเพิ่มเติมอีกวาหนังสือสั่ง

การตางๆที่จะสงใหทางเราก็ขอยอนหลังไปดวยตั้งแตคณะรักษาความสงบแหงชาติ เขามาก็จะมีระเบียบใหมออกมา

เยอะเราก็ขอทั้งหมดเลย เพื่อจัดใหกับทางสภาฯ ขอบพระคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ /  ถาไมมีผมขอเรียนหารือกับฝายบริหารวาพอที่จะ

เปนไปไดหรือไมครับในเรื่องหนังสือสั่งการตางๆ ที่จะใหกับทางสมาชิกสภาฯ  เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ  ในเรื่องญัตติเกี่ยวกับสมาชิกขอหนังสือเกี่ยวกับ

การบริหารสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผมขออนุญาตวาทางสภาฯมีหนาที่ในเรื่องการประชุมเสนอ

ญัตติฯ ตามขอบังคับโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ผูเสนอญัตติฯไดนําเรียนแลววาเทศบาลโดยเฉพาะฝายบริหารนั้นตองทําตาม

กฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถิ่น อีกสิ่งหนึ่งที่ทานอาจจะหลงลืมไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ สิ่งที่ฝายบริหารได

ตระหนักไวเสมอวาการบริหารน้ันตองทําตามหนาที่ตามกฎหมายกําหนด ดังนั้นที่ขอความรวมมือนั้น ถาไมเปนภาระ

หนักหนามากนัก เราก็พรอมที่ใหความรวมมือ แตถานอกเหนืออํานาจหนาที่เราก็ไมสามารถกระทําได โดยเฉพาะ   

อยางยิ่งขออนุญาตกราบเรียนวา ตามที่ทานนายกฯสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ ไดมารับตําแหนงตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๖ 

มีหนังสือในการประสานงานสั่งการในแตละปเกือบหมื่นฉบับ ปละเกาพันกวาฉบับ ฉะนั้นในการหาความรวมมือในการ

ที่จะใหองคกรของเทศบาลนครอุบลฯ ซึ่งประกอบดวยสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร รวมทั้งฝาย

ขาราชการประจํา ทํางานรวมมือกันเพื่อพัฒนาบานเมืองกันอยางเต็มที่นั้น ผมวาการเสนอญัตติฯนี้เปนการเสนอ   

ญัตติฯที่กวางขวางมาก และเรื่องราวตางๆที่รอยเรียงกันมาสั่งการมันมีทั้งคําสั่งคณะปฏิวัติสมัยอดีตมาชานานยังมีผล

บังคับใชอยู แตจริงๆแลวเราไมไดบอกวาถาพูดถึงอํานาจจริงๆแลวการวา การที่ทานไมสนองความรวมมือก็จะเปนขอ

ขัดแยงอีกวาสิ่งไหนทําไมไดในหลักนิติศาสตร 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณ 
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นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาต วาดิฉันขอเสนอญัตติฯนี้ก็คือเราขอหนังสือสั่งการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเดียว      

ของกระทรวงมหาดไทย คงไมถึงหมื่นฉบับ ในญัตติฯบอกชัดเจนวาเกี่ยวกับการบริหารสวนทองถิ่นเทานั้นคะ    

ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธ ตอครับ 
 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตอภิปรายตอครับ ญัตติฯที่นําเสนอ ถาวาดวยหลักการแลวมันกวางขวางเกินไปตามที่นี้ผิดกฎหมาย   

ก็ตอบยากนะครับ ดังน้ันถาจะใหเกิดความกระชับเกิดความรวมมือกันอยางดี ถามเปนกระทู เปนเรื่องๆและประสาน

กับฝายบริหารและขาราชการประจํา เพราะวาเรามีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ในการที่จะกํากับดูแล

เราอยูวาสิ่งไหนที่สั่งการไดและเปดเผยไดและเปดเผยไมได มันมีชั้นความลับและมีผลกระทบตอบุคคลหลายบุคคลที่

เกี่ยวของกับหนังสือสั่งการนั้นๆ และตรงนี้อยากจะใหผูที่เสนอญัตติฯนี้ ดําเนินการวาจะเรื่องใดที่จะใหฝายบริหาร

รวมกับขาราชการประจําไดพิจารณา เพราะวามีคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลขาวสารในสํานักงานเทศบาล        

นครอุบลราชธานี ทีนี้เราไมรูวาทิศทางไปทางไหนและขอบเขตมันกวางขวางเกินไป ผมอยากหารือครับ จริงๆแลวไม

อยากขัดแยงวา นัยของฝายบริหารมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลและขอกฎหมายที่ทานนําเรียนอยู       

๒ ฉบับ และมี พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารเพิ่มเติมอีก ๑ ฉบับดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๒  ก็เปนเรื่องที่ดีที่ฝายบริหารโดยทานรองนายกฯทานเอยถึง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร  สามารถปดบังดวย

หรือครับมีชั้นความลับขนาดไหนหรือครับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารก็อยากใหทานยอนไปดูกฎหมายตรงนี้ หลายๆเรื่อง   

ที่ทางสภาขอไปมันไมใชเรื่องที่เปนความลับเลยนะครับ เปนเรื่องที่สมควรเปดเผยดวยซ้ํา บางเรื่องทําหนังสือไป           

๒ – ๓ รอบทําหนังสือขอไปก็ยังไมไดคําตอบแมกระทั่งขอในสภาก็ยังไมไดมันคงไมใชเรื่องที่หนักหนาสาหัสอะไร      

ถาเกิดทางสภาอยากฝายใหบริหารชวยสงหนังสือสั่งการตางๆ ใหกับทางสภาฯ เปนเรื่องดีซะอีกที่เราชวยกันตรวจสอบ

จะเห็นวาหลายครั้งที่ทางฝายบริหารกระทําเรื่องแบบผิดๆออกมา ไมวาจะเปนเรื่องงบประมาณหรือเรื่องอะไรก็แลวแต

หลายเรื่องทานตองยอมรับวาทานทําผิดและทางสภาฯก็ไดทวงติงไปมันไมดีหรือครับที่ทางเราไดชวยทานตรวจสอบ

เปนการปกปองทานดวยซ้ํา ปกปองตัวนายกฯผมไมเอยถึงรองนายกฯเพราะวาผูที่รับผิดชอบนาจะเปนทานนายกฯ

มากกวา ดังน้ันก็อยากใหฝายบริหารชวยทบทวนดวย เรื่องงายๆผมวามันไมยากเกี่ยวกับขอมูลขาวสารมันไมมีอะไร

เปนความลับเราก็ตรวจสอบมาแลวถาอันไหนเปนความลับ ในพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารก็มีบอกขอมูลที่เปดเผยไมไดขอมูล

ที่เปดเผยไดตัวกฎหมายตรงน้ีเขาก็บอกไวอยางชัดเจน ก็อยากจะเรียนทานประธานสภาเพื่อผานไปยังทานฝายบริหาร

วาก็โปรดพิจารณาดวย มันเปนเรื่องงายๆ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตที่ ๔     

ผมขอเสนอใหทานประธานลงญัตติฯในขอเสนอตัวน้ีเลยวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ผมจะรอรับเอกสารสามหมื่นแผน

หรือวาทานสุภาภรณไมพอบานผมรถหลายคันงานผมก็เยอะ สามหมื่นแผนผมจะรอดูวามันจะครบไหมและครอบคลุม

ไหมขอใหลงญัตติฯในวาระนี้เลยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานสมาชิกเห็นชอบตามที่ทานสุภชัย เสนอหรือไมครับ เชิญใหความเห็นครับ / เมื่อไมมีถือวาที่ประชุม

เห็นชอบใหลงมติไดเลยนะครับ 
 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการองคกร 

    ปกครองสวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการองคกรปกครอง 

    สวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ   

    ยกมือ ๑๖ เสียง  

 

ที่ประชุม  

          -   มีมติเห็นชอบใหใหฝายบริหารจัดสงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ระเบียบวาระที่ ๕   ญัตติ      เร่ือง   ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณ       

                                             รายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 

        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอเปนระเบียบวาระที่  ๕ ญัตติ  เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี /เชิญ

นายกเทศมนตรี ตามระเบียบวาระใหมที่สงใหทานแลวนะครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ดวยเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       

พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศนครอุบลราชธานี ไดตั้งจายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา 

ในหมวดคาใชสอยประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อสงเสริม 

และสนับสนุนการจัดงานประเพณีของทองถิ่น แตเนื่องจากการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนวัดตางๆในการจัด   

กิจกรรมเขารวมในงานประเพณีดังกลาว ไมสามารถเบิกจาย หากจะดําเนินการไดตองตั้งจายงบประมาณในหมวดเงิน

อุดหนุนตามรูปแบบวิธีการและงบประมาณที่กําหนด ซึ่งวัดตางๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการ

ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลอุบลราชธานี และเทศบาลฯ ไดบรรจุโครงการดังกลาวในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) พรอมทั้งโอนงบประมาณรายจายมาตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดเงินอุดหนุน 

 งบประมาณในการจัดทําตนเทียนพรรษาและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป       

พ.ศ.๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนวัดในการจัดทําตนเทียน จํานวน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท 
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และจัดขบวนแห จํานวน ๕๓๐,๐๐๐ บาท จากชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน  ๑๖ ชุมชน            

แตเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนที่สุด มี มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๖๐๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนวัดโดยใหระงับ

การจายเงินใหวัดเปนการชั่วคราว เพราะวัดยังไมมีระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงินทํา

ใหไมสามารถใชจายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ันตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดเสนอญัตติเขาสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งรับความเห็นชอบจาก

สภาเทศบาล และจังหวัดไดอนุมัติใหทําเปนการจายเงินอุดหนุน งานประเพณีแหเทียนพรรษาใหแกวัดตางๆ ใน

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหาตนเทียนพรรษาและขบวนแห จํานวน ๒,๕๓๐,๐๐๐       

(สองลานหาแสนสามบาทถวน) ซึ่งไมสามารถเบิกจายเงินอุดหนุนดังกลาวใหแกวัดได 

 เพื่อใหการดําเนินการจัดทําตนเทียนพรรษา ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอย และดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะตองอุดหนุนงบประมาณในการจัดทําตนเทียนและขบวนแหเทียน

พรรษา ใหแกชุมชน โดยผานกรรมการชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งจากเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๓ ทาน       

เพื่อนําไปจัดทําตนเทียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ 

เรื่อง การตั้งงบประประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามขอ ๒ (๒.๓) ซึ่งสามารถ

ดําเนินการได 

 หลักการ 

 การเบิกจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจัดทําตนเทียนพรรษาและ

การจัดขบวนแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภา

เทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๓) 

พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ 

 เหตุผล 

 เพื่อใหเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนใหกับชุมชนตางๆ ในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี สําหรับจัดทําตนเทียนพรรษาและขบวนแหเทียนพรรษาในงานประเพณีแหเทียนพรรษา

ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ไดอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด จึงขอเสนอ

ญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทําเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห

ในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาใหความ

เห็นชอบตอไป 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สักครูนะครับ กอนที่ทานสมาชิกจะสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ผมขอความเขาใจนิดหนึ่งนะครับ 

ตามที่ดูนี้บางวัดมีสองตนมีทั้งติดพิมพใหญ ติดพิมพเล็ก หรือวาติดพิมพใหญ ติดพิมพกลาง ทีนี้เราไมจํากัดใชไหมครับ

วาวัดหนึ่งจะสงกี่ตน 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมขอมอบใหทานเสรี เปนผูชี้แจงครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเสรีครับ 
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นายเสรี    ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ สืบเนื่องจากงานประเพณีของเราทุกป

ที่ผานมา การจัดสงตนเทียนน้ันขึ้นอยูกับศักยภาพของทางวัดที่มีความพรอมที่จะทํา ยกตัวอยางเชนวัดมหาวนาราม

ทางวัดจะทําตนเทียนสองตนเปนประจําทุกป คือ ตนขนาดใหญติดพิมพและตนขนาดกลางติดพิมพ วัดหนองบัวปที่

ผานมานั้นก็สงสองตน คือ ตนขนาดใหญแกะสลักและตนขนาดกลางแกะสลักครับ อันนี้เปนศักยภาพที่ทางวัดมีความ

ศรัทธาที่ทําครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือในความเห็นของผมนะครับวาในความเปนจริงแลวนาจะเปนวัดละหนึ่งตน เกี่ยวกับงบประมาณใชไหมครับ

ไมไปกระจุกอยูที่วัดใดวัดหนึ่งนะครับ เพื่อประหยัดงบประมาณดวยนะครับ ซึ่งเทาที่ผานมาตลอดอายุของผมก็เทานี้

แลว เคยเห็นแตหน่ึงวัดหนึ่งตน ผมพึ่งเปดดูเห็นวาบางวัดมีสองตนซึ่งมันไมถูกตองนะครับ นาที่จะเปนหนึ่งวัดหนึ่งตน 

ถาหากวาทางสภาตัดออกหน่ึงวัดหนึ่งตนจะมีปญหาหรือไมครับ เพราะวาเงินไปกระจุกอยูที่วัดเดียวแทนที่จะกระจาย

ไปใหวัดอื่นบาง แลวทานก็มาบนวาเงินไมมีเงินไมพอ แตไปกระจุกอยูที่เดียว เชิญทานรองฯครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เปนขอหารือนะครับ กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมคอนขางเห็นดวยกับทาน

ประธานสภานะครับวานาจะเปนวัดละตนก็พอนะครับ แตผมคิดวาในชวงที่ผานมาอาจจะคิดวาตองการใหตนเทียน

เยอะๆและมันครึกคร้ืนแตเราก็ตองอุดหนุนทั้งสองตน แตโดยปฏิบัติถาเปนปนี้ถาเขายังไมขึ้นนาจะใหเหลือวัดละตน 

นาจะเปนไปไดครับ ผมคิดวาเห็นดวยกับทานประธานฯครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณครับ เพราะฉะนั้นวาถาเปนวัดละหนึ่งตนทานตองไปทํามาใหม เพราะวาไมทราบวาทานจะเอา

ตนใหญหรือเล็กหรือกลาง เพราะในน้ีมันมีทั้งติดพิมพใหญ ติดพิมพกลาง ติดพิมพเล็ก 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ก็เปนวาขอรับหลักการตรงน้ีวาเรานาจะมีการรับหลักการตรงนี้ก็ใหวัดที่สงมาสองตนนี้ใหทํา

ตนใหญ ไมใหทําตนเล็ก เราพวงไปในการพิจารณาตรงนี้ดีไหมครับ ขอหารือครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทางสภาไมมีปญหานะครับ เพราะฉะนั้นวามันจะตองไปผูกในตัวเลขดวย เพราะอยูในนี้มันรวมสองตน        

ถาหนึ่งตนมันก็ตองตัดออกนะครับ ก็หารือทานดวยวาจะตัดตัวเลขอยางไร 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 คือผมคิดวาก็โดยระเบียบปฏิบัตินะครับ เงินงบประมาณเทานี้แลวเราก็จะนําเสนอวาถาสงมาสองตนขอเปน

ตนใหญหนึ่งตนแคนั้นเอง สวนตนเล็กไมใหทําและใหวัดละหนึ่งตน สวนงบประมาณที่เหลือก็จะตกเปนรายจายอยาง

อื่นไป 
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นายอนันต   ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็คงไมมีปญหานะครับคือมันผูกพันกันวาในขณะนี้วาเราจะตองอนุมัติใหความเห็นชอบในตัวเลขเทาไหร     

นะครับ เพราะฉะนั้นถาปรับแลวตัวเลขมันก็ตองแตกตางออกไปนะครับ ขอใหทานไดไตรตรองตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ 

เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง    อาษาพล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตเรียนปรึกษาเรื่องตนเทียนนิดหนึ่งนะคะวาแตละวัดที่จะนํามา ตรงนี้ดิฉันขอเสนอวาก็แลวแตวัด  

จะนําเสนอกี่ตน แตในการอนุมัติเงินเราควรใหวัดละหนึ่งยอดแคนั้นเองคะ คือยอดใหญถาทําตนใหญตนเล็กตรงนี้ตาม

ศักยภาพของวัดนะคะ บางวัดอาจจะทําสองสามตนก็เปนเรื่องของทานแตละจะอนุมัติแคหนึ่งยอด คือคงจะเลือกยอด

ใหญคะตรงน้ันคือศักยภาพของวัดเราจะไปหามไมใหทานทําคงจะเปนเร่ืองลําบากนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ผมก็หารือวานาจะเปนที่วัดละหนึ่งตน คําวาหนึ่งตนนี้ถาสมมุติเอาวาใหญ ทีนี้มันมีตัวเลข     

ของกลาง และเล็กดวย ผมหารือวาตัวเลขจะปรับอยางไร เชิญทานรองฯครับ 
 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมขอมอบใหทานเสรี เปนผูชี้แจงครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเสรีครับ 

นายเสรี    ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ คือจากการที่ไดประสานกับคุมวัดนะ

ครับ ผมยกตัวอยางวาที่สงสองตนก็มีตนใหญ ตนกลาง ถาอยางนั้นในจํานวนตนกลางนี้ตัดออกเลยครับเพราะวามีแค 

๓ วัด เทานั้นเองที่มีศักยภาพสูงพอที่จะทําตนเทียนไดสองตนครับ ก็ขอตัดตนกลาง ตนกลางนี้ทางเทศบาลใหการ

สนับสนุนอยูตนละ ๘๐,๐๐๐ บาทครับ ๓ วัดก็ประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาทครับ ขอตัดยอดนี้เลยครับทานประธานครับ 

เหตุผลเพราะเนื่องจากวาเหลือระยะเวลาอีกไมนาน ตอนนี้ก็เขาสูชวงของการทําตนเทียนแลวครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือมันไมใชมีเฉพาะตนกลางอยางเดียวนะครับคือ ของวัดมหาฯ มีตนใหญกับตนกลาง มีวัดบูรพาตนใหญ    

ตนพิมพเล็กอยางนี้ เพราะฉะนั้นสภาฯอยากทราบยอดที่ทานจะตัดออกเทาไหรเหลืออนุมัติเทาไหรนะครับ เพราะวา

ตัวเลขที่เราจะตองอนุมัติน้ีจะตองเปนตัวเลขที่ทานจะตองนําไปใชนะครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     

เขตเลือกตั้งที่ ๒ตามที่เมื่อสักครูที่วาไดชี้แจงเกี่ยวกับการจะตัดใหเหลือหนึ่งตนนะครับ ก็อยากจะเสนออีกนิดหนึ่งคือ

ในเอกสารจะเปนขอรับเงินอุดหนุนจัดขบวนแหงานประเพณีแหเทียนจํานวนขบวนละ ๓๐,๐๐๐ บาทนะครับ ก็บางวัด

จะมีตนเทียนอยูสองตนก็จะเปน ๖๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผมสังเกตในตัวเอกสารนะครับทานประธานฯ ก็จะตัดยอดตัว

เงินสนับสนุนในการสรางเทียนจากวัดละสองตนเหลือวัดละหนึ่งตนนะครับ ขบวนแหเขาก็มีสองขบวนก็นาจะตัด

คาใชจายของขบวนแหอีกขบวนหนึ่งดวยครับ ขอบคุณครับ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมใชแลวครับทาน ดูดีๆนะครับวาอยางของวัดบูรพาคือเขาจะมีจัดทําตนเทียนแกะสลักสองตน จัดขบวนแห

หนึ่งขบวนนะครับ และของวัดมหาวนารามก็แกะสลักเทียนสองตน ขบวนแหหนึ่งขบวน เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธาน ในวัดศรีประดูครับ ขบวนแหสองขบวนครับ ตนเทียนสองตนครับ ของวัดศรี

ประดูครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ วัดศรีประดูมีสองขบวนในเมื่อตัดตนหนึ่ง ขบวนแหก็ตองตัดเหมือนกัน อยางนี้สรุปแลวก็อยูที่

ทางทานผูบริหารนะครับวาจะตัดตัวเลขเทาไหร เหลือเทาไหร สภาจะไดอนุมัติใหนะครับ ถาตกลงในหลักเกณฑที่คุย

กันนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ดวยหลักการและเหตุผลก็คืองบประมาณชุดนี้เราสภาไดอนุมัติใหไปแลว

ครั้งหน่ึงนะครับ มาวันน้ีดวยขอหารือของทานประธานฯที่มีวาเราจะตัดตนเทียนก็คือวาดวยศักยภาพของวัดบางวัดมี

สอง จริงๆแลวบางวัดอาจจะทําไดสามสี่ตนดวยซ้ําไปนะครับ อันนั้นก็ไมวากันแตวาดวยขอหารือและก็ในที่ประชุมแหง 

นี้เห็นสมควรรวมกันวาอยางบางวัดที่มีสองขบวนเราใหขนาดใหญไปหนึ่งตนใชไหมครับ ที่นี้เมื่อความเรงดวนและก็

ระยะเวลาที่มันเหลือผมขอเสนอใหสภาแหงนี้ไดมีคณะทํางานขึ้นมาเพื่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ก็คือ

เหมือนกับที่ทานรองนายกวาวาเราอนุมัติในหลักการไปกอน และเรื่องตัวเลขเราคอยมาจัดสรรกันอีกทีหนึ่งนะครับ อัน

นี้ก็ดวยเพื่อความรีบเรงของแตละวัดที่กระทําการไปแลวและก็ดําเนินการไปแลวดวยครับ ฝากหารือทานประธานครับ 

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยางนี้ไดไหมครับทานรองฯครับ เพื่อความสะดวกถูกตองนะครับวาทานถอนญัตตินี้ไปกอนและปรับตัวเลข

ใหมเขามานะครับ เพราะวาเราจะประชุมอยูเพราะวามันมีของทางโรงจํานําอยู ภายในสมัยสามัญนี้ครับ เราจะได

ถูกตองในเร่ืองตัวเลขอะไรตางๆนี้ ไดไหมครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ครับ ตกลงตามนั้นครับ ขอถอนญัตติตัวนี้ออกครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานถอนตัวนี้กลับไปปรับปรุงใหมใชไหมครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ครับทานประธานฯ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เมื่อทานถอนแลวผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ วาสมาชิกที่เคารพครับ ในญัตตินี้เนื่องจากวาเราจะตอง

ปรับปรุงตัวเลขใหมในการใชจายเกี่ยวกับตนเทียน เชิญทานเสรีครับ 
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นายเสรี    ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ขออนุญาตครับทานประธาน เนื่องจากวาตอนน้ีบางวัดเดิมที่เขาทํารวมกับเรามาเขาเคยทําสองตน ดวยความ

เคารพนะครับวาตนเทียนน้ัน ถาสมมุติวาในเม็ดเงินที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดพูดถึงเมื่อสักครูนะครับวา เม็ดเงินนั้น

ถาเปนเม็ดเงินที่คงเดิมไดไหมแตเขาจะกระจายวัดออกไปเพื่อที่จะใหเปนจํานวนวัดเพราะวาทางชางไดดําเนินการไป

แลว เพราะวัดที่อยูในเขตเทศบาลนั้นมีจํานวน ๒๕ วัด แตบางวัดไมมีชางที่จะทําสง ยกตัวอยางก็อยางที่ผมไดกราบ

เรียน แตถาเม็ดเงินตรงน้ียังคงอยูในจํานวนเทาเดิมคือ ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท แตเขาจะกระจายวัดออกไปนี้ผมก็อยากจะ

ขอหารือวาเปนไปไดไหมเพราะชางเขาไดดําเนินการไปแลวในบางสวน ยกตัวอยางวาวัดบูรพารามเขาก็ลงมือไปแลว 

แตทีนี้ถาสมมุติวาวัดไหนเขาไมสงผมก็จะบอกวาใหไปประสานกับทางชุมชน กับคุมวัดที่ใกลเคียงที่เขาไมสง ขอสงได

ไหมในนามวัดน้ันเพื่อจะเปนการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของเราใหดํารงอยูนะครับ รวมทั้งรักษาน้ําใจของชางดวย

ครับ อันน้ีคือประเด็นที่สําคัญครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมจะใหขอคิดทานวา ทานอยาลืมคําวาสอเจตนานะครับ สอเจตนาที่จะใชใหมันเปนไปตามตัวเลข ตัวนี้เรา

ตองระมัดระวังนะครับ คือสภานั้นทานขอมาเทาไหรเมื่อถูกตองนั้นสภาให แตเมื่อทานไปปฏิบัตินั้นจะสอเจตนาไหม 

ตรงน้ีเองนะครับสภาไมมีปญหา อยางที่ผมกราบเรียนตั้งแตเบื้องตนวาความเปนจริงแลวนาที่จะกระจายไปตามวัด

ตางๆใหไดหลายๆวัด ไมใชวาไปกระจุกอยูที่เดียว ความสามารถของคนนั้นมันมีนะครับ 

นายเสรี    ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ขออนุญาตครับ ผมขออนุญาตนัดประชุมชุมชนมาคุยอีกครั้งหนึ่งแลวผมจะนําเสนอกับทางชุมชนให           

ไดทราบครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็อยูที่ทานนะครับ ในเมื่อวาทานรองนายกฯจะขอถอนญัตตินี้เพื่อไปปรับปรุงใหม ในขณะที่ทานไปปรับปรุง

ใหมนั้นทานจะทําอยางไรทานทําเขามา เมื่อถูกสภาให เมื่อผิดทานรับผิดชอบเองนะครับ ผมก็ใหขอคิดวาอยาไปสอ

เจตนานะครับ เพราะฉะนั้นในเมื่อทานรองนายกฯขอถอนญัตตินี้เพื่อไปปรับปรุงใหมผมจะขอมติที่ประชุมวาเมื่อเขา

วาระแลวนั้นจะอนุมัติใหถอนหรือไมใหถอนน้ันอยูที่สภานะครับ เพราะฉะนั้นผมจะขอมติที่ประชุมวา 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบวาไมใหถอนญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือ / ไมมีผูยกมือ 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบวาใหถอนญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณ 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  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๖ เร่ือง อื่นๆ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ เชิญครับ เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น    พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานผูบริหารและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เรื่องอื่นๆที่ผมจะพูด

ในที่ประชุมครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเมรุวัดปาแสนอุดม ผมเคยไปพูดกับทานที่รับผิดชอบนะครับเรื่องเมรุทานบอกวา

วัดปาแสนอุดมไมทําใหมันปราศจากมลพิษ ผมก็เลยเก็บไวในใจพอมีเวลาแลวผมก็ไปที่วัดไปถามพระคุณเจาวาทําไมถึง

ไมรับ พระคุณเจาบอกวาการที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหมายถึงทานรองฯไดไปที่วัดและก็พูดวาจะทําใหอยูถาได

งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาทําโดยสรางใหม ของเกาไมเอาวาอยางนั้น ทางวัดก็เลยไมรับ ทีนี้จะรูสึกวาเมรุนั้น

ไมไดสรางมานานนะครับ พึ่งสรางเสร็จมาสี่หาปนี้แลวก็สรางอยางดีดวยคิดวามันยอดแลวในตอนนั้น แตมันไมถูก

สุขลักษณะเพราะวาของเดิมอันหนึ่งเผาถาน อันหน่ึงเผาเตานํ้ามัน มันมีสองเตาคูกัน ทีนี้ถาเผาเตาน้ํามันนั้นมันมีหัวฉีด

หัวเดียวถาเผาแลววันน้ันละคณะกรรมการไมไดหลับไมไดนอน ตองเฝาอยูที่นั่นคอยเขี่ยศพเขามาหาไฟ ผลสุดทายเมื่อ

มันใชไมไดผลก็เลยหยุด ไดเผาไปเพียงสองสามศพแคนั้นก็เลยใชถานตลอดไป ทีนี้ถาหากทําอยางที่ผมคิดอยูตอนนี้จะ

ไดไหมครับ คืออยากจะใชเตาของเกานี่ละครับแลวปรับปรุงเฉพาะเตาเผา สวนเมรุก็ยังอยู  ใชงบประมาณไมถึง 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทหรอกครับ ประมาณซักสองสามลานก็คงจะไดนะครับ จะใชไฟฟาหรืออยางไรก็แลวแต วัดตางๆก็

เคยทํามาแลวอยางวัดสุปฏนนาราม หรือหลายๆวัดที่ทํามาอยางที่ผมพูดนี้ คือถาหากวาจะไปสรางหมดนี้มันไมมีที่

สรางและอีกอยางหนึ่งก็นาเสียดายที่งบประมาณที่เราทําไวเปนอยางดีแลวแตวาเตาเผามันไมถูกสุขลักษณะก็อยากจะ

ใหเปลี่ยนเฉพาะเตาเผาเปนไฟฟาหรืออะไรก็แลวแต ขอสําคัญวาไมไดใชงบประมาณถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยากจะ

ใชเงินใหมันนอยลงไปหนอยเพื่อประโยชนของประชาชนนะครับ ถาไปทุบแลวทําใหมในงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท สองปก็ไมเสร็จแลววัดปาแสนอุดมจะทําอยางไร ก็อยากจะใหไปปรับปรุงเฉพาะเตาเผาครับ พอจะไดหรือไมครับ 

ขอคําชี้แจงดวยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สักครูนะครับทานรองฯ คือความประสงคของทานชื่นนี้ซึ่งเกี่ยวกับวัดปาแสนอุดมนี้หมายความที่พูดนี้

หมายความวาไมทุบทิ้งทั้งหมด เปลี่ยนเฉพาะเตาเผาใชไหมครับ เชิญทานรองฯครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานครับ ผมก็พยายามฟงนะครับ เดี๋ยวผมขอสรุปที่ทานชื่นพูดเมื่อสักครูนะครับ เอาเปน

วาอยางนี้นะครับ ทานชื่นเอยวา ขออนุญาตที่เอยนาม ทานบอกวาเมรุที่จะทําใหมนี้ที่จะของบประมาณอาจจะในป 

๖๐ นี้นะครับ เมรุที่จะทําใหมนี้ขอไมทําทั้งหมดขอปรับปรุงเฉพาะสวนที่เปนเตาใหมันดีขึ้น ถูกตองไหมครับ ถูกตองนะ

ครับ ขอเรียนถามทาน ผอ.สํานักการชาง วาถาเราไมทําทั้งหมดนี้ก็นาจะเปนไปไดนะครับในความคิดของผม แตวาเอา

ใหชัดเจนเลยนะครับ ขออนุญาตใหทาน ผอ.สํานักการชาง วากรณีของวัดปานี้อยากไดแบบนี้มีความเปนไปไดไหมครับ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผอ.สํานักการชางครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมใหเจาหนาที่ไปประสานกับหลวงพอคือทุบในสวนที่ไมไดใชออกแต

โครงสรางยังอยูเหมือนเดิม หมายความวาเมรุเกาของทานมันจะเปนเมรุที่อยูติดกับตัวเผาเลย แตตัวเผาที่เขามาใหมนี้

จะตองมีที่วาง ทุบนี้หมายความวาทุบในสวนน้ันออกไปครับ โครงสราง หลังคา ชอฟา ใบระกา ฐานรากยังอยูครับ เอา

ตัวถังไปใสเฉยๆ ทําอยางที่ทานวามานั้นไดครับไมมีปญหา ยังเหลืออีกสองวัดสุดทายที่ยังคาราคาซังตลอดเวลา พูด

ตลอดเวลา ไปประสานสองวัด วัดกุดคูณตอนแรกก็ไมเอา ใหป ๕๙ ก็ไมเอา ป ๕๙ วัดนี้ก็ไมเอา ปนี้ก็จะมาเอา เราก็

ตามใจทานอยูแลวครับ แลวแตทานจะอนุมัตินะครับ แลวผมจะทํางบประมาณมาในป ๖๐ ครับ 

นายชื่น    พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมไดถามกับทางวัด ทางวัดบอกวาทางทาน ผอ. นี่แหละจะไปทุบหมด ทางวัดก็เลยตกอกตกใจบอกวาของ

เกามันยังดีอยู เราจะไปทุบทิ้งแลวก็สรางใหมก็เสียหายเลยนะครับเพราะไมรูวาจะไปเผาศพที่ไหนน่ีคือหลวงพอทานวา

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 วันน้ีก็เลยขออนุญาตเห็นชอบกับทานชื่นวาอยากจะใหปรับปรุงวัดปาแสนอุดมดวย 

ที่นั่นจะเปนชุมชนที่หนาแนนคนเยอะ มีประชาชนที่ใชสถานที่วัดพอสมควรนะคะ และอยากจะใหสุขลักษณะ 

สุขอนามัยของชุมชนใหถูกตองดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น    พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วัดปาแสนอุดมนะครับปกติแลวจะไมขาด จะมีการเผาแทบจะทุกวันเพราะวาในสถานที่วัดมีที่จอดรถไดมาก 

ความสะดวกก็มี สวนมากก็มีบานที่อยูไกลๆคนก็จะไปเสียชีวิตอยูที่โรงพยาบาล เขาไมใหเอาเขาบานเขา เขาก็แวะมาที่

วัดนี้เกือบจะทุกวันนะครับ เมื่อวานน้ีก็มีและศพยังคางอยูก็มีขณะนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝากพิจารณาดวยนะครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒนศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ครับ มีเรื่องที่จะกราบเรียนถึงทาน

ประธานสภาผานไปยังทานผูบริหารนะครับ มีเรื่องที่ตองติดตามดังนี้นะครับ ทางฝายงานปองกันและบรรเทา
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สาธารณะภัยและสํานักการชางครับที่ตองรวมมือกัน คํารองของบานเลขที่ ๓๒๗/๑ ถนนพโลชัย หรือที่หมูบาน

เสาวลักษณนะครับ ไดเขียนคํารองขอตัดตนไมตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ และก็ยังไมไดดําเนินการตัด ก็แจงวา

ตนไมเปนตนไมขนาดใหญตองใชรถมีบันไดสูงที่ขึ้นไปตัดของงานปองกันแตรถของงานปองกันไปแลวก็ไมสามารถ

ดําเนินการไดเพราะตองใชรถกระเชาของสํานักการชางที่ตองดูแลเรื่องระบบไฟฟา เรื่องสายไฟฟาไปชวยดวยแตวาไม

พรอมเพรียงกัน ก็อยากขอความกรุณาไปถึงฝายผูบริหารที่ดูแลเรื่องสํานักการชางนะครับชวยประสานกับงานปองกัน

เพื่อจะตัดตนไมที่บานเลขที่ ๓๒๗/๑ ถนนพโลชัย ที่เขียนไวตั้งแต วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพราะวาเปนเรื่องที่คางคา

มานานเพราะวาชาวบานก็ไดติดตามมาตลอดนะครับ สวนอีกเรื่องหน่ึงเปนเรื่องของผักตบชวาที่ลํามูลนอย ชาวบานที่

ชุมชนทาวังหินก็ไดเขียนคํารองขึ้นมาถึงทางเทศบาลฯนะครับ ตอนน้ีมันมีผักตบชวาจํานวนมากที่บริเวณลํามูลนอยซึ่ง

เปนปญหาความเดือดรอนของชาวบานก็คือไมสามารถใชประโยชนจากน้ําลํามูลนอยได คือไมสามารถใชเรือออกหา

ปลาหรือกระชังปลาที่มีอยูตามลํามูลนอยไดรับความเสียหายและก็สงผลเสียตอระบบน้ํา ไมวาจะเปนการสูบน้ําขึ้นไป

ผลิตน้ําประปา ชาวบานบอกวาไดรับความเดือดรอนเรื่องนี้ก็ไดทําหนังสือถึงทางเทศบาลฯ ก็อยากฝากไปถึงยัง

ผูบริหารวาจะมีศักยภาพในการที่จะแกไขปญหาเรื่องนี้หรือไม 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สักครูนะครับทาน ผมคิดวาในเรื่องของผักตบนี้มันนอกเหนือเขตรับผิดชอบของผูบริหารแลวนะครับ มันไมใช

ของเขตเทศบาลฯแลว เพราะฉะนั้นจะโยนใหทางฝายบริหารไมได ฝายบริหารไปทําก็ไมได อยากจะทําใหก็ทําไมได

เพราะนอกเหนือจากความรับผิดชอบแลวนะครับ แลวผมขอพูดยอนกลับไปนิดหนึ่งวาการตัดตนไมนั้นไมทราบวา

ตนไมใหญหรือเล็ก 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตนไมขนาดใหญครับ 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขนาดใหญนี้คงไมใชความสามารถของปองกันและสํานักชางแลว เขาทําไดเพียงตัดกิ่งไมเทานั้นเองนะครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับ ตัดกิ่งไมครับ บังเอิญตนไมนั้นเปนตนไมสูงใหญจําเปนตองตัดกิ่งออกโดยไดขออนุญาตทางปาไม

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 พันโทฉลอง   ชัยยศ ไดเขียนคํารอง

เรื่องถังขยะใชการไมไดและก็ขยะมีปริมาณมากเพราะเปนชุมชนที่มีความหนาแนน ก็ขอความกรุณาจัดหาถังขยะเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอนโดยดวนนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานครับ กอนที่เราจะประชุมกันเสร็จนะครับมีเรื่องรองเรียนทางไลนมาจากลูกสาวผมเอง

นะครับ รองเรียนมาใหฟองรองตอผูอํานวยการสํานักการชาง ถนนดานหลังโรงเรียนเบ็ญฯตรงสามแยก หลุมดานหลัง

โรงเรียนเบ็ญฯอยูมาตั้งแตหนูเรียน ม.๒ จนขึ้น ม.๔ แลวนะครับ ฝากทานประธานดวยนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง    อาษาพล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทานนะคะ พอดีดิฉันเองไดเขารวม

ประชุม กรอ. ของจังหวัดนะคะ สวนมากเรื่องใน กรอ. จะเนนในการทองเที่ยวนะคะก็มีสมาชิกในที่ประชุมเรียนถาม

มาวาทําไมเมื่อปกลายของเราไมมีการแขงเรือ ซึ่งการแขงเรือก็จะเปนวัฒนธรรมประเพณีของพวกเราของจังหวัดอุบลฯ

คะมาเนิ่นนานนับเปนหกสิบเจ็ดสิบปเทาที่จําความไดนะคะ ก็ไดดูแขงเรือตลอดซึ่งปกลายที่ผานมาไมมีการแขงเรือ 

เขาถามในที่ประชุมของ กรอ. นะคะตัวดิฉันเองก็เลยเอามาเรียนถามทางคณะผูบริหารของเทศบาลฯนะคะวาสาเหตุ

อยางไรเมื่อปกลายไมไดแขงเรือ ซึ่งจริงๆแลวเดี๋ยวนี้เหตุการณบานเมืองที่เกิดขึ้นเขาก็บอกวารายไดของประเทศจะอยู

ที่การทองเที่ยวนะคะ ซึ่งตรงนี้จังหวัดอุบลฯก็พยายามหาสตอรี่ตางๆมาใหจังหวัดของเราวามีอะไรดี อะไรเดน ดึง

ออกมาเพราะวานักทองเที่ยวจะไดเขามาใชจายเงินในจังหวัดอุบลฯของเรา ซึ่งงานตรงนี้หายไปก็จะทําใหจังหวัดของ

เราหรือเทศบาลของเราขาดรายไดนะคะ ซึ่งตรงน้ีก็อยากจะถามทางคณะผูบริหารวาปหนาที่จะถึงนี้หรือวาออกพรรษา

ที่จะถึงนี้เราจะมีแขงเรืออีกไหม หรือวาจะไมมีเลยนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ทําใหประชาชนหลายๆทองที่โดยเฉพาะนักแขงเรือ

ก็สอบถามมานะคะ เพราะวาจริงๆแลวในการแขงเรือก็ย้ําอีกครั้งหน่ึงนะคะวามันเปนงานของจังหวัดอุบลฯของเราซึ่งมี

มาเนิ่นนานจริงๆนะคะ  ถาออกพรรษาเราก็คิดถึงแขงเรือ ลอยกระทง ซึ่งจริงๆแลวดิฉันก็อยากนําเสนออีกวาลอย

กระทงของประเทศไทยก็จะเปนออกพรรษาเดือนสิบสอง แตในจังหวัดอุบลฯของเราจะเปนลอยกระทงเดือนสิบเอ็ดซึ่ง

เปนแหงเดียวในประเทศไทยก็วาไดนะคะ ก็อยากใหมีเทศกาลหรือวัฒนธรรมอันดีงาม ประเพณีอันดีงามของเรานี้ได

เกิดขึ้นติดตอกันไปนะคะ ไมใชวาอยางเมื่อปที่แลวก็มีคนถามหาตลอดวาทําไมอุบลฯของเราไมมีแขงเรือ ประชาชนก็

หลายคนนะคะที่ถามมา กราบเรียนทานประธานผานไปยังทานผูบริหารคะวาปนี้จะมีแขงเรืออีกไหมหรือวาไมมีคะ 

ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พอที่จะใหความกระจางไดหรือไมครับทาน เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ครับ ขออนุญาตใหทานเสรีเปนผูชี้แจงครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเสรีครับ 

นายเสรี    ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ครับขออนุญาตครับ ตองขอขอบคุณนะครับ ตัวผมเองที่ไดรับผิดชอบในงานนี้อยู ในปที่ผานมาผมขอยอนไป

นิดหนึ่งนะครับวาในปที่ผานมาผมไดเชิญเรือมาเรียบรอยแลวจํานวนเรือใหญประมาณ ๑๒ ลํา เรือกลาง ๑๖ ลํา     

เรือเล็กอีก ๑๒ ลํา ทีนี้แตดวยเหตุของ สตง. เขาไมใหจายคาชักลากเรือ เขาไมใหจายคาจูงคาอะไรทั้งสิ้น เขาบอกวา
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ในเมื่อคุณตั้งเงินรางวัลไวแลวนั้นเขามาแขงคุณยังเอาเงินจายเขาอีกหรือ ทําไมคุณไมใหเขามาแขงเลย ทีนี้ในทีมเรือทีม

หนึ่งนี้ไมต่ํากวา ๗๐ คน ที่มาแขง ไมมีที่ไหนมาหรอกครับเพราะทุกที่ที่ เชิญเรือขนาดใหญนี้ใช เงินประมาณ     

๕๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ บาท ตอ ลํา ขนาดกลางก็ลดหลั่นกันมาตามความสามารถ ก็เหมือนกับจางนักมวยมาตอย

ประมาณนี้นะครับ ทีนี้ในสวนนี้ผมไดนําเรียน สตง. วันน้ันกอนงานวันออกพรรษาผมไปหา สตง. กับทานนพพรสี่เที่ยว 

ไปสี่เที่ยวเถียงกันทุกเที่ยวกับ ผอ. สตง. อันน้ีผมยอมรับเถียงกันจนสนิทกัน พูดงายๆนะครับวาขนาดลอยกระทงเขายัง

ไมใหจัดเลยเขาบอกวามันผิดเพราะคุณไปจางเขามาทํา เอาเงินไปใหเขาแลวเอามาประกวดแลวก็ตัดสินเอาเงินรางวัล

มาใหอันน้ีคือประเด็น ทีนี้ผมก็เลยบอกทาง สตง. วาเอาอยางนี้ไหมครับผมจะเชิญเรือมาตามที่ทานเชิญแตผมจะเชิญ

ทานไปเปนประธานเปดงานทานจะไปไหม มันก็จะไดมีแตเรือแจว เรือพายบานเราน่ีแหละจะมาแขงกันเอง แลวความ

สนุกสนานมันอยูตรงไหน พิษของงานแขงเรือน่ันแหละครับที่ติดมาถึงงานสงกรานตก็เพราะเราสนับสนุนไมได พิษของ

งานสงกรานตที่ผานมาหนังสือออกเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน มาติดงานแหเทียนอีกเพราะวัดไมมีระเบียบการเบิกจายนะ

ครับ อันน้ีพวกผมพยายามมาโดยตลอดจนครั้งสุดทายนี้ไดเขาไปหารือกับผูวาราชการจังหวัด ทางผูวาราชการจังหวัดก็

หารืออยางไรเอาอยางไรในเร่ืองเงินตัวนี้ ตอนน้ีก็รอคําตอบอยู ทีนี้ถามวาพวกผมอยากจัดไหม อยากจัดครับเพราะมัน

เปนงานประเพณีของอุบลฯที่สรางชื่อเสียงใหอุบลฯก็เหมือนกับทางทานสมาชิกไดพูดถึง แตตองพูดถึงวาทาง

งบประมาณการเบิกจายนั้นจะทําอยางไร สุดทายนะครับแหเทียนที่ผานมานั้นตองเปดอกเลยนะครับวาผิดตลอด ที่

จายมาตั้งแตผมยายมาอุบลฯตั้งแตป ๓๘ จนมาถึงปที่ผานมานี้คือจายผิดตลอด ผมก็บอก สตง. วาถาทานจะกลับไป

ตรวจสอบนี้ขอรองทานอยาตรวจสอบยอนหลัง ใหทานตรวจสอบไปขางหนาเพราะที่ผานมานั้นผิดหมดไมอยางนั้นผม

ไดเขาคุกแนและก็ไมมีเงินไปจายทานแนถาเรียกคืน ก็คุยกับ ผอ. สตง.วาในการมาตรวจฎีกานี้ขอใหตรวจเดินหนาอยา

ตรวจถอยหลังในเรื่องที่ผานมาที่ผิด ก็ตกลงกันตามนี้แลวจะไมมีเฉพาะเทศบาลนครอุบลฯเรานะครับที่ยุตติการแขง

เรือ มีหลาย อปท. แลวที่ผานมาเทศบาลใกลเคียงเรานี้สตง. เขาเขาไปเลนแลว ที่สุราษฎรธานีก็โดนโดนหนักดวย 

ดังน้ันพวกผมก็ไมอยากเสี่ยงในเรื่องของการผิดระเบียบ ตองขอความชัดเจนจาก สตง. จากระเบียบการเบิกจายเงิน

กอนถึงจะดําเนินการครับ ถาเปนไปไดอยากจัดจริงๆครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือทางความเห็นของทานสมาชิกผูทรงเกียรติน้ันเพียงแตอยากจะทราบวาจะมีการจัดไหมเทานั้นเองครับ 

นายเสรี    ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ครับ จะพยายามสุดความสามารถในการจัดแขงเรือครับ 

นายเลิศ    อาชวานันทกุล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายเลิศ   อาชวานันทกุล สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานีครับ ฝากเรียนถามไปยังฝายผูบริหารวาแลวในประเทศไทยนี้มีเทศบาลไหนหรือวาหนวยงาน

ไหนเขาจัดไดไหมครับ คงเปนเรื่องของระบบการเงินเราอาจจะเรียนรูจากเขาวาเขาใชวิธีไหนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเสรี    ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ขออนุญาตตอบเลยนะครับ ผมยกตัวอยางของอําเภอชานุมานนองเขาโทรมาหาผม ผมคุยกับเรื่อง สตง.   

เสร็จเขาก็โทรมาหาผม ทีนี้ในเม็ดเงินที่เขาจายเขาจายไมเยอะ คือเขาเชิญเรือแถวบานที่จัดกัน ทีนี้เขาก็เปนเรือตามลุม

แมน้ําโขง ชานุมานนะครับ ผมบอกวาคุณอยาเสี่ยงจายคาชักลากเรือโดยเด็ดขาดแลวรางวัลอยาเกิน ๓ รางวัล 

เหมือนกับกีฬาโอลิมปก สตง. บอกวากีฬาสากลมีเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะมีรางวัลชมเชยไมได

นะครับ ทีนี้ผมก็บอกวาใหคุณเอาเงินคาลากจูงนั้นไปแฝงไวในเงินรางวัล แตคุณจะมีวิธีการจายอยางไรเปนเรื่องของ

คุณ แตถาคุณไมจายลักษณะนี้น้ันจะลําบาก ก็เหมือนทางสุราษฏรธานีที่พูดถึงเขาจายโดยตรงแบบนี้เขาก็โดนเรียกคืน 
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ทุกแหงจะเปนลักษณะนี้นะครับ กีฬาก็เหมือนกันนะครับทาน กีฬาตอไปนี้จะไมมีที่สี่ มีแคหนึ่ง สอง สาม จะไมมี

รางวัลชมเชย เพราะสากลไมใหนะครับ อันนี้คือประเด็นที่ติดเขามา แตปนี้ผมก็สัญญากับชาวเรือแลววาจะจัดครับ แต

ก็คงตองไปหารือกับ สตง. วามีทางออกใหเราอยางไรที่เราจะทํางานโดยไมผิดระเบียบนะครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานผูบริหารนะครับ ก็เทาที่ทานเสรีอธิบายใหฟงก็อยากสอบถามเพื่อ

เปนความรูนะครับวาตัวเงินรางวัลนี้เรามีหลักเกณฑในการกําหนดหรือไมวาตองจายจํานวนเทาไหรนะครับ สมมุติวา

ทางสภาใหไปสองลาน รางวัลที่ ๑ กําหนดใหเทาไหร รางวัลที่ ๒ กําหนดใหเทาไหร รางวัลที่ ๓ เทาไหรนะครับ และ

อยากสอบถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเมื่องานแขงเรือมีปญหาแลวงานแหเทียนน้ีจะไดจัดไหมครับ แลวจัดแลวจะมีปญหา

ไหมครับจะผิดระเบียบของ สตง. หรือเปลาครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเสรีครับ 

นายเสรี    ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ขออนุญาตครับ ถาเปนสวนของกีฬาเขาจะใหจาย ๒๕ เปอรเซ็นตของโครงการ แตในสวนของงานประเพณี

นั้น งานประเพณีแหเทียนเรานี้ทางจังหวัดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจายคารางวัลครับ เทศบาลเราไมไดจาย 

เทศบาลเราจายเฉพาะเงินอุดหนุนคุมวัดกับขบวนแหกับการจัดกิจกรรมพื้นฐานรองรับงานแหเทียนครับ เราไมไดเขา

ไปเกี่ยวของในสวนน้ันครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือถาทานบอกวาจังหวัดเปนคนจัดทําไมเทศบาลตองมาจัดอุดหนุนคุมวัดนาที่จะมาจากจังหวัดเหมือนกัน 

เพราะวาโดยที่ผานมานั้นทางเทศบาลสนับสนุนในเรื่องเงินจัดตนเทียนอยูแลว คือนาที่จะเปนเงินกอนเอาไปแลวคุณ

เปนคนจัด ยังมาใหเงินกอนไปแลวเทศบาลยังเปนคนจัดอีกฟงแลวมันไมรูเปนอยางไรนะครับ 
 

นายเสรี    ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ขออนุญาตครับ คือในการอุดหนุนคุมวัดแลวก็ในเขตเทศบาลทางเทศบาลนี้จะดูแลวัดอยู แตในสวนของ

จังหวัดนั้นจะดูแลในภาพรวมทั่วทั้งจังหวัด ทีนี้ในสวนของเงินรางวัลนั้นจังหวัดจะเปนคนจัดหาเงินรางวัลใหทั้งหมด 

แตในการสงตนเทียนเขารวมประกวดน้ันเพราะวาถาอยูตางอําเภอ ยกตัวอยางนะครับ สมมุติอยูเขมราฐทางทองถิ่น

เขมราฐเขาจะดูแลกันเองและก็สงเขามาประกวดที่จังหวัด เหมือนกับทางจังหวัดเปนแมงานแตทองถิ่นจะดูแลชวยกัน

ในเรื่องของตนเทียนสงเขาครับ จะประมาณนี้โดยที่เราไมไดจายเงินโดยตรงไปที่จังหวัดครับ เราจายเงินจากที่ทาน

อนุมัติใหนี้สงลงไปที่ชุมชนในเขตเทศบาลนะครับ แตจังหวัดดูแลภาพรวมของงานครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาอยางนี้เปนไปไดไหมครับวาขอใชชื่อรวม จังหวัดอุบลราชธานีรวมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี อยางนี้ได

ไหม ทุกปไมเห็นมีมันมีแตจังหวัดอุบลราชธานีก็ไปอีกหนวยงานหน่ึงแตเทศบาลไมมีเลย 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ เวลาเขาขึ้นไวนิลหรือวาปายโฆษณาก็จะเปนโลโกรวมนะครับ  
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันเปนโลโกรวมก็จริงนะครับ แตมันก็ไมเห็นชัดเจนเทากับคําวารวมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีมันตางกัน 

คือโลโกน้ีมันมีหลายโลโกนะครับ ก็เปนความคิดเห็นที่ฝากไวเทานั้นเองนะครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ที่วาสอบถามไปเมื่อสักครูนะครับวาเกี่ยวกับระเบียบการจายเงินรางวัลของ

เรือวาเขากําหนดหรือเปลาวาจายเทาไหรนะครับ เพราะวาทานเสรียังไมไดบอกผมนะครับ อยากจะทราบวาเหมือนกับ

กีฬาหรือเปลาครับ 

นายเสรี    ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ขออนุญาตครับ การจายเงินประเพณีเขาใหจายไดตามสถานะการเงินการคลัง เหมาะสมและประหยัดครับ ใน

ระเบียบเขาพูดมาประมาณนี้ อยางนี้เปนชองทางหนึ่งที่ทางองคกรอื่นที่เขาจัดแลวเลี่ยงไปตรงนี้ไดครับ เพราะสถานะ

การเงินการคลังของทองถิ่นใหใชจายแบบประหยัดครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พอสมควรแลวนะครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีขอปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
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(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม            

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                                (นายอดิศร   ประจํา)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ                                  

                                                                   

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

       (ธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)             (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

        หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                     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 


