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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒ 

วันอังคารที่ ๗  มิถุนายน  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.   นางสาวนงนุช        จิรันตกาล             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  โหตระไวศยะ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓        

 ๑๕.    นายณภัทร            ลิม้สุวรรณ             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔      

        ๑๖.    นางลําพูล  แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 

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

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

 ๑๙.    นางสาวตนขาว        ตังคโณบล            สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔      

  

ผูไมเขารวมประชุม 

       ๑.  นายสุภชยั          ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๔      (ลาปวย) 

       ๒.  นายธานินทร      สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๓      (ลาปวย)    

       ๓.  นายธนพล         โชควิวัฒนวนิช         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๓      (ลากิจ) 

       ๔.  นายปยะ           ลายวิเศษกุล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๔      (ลากิจ) 

       ๕.  นายเลิศ            อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๑       (ลากิจ)   

 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 

 ๑.  นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๒.  นายสุระจิต     เต็งศิริอรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

        ๓.  นายอาทิตย      คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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        ๔.  นายอธิปไตย     โยธามาตย รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๕.  นายกฤชพล      เมืองเหนือ                        รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

            ๖.  นางเดือนลอย    คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

  ๗.  นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง 

            ๘.  นางพิมพนภัส           ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

            ๙.  นางอัมพร แกวเรือง  รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

          ๑๐.  นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

          ๑๑.  นายกรศิริ มิ่งไชย          ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

          ๑๒.  นายเรืองศักด์ิ ตรีราช รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

          ๑๓.  นายสมโภชน วิทยาขาว รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี 

          ๑๔.  นายประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔  

          ๑๕.  นางสุภาภรณ   บรรเรืองทอง แทน ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ 

          ๑๖.  นายอนันต   บัวระภา ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

          ๑๗.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน รก.ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

          ๑๘.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

          ๑๙.  พ.จ.อ.อดิศร ประจํา           นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

          ๒๐.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี       หัวหนางานธุรการชํานาญงาน  

          ๒๑.  นายอนุชิต อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

          ๒๒.  นางสาวทิพยวรรณ      คําโสม       พนักงานจางทั่วไป 

 

       …………………………………………………. 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยสามัญ  สมัยที่สอง   ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙   

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

                                          ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธนาคารออมสิน  

                                        สาขาอุบลราชธานี  เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล    

                                        เทศบาลนครอุบลราชธานี ๒ (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) 

    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
   

ระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน    

                                        งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 

    (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง      อื่นๆ 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย  วันน้ีเปนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒  ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษา

นายกฯ ทานปลัดเทศบาลฯ และหัวหนาสวนราชการ ทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป 

พ.ศ.๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒  บัดน้ีเมื่อมาครบองคประชุมแลว  ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันน้ีมีสมาชิกขอลากิจ  ๓ ทาน ลาปวย ๒ ทาน  คือนายสุภชัย  ศรีจรูญ และทานธานินทร  สินธุประสิทธิ์    

ลากิจ ๓ ทาน คือนายธนพล   โชควิวัฒนวนิช  , ทานเลิศ   อาชวานันทกุล  และทานปยะ   ลายวิเศษกุล พรอมกันนี้

สภาฯไดรับเกียรติอยางสูง จากทานพันตรี เกรียงศักดิ์  เพิ่มศรี  นายทหารการขาว กรมทหารราบที่ ๖ ก็ขอ        

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับผม 
  

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙   

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

                                        ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ   

สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา 

เทศบาลนครอุบลราชธาน ี มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมครับ เชิญครับ / ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
 

      -  สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  

                ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

            -   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  

                ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยสามัญ   สมัยที่สอง  

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  
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ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธนาคารออมสิน  

                                        สาขาอุบลราชธานี  เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล    

                                        เทศบาลนครอุบลราชธานี ๒ (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) 

      (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธนาคารออมสิน  

สาขาอุบลราชธานี  เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  เทศบาลนครอุบลราชธานี ๒  (ตอสัญญากรณี 

สัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป)  เชิญครับผม 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ผูทรงเกียรติทุกทานครับ            

วันน้ีเนื่องจากทานนายกฯ  ติดราชการดวนประชุมเรื่องนํ้าทวมที่ศาลากลางจังหวัดกับผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี     

จึงไดมอบหมายใหกระผมนายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มาทําหนาที่ในการแถลง

ญัตติ  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี  เพื่อใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  เทศบาลนครอุบลราชธานี ๒  (ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) 

ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดกูเงินเกินบัญชีตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใช

เปนทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี  ๒ จากธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี 

จํานวน  ๔  สัญญา รายละเอียดดังน้ี 

๑. สัญญาลงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๔๙  จํานวนเงิน  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดลานบาทถวน) โดยใช 

สมุดบัญชี เงินฝากประจําค้ําประกัน ๑๒ เดือน บัญชีเลขที่  ๐๖-๔๔๐๑-๓๔-๐๐๔๐๐๙-๔ ชื่อบัญชี เทศบาล           

นครอุบลราชธานี ค้ําประกัน 

๒. สัญญาลงวันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๒  จํานวนเงิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบลานบาทถวน)  โดยใชสมุด 

บัญชีเงินฝากประจําค้ําประกัน ๑๒ เดือน บัญชีเลขที่ ๐๖-๔๔๐๑-๓๔-๐๔๐๐๙-๔ ชื่อบัญชีเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ค้ําประกัน 

๓. สัญญาลงวันที่ ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๓  จํานวนเงิน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (ยี่สิบลานบาทถวน)  โดยไมมี 

หลักทรัพยค้ําประกัน 

๔. สัญญาลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕  จํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (หาสิบลานบาทถวน) 

โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน 

 เนื่องจากสัญญากู เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาออมสิน  สาขาอุบลราชธานี  สัญญาที่ ๑            

ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี  ๒  จะครบกําหนดสัญญา  ๕ ป ในวันที่ ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙  และ

ตองสงคืนเงินตนทั้งหมดใหแกธนาคารออมสิน  ตามหนังสือสํานักงาน  จ.ส.ท. ที่ มท. ๐๘๘๘.๒/ว๒๙๖๓ ลงวันที่  ๑๑ 

สิงหาคม  ๒๕๔๖  แตเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความจําเปนและประสงคจะกูเงินเบิกเกินบัญชี (ตอสัญญากรณี

สัญญาเดิมครบกําหนด  ๕ ป) วงเงินกู  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดลานบาทถวน) ตอไปอีก  เนื่องจากเปนชวง

เตรียมเปดเทอม  และเพื่อปองกันภาวะเงินทุนหมุนเวียนขาดแคลนจึงจําเปนตองหาแหลงเงินทุนหมุนเวียนในการรับ

จํานําเตรียมไวลวงหนา  เพื่อชวยเหลือและใหบริการแกประชาชนที่ประสบปญหาทางดานการเงินไดอยางตอเนื่อง  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ ๖๒๘  ลงวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  มท ๐๘๐๘.๓/ว ๖๒๙  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ และหนังสือ

สํานักงาน จ.ส.ท. ที่ ๐๘๐๑.๕/ว๑๓๙๗ ลงวันที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังน้ี  
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๑. อํานาจอนุมัติเปนของผูวาราชการจังหวัด 

๒. การขออนุมัติเบิกเงินเกินบัญชี ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น 

๓. วงเงินกู  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดลานบาทถวน) 

๔. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่นํามาค้ําประกันบวกเพิ่ม ๑.๕๐ ตอป 
 

 เพื่อใหเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอและตอเนื่องในการใหบริการประชาชน  และใหเกิดสภาพคลองในการ

บริหารงานระยะยาว จึงขอเสนอญัตติและโครงการกูเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี        

(ตอสัญญากรณีสัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) วงเงินกู  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดลานบาทถวน)  ตอสภาเทศบาล 

 ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาตอไปครับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายในจุดไหนเชิญครับ / เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับญัตติฯนี้เปนญัตติ ขอรับความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธนาคารออมสิน    

สาขาอุบลราชธานี  ทุกวันน้ีเศรษฐกิจไมดีก็เห็นสมควรวานาจะใหความชวยเหลือแกพี่นองประชาชน เพราะพึ่งเปด

เทอมมาและหลายคนมีความจําเปนที่จะตองใชเงินเห็นควรจะตองตอสัญญาใหกับเทศบาลของเรานะครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ / ในเรื่องการเบิกเงินเกินบัญชีเพื่อเปนไปทุนสํารอง

ใหกับประชาชนทั่วไป ก็เปนสิ่งที่ดีเพราะเราถือวาสถานธนานุบาลธนาคารของคนจน ซึ่งชวยเหลือประชาชนไดเปน

อยางสูง แตผมขอเสนอแนะวาทานนาจะทําใหเรียบรอยกอนที่จะเปดเทอม ทานนาจะนํามาเขาแตสมัยสามัญ       

สมัยที่หนึ่ง เพื่อที่จะทันตอการบริการประชาชนกอนที่จะเปดเทอม เพราะวาขณะนี้ก็เปดเทอมแลว แตก็เปนที่ตองการ

ของประชาชนอยูแตจะใหทันการจริงเราก็ควรที่จะเตรียมการไวลวงหนา ก็ขอฝากไวดวยครับ เมื่อไมมีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายอีกผมก็จะขอมติ 
 

     -  สมาชิกทานใดไมใหความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี   

                เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  เทศบาลนครอุบลราชธานี ๒  (ตอสัญญากรณี 

                สัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

            -   สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี   

                เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  เทศบาลนครอุบลราชธานี ๒  (ตอสัญญากรณี 

                สัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 
 

 
 

ที่ประชุม  

            มีมติใหความเห็นชอบโครงการกูเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี   

เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  เทศบาลนครอุบลราชธานี ๒  (ตอสัญญากรณี 

สัญญาเดิมครบกําหนด ๕ ป)  
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ระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน    

                                        งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 

        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ เชิญครับผม 
 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี          

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวด

เงินอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ ดวยเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลนครอุบลราชธานีไดต้ังจาย งบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี
แหเทียนพรรษา ในหมวดคาใชสอยประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีของทองถิ่น แตเนื่องจากการเบิกจายงบประมาณสนับสนุน        
วัดตางๆ ในการจัดกิจกรรมเขารวมในงานประเพณีดังกลาว ไมสามารถเบิกจายได หากจะดําเนินการไดตองตั้งจาย
งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนตามรูปแบบวิธีการและงบประมาณที่กําหนด ซึ่งวัดตางๆ ในเขตเทศบาล            
นครอุบลราชธานี ไดจัดทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลฯ        
ไดบรรจุโครงการดังกลาวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) พรอมทั้งโอนงบประมาณรายจายมาตั้งจาย     
เปนรายการใหมในหมวดเงินอุดหนุน  
 งบประมาณในการจัดทําตนเทียนพรรษาและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป      
พ.ศ.2559  วงเงินงบประมาณ  2,350,000 บาท เพื่อสนับสนุนวัดในการจัดทําตนเทียน จํานวน 1,840,000 
บาท และจัดขบวนแห  510,000 บาท  จากชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 19 ชุมชน แตเนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 6602 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด โดยใหระงับการจายเงินใหวัด
เปนการชั่วคราว เพราะวัดยังไมมีระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงินทําใหไมสามารถ
ควบคุมการใชจายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดเสนอญัตติเขาสภาเทศบาล   
นครอุบลราชธานี  ซึ่งรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และจังหวัดไดอนุมัติใหทําเปนการจายเงินอุดหนุน           
งานประเพณีแหเทียนพรรษาใหแก วัดตางๆ ในเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหาเทียนพรรษา
และขบวนแห จํานวน 2,350,000 บาท (สองลานสามแสนหาหมื่นบาทถวน) ซึ่งไมสามารถเบิกจายเงินอุดหนุน
ดังกลาวใหแกวัดไดเพื่อใหการดําเนินการจัดทําตนเทียนพรรษา ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอย และดํารงไวซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะตองอุดหนุนงบประมาณในการจัดทําตนเทียน และขบวน   
แหเทียนพรรษา ใหแกชุมชน โดยผานกรรมการชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งจากเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 3 ทาน 
เพื่อนําไปจัดทําตนเทียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม  2553 
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น             
ตามขอ 2 (2.3)  ซึ่งสามารถดําเนินการได 

หลักการ การเบิกจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทํา    
ตนเทียนพรรษาและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.2559 จํานวน2,350,000 บาท 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชารจังหวัดอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ 

เหตุผล  เพื่อใหเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนใหกับชุมชนตางๆ   

ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สําหรับจัดทําตนเทียนพรรษาและขบวนแหเทียนพรรษาในงานประเพณีแหเทียน
พรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.2559 ไดอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด    
จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจายประจําป
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งบประมาณ พ.ศ.2559  โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห    
ในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.2559 ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ  /เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๒ เรื่องงานประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป ของจังหวัดอุบลราชธานี ของเรา เปนงานประเพณี       

ที่ยิ่งใหญ ถือวาเปนงานระดับประเทศก็มีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในจังหวัดเราก็เยอะหลายหมื่นคนมีการจับจาย      

ใชสอยเงินก็ถือเปนการกระตุนเศรษฐกิจอยางหนึ่งใหกับจังหวัดเราผมเห็นควรที่จะสนับสนุนญัตติฯนี้แตวามีเรื่อง

อยากจะทวงติงนิดหนึ่งฝากทานประธานไปยังฝายบริหารใหระมัดระวังเกี่ยวกับการใชเงินและตัวญัตติฯนี้ทานก็เคย

นําเขามาแลวครั้งหนึ่ง แตทานทําผิดพลาดเขามา ทางสภาฯก็อยากจะใหทานตรวจดูและระมัดระวังการที่จะเบิกจาย

ใชเงินเพราะถาเกิดความผิดพลาดมานี้ประเพณีของเราก็จะเสียหายถาทานเบิกจายไมได และทางสภาเทศบาลฯของ

เราขอยืนยันวาตลอดระยะเวลาที่ทํางานมาระยะ ๔ ปกวา ก็สนับสนุนงานประเพณีแหเทียนพรรษามาโดยตลอด      

ผมมีเรื่องจะอภิปรายเพียงแคนี้ครับ ขอบพระคุณมากครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ / สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง  อาษาพล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ฝายผูบริหารและสมาชิกทุกทาน ดิฉันนางบัวหลวง  อาษาพล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑  ในเร่ืองประเพณีหรือวัฒนธรรมของเรามันเปนเรื่องที่จําเปนที่

พวกเราจะตองกระทําเพราะเราเปนคนทองถิ่นซึ่งมีประเพณีนี้มาเปนรอยป ก็อยากใหผูบริหารชวยดูวาการที่เราจะทํา

ตนเทียนตามวัดตางๆ ไมใชเฉพาะเรื่องเงินอยางเดียวแตอยากฝากใหทานชวยดูแลเรื่องอยางอื่น ในเร่ืองประเพณีตรงนี้

ไมอยากใหเรื่องมันเกิดขึ้นซ้ําอีก ที่ดิฉันเคยเรียนถามไปวาทําไมเมืองอุบลฯของเราทําไมไมมีแขงเรือ เพราะวาปที่แลวก็

ไมมีการแขงเรือ ดิฉันจึงไมอยากใหเรื่องเกิดขึ้นซ้ําอีก พอถึงเวลาแลวทําไมไดผิดระเบียบ ส.ต.ง. ผูบริหารชวยจัดการ

เรื่องตรงน้ีใหมันเรียบรอยกอน ตรงน้ีเราอนุมัติใหอยูแลวเพราะมันเปนประเพณีของเราจริงๆแลวเรายิ่งอยากจะชวยหา

เงินมาใหเทศบาลฯและทางวัดของเราใหเยอะเพราะวางานแหเทียนเปนงานระดับชาติ โดยเฉพาะวามีหลายๆจังหวัด  

ที่จะมาแยงเอางานของเราไป แตปนี้งานของเราก็ยิ่ งใหญนะคะเพราะวาจะเปนตนเทียนที่ใหญที่สุดยาวที่สุด         

ของประเทศ ตรงนี้ดิฉันอยากจะพูดไปถึงงานออกพรรษาดวยเพราะวาจะไดเตรียมตัวกัน ไมอยากใหเหตุการณเกิดขึ้น

เหมือนปที่แลว มันเปนประเพณีของเราที่สืบทอดมาเกือบ ๑๐๐ป เพราะวาออกพรรษาเราตองดูแขงเรือไหลเรือไฟ

และลอยกระทง พอมาถึงตอนนั้นไมอยากรับคําตอบวามันผิดระเบียบ ตัวดิฉันเองก็กราบ ขอใหฝายบริหารชวยจัดการ

เรื่องตรงน้ีไวลวงหนากอน ขอบพระคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณครับ / เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเลือกที่ ๒ ผมก็ขอเพิ่มเติมเรื่องงานประเพณีแหเทียนและงานปใหม ทุกๆครั้งที่ทางเทศบาลฯเรามีการจัดงานก็จะ

เกิดปญหาเล็กๆนอยๆที่ฝายบริหารทานอาจจะไมทราบ อนุญาตเอยนามทานยอดยุทธ ทานอาจจะเขามาไมกี่เดือน 
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อาจจะไมทันงานประเพณีแหเทียนครั้งกอนจะเกิดปญหาที่ผมเคยอภิปรายแลวครั้งหนึ่งในสภาฯวามีคนไปเก็บเงินเปน

คาเขาหองน้ําของเทศบาลฯเราที่อยูบริเวณทุงศรีเมือง ก็อยากฝากไววาปนี้ก็ขออยาใหมี เพราะวาเราก็อายแขกบาน

แขกเมืองเขาวาทําไมหองน้ําของเทศบาลฯตองมีการเก็บเงินดวย ที่ผานมาก็เปนงานประเพณีปใหมเหมือนเดิมครับแต 

ไมใชหองน้ําแตเปนการเก็บเงินคาที่จอดรถ อาจจะมองเปนเรื่องเล็กแตผมฐานะที่เปนตัวแทนของประชาชน ก็อยากจะ

ฝากใหทานดูแลเรื่องนี้ดวย ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกครับ / ถาไมมีผมมีขอสงสัยนิดหนอยครับ ทานดูบันทึกขอความที่แนบมากับ

ญัตติฯ ความเห็นของผูดําเนินการในวรรคที่สองขอเสนอเพื่อพิจารณา ผมสงสัยวาเห็นควรมอบใหงานการเงินและ

บัญชีสํานักการศึกษาดําเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปพ.ศ.๒๕๕๙ คือทานจะโอนเงินไปไหน

เพราะสภาฯ ไดอนุมัติใหไปแลววาใหเอาเงินจํานวนนี้ไปตั้งอยูในหมวดเงินอุดหนุนแลวเพราะฉะนั้นขอความของ   

ทานที่ทํามานั้นถูกตองขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนนั้นถูกตองแลวแตในขอเสนอ

ของทานเพื่อใหทานนายกฯอนุมัติดําเนินการน้ัน ทานบอกวาดําเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี          

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องการโอนเงินเปนเรื่องของระเบียบของการเบิกจาย         

ซึ่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ขอไมไดเปด ที่จริงเงินเปนเงินเม็ดเดิมที่ทางสภาฯไดอนุมัติไวแลวแตเพื่อใหการเบิกจาย

เปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือขึ้นมาใหม และรายละเอียดตางๆผมอนุญาตใหหัวหนา

งบประมาณเปนผูชี้แจงรายละเอียดตางๆจะไดกระจางตอสภาฯแหงนี้มากขึ้นครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในสวนน้ีผมติดใจตรงคําวาโอนเงินเทาน้ันเอง เพราะวามันไมใชเรื่องการโอนเงินแลวมันเปนเรื่องการเบิกจาย

งบประมาณ แตเจาหนาที่ของทานใชคําวาขออนุมัติโอนเงิน 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี        

 เพื่อความกระจาง ผมขออนุญาตใหทานปลัดเทศบาลเปนผูชี้แจงในฐานะเปนหัวหนาเจาหนาที่งบประมาณ

เพื่อจะไดไขขอของใจไดรับทราบครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบอภัยทานปลัดฯเปนอยางสูง สมาชิกทุกทานรูดี เพราะวาระเบียบใหมนั้น จะเอาเงินงบประมาณเงิน

อุดหนุนน้ี ไปใหกับวัดไมไดเพราะมีคําสั่งมาแตจะใหองคกรเอกชนซึ่งถูกตองตามกฎหมายนั้นได ทุกคนเขาใจดีแตผม

เรียนทานแลววาผมติดใจตรงคําวาโอนเงินงบประมาณ ที่เราไปตั้งไวในหมวดเงินอุดหนุนและสภาฯไดอนุมัติใหไปแลว

เพียงแตทานตองใชคําวาเบิกจายงบประมาณที่ทานขอมา ถึงจะถูกตอง แตเจาหนาที่ของทานไปใชคําวาโอนเงิน

งบประมาณนั้นไมถูกตอง  ผมก็ขอฝากไวดวยวาทําใหมันถูกตอง / มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มอีกครับ  / เมื่อไมมี

ผมก็จะขอมติ 
 

     -  สมาชิกทานใดไมใหความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจาย          

                ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

            -   สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจาย          

                ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน 
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ที่ประชุม  

            มีมติใหความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจาย         

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง      อื่นๆ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง  อื่นๆ / เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น  พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนประธานสภาฯ ทานรองนายกฯ และสมาชิกที่เคารพ กระผมนายชื่น  พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑  เรื่องที่ผมจะพูดคือเรื่องวัดปาแสนอุดม เนื่องจากเมื่อกอนศูนย ๖ ของชุมชนวัด  

ปาแสนอุดมทั้งหมด อยูที่ทางไปวิทยาลัยครู หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ตอมาไดยายไปที่วัดพระธาตุ  

หนองบัวแตเน่ืองจากวาประชาชนเขาไมไดใชเพราะวาเดินทางไมสะดวกไปมาก็ลําบากสุดทายก็มาใชที่ที่วัดทาวัดหิน

หรือโรงพยาบาลใหญบาง ในฐานะที่ผมประธานคณะกรรมการวัดปาแสนอุดมและเปนประธานชุมชนและเปนผูบริหาร

ชุมชนผูสูงอายุวัดปาแสนอุดม ผมเคยไดสรางอาคารยาวไดเพื่อเก็บวัสดุครุภัณฑของวัดและเปนที่อาศัยของพระดวย

ตอมาพระคุณเจาไมไดใชเพราะวาไดสรางอาคารขึ้นมา และอาคารก็เปนอาคารที่เหลืออยูชาวบานไดมาปรึกษากับผม

วาอยากจะใหศูนย ๖ ของเราออกจากวัดพระธาตุหนองบัวมาอยูที่วัดปาแสนอุดม ถามประธานก็คือผมๆก็ยินดีและ

ปรึกษากับคณะกรรมการและประชาชนชาวบาน มาประชุมประชาคม เขาก็ยินดี เราก็มอบใหเพื่อเปนประโยชน     

แกประชาชนจะไดไมตองเดินทางไกล ทีนี้เมื่อจะใหแลวจะนําเงินที่ไหนมาปรับปรุงเพราะในขณะนี้อาคารไมมีฝาไมมี

เพดานและยังรกรุงรังอยูเพราะวาไมไดใชมานาน ทางเทศบาลฯ ขออภัยที่เอยนามทานประชา ทานก็ไปรวมดวยและ

จะใหงบประมาณ แตก็รอแลวก็ยังไมเห็นงบประมาณ เงิน sml จากชุมชนวัดปาแสนอุดม ๑ ของคุณแมสะอิ้ง และทาง

ชุมชนศรีมหาโพธิ์ ๑ เขายินดีที่จะเอาเงินสวนน้ีมาพัฒนา ชุมชนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อพัฒนา

แลวก็ดีขึ้นมาก สถานที่รมรื่น มีสถานที่ใชงานเยอะและที่จอดรถก็เยอะ ทางวัดก็ชวยเหลือ ที่ทานรองนายกฯที่ทาน

บอกวาจะใหงบประมาณมาเปนคาตอไฟฟาเขาใชในศูนยและน้ําประปา จากน้ันจนถึงทุกวันนี้ยังใชงบประมาณของวัด

อยูและงบประมาณของวัดคาไฟฟาก็เพิ่มขึ้นจากเดือนละ ๗,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท เดี๋ยวนี้เปน ๑๐,๐๐๐ กวาบาท

รวมทั้งคาน้ําดวย ผมจึงขอฝากทานประธานไปถึงทานนายกฯขอใหชวยเหลืองบประมาณในสวนนี้ดวย เพราะวา

ชาวบานรองเรียนมาวา ศูนยมาอยูเราก็ใหสถานที่ใหเงินไปพัฒนาเราขอแคคาไฟกับคาน้ําประปา ทําไมยังเฉยผมขอ

เรียนทานประธานสภาฯชวยนําเรียนฝายบริหารดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ตามที่ทานชื่น ขออนุญาตเอยนามครับ ไดอภิปรายเมื่อสักครูเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ผมติดใจอยูคํา

หนึ่งครับเกี่ยวกับคําวาพัฒนา การพัฒนาคือการที่ทําใหมันดีขึ้นครับไมใชการทําใหมันแยลง กระผมในนาม สท.เขต ๒ 

ก็อาจจะกาวกายของเขต ๑ แตก็เปนเขตในเทศบาลดวยกันนะครับ พี่นองเดือดรอนเราก็พอจะทราบอยูวาเดือดรอน

เรื่องอะไรนะครับ ผมจะเทาความเกี่ยวกับศูนย ๖ เดิมทีศูนย ๖ นี้จะตั้งอยูตรงขามศูนยศิลปนะครับ ใกลๆกับวิทยาลัย
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ครู เดิมที่ก็จะเปนศูนยที่พี่นองประชาชนในละแวกนั้นเขาก็จะมาใชบริการ คือทางเทศบาลเรานี้ถือวาอํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชนคือเจ็บไขไดปวยแบบเล็กๆนอยๆก็จะสามารถที่จะไปศูนยอนามัยกอนได เทาที่พวกเรารูกันนะ

ครับถาเปนไมมากถาไปโรงพยาบาลก็จะเสียเวลา แตดวยนโยบายของคณะผูบริหารนะครับทานอยากจะยาย ก็เคยมี

การทําประชามติจากประชาชนก็มีสวนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย แตสุดทายแลวทานก็ไมฟงเสียงของคนสวนนอย     

ใชครับเราเคารพเกี่ยวกับประชาธิปไตยเราตองฟงเสียงสวนมาก แตคนที่เปนเสียงสวนนอยเขาก็เดือดรอนเหมือนกัน

นะครับ ทานก็ไมฟงทานก็ยายไป พอยายไปหนองบัวเสร็จชาวบานทางฝงวัดปาแสนอุดมเขาก็ไดรับความเดือดรอน

มากกวาเกา คือการที่เขาจะขามไปขอรับการรักษาพยาบาล เอางายๆครับทานแคปวดหัว เจ็บทอง ทานไปขอยาพารา 
 

นี้จะใหทานขี่รถขามฟากไปถึงหนองบัวผมวามันก็ลําบากอยูนะครับ สุดทายแลวก็ไดยายกลับมาอยูที่วัดปาแสนอุดม 

เหมือนโยนภาระทุกอยางของเทศบาลนี้เอามาใหวัดดูแล กอนที่จะประชุมผมก็มีโอกาสไดคุยกับทานชื่นนะครับ ทานก็

ไดเลาใหฟงวาคาน้ํา คาไฟ ก็มาเอากับวัด ทําไมเปนอยางนั้นละครับ ในเมื่อทานคิดจะพัฒนาเทศบาลฯเราใหดีขึ้นทาน

อยาโยนภาระใหกับประชาชนนะครับ และศูนยเดิมตอนนี้ทานทําอะไรอยู ความคุมคาความเกิดประโยชนสิ่งที่พี่นองใน

เขตเทศบาลฯเราไดรับกลับมานี้มันคุมคากับแนวทางนโยบายของทานที่ทานคิดจะยายออกไปหรือเปลานะครับ    

อยากใหทานคิดทบทวนครับ แตตอนนี้ศูนย ๖ ก็ไดยายไปแลวก็มีทางเดียวก็คืออยากใหทานคณะผูบริหารไดลงไปดู

บางวาสิ่งไหนเราพอจะชวยได ติดขัดเรื่องงบประมาณในสวนไหนทานก็เอามาปรึกษากับทางสภาฯไดนะครับ สภาฯ

ยินดีถาไมผิดกฎหมายครับ ถาไมขัดตอระเบียบ เรายินดีเราพรอมสนับสนุน เรายินดีเราพรอมใหความรวมมือทาน 

ขอใหทานบอกมาแคนั้น ไมใชวาทานอางตลอดวาสภาคนละฟาก สภาฯคนละฝง มันไมใชครับ ผมคนอุบลฯครับเกิดมา

อายุ ๓๗ ป ผมลูกหลานคนอุบลฯผมก็ตองรักเมืองอุบลฯเหมือนกันกราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว         

ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ คะ ดิฉันอยากจะฝากทานประธานผานไปถึง    

ฝายบริหารนะคะวาการประชุมสภาฯในวาระอื่นๆนี้ดิฉันมองเขาไปฝายบริหารมาประชุมกันนอยมาก วาระอื่นๆเปน

วาระที่ชาวบานเดือดรอน นําเรื่องรองเรียนเขามาสูสภาฯแตดิฉันไมเห็นจะมีใครที่จะสามารถใหคําแนะนําแกไข 

รับปากหรือบางครั้งรับปากไปก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น ไมเห็นประโยชนของการที่จะมีวาระอื่นๆเขามาในที่ประชุมแหงนี้คะ 

ทานนายกฯก็ไมเขาประชุมอีกแลว ไมมีใครตัดสินใจอะไรไดเลยแลวจะมีวาระอื่นๆไปเพื่ออะไรคะ ทุกๆครั้งที่สมาชิก

สภาพูดอภิปรายถึงปญหาตางๆก็ไดแครับฟง ไมมีการแกไข หนักสุดก็คือไมเขาประชุมเลยอยางที่เห็นวันนี้นะคะ

หลายๆทานที่ฝายบริหารไมเขาประชุมเลย ไมทราบวาเพราะอะไรคะหรือวาอะไรอยางไร แลวจะใหเราอภิปราย    

เรื่องอื่นๆไปเพื่ออะไรคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เมื่อตอนเริ่มตนประชุมนะครับทานรองฯบอกวาทานนายกไปประชุมแกน้ําทวม 

นองสาวผมอาจจะมาไมทันนะครับ มีเรื่องอยากจะปรึกษาทานประธานเพื่อผานไปยังฝายบริหาร พอดีไดหนังสือ     

ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการระดมความคิดนะครับ ผมคิดวาเพื่อนสมาชิกก็คงจะไดหนังสือเชิญแบบเดียวกับผม ประชุม
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ระดมความคิดผมอานดูก็ไมแปลกใจ แตผมมาแปลกใจก็ตรงชวงทายๆนะครับ เชิญประชุม ณ หองประชุมศูนยแสดง

และจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โอท็อปเซ็นเตอร อุบลราชธานี ผมก็เลยมีคําถามวาทําไมสถานที่ประชุมที่

เปนของเทศบาลนครฯเองไมมีหรืออยางไร เหตุใดถึงไปใชสถานที่อื่นใหสิ้นเปลืองงบประมาณครับ ที่สําคัญหอประชุม

ตลาดใหญของเราก็มี ปรับปรุงไปก็หมดไปหลายลานนะครับก็ไมเห็นทานจะไปใชหอประชุมตรงนั้นสักที แลวพอถึง

การประชุมที่จะระดมความคิดทานกลับไปใชสถานที่อื่นซึ่งไมใชสถานที่ของตนเอง ดังนั้นแลวผมก็อยากจะถามทาน

ประธานนะครับวาหองประชุมของเราเกิดปญหาอะไรหรือเปลา เหตุใดทําไมทานไมใชสถานที่ของตนเอง ไปใชสถานที่

ของหนวยงานอื่นเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับ สถานที่เราก็มีแตไมใชนะครับ อยากจะขอทราบเหตุผลจาก

ทางฝายบริหารนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง    อาษาพล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทานนะคะ พอดีดิฉันไดรับหนังสือขอความอนุเคราะหจากการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งยายจากริมมูลหรือหนาวัดใตไปอยูถนนชยางกูรที่ ๔๒ นะคะ ซึ่งทางการไฟฟาสวนภูมิภาคได    

ขอความอนุเคราะหมาคืออยากใหเทศบาลฯของเราทําฟุตบาตหนาการไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งไปตั้งใหม ที่ติดกับโรงเรียน

บานกานเหลืองนะคะ เขาเรียนมาวาตรงนั้นยังไมมีฟุตบาตซึ่งคนไปติดตอราชการตรงน้ันยังไมมีฟุตบาตซึ่งบางคนก็เดิน

ไปก็มี  ขับรถก็มี ซึ่งเปนการสัญจร ถาเปนรถใหญเขาจะวิ่งเร็วคะ ซึ่งจะเปนอันตรายตอคนเดินเทาเพราะวาบาง

คนขับรถเร็วมาก ซึ่งก็ไดขอความอนุเคราะหมาทางเทศบาลฯของเราคะซึ่งมีหนังสือเพิ่มเติมมาใหนะคะ และอีกเรื่อง

หนึ่งพอดีชวงนี้จะเปนหนาฝน ยุงลายเริ่มออกอาละวาด หลายๆบานที่ เขามารองเรียนก็อยากใหทางเทศบาลฯ       

ชวยออกดูและเรื่องนี้นะคะกอนที่จะมีโรคไขเลือดออกระบาดตอไป ตรงนี้ก็เรียนทางผูบริหารชวยออกไปฉีดยา        

ไลยุงลายนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ทางทานผูบริหารจะเพิ่มเติมอะไรหรือไมครับ เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ ขอเสนอที่ทางทาน

สมาชิกไดนําเสนอโดยเฉพาะหลายๆเรื่อง  โดยเฉพาะทานบัวหลวงเรื่องงานแหเทียนพรรษา ซึ่งเปนงานประเพณีที่เรา

สืบทอดมาเปนเวลานานขอบคุณนะครับที่จรรโลงและก็โดยเฉพาะงานประเพณีแขงเรือซึ่งปที่แลวหรือวาปที่ผานมานี้

ไมสามารถจัดไดเนื่องดวยเหตุผล ระเบียบ ขอบังคับตางๆที่เราไมสามารถดําเนินงานได แตอยางไรก็ตามครับทาง    

ฝายบริหารตระหนักอยูเสมอวาตราบใดที่มีงานประเพณีที่สืบทอดรอยเรียงกันเปนเวลาชานานนี้ เราก็อยากใหมีตอ 

ถึงแมวาจะมีปญหาอุปสรรคเรื่องระเบียบกฎเกณฑการเบิกจายก็ตาม เราก็ยังประสานงานกับฝายภาคเอกชนอยูนะ

ครับวาเราจะดําเนินการประเพณีตางๆเหลานี้นอกจากเงินงบประมาณจากเทศบาลฝายเดียวแลวจะมีสวนของ

ภาคเอกชนมารวมลงทุนชวยเหลืองานประเพณีใหมันยั่งยืนไดตอไปไดอยางไรประเด็นที่หนึ่งนะครับ ประเด็นที่สอง

เรื่องของทานชื่นที่พูดเรื่องของศูนยนะครับซึ่งทานรองประชาไดรับปากกับทานไววาจะดําเนินการใหเรื่องของการ

จัดทํางบประมาณซึ่งเราไดดําเนินการเขาแผนเพื่อจะดําเนินงานในป ๖๐ นะครับ สวนเรื่องคาน้ําคาไฟนั้นได

ประสานงานกับทางกองสาธารณสุขแลวครับวาจะเบิกจายใหนะครับ ใหทําใบเบิกจายคาน้ําคาประปาเดือนละ ๕๐๐ 

บาทเขามาเลยครับ ยินดีที่จะชวยเหลือแลวก็ทําใหศูนยแหงนี้เปนที่บริการของพอแมพี่นองประชาชนที่ลําบากขามฟาก

ถนนมาอีกจุดหนึ่ง เพื่อขยายเขตบริการใหกับทางเทศบาลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีมีงานหลักคือ
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งานบริการสาธารณะอยูแลว เปนภารกิจที่เราจะตองรับผิดชอบอยูแลว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานสมาชิกสะทอนมาเรา

นอมรับทุกเรื่อง สวนประเด็นเรื่องของการเก็บเงินคาหองน้ํา คาจอดรถ ตรงนี้เราเขมงวดอยูกับทางเทศกิจนะครับวา

บางคนจะไปอาศัยอะไรก็แลวแตไปกอบโกยหาผลประโยชน เราเขมงวดไมอยากใหมีการทําผิดอยางนี้เกิดขึ้นเพราะ

หนาที่ เราคือการบริการพอแมพี่นองประชาชน สวนขอทวงติงมีพยานหลักฐานอะไรตางๆก็ทานนําเสนอมาครับ 

โดยเฉพาะสมัยปจจุบันน้ีมีคลิป มีวิดีโอหรืออะไรก็แลวแตน้ีที่ทานเห็นวามันบกพรองหรือวามีการสอไปในทางที่ไมชอบ

ไมงามใหกับเมืองอุบล ในเขตเทศบาลนครอุบลฯทานถายมาเราก็ยินดีรับ เรามีทิป สน.เทศบาล ทิปผูบริหารเพื่อที่ทาน

จะไดรายงานโดยตรงกับโซเชียลเน็ตเวิรก เราพรอมรับและก็จะแกไขปญหาใหกับทานตลอดไปครับ สวนเรื่องยุงลาย

นะครับตอนนี้ก็อยูในชวงของฤดูฝนเราก็จะไดดําเนินการสั่งใหเจาหนาที่ของกองสาธารณสุขฯดําเนินการใหกับทาน

ตอไปครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เหลืออีกตัวหนึ่งครับทาน คงลืมไปเรื่องของการไฟฟาที่ขอความอนุเคราะหนะครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

ขอบพระคุณครับการไฟฟานี่จริงๆก็เปนรัฐวิสาหกิจนาจะทําอะไร ในสํานักงานก็ไดนะครับ แตไมเปนไรครับ

เดี๋ยวจะประสานงานกับสํานักการชางวาเรามีงบประมาณเหลือพอที่จะทําไดไหม สําหรับเงินงบประมาณป ๒๕๕๙    

นี้นะครับถาหากวามีเงินเหลือพอก็จะนําเขาแผน ปพ.ศ. ๒๕๖๐ ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง    อาษาพล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาคะพอดีการไฟฟา ยายไปอยูซอยชยางกูร๔๒ ซึ่งเปนเขตเทศบาลของเรานะคะ 

ซึ่งเราเปนผูดูแลคะ ทางการไฟฟาคงไมสามารถที่จะมาทําได นะคะเพราะตรงนี้เปนถนน  ซอยชยางกูร๔๒  นะคะเพื่อ

ความเขาใจนะคะ เพราะวาเปนการดูแลของเทศบาลฯของเราคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ขอบคุณครับ เชิญทานรฐาครับ 

นางรฐา    มณีภาค     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเรียนผานทานประธานสภาเพื่อผานไปยังฝายผูบริหารก็คือเรื่องอัคคีภัยนะคะ ในชวงนี้เปนชวง  

ฤดูฝนและลมพัดแรง อากาศแหงและทําใหเกิดภาวะอัคคีภัยไดงายก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้ชวยประชาสัมพันธให

ประชาชนคนในทองถิ่นของเราไดระมัดระวังเรื่องการใชไฟดวยคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒนศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  ก็ขอทําหนาที่สมาชิกสภาเทศบาลใน

การสะทอนปญหาของชุมชนหรือความตองการของประชาชนเขาสูเทศบาลเพื่อไดรับการปรับปรุงพัฒนาหรือแกไขนะ

ครับ มีเรื่องที่ทางชุมชนกุดคูณ ซึ่งมีสนามกีฬากลางบานอยูและก็ใชรวมกันหลายชุมชน มีชุมชนที่อยูแถวปากมูลนอย



13 
 

วังสวางกุดแสนตอกุดคูณ ที่ใชรวมกันนะครับ เขาอยากใหมีเครื่องออกกําลังกาย หรืออุปกรณออกกําลังกายเหมือน  

ทุงศรีเมืองเพราะวาจะไดรับความสะดวกไมตองเดินทางมาแออัดกันอยูที่บริเวณทุงศรีเมือง และก็เปนการออกกําลัง

กายเพื่อประโยชนของชุมชนในการตานภัยยาเสพติด ก็ขอฝากเรียนไปถึงทานคณะผูบริหารเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้วา

จะจัดอุปกรณออกกําลังกายใหกับชุมชนกุดคูณนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไดรับคํารองผานมาถึงเทศบาล      

จํานวนมากสวนใหญก็จะเปนการรองขอใหตัดตนไมที่จะหักโคนลมทับสายไฟหรือบานเรือนของประชาชน มีทรัพยสิน

เสียหายหรือรถที่จอดริมถนนตลอดระยะเวลาก็ไดรับคํารองมามาก ไมปรากฏวาจะมีการรองขอใหปลูกตนไมแตมีอยู

รายหนึ่งที่มีการรองขอขึ้นมานะครับ ที่เสนอความเห็นขึ้นมาก็คือทางฝายผูบริหารจากโรงเรียนอาเวฯ ทานก็บอกวา

ทานเคยไปศึกษาที่ตางประเทศมา ถาจะปลูกตนไมนี้ทานบอกวาทําเปนที่พักที่โดยสารอยูริมถนนริมฟุตบาทนี้        

ขอความกรุณาปลูกตนการเวกครับ โดยทําเปนโครงเหล็กและก็เปนซุมเพื่อปลูกตนการเวกใหรมเงาเพื่อเปนที่พัก      

ใหผูโดยสารหรือรอรถประจําทางและก็จะไดรับประโยชนในการใหรมเงา กับดีกวาที่จะมีการปลูกตนไมใหญ 
 

ที่จะทําลายฟุตบาท เพราะรากมันจะทําลายฟุตบาทไดแลวก็หักโคนลมลงมาทับสายไฟและทรัพยสินของประชาชน   

ไดนะครับก็ขอเสนอความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลมาเพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น    พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภา และทานรองนายกฯที่ไดอภิปรายเมื่อสักครูนะครับ บอกวาจะใหเดือนละ ๕๐๐

บาท เปนคาน้ําคาไฟ ผมตองการจะใหเปนอยางนี้จะไดหรือไมครับคือเปนการหารือ อยากจะใหทานตอเปนหนวย

คาใชจาย คาใชน้ํา คาใชไฟเปนการสวนตัว แลวก็หมดเทาไหรก็อยูเทานั้นแหละครับผมไมอยากใหเปนลักษณะ      

เหมาจายจะไดหรือไมครับขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

หมายความวาอยางไรครับทาน 

นายชื่น    พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

คือวามีมิเตอรวัดครับ ไมใชวาเหมาจายนะครับเดือนละ ๕๐๐ บาท นั้นรูสึกวาจะมากหรือนอยนั้นผมไมทราบ

นะครับขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานรองยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

ขออนุญาตครับทานประธาน เพื่อชี้แจงใหเกิดความชัดเจนขึ้นนะครับและตัวเลขไมชัดเจนของทานนั้นวา

มิเตอรขึ้นเทาไหรคาน้ําคาประปาถามีขอมูลเดิมก็จะดีแตทีนี้เราตั้งแนวที่จะใหความชวยเหลือพี่นองประชาชน         

ที่เดือดรอนไวเดือนละ ๕๐๐บาท แลวก็ยอนหลังไปอีกหกเดือนคือ ๓,๐๐๐บาทครับ อันน้ีเปนแนวทางแกไขปญหาชวง

ระยะแรกกอน สวนในปงบประมาณตอไปเราจะตั้งไวในป ๖๐ ครับ เพื่อเกิดความชัดเจนในการเบิกจายตามมิเตอร

ไฟฟาหรือมิเตอรประปา เราจะไดความจริงที่เราจะจายเงินน้ันและจะไดเกิดความชัดเจนขึ้นครับ และอีกเรื่องหนึ่งใน

เรื่องของอัคคีภัย ชุมชนกดคูณแลวก็เรื่องของการตัดตนไมนะครับ จะไดชี้แจงในเรื่องนี้กอนนะครับทานประธาน ใน

เรื่องการตัดตนไมที่ทานสมาชิกไดถามนั้น ขออนุญาตเรียนบอกวาเทศบาลนี้ไมไดนิ่งนอนใจนะครับ เราไดจัดโครงการ

จัดระเบียบสายไฟฟาและรวมทั้งเจาหนาที่ในการตัดแตงตนไมเราเขาใจวาในหนาฝนนี้ตนไมเจริญเติบโตไว แลวก็

กระทบกับเรื่องสายไฟเยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะไฟช็อตเพราะพายุสมัยนี้ก็คอนขางรุนแรง ก็เกิดไฟฟาลัดวงจรบอย

ขึ้น ซึ่งไดทําไปทั้งหมด ๒๗ครั้งแลวครับ ถาถามวาสายไฟฟาหรือสายเคเบิลนี้เปนหนาที่ของเทศบาลฯหรือไม ไมใชนะ
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ครับเปนหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งเปนผูรับสัญญาณ สัญญาณจากเคเบิ้ลทีวีตางๆรวมทั้งสายโทรศัพทอะไร

พวกนี้นะครับ แตในเมื่อมันเปนเรื่องของมีกฎหมายระเบียบรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของ

ประชาชนเราก็ตองเขาไปดูแลเราเปนสวนเสริมเทานั้นเองนะครับแตอยางไรก็ตามนะครับในเดือนมิถุนายนนี้เนื่องจาก

เราจะตอง เตรียมการเรื่องของการแหเทียนพรรษา และตนเทียนของเราก็เปนตนเทียนใหญๆทั้งนั้นซึ่งคอนขางจะ

อลังการ โดยเฉพาะเราเตรียมพรอมถนนสายเทียนนี้ ไดกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสํานักการชางและ    

กองสาธารณสุขในการจัดเตรียม จัดระเบียบสายไฟฟา รวมทั้งตัดตนไมเพื่อความปลอดภัยและก็ความสะดวกความ

สวยงามใหกับบานเมืองของเราในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมครับ สวนเรื่องลานกุดคูณนั้นที่ทานสมาชิก

นําเสนอก็เห็นชอบดวยนะครับวาเห็นดวยอยางยิ่งในการที่จะเปนลานกีฬาหลายๆแหง รวมถึงสวนพักผอนหลายๆแหง 

แตในเมื่อนําเสนอมากลางปงบประมาณก็คงจะตั้งงบในป ๒๕๖๐สวนในป ๒๕๕๙เดือนนี้ เดือนมิถุนายนเหลืออีก

ประมาณสามสี่เดือนจะหมดปงบประมาณ ๒๕๕๙ก็คิดวาสิ่งใดที่เราจะเจียดจายไดไป พัฒนาไดชวยเหลือ 

พอแมพี่นอง ไดออกกําลังกายรวมทั้งวัสดุครุภัณฑที่เราสามารถจัดซื้อจัดหาไดภายใตกรอบงบประมาณปพ.ศ. ๒๕๕๙

เราก็จะดําเนินการใหครับขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ เชิญทานนงนุชครับ 

นางสาวนงนุช    จิรันตกาลสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ขอพูดเรื่องวัดปาแสนอุดมนะคะ ที่วา  

ศูนย๖เขาไปตั้ง คือชุมชนน้ีเปนชุมชนที่ใหญมากนะคะเปนชุมชนเขมแข็งและมีผูสูงอายุมากแลวการที่เขาไปใชบริการ

ของศูนย ๖ นี้รูสึกวาจะมีการใชบริการเยอะมากและการใหความรวมมือของชุมชนก็เยอะ ทีนี้มันมีประเด็นตรงที่วา

ทางวัดก็ไดอนุเคราะหใหเรามาใชสถานที่ของวัดแลวคาไฟฟาและก็คานํ้าประปา ที่ทานบอกวาจะใหเดือนละ ๕,๐๐๐ 

บาทนี้ แตวาทางศูนยนั้นไดใชไป ๔,๐๐๐กวาบาท รูสึกวาจะเอาเปรียบทางชุมชนมากไปหรือเปลา ดิฉันอยากใหมานั่ง

คุยกับทางชุมชนนะคะเพราะวาใหเขาเดือนละหารอยบางทีมันไมพอ มันอาจจะเปนประเด็นที่ชาวบานเคาอาจจะไม

พอใจ และทางวัดก็คงไมพอใจ อาจจะใหเรายายศูนยนะคะ ทีนี้ดิฉันกลัววามันจะเปนอยางนี้นะคะ อยากใหคุยกัน

ดีกวาเพราะวามันเกินมาแตละเดือนๆ นี้ทางวัดเรารับผิดชอบ เรื่องน้ีขอปรึกษาหารือนะคะ กลัววามันจะเปนอยางอื่น

ไป อีกขอหนึ่งอยากฝากทานผ.อ.กองสาธารณสุขนะคะมันจะมีบุคคลที่วาไมไดมาทํางานในศูนยนี้สองสามคน        

ดิฉันเคยไปนะคะแลวก็รูสึกวาจะใหญโตมโหฬารมาก ไมไดมีสิทธิ์มีเสียงในศูนยนั้นเลยแตวาไปวางกลามอยากใหทาน 

ผ.อ. ไปตรวจสอบดวยนะคะรูสึกวาจะใหญกวาขาราชการในศูนยนั้นมาก ตรวจสอบดวยนะคะเพราะวาชาวบานเคา

รองเรียนมาขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ครับขอฝากไวดวยนะครับ วาใหแกปญหาใหดีที่สุดคือทั้งมิเตอรประปาและมิเตอรไฟฟาจบนะครับก็ขอฝาก  

ไวดวย เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ผมก็นั่งฟงทานรองยอดยุทธตอบคําถามตั้งนานแตไมเห็นตอบคําถามผมเลยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุมระดม

ความคิด ผมถามวาทําไมสถานที่เราก็มีตั้งเยอะตั้งแยะอยางเชนหอประชุมตลาดใหญ เสียเงินปรับปรุงตกแตงไปตั้ง

หลายลานเหตุใดทําไมเราไมไปใชตรงนั้นตรงสถานที่ที่เปนของเรานะครับทําไมตองไปใชโอท็อปเซ็นเตอรซึ่งเปน      

ของหนวยงานอื่นใหสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับ ก็อยากจะถามฝายบริหารนะครับวาสถานที่เรามันไมสงางามหรือ

อยางไรครับถึงไมใชแลวก็ไปใชสถานที่ของหนวยงานอื่น อยากจะทราบคําตอบตรงน้ีนะครับ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

ขออภัยครับที่ลืมตอบของทานไป คือการประชุมแผนพัฒนาสามปนี้เปนการประชาคมที่ตองใชคนหลากหลาย 

จํานวนมากซึ่งเราไดเตรียมการไวเทาที่ไดคุยกับทานรักษาการผูอํานวยการกองแผนวิชาการและแผนงานนั้น คนที่จะ

เขาประชุมทั้งหมดน้ีนาจะราวๆ๗๐๐คน มีทั้งชุมชนและสวนราชการเพื่อที่จะไดรูถึงปญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเทศบาล

นครอุบลฯ ใหมาแสดงความคิดเห็นโดยพรอมหนาพรอมตาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานสมาชิกสภาเทศบาลเราก็อยาก

เรียนเชิญทานไปรวมในการถกถึงปญหาตางๆใหตกผลึก เพื่อจะไดแผนพัฒนาสามป กับโดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากเรา

จะบอกวาทําไมเราไมใชตลาด คือจริงๆความพรอมที่เราดูนี้ไมไดเสียคาใชจายนะครับ ประสานงานทํางานในเรื่อง    

ของมวลชน ที่นั่นมันมีความพรอมหลายเรื่อง ผมไมอยากเปรียบเทียบมาตลาดแลวซอมไปอยางไร ทีนี้ถาใชในการ

ประชุมนี้ตอนนี้ยังไมเหมาะเทาที่นั่นครับ เครื่องเสียงที่จอดรถ รวมทั้งการเดินทางจะสะดวกกวาครับ ก็ขอชี้แจง 
 

เบื้องตนไวซึ่งเราก็ไดพิจารณาหลายที่ครับแตดวยเรื่องติดขัดในเร่ืองของจํานวนคนที่ตองมาประชุมกันนี้ ๗๐๐

คนซึ่งเราคาดประชุมกันทั้งวัน ก็ขอเรียนเชิญทานสมาชิกทุกทานแลวก็ทานประธานสภาดวยนะครับ เพื่อจะไดไปถก

ปญหาวาแผนตางๆนี้ ผมนี้ความคิดนี้ไมอยากใหเกิดจากฝายวิชาการหรือฝายขาราชการเปนผูนําเสนอผมอยากให

มวลชนเปนผูนําเสนอปญหา และก็ถกรายละเอียดวาในเขตเทศบาลเราจะดําเนินทิศทางในการพัฒนาเทศบาลจะมี

ทิศทางในการดําเนินการอยางไรใหเกิดความยั่งยืนและเกิดความสงาผาเผยใหกับบานเมืองใหสมกับคําวาเปนราชธานี

ตอไปครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ผมอยากจะขอกราบเรียนวา จริงๆแลวสมาชิกยินดีที่จะใหการสนับสนุนใหความรวมมือ แตกลับ

เปนการตรงกันขามซึ่งไดรับผลกลับมา ซึ่งขอกราบเรียนตรงๆวาสมาชิกไมอยากจะพูดอะไรเลยเพราะวากราบเรียน

บอกทานไปแลวไมเคยไดรับการตอบสนองนะครับ เพราะอะไรสมาชิกถึงไมอยากจะพูด ไมอยากจะชี้แนะวาตรงไหน

จุดบกพรองตรงไหนควรจะปรับปรุงเพราะวาบอกไปแลวก็ไมไดรับการตอบสนองแกไข ผมจะเรียนตรงๆเลยวาผมเอง

เคยกราบเรียนในที่ประชุมแหงนี้วา LED อยูสี่แยกสามัคคีมันสองตาประชาชนผมบอกมานี้หลายปแลว เหมือนกับลอย

ตามลมไมไดรับการตอบสนองเลย ตัวผมเองก็ไมอยากจะพูด ไมอยากจะเสนอแนะ ไมอยากจะบอกอะไรเลยเพราะ

บอกไปแลวทานก็ไมไดเอามาคิดเอามาแกไข เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนวาบานเมืองจะเจริญไดตองรวมมือกัน

นะครับ สมาชิกไมมีอํานาจที่จะไปแกไขหรือไปสั่งการตรงไหนเพียงแตสมาชิกไปเห็นตรงไหนบกพรอง ตรงไหนควรจะ

ปรับปรุงแกไขก็มากราบเรียนทาน แตปรากฏวาบอกไปแลวอะไรไปแลวก็ไมไดรับการแกไขเลย จุดใหญที่สุดก็คือที่ผม

บอกแลว LED นั้นมันสองตาเขา รถจะชนกัน บอกมาตั้งหลายป นายกฯก็น่ังฟงก็ไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทาน

เชิญสมาชิกไปประชุมเขาก็คิดวาเขาเสนอแนะไปแลวก็คงไมไดรับการอะไรที่จะลงไปในแผนสามปเลยวาสมาชิกเขา

เห็นอะไรมา ควรจะแกไขอะไรนะครับ ผมขอกราบเรียนความจริงเปนอยางนี้นะครับ ขอกราบขอบพระคุณทานพันตรี

เกรียงศักดิ์   เพิ่มศรี นายทหารการขาวกรมทหารราบที่ ๖ เปนอยางสูง กราบขอบพระคุณครับ เมื่อไมมีสมาชิก

อภิปรายเพิ่มเติมผมขอปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 
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(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม            

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                                (นายอดิศร   ประจํา)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ                                  

                                                                   

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

   (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)             (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

        หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                      หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

           

 

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

        (นายอาทิตย   คูณผล)                                             (นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                                 เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 

 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

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

 

 

 

 

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

             (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                                           (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

 

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

                (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                             (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

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

                                             (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 
 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


